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APRESENTAÇÃO

Margarida Maria Dias de Oliveira
Francisco das Chagas F. Santiago Júnior

Caio Rodrigo Carvalho Lima

 Esta publicação é fruto do evento I Seminário Jörn 
Rüsen. Um balanço da obra de Jörn Rüsen: teoria, historiogra-
fia, didática que ocorreu de 21 a 25 de setembro de 2015 nas 
dependências da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Tal evento, por sua vez, foi fruto das nossas atuações 
na Linha de Pesquisa História e Espaços do Ensino do Grupo 
de Pesquisa Espaços, Poder, Práticas sociais e traduzia nossa 
vontade de estudar e dialogar. 
 Àquela época, havíamos desenvolvido alguns estu-
dos sobre e com base na obra de Jörn Rüsen, os quais resul-
taram em Planos de Trabalho de Iniciação Científica1, Mo-

1 Em 2011: O ensino de História como orientação para vivência no tempo, ( Jandson Ber-
nardo Soares); Da floresta às árvores: o ensino de História enquanto problema teórico e 
objeto de pesquisa do profissional de História (Caio Rodrigo Carvalho Lima). Em 2012: 
Os livros didáticos de História e as orientações para a vida prática (Amanda da Cunha 
Conrado). Em 2013: Os livros didáticos de História e as orientações para a vida prática 
(Amanda da Cunha Conrado); Da floresta às árvores: o ensino de História enquanto 
problema da Didática da História (Caio Rodrigo Carvalho Lima). Em 2014: Traumas 
da nação: ditadura civil-militar e didática da História (Caio Rodrigo Carvalho Lima); 
A didática da história no espaço escolar: a questão dos livros didáticos (PNLD, 2004 – 
2015) ( Jefferson Pereira da Silva); O livro didático... ideal? Aproximações teoria e prática 
a partir de livros aprovados pelo PNLD nos anos 2004 a 2015 (Raiane de Alexandria 
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nografia de final de curso2, artigos3, trabalhos apresentados e 
publicados em Anais de eventos4. Dessa forma, sentíamos a 
necessidade de dialogar com antigos parceiros, cujas publi-
cações recentes figuravam nas leituras e discussões de nosso 
grupo, bem como buscar por novas referências. Portanto, o 
nosso foco era a interface entre a teoria de Rüsen e suas 
possibilidades para o ensino e a didática da história tanto 
aquela de inspiração alemã quanto a brasileira.
 Reconhecíamos, como reconhecemos hoje, que ou-
tras autoras e autores já haviam trabalhado com a teoria da 
história como fundamento do ensino de história.5 

Alves); Os livros didáticos de História e as orientações para a vida prática (Amanda da 
Cunha Conrado).
2 LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. A “constituição histórica de sentido” (historische Sinnbil-
dung) como preocupação central da teoria da história de Jörn Rüsen (1983 –1986). 2015. 84 
p. Monografia (Graduação em História) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
3 LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Da Serva que Carrega a Luz: como a teoria da história 
se relaciona com a ciência e com o ensino? Boletim Historiar, v. 1, p. 48-55, 2014; OLIVEI-
RA, Margarida Maria Dias de; OLIVEIRA, Itamar Freitas de. Cultura histórica e livro 
didático ideal: algumas contribuições de categorias rüsenianas para um ensino de História 
à brasileira. Espaço Pedagógico, v. 21, p. 223-234, 2014a.
4 LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Para se complexificar um conceito a partir de trabalhos 
de ‘Educação Histórica’ (2005 - 2010): ‘formação’ ou ‘desenvolvimento’ da consciência 
histórica? In: XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo 
social, 2013, Natal. Anais ..., Natal: UFRN, 2013. p. 1-13; LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. 
Da floresta às árvores: o ensino de História enquanto problema teórico. In: XIX Semana 
de Humanidades, 1, 2011, Natal. Anais ..., Natal: UFRN, 2011. p. 1-12.
5 Para sermos breves, podemos citar apenas dois exemplos: Jonathas Serrano, que com sua 
pedagogia da história foi um dos pensadores a refletir sobre o ensino de história no secun-
dário ainda nos anos 1930, e Emília Viotti da Costa, entre o fim dos anos 1950 e o início 
da década seguinte, cujas reflexões parecem “adiantar” debates tão caros à historiografia 
do ensino de história com fundamento da teoria de Rüsen, quais sejam: o que é história? 
Qual a função do ensino de história? De onde partir? Com qual sentido ensinar? A fim 
de melhor conhecer a “pedagogia histórica” de Jonathas Serrano, ver: FREITAS, Itamar. 
A pedagogia histórica de Jonathas Serrano: uma teoria do ensino de história para a escola 
secundária brasileira (1913-1935). São Cristóvão: Editora UFS, 2008. Em relação aos 
textos de Emília Viotti: COSTA, Emília Viotti da. Os objetivos do ensino da História no 
curso secundário. Revista de História, São Paulo, XXIX, 1957; COSTA, Emília Viotti da. 
O material didático no ensino da História. Revista de Pedagogia, São Paulo, n. 10, 1959; 
COSTA, Emília Viotti da. Sugestões para a melhoria do ensino da História no curso 
secundário. Revista de Pedagogia, São Paulo, vol. VI, ano sexto, nov.-dez., 1960; COSTA, 
Emília Viotti da. O problema da motivação no ensino da História. Revista de Pedagogia. 
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Jörn Rüsen:

 Entretanto a repercussão da obra de Jörn Rüsen no Bra-
sil após a publicação da sua tríade pela Editora da UnB6 uniu-se 
a outras variáveis e pautou essa discussão em outros patamares.
 Nossa preocupação era continuar discutindo o ensi-
no de História como uma das operações necessárias para a 
leitura do e a ação no mundo, principalmente no que con-
cerne à formação da cidadã e do cidadão. Isto é, na educa-
ção básica. No que diz respeito à formação do profissional 
de História, intencionamos dar prosseguimento à defesa da 
necessidade de transformar a sala de aula em um espaço de 
experimentação das atividades que compõem o processo de 
construção do conhecimento histórico, capacitando o futu-
ro profissional para atuar em diferentes espaços nos quais 
a confecção do conhecimento histórico fosse demandado, 
trabalhando individual ou coletivamente.
 Tínhamos como objetivo principal inserir as gradu-
andas e os graduandos nas discussões da forma mais qualifi-
cada possível, proporcionando-lhes o diálogo com os profis-
sionais durante as palestras, conferências e mesas-redondas 
bem como nos espaços de apresentação de trabalhos. Além 
disso, formatamos o evento de modo que dois Minicursos 
ocorressem anteriormente às falas e aos diálogos entre os 
profissionais e situassem o público na diversidade de temas 
relativos à obra de Jörn Rüsen. Tais Minicursos ficaram sob 
a responsabilidade de Itamar Freitas ("Teoria da História 
em Jörn Rüsen"), à época docente da Universidade de Bra-
sília (UNB), e Caio Lima ("Didática da História"), à época 
mestrando no Programa de Pós-Graduação da UnB.
 Por sua vez, o Professor Jörn Rüsen, que viera ao 
Brasil em setembro de 2015 para receber o título Honoris 
Causa na Universidade de Brasília, gentilmente aceitou o 
São Paulo, vol. IX, n. 16, Ano IX, jan.-jun., 1962.
6 A publicação do volume 1 ocorreu em 2001, sendo o segundo e terceiros volume publi-
cados em 2007.
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nosso convite para proferir a primeira conferência intitula-
da, “Teoria da História no século XXI”. Nessa oportunida-
de, Rüsen também lançou o seu livro “Teoria da História”, 
visto como uma sistematização dos conteúdos presentes em 
sua tríade, publicada durante os anos 1980, na Alemanha, 
e traduzida durante os anos 2000 no Brasil pelo Professor 
Estevão de Rezende Martins (UnB).
 Para a presente publicação, Rüsen enviou dois tex-
tos, um em língua inglesa e outro em alemão. Optamos por 
publicar os dois, visto que neles Rüsen aborda temas centrais 
para a discussão e relação entre teoria da história, ensino 
e didática da história. Em seguida, o Professor Estevão de 
Rezende Martins proferiu a conferência “Jörn Rüsen: atua-
lidade e relevância”. Por motivos de força maior, ele não nos 
enviou o texto, contudo o texto do Professor Arthur Assis, 
o qual participaria do evento, mas devido a um imprevisto 
não pôde comparecer, cumpre a função da conferência de 
Martins nesta publicação, uma vez que se trata de um texto 
lido na cerimônia de concessão de título de doutor honoris 
causa para Rüsen na Universidade de Brasília.
 Nele, Assis trata da teoria do autor como um todo, 
não somente em sua primeira fase. Ele a divide segundo os 
momentos de reflexão nos quais Rüsen se dedicara a pensar 
diferentes facetas da modernidade dentro das possibilidades 
de constituição de uma história científica (apesar das críti-
cas da pós-modernidade), bem como de se aprender com o 
que a história (disciplina) tem a ensinar, ou seja, adquirir o 
passado para poder possuí-lo. Porque situa a obra do autor, 
este é o texto de abertura, seguido dos textos de Rüsen e dos 
demais, fruto das atividades do evento.
 Cada mesa-redonda foi composta por três pesquisado-
res e teve como objetivo discutir um dos aspectos da obra de Jörn 
Rüsen presente no título do conclave: teoria, historiografia, didá-
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Jörn Rüsen:

tica. Elas funcionaram da seguinte forma: dos três pesquisado-
res, dois produziam textos iniciais, os quais eram encaminhados 
para o terceiro, este responsável por comentá-los e estabelecer o 
debate. Isso proporcionou, em vez de três falas independentes, 
efetivamente um debate entre especialistas, o qual, no dia a dia 
do evento, pôde ser compartilhado e comentado pelo público 
participante. Os textos de Sérgio Duarte, Rafael Saddi, Itamar 
Freitas, Pedro Caldas, Francisco Santiago Júnior e Ana Caroli-
na B. Pereira são frutos dessas atividades.
 Em seu texto, Sérgio Duarte realizou uma refle-
xão comparativa entre as obras de Jürgen Habermas e Jörn 
Rüsen. O autor atentou para a consciência histórica como 
elemento constitutivo de ambas as teorias. Nesse sentido, 
a história como ciência, uma “ciência do espírito”, uma “ci-
ência da cultura”, faria parte de um complexo sistema me-
tódico-hermenêutico de explicação e compreensão de si e 
dos outros. O ser humano surge na modernidade a partir 
da autocompreensão de sua particularidade, constituindo-
-se a categoria de humanidade aliada às de progresso e 
barbárie. Com isso, o autor propôs à negação da acusação 
feita ao historicismo, a afirmação do papel da consciência 
histórica na construção de uma ação reflexiva, portanto, 
afirmando a invalidez da acusação (marxista, por um lado, 
e advinda de Nietzsche, por outro) de que o historicismo 
não pressuporia a relativização dos valores.
 Rafael Saddi, por sua vez, apresentou reflexões sobre 
a didática da história a partir das contribuições de Jörn Rü-
sen, partindo de uma análise da obra deste autor tendo como 
ponto de chegada a didática da história (considerando-se 
que Rüsen não trata, exclusivamente, de didática da história 
em seus escritos, mas, principalmente, da teoria da história). 
Ademais, Saddi contextualizou as contribuições de Jörn Rü-
sen de acordo com o período de surgimento da didática da 
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história como área de pesquisa na Alemanha, relacionando 
as suas reflexões às de outras pensadoras e pensadores do 
período, um trabalho considerado difícil por Saddi devido, 
principalmente, à tradução do idioma alemão (ou a falta 
dela) para outros idiomas, até mesmo o inglês ou o francês.
 O texto e debate propostos por Itamar Freitas foca-
ram-se em uma leitura sobre a recepção da obra de Jörn Rüsen 
a partir de alguns periódicos brasileiros, notadamente aqueles 
com Qualis A1 e A2, expondo suas principais formas de utili-
zação, bem como as principais instituições de onde partem tais 
estudos. Com isto, Freitas indicou algumas problemáticas no 
que diz respeito à definição de campos de pesquisa no Brasil, 
haja vista o campo alemão “didática da história” enquadrar-se, 
em nosso país, na grande área do “ensino de história”, permi-
tindo compreender como as ideias do historiador e teorista ale-
mão foram recontextualizadas no ambiente nacional.
 A contribuição de Pedro Caldas consiste em refletir 
sobre a relação entre crise catastrófica e os recursos do co-
nhecimento histórico. Interessa a Caldas evidenciar a ma-
neira como a metodologia da história pode ser considerada 
um sintoma de uma crise catastrófica mais severa, a qual, 
porém, não tem o seu paradigma no trauma como queria 
Jörn Rüsen. Ele retoma as ideias deste para demonstrar que 
a crise catastrófica, ou seja, a ruptura imediata da possibili-
dade de sentido do passado, tem nos modos de trabalho e 
vida da modernidade a sua estrutura básica. Caldas faz isso 
via análise dos conceitos de modo de produção (em Marx), 
de sistema (em Weber) e de dispositivo (em Foucault) e visa 
evidenciar que as metodologias básicas da história dali de-
rivadas (hermenêutica, dialética, analítica e genealogia) são 
sintomas de algo que é já poderia ser enquadrada como cri-
se. Pedro Caldas, de alguma maneira, enfrenta os limites e 
possibilidades da teoria de Rüsen nesta contribuição.
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Jörn Rüsen:

 Já Ana Carolina B. Pereira teceu algumas críticas ao 
pensamento de Jörn Rüsen e à sua ideia de “interculturalida-
de”, algo que a autora apontou como pouco trabalhado, tan-
to em sua obra, quanto por comentadores e pesquisadores 
brasileiros. Para isso, fez uso do “perspectivismo ameríndio” 
de Eduardo Viveiros de Castro. Ao refletir sobre a pretensa 
universalidade da obra do historiador e filósofo alemão, a 
autora coloca-a em choque frente às diversas possibilidades 
de formação do ser a partir das experiências e pontos de vis-
ta ameríndios. Neste sentido, Ana Pereira procura investir 
em um horizonte intercultural, o qual hoje, entra na ordem 
do dia das discussões historiográficas com as propostas pós-
-coloniais e decoloniais, as quais, no limite, propõe o rede-
senho da epistemologia da história a partir não apenas de 
temas, mas de recursos cognitivos não-eurocêntricos.
 Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior, por 
meio de comentários aos textos de Ana Carolina Pereira e 
Pedro Caldas, propôs algo que ele pontua como “má-leitura”, 
ou “desleitura”, dos textos de Caldas e Pereira, e estabeleceu 
um debate a partir das ideias de trauma e de mito como fun-
dantes para a escrita e o ensino de história, expandindo a dis-
cussão no que se refere aos seus aspectos interculturais. Para 
ele o desafio da teoria da história é como pensar-se historica-
mente a partir de culturas não-ocidentais.
 A conferência de encerramento do evento, aqui re-
produzido, foi proferida por Astor Diehl, primeiro brasileiro 
a ter sido orientado por Rüsen e um dos divulgadores de sua 
obra na segunda metade dos anos 1980 do século XX. Diehl, 
no texto desta coletânea, discorreu sobre uma série de ques-
tões possíveis a partir da obra de Jörn Rüsen; questões que vão 
desde a função do estudo da história até as suas formas espe-
cíficas de produção científica (e quais as funções deste tipo de 
história específico, também); postas pelo autor no sentido de 
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criticar e questionar a obra de Jörn Rüsen, ao mesmo tempo 
em que se valida e reconhece suas contribuições. 
 Todas as propostas apresentadas evidenciam a po-
tência da obra do teórico alemão, bem como a construção 
de diálogos e possibilidades em sua apropriação brasileira. 
Mais do que conferir a Rüsen um lugar de “clássico”, este 
termo carregado de enganos e pretensões, ou de apenas 
“antológico”, trata-se de tratá-lo como um interlocutor, 
sendo que sua contribuição nesta coletânea permite a feliz 
impressão que estamos enlaçando demandas atlânticas e 
contextualizando propostas teóricas para melhor compre-
ender nossas práticas históricas. 
 Trata-se de pensar a teoria da história numa interface 
ampla – o que de certa forma é sua própria proposta como 
campo reflexivo – entre a especulação, o diagnóstico de prá-
ticas historiográfica correntes, a produção e ensino-aprendi-
zagem do saber histórico. Entender o interesse da teoria da 
história como algo que se ocupa sobre “o que o historiador faz 
quando faz história” é entendê-la um conjunto de predicados 
e funções, em sua relação direta com um campo de reflexão 
específico que é também um conjunto de premissas de for-
mação e prática profissionais7. Neste sentido, a julgar pelo que 
discutido neste evento, parece que encontramos na teoria da 
história de Rüsen uma matriz, para dizer o mínimo, heurísti-
ca, para desenvolvimentos e perguntas e encaminhamentos. 
 Pelas dificuldades de recursos que assolaram as uni-
versidades públicas, infelizmente, esta obra ficou inédita até 
este momento. Nossa certeza sobre a relevância dos textos 
agora divulgados e a conexão deles com as necessárias dis-
cussões sobre o papel do conhecimento histórico em nossa 
sociedade e os embates que o campo de pesquisa sobre o 

7 OLIVEIRA, Margarida Marias Dias de; OLIVEIRA, Itamar Freitas. A formação do 
profissional de história na contemporaneidade. Mouseion (UniLasalle), Canoas, v. 19, p. 
109-125, 2014b.
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ensino de História vivencia é que nos fortaleceu sempre a 
não desistir de executar a tarefa de trazê-los ao público.
 Agradecemos à paciência, compreensão e colabora-
ção dos autores, pela cessão dos seus textos, e aos gestores 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais, 
da mesma forma que para o evento, auxiliaram-nos no que 
estava ao alcance para esta publicação.
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seion (UniLasalle), Canoas, v. 19, p. 109-125, 2014.
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Arthur Alfaix Assis1

O ser humano é uma criatura que faz história e nem 
pode repetir o seu passado, nem o pode deixar para 
trás. A cada momento, acrescenta novidades a tudo o 
que lhe aconteceu e, com isso, o acontecido é modifi-
cado. Daí vem a dificuldade de encontrar uma ima-
gem única que possa valer como símbolo adequado 
da existência humana. Se pensarmos no seu futuro, 
que está sempre em aberto, a imagem natural será a 
de um peregrino solitário a caminhar por uma estrada 
interminável na direção de um país ainda inexplorado. 
Se, no entanto, pensarmos no seu passado que nunca 
pode ser esquecido, então a imagem natural será a de 
uma enorme e populosa cidade, cheia de construções 
de todos os estilos arquitetônicos, e onde os mortos são 
cidadãos tão ativos quanto os vivos. O único traço em 
comum entre as duas imagens é que ambas estão car-
regadas de propósitos: uma estrada segue numa certa 
direção e uma cidade é construída para durar e para 
servir de lar. Os animais, que vivem no presente, não 
têm cidades, nem estradas, e sequer delas sentem falta; 
a sua casa é o meio do mato e, na maioria das vezes, 
se são seres sociais, montam acampamento para uma 

1 Arthur Alfaix Assis é professor adjunto do Departamento de História e do Progra-
ma de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. Estudou em Goiânia 
(UFG), Brasília (UnB) e Los Angeles (UCLA), tendo concluído o doutoramento na 
Universidade de Witten-Herdecke. É especialista em teoria da história e em história 
do pensamento histórico.

História, teoria e 
liberdade: saudação 
a Jörn Rüsen
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única geração apenas. Mas o ser humano precisa das 
duas coisas: a imagem de uma cidade sem estradas de 
saída remete a uma prisão, enquanto a imagem de uma 
estrada que não começa em lugar algum lembra as pe-
gadas de um animal”2.

 Na primeira vez em que me reuni com Jörn Rüsen 
para tratar da minha tese de doutorado, as coisas não corre-
ram como eu esperava.3 O Prof. Rüsen era o meu orientador 
e dirigia então o prestigioso Instituto de Altos Estudos em Ciên-
cias Humanas de Essen. Eu, por outro lado, era o novo douto-
rando que, depois de ter estudado muito do que ele escrevera, 
estava bastante ansioso para começar a trabalhar na tese.
 À época, a minha ideia principal era desenvolver 
uma investigação que contribuísse para validar parcialmen-
te alguns argumentos-chave que eu havia encontrado nos 
textos de Rüsen. Para lhes dar uma ideia do que se passou 
na nossa conversa, o melhor é desencavar das profundezas 
do meu disco rígido alguns trechos do projeto de pesquisa, 
o qual ele havia lido e em breve passaria a comentar:

“Minha intenção” – escrevi eu – “é desenvolver uma 
reflexão acerca da inter-relação entre história e for-
mação a partir do ponto de vista de Rüsen de que a 
formação histórica dos destinatários das histórias é 
um fator importante para o que se pode chamar de 
racionalidade histórica”.

 E o projeto assim continuava: “esse modo de co-
locar a questão sobre o significado e o papel da forma-
ção no conhecimento histórico está ancorado nas inves-
tigações de Jörn Rüsen”.4

2 AUDEN, Wystan Hugh. “D. H. Lawrence”. In: ______. The Dyer’s Hand and other 
Essays. New York: Random House, 1962, p. 278-279. Tradução minha.
3 Este texto é uma versão traduzida e adaptada do discurso que proferi na cerimônia de 
concessão do título de doutor honoris causa a Jörn Rüsen pela Universidade de Brasília, em 
25 de setembro de 2015.
4 A última versão do projeto é de março de 2004. A conversa referida aconteceu no pri-
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 É preciso acrescentar que tais ideias foram desen-
volvidas num texto cujo alemão estava longe de ser razo-
ável. Mas mesmo que formuladas pelo mais competente 
usuário da língua não deixariam de ser ideias de pesquisa 
bastante ingênuas. O fato é que Rüsen se revelou incrivel-
mente capaz entender o que eu tinha em mente, e arrema-
tou as suas observações com um conselho que me transmi-
tiu uma lição da mais elevada importância. Ele disse: “Sie 
sollen aus meinem Schatten heraustreten” [Você deve sair 
de cima da minha sombra].
 Vale destacar que ele não disse o que disse para me 
aborrecer ou afugentar. A sua frase era uma crítica constru-
tiva e tinha mais ou menos o seguinte sentido: “Não acho 
nada mal que alguém retire inspirações dos meus escritos, 
mas se você quer mesmo fazer um trabalho como deve ser, 
então deve poder andar com as próprias pernas. Do contrá-
rio algo essencial vai ficar faltando”.
 Esse “algo” – vim eu a perceber depois – não tem 
apenas a ver com autonomia intelectual. É também uma 
questão de liberdade pessoal.

***

 Uma recapitulação sumária da trajetória acadê-
mica do nosso homenageado revela facilmente que a li-
berdade é um valor crucial que jaz além e abaixo de cada 
um dos seus escritos e investigações. É bem verdade que 
Rüsen não é um filósofo da liberdade à maneira dos 
filósofos políticos tradicionais. É, antes de mais nada, 
um teórico e um historiador da história, isto é, alguém 
que se dedicou a pensar e pesquisar sobre a prática dos 
historiadores de hoje e de ontem. 

meiro semestre de 2005, certamente entre abril e maio.
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 A palavra história, nunca é demais lembrar, tem 
pelo menos dois significados. De um lado aponta para 
tudo aquilo que os historiadores fazem ao pesquisar ma-
teriais do passado e escrever histórias; do outro, para um 
conceito-chave que empregamos para fazer sentido de ex-
periências coletivas, experiências essas cuja significância 
para nós, hoje, queremos ressaltar, quando as qualificamos 
como “históricas”. A obra de Rüsen abrange a história nes-
sas duas acepções básicas. A sua primeira publicação de 
maior fôlego foi a tese doutoral, defendida na Universida-
de de Colônia, em 1966, e posteriormente adaptada para 
publicação. Trata-se de um trabalho sobre o historiador e 
teórico alemão oitocentista Johann Gustav Droysen; mais 
especificamente sobre como as interpretações da história 
antiga e moderna entabuladas por Droysen estão impreg-
nadas de premissas teóricas que ele posteriormente viria a 
desenvolver de modo mais sistemático.5

 Sem dúvida, o fato de Droysen hoje estar firmemen-
te estabelecido sob o radar de teóricos da história e de histo-
riadores da filosofia deve-se largamente aos esforços de Rü-
sen.6 Na década de 1960, a obra teórica de Droysen estava 
relegada a um esquecimento que não parava de aumentar7, 
e hoje pode-se dizer que, ao investir contra esse processo, 
Rüsen foi bastante bem-sucedido. A teoria da história de 
Droysen, contudo, não foi para Rüsen apenas uma matéria 
de interesse histórico. A partir da metade dos anos 1970, ele 
começou a publicar textos teóricos, num esforço deliberado 
5 RÜSEN, Jörn. Begriffene Geschichte. Genesis und Begründung der Geschichtstheorie J. 
G. Droysens. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1969.
6 WHITE, Hayden. Droysen’s Historik. Historical Writing as a Bourgeois Science. In: 
______. The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation. Bal-
timore: The Johns Hopkins University Press, 1990, 84-85.
7 É preciso mencionar, porém, uma exceção para lá de significativa: Hans-Georg Gada-
mer, que em Verdade e método (1960) deu razoável destaque à teoria da história de Droysen. 
GADAMER, Hans-Georg Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 327-334.
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de renovar a tradição de reflexão sobre os fundamentos do 
trabalho historiográfico que tem precisamente em Droysen 
a sua figura principal. Esses textos de Rüsen estão escritos 
numa linguagem predominantemente filosófica, mas tam-
bém são marcados por um sentido aguçado para a história 
do pensamento histórico.8 
 A teoria da história de Rüsen pode ser interpreta-
da como uma resposta aos desafios que se colocaram aos 
historiadores na segunda metade do século 20 à medida 
que a disciplina histórica passava por um contínuo pro-
cesso de fragmentação. Mas também pode ser lida como 
uma alternativa aos muitos apelos ao ceticismo epistêmi-
co que foram endereçados aos historiadores desde que o 
pós-modernismo encontrou a história, em algum ponto 
dos anos 1970.9 Além disso, uma das suas marcas mais 
características é a centralidade que confere ao tema da 
aprendizagem histórica, algo que transformou Rüsen no 
melhor amigo dos teóricos da educação histórica dentre 
os filósofos da historiografia hoje em atividade.10 

8 RÜSEN, Jörn. Für eine erneuerte Historik. Studien zur Theorie der Geschichtswissens-
chaft. Stuttgart: Fromman-Holzboog, 1976; RÜSEN, Jörn. Razão histórica: os fundamen-
tos da ciência histórica. Brasília: Ed. UnB, 2001a; RÜSEN, Jörn. Reconstrução do passado: 
os princípios da pesquisa histórica. Brasília: Ed. UnB, 2007a; RÜSEN, Jörn. História viva: 
formas e funções do conhecimento histórico [1989], Brasília: Ed. UnB, 2007b. Mais re-
centemente: RÜSEN, Jörn. Teoria da história. Curitiba: Ed. UFPR, 2015. Os trabalhos 
mais centrados na história do pensamento histórico são os seguintes: RÜSEN, Jörn; JAE-
GER, Friedrich. Geschichte des Historismus. Eine Einführung. München: C. H. Beck, 1992; 
RÜSEN, Jörn. Konfigurationen des Historismus. Studien zur deutschen Wissenschaftskul-
tur. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1993.
9 MEGILL, Allan. Jörn Rüsen’s Theory of Historiography between Modernism and 
Rhetoric of Inquiry. History and Theory, v. 33, n. 1, p. 39-60, 1994; MARTINS, Estevão 
de Rezende. “Consciência histórica, práxis e cultura. A propósito da teoria da história de 
Jörn Rüsen”. Síntese (Nova Fase), v. 19, n. 56, p. 59-73,1992. DE JONG, Henk. Historical 
Orientation: Jörn Rüsen’s Answer to Nietzsche and His Followers. History and Theory, v. 
36, n. 2, p. 270-288,1997; ASSIS, Arthur. A teoria da história de Jörn Rüsen: uma introdu-
ção. Goiânia: Ed. UFG, 2010, p. 10-14.
10 RÜSEN, Jörn. Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas. Curitiba: W. A. Edi-
tores, 2012; RÜSEN, Jörn. Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.
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 Desde a década de 1990, todavia, Rüsen vem-se 
ocupando menos das questões clássicas da epistemologia 
e da metodologia da ciência histórica. Ele redirecionou as 
suas atenções para o tema da interação entre as inúmeras 
formas de saber histórico e as práticas políticas e sociais, 
interação essa de que resultam os meios de orientação que 
ele gosta de sintetizar na expressão “cultura histórica”.11 
Além disso, tem buscado reforçar, com grande paixão, o 
ideal de um humanismo histórico enquanto uma platafor-
ma filosófica desenhada para fazer face ao novo tipo de 
desafios trazidos pela globalização intensificada dos nossos 
dias. Tal humanismo convida acadêmicos de todo o mun-
do a buscar novas formas de superar o etnocentrismo e de 
fomentar a comunicação intercultural. Ao fazê-lo, Rüsen 
está na verdade a relacionar experiências fortemente con-
temporâneas ao velho problema da liberdade – e, como 
sempre, está a nos mostrar o quão importante é a perspec-
tiva histórica para que tal relação frutifique.

***

 Como se pode ver, a obra do Prof. Rüsen é bastan-
te abrangente. Mas, além disso, é também qualitativamente 
vasta. Ele é o autor de pelo menos 17 livros em alemão, 
muitos dos quais foram traduzidos para outras línguas. Pu-
blicou mais de 250 artigos e capítulos de livro, além de ter 
organizado aproximadamente 70 obras coletivas. 
 É vasta a influência exercida por Rüsen sobre os de-
bates historiográficos e didáticos e isso se aplica ao Brasil 
11 RÜSEN, Jörn., Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, 
sich in der Zeit zurechtzufinden. Köln: Böhlau, 1994; RÜSEN, Jörn. Zerbrechende Zeit. 
Über den Sinn der Geschichte. Köln: Böhlau, 2001b; RÜSEN, Jörn. Geschichte im Kul-
turprozeß. Köln: Böhlau, 2002a; RÜSEN, Jörn. Kann Gestern besser werden? Essays zum 
Bedenken der Geschichte. Berlin: Cadmos, 2002b; RÜSEN, Jörn. Cultura faz sentido. 
Orientações entre o ontem e o amanhã. Petrópolis: Vozes, 2014.
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de maneira especial. Diversos dos seus textos foram tradu-
zidos para o português brasileiro e as suas ideias hoje são 
bastante citadas e discutidas por todo o país.12 A trilogia 
de Rüsen sobre teoria da história começou a ser publica-
da pela Editora da Universidade de Brasília há mais de 
dez anos, e até hoje ainda parece estar sendo bem vendida. 
Esse projeto editorial resultou da iniciativa de Estevão de 
Rezende Martins, que ao longo dos últimos trinta anos 
tem sido o maior leitor, tradutor, parceiro de discussão e 
amigo de Jörn Rüsen no Brasil. A colaboração estabelecida 
entre esses dois acadêmicos abriu portas importantes para 
jovens pesquisadores, que assim ganharam a oportunida-
de de realizar estadias de pesquisa e estudo na Alemanha, 
bem como de iniciar contato direto com Rüsen e outros 
acadêmicos alemães. Vale mencionar, nesse contexto, os 
nomes de Astor Diehl, André de Melo Araújo, Luiz Sér-
gio Duarte da Silva, Pedro Caldas, Marcelo Fronza, além 
do meu próprio – pessoas que estiveram sob a supervisão 
de Rüsen no doutoramento pleno, em estágios de douto-
rado-sanduíche, ou em estadias de pós-doutorado.

***

 Se eu tivesse de resumir em poucas palavras uma 
das principais linhas de pensamento que perpassa a obra 
do nosso homenageado, eu diria que se trata de uma ten-
tativa de iluminar aspectos de um dos mais prementes, 
multifacetados e não inteiramente resolvíveis quebra-ca-
beças da modernidade. Esse quebra-cabeças expressa-se 
nas seguintes perguntas: como é que, a partir das tradi-
ções e traumas herdados do passado, nós podemos seguir 
adiante na direção do futuro que somos livres para dese-
12 Ver BAROM, Willian Cipriani. A teoria da história de Jörn Rüsen no Brasil e seus 
principais comentadores. História hoje, v. 4, n. 8, p. 223-246, 2015.
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jar? E como o podemos fazer sem que nos percamos a nós 
próprios no meio do caminho?
 Eu acho que um pequeno trecho do Fausto de Go-
ethe comprime boa parte da resposta desenvolvida por 
Rüsen ao longo da sua extensa obra. “Aquilo que herdaste 
dos teus pais” – diz Fausto num determinado momento – 
“adquira-o para que o possuas”.13 
 O que Goethe afirma aqui é que o passado está sem-
pre dado, em nós, no presente. Todavia, se nós não mobilizar-
mos as nossas faculdades cognitivas para “adquiri-lo”, se não 
conseguirmos nos apoderar intelectualmente dele, então não 
chegamos a “possuir” esse passado-presente. Com isso não 
nos tornamos donos da nossa própria experiência, porque 
nesse caso é o passado que nos possui e não o contrário.
 Como nenhum outro pensador contemporâneo, Jörn 
Rüsen tem insistido que a história é precisamente a melhor 
maneira para nos apossarmos do passado que está aí, no pre-
sente, dentro e em volta de nós. Nós apenas somos realmente 
livres para ser e para nos tornarmos o que desejamos quando 
conhecemos quem já fomos e o que outrora quisemos ser e 
fazer.14 De acordo com Rüsen, esse conhecimento é precisa-
mente o que de melhor a história nos pode dar. 
 Em termos gerais, Rüsen tem tido grande êxito no 
seu esforço de nos sensibilizar para o valor cultural da his-
tória. À medida que nos movemos para dentro do futuro 
desconhecido, precisamos, segundo ele, continuar a contar 
histórias sobre o passado: histórias decentes, nas quais lida-
mos com as informações das fontes do modo mais rigoroso 
possível, e acomodamos na interpretação destas o ideal nor-
mativo da humanidade como uma comunidade de seres que 
possuem igual dignidade, apesar das suas diferenças; histó-
13 GOETHE, Johann Wolfgang. “Faust. Eine Trogödie”. In: ______. Goethes Werke. Ham-
burger Ausgabe. v. 3, München: C. H. Beck, 1986, p. 29.
14 RÜSEN, Jörn. Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte. Köln: Böhlau, 2001, p. 133.



26

Jörn Rüsen:

rias significativas, que nos ajudam a compreender os proces-
sos que formaram o nosso mundo e que nos dão preciosos 
subsídios para que levemos adiante, à nossa maneira, o es-
forço coletivo de lhe dar forma.

***

 Senhoras e Senhores: as ideias e realizações aqui 
sumariadas já são mais do que suficientes para justificar a 
decisão da Universidade de Brasília de conceder ao nosso 
homenageado o título de doutor honoris causa. Jörn Rüsen 
é um dos mais importantes pensadores contemporâneos e 
merece todo o reconhecimento que lhe pudermos prestar.
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 Eu quero falar sobre1 o motivo por que é tão difícil 
aprender história, sobre a relação existente entre teoria da 
história2 e didática e qual aparência possuem os fundamen-
tos antropológicos e as estruturas temporais dos processos 
históricos de aprendizagem. Finalmente, numa perspectiva, 
gostaria de tentar aplicar a ideia do humanismo intercultu-
ral à didática da história.

1 O texto a seguir é o registro escrito e revisado da minha palestra livre.
2 Nota do tradutor: o termo “teoria da história” escrito por Rüsen se refere a Historik, uma 
longa tradição de pensamento sobre o conhecimento histórico especificamente científico. 
Sua tradução como “teoria da história”, portanto, não deve ser confundida com o mesmo 
termo de tradição exterior à Alemanha.

Sobre alguns 
fundamentos teóricos 
da didática da história
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ACERCA DA DIFICULDADE 
DE APRENDER HISTÓRIA

 Então, vamos começar perguntando por que é tão 
difícil aprender história. Há uma resposta clara para isso no 
diálogo entre Charlie Brown e sua irmã Sally.
 A história em quadrinhos diz: a história parece ser 
um evento passado que é externo aos alunos e, à primeira 
vista, não tem nada a ver com eles. O aprendizado histórico 
seria então um processo no qual esse elemento exterior seria 
interiorizado; portanto, apropriado. É tarefa da didática da 
história tornar essa transição plausível e, em particular, prati-
cável. Para alcançar isso, é preciso que ela apresente/proponha 
algumas considerações que afetem o caráter de história em 
geral e, em particular, a relação entre passado e presente (e sua 
perspectiva futura) que é essencial para ela. Essas considera-
ções pertencem ao campo da teoria da história.

 TEORIA DA HISTÓRIA E DIDÁTICA 
– DIFERENÇA E RELAÇÃO

            Vamos começar, então, com a relação entre teoria 
da história e didática. O que é teoria da história?3 Teoria 
da história é um termo técnico. Em inglês, utilizaríamos o 
título do famoso livro de Hayden White e diríamos meta-
-história4. No entanto, no âmbito dos países de língua alemã, 
esse termo técnico não teve a mesma aceitação que o termo 
teoria da história. Foi Johann Gustav Droysen através de 
sua obra clássica em teoria da história que tornou esse ter-
mo socialmente aceito de uma vez por todas.5

3 Também:  RÜSEN, Jörn. Teoria da história. Teoria da ciência histórica. Colônia: Böhlau, 
2013, p. 253-263.
4 WHITE, Hayden. Meta-história. A imaginação histórica do século XIX na Europa. Frank-
furt e Main: S. Fischer, 1991.
5 DROYSEN, Johann Gustav. Teoria da história. Edição histórico-crítica. Ed. Peter Leyh, 
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 A teoria da história trata dos princípios básicos do 
pensamento histórico que sustentam a História como ciência. 
Estes princípios são num total cinco critérios de sentido cla-
ramente distintos entre si. Eu os listei no seguinte esquema6:

 Trata-se de carências de orientação, de conceitos 
ou perspectivas, de métodos de pesquisa, de formas de 
representação e funções de orientação temporal. Cada 
princípio é necessário para o pensamento histórico, e to-
dos os cinco juntos são suficientes para sustentar e cunhar 
o pensamento histórico como um processo específico de 
constituição de sentido cultural. Esses princípios encon-
vol. 1. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1977.
6 Rüsen detalhado: Teoria da história (nota 2), p. 66ss.
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tram-se obviamente entrelaçados um ao outro de maneira 
complexa. Podemos identificar entre eles campos inteiros 
de discurso. Também estes estão listados no diagrama 
acima: trata-se de discursos de simbolização histórica, 
de estratégias cognitivas de conhecimento histórico, de 
estratégias de representação histórica e da orientação his-
tórica e de discursos de memória coletiva. Naturalmente 
também esses campos de comunicação estão interligados 
de um modo extremamente sofisticado.
 Existem outros três níveis de pensamento histórico 
no diagrama, mas não quero me aprofundar neles. Parece-
-me muito mais importante que – como mostra o diagra-
ma – a ciência e o ambiente de vida, a expressão cognitiva 
e a aplicação prática do pensamento histórico de fato não 
podem ser separados. Contudo, eles também não são uma 
unidade sem maiores problemas.
              Um grande problema da atual teoria da história 
consiste no fato de que quase nada mais é dito acerca da 
reflexão sobre aquilo que é História, sobre sua natureza 
científica, portanto, sobre um certo distanciamento, sobre 
a estrutura acadêmica de nossa disciplina. Por outro lado, 
grande importância é dada à necessidade de se compro-
var que os historiadores contam histórias e que o resulta-
do do pensamento histórico é meramente uma narração 
que difere das belas artes, dos romances, apenas pelo fato 
de não seresteticamente tão boa quanto os romances. Ao 
compararmos a historiografia acadêmica com os romances 
de Thomas Mann, Franz Kafka, Robert Musil ou outros 
autores conhecidos, no que diz respeito à estrutura literária 
e à qualidade da narração, resta pouco da disciplina Histó-
ria. (Entretanto, ainda assim Theodor Mommsen recebeu 
em 1904 o Prêmio Nobel de Literatura por sua História 
Romana.) Essa análise da teoria narrativa da historiografia 
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simplesmente carece da especificidade do histórico e da 
referência à racionalidade da pesquisa histórica. É somente 
nesse contexto que se pode falar de maneira significativa 
sobre a qualidade literária da historiografia. Por exemplo, 
seria possível encontrar novos padrões de representação 
historiográfica na obra “Nazi-Germany and the Jews” de 
Saul Friedländer. Uma tentativa bastante impressionante 
foi feita aqui para recuperar historigraficamente o desafio 
especial da experiência do Holocausto.7

 Essas poucas observações destinam-se a trans-
mitir-lhes apenas uma ideia sobre com quais tópicos e 
em quais contextos a teoria da história lida. A didática 
da história não desenvolveu e discutiu esse tipo de es-
quema, uma “matriz disciplinar”, por assim dizer. Em 
analogia com a forma com que a História é estruturada 
como uma ciência, eu refleti sobre a possibilidade de se 
classificaranaliticamente também a didática da história 
em relação aos princípios subjacentes, sendo cada um 
deles necessário para si e todos juntos suficientes para 
tornar compreensível e determinável a didática da his-
tória como uma área delimitada dos discursos específi-
cos da ciência. O diagrama seria, então, formalmente o 
mesmo (como na imagem a baixo).
 Defino a disciplina acadêmica de Didática da His-
tória como ciência da aprendizagem histórica. As socie-
dades modernas, bem como todas as sociedades, precisam 
iniciar um processo de aprendizado no qual a geração mais 
jovem assumaa orientação cultural das mais antigas. Isso 
era relativamente fácil nas culturas mais antigas, mas nas 
culturas modernas tem de ser feito profissionalmente. E 

7 FRIEDLÄNDER, Saul. Nazi Germany and the Jews. 2 Vols. New York: HarperCollins, 
1997; 2007 [Alemão: O Terceiro Reich e os Judeus. Volume 1: Os anos de perseguição 
1933-1939. Munique: C.H. Beck, 1998; Os anos de aniquilação. O Terceiro Reich e os 
Judeus, volume 2: 1939 - 1945. Munich: Beck, 2006].
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os profissionais são os professores. A didática representa o 
profissionalismo do ensino e da aprendizagem da história. 
Tudo depende dela. Se nos afastarmos dada estruturação 
de uma aula de História e da necessidade de uma continui-
dade intergeracional de orientação histórica, não haverá 
mais didática da história. Ainda haverá narrações, já que 
elas possuem outras funções.
 O que há no início da didática da história? De-
víamos expandir esta questão: o que há no início da ci-
ência? Esta questão é importante, especialmente para os 
mais jovens entre nós. No passado, a principal tarefa de 
nossos professores acadêmicos na introdução da matéria 
consistia em deixar claro para nós que o aspecto decisivo 
para o pensamento histórico seria seu ponto de partida: as 
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fontes. Por isso, todos os nossos seminários introdutórios 
eram treinos sobre o estudo das fontes históricas e suas 
respectivas formas de citação. Isso não está correto. No 
início do pensamento histórico há sabidamente sempre 
uma pergunta. Lidar com fontes é o primeiro passo para 
encontrar uma resposta para a pergunta. O mesmo ocorre 
com a didática. Ela se baseia em necessidades e interesses 
dos alunos, os quais são retomados em uma perspectiva 
genuinamente didática e convertidos em um tratamento 
de processos históricos da aprendizagem. Aqui, esses pro-
cessos de aprendizagem são pesquisados empiricamente, 
da mesma forma como de fato os historiadores costumam 
ir aos arquivos para descobrir algo novo sobre o passado, 
assimos didáticos vão aos lugares onde se aprende histori-
camente, a fim de pesquisar o que realmente acontece ali: 
sob quais condições alcançam-se determinados sucessos 
de aprendizagem e sob quais condições eles são impedidos. 
Em analogia à historiografia existem aqui as formas de 
ensino e aprendizagem, representando as formas de orga-
nização. De que maneira iniciar uma aula, como elaborar 
uma aula; essas são formas bem concretas de aprendizado. 
Ou: como se organiza uma exposição em um museu; não 
se trata, pois, apenas de aula.
 Em poucas palavras, esses são os princípios da teoria da 
história e da didática. Agora temos de mantê-los lado a lado e 
ver como eles estão relacionados e no que eles se diferem.
 As correlações são óbvias. Em ambos os discursos 
ou formas de pensamento, ou mesmo disciplinas estabe-
lecidas, lida-se com o enraizamento do ambiente de vida 
na aprendizagem e no pensamento. Portanto, o pensa-
mento histórico, o conhecimento histórico, está enraiza-
do na vida prática. É por isso que também as represen-
tações mudam constantemente. Max Weber disse que os 
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estudos culturais seriam eternamente jovens.8 Por quê? 
Porque eles ocorrem em contextos nos quais as necessi-
dades de orientação mudam constantemente e temos de 
produzir novos conhecimentos devido a novas necessida-
des de orientação. Isso advém da vida prática ese aplica 
às duas áreas. Ambas se relacionam de maneira bem fun-
damental com o fenômeno da consciência histórica. A 
didática da história reivindicou para si o tópico consciên-
cia histórica, como se na ciência da história, na produção 
de conhecimento histórico baseada em pesquisa, também 
não se tratasse de um certo tipo de consciência histórica, 
ou seja, do saber. A acumulação do saber é um dos resul-
tados fundamentais do trato com o passado relacionado à 
pesquisa científica, ou seja: a ciência histórica.
 Ambos os discursos estão voltados à orientação. 
Também é difícil imaginar a história acadêmica sem isso. 
Não se entende mais nada na história da ciência histórica 
se não percebermos os respectivos conhecimentos produ-
zidos pelos cientistas como uma proposta para lidar com 
as experiências temporais do presente. Um exemplo é a 
escola francesa dos Annales. Na obra “O Mediterrâneo e 
o mundo mediterrâneo na era de Filipe II” de Fernand 
Braudel, de grande representação para esta Escola, lida-se 
com estruturas duradouras.9 Nela há algo especialmente 
compensador em relação às experiências de inquietação 
e de mudanças do século XX. A histoire événementielle, a 
história dos acontecimentos e com ela também todos os 
problemas da modernização são removidos do foco de 
atenção. Uma das razões pelas quais a Escola dos Anna-

8 WEBER, Max. A ‘objetividade’ do conhecimento sociopolítico e das ciências sociais. In: 
WINCKELMANN, Johannes. Ensaios coletados sobre Teoria da ciência. 3ª ed. Tübingen: 
Mohr / Siebeck, 1968, pp. 146-214, cit. p. 206.
9 BRAUDEL, Fernand. O Mar Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na era de Filipe II. 3 
vols. Frankfurt e Main: Suhrkamp, 1998.
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les originalmente teve pouca ressonância na Alemanha 
está fundamentada no fato de que tal ocultação teria feito 
pouco sentido naquele país.
 Em comum ambas as disciplinas têm, portanto, 
o fato de estarem voltadas à orientação. Ademais ambos 
os discursos compartilham o fato de eles ocorrerem por 
intermédio da argumentação cognitiva. Não devíamos 
deixar roubar nada disso de nós. O conhecimento his-
tórico continua sendo uma empreitada cognitiva. Não 
se pode negar que aspectos estéticos da representação 
histórica também desempenham um papel nisso. Mas se 
não percebermos mais o pensamento, o conhecimento e 
o saber como um empreendimento cognitivo, então não 
saberemos mais do que estamos falando quando se trata 
de ciência histórica e historiografia. É um grande perigo 
da discussão da teoria histórica atual que se ocupa em 
demasia com estruturas narrativas para encantar nossos 
colegas em ciências literárias. Para ser mais preciso, são 
os estudiosos da literatura que lidam com isso, e não para 
deleitar-se, mas antes para o assombrodos historiadores 
porque pouco podem fazer com isso. O trabalho de pes-
quisa e seus princípios metodológicos, que está no centro 
da ciência histórica, mal ainda desempenha um papel no 
discurso da teoria da história. É o que importava dizer 
sobre o meio de argumentação cognitiva.
 Tanto a teoria da história quanto a didática, e não 
apenas a didática, lidam com o pensamento histórico 
como um processo de aprendizagem. A História como 
ciência é sempre um processo de aprendizagem no qual 
se lida com a competência técnica de futuros historiado-
res profissionais. Afinal, nós lecionamos também. Somos 
responsáveis por garantir que os estudantes aprendam os 
padrões de produção de conhecimento que a disciplina 
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adquiriu ao longo de um vasto período de tempo. Em 
parte, são métodos muito sutis, se pensarmos em Arque-
ologia, por exemplo, que com auxílio da Biologia e da 
Física extrai datas de um grão de poeira.
 Onde residem as diferenças entre teoria da história 
e didática? Em teoria da história lida-se com a consciência 
histórica como um processo cognitivo. Em didática, lida-se 
com a consciência histórica como um processo de aprendi-
zagem. É claro que ambas não se contradizem. Mas tem-
-se duas perspectivas diferentes. Nesse aspecto, um lado 
não pode simplesmente copiar do outro. Não basta que na 
introdução à didática se levante o questionamento sobre 
o que é História e, em seguida, sejam feitas citações de 
historiadores renomados. É claro que as declarações deles 
não devem ser postas em dúvida, mas deve ficar claro que 
a didática trata da História enquanto um objeto de apren-
dizagem. Isso deve ficar claro desde o princípio.
 Além disso: na teoria da história, o foco está 
na competência técnica de historiadores profissionais, 
enquanto na didática trata-se do profissionalismo dos 
professores. Algo bem específico é particularmente im-
portante para a didática natematizaçãoda consciência 
histórica: a ontogênese da consciência histórica. Ao 
frequentar a escola ao longo dos anos, espera-se, pois, 
que tenha acontecido algo com a consciência histórica 
dos alunos. Durante esse período a consciência histórica 
deles deve ter-se desenvolvido. Mas em que exatamen-
te esse desenvolvimento deve consistir? Olhando-se os 
textos relevantes no currículo do ensino de História, 
encontra-se uma abundância em determinações indivi-
duais, mas nenhuma abrangente e fundamental. Isso se 
deve ao fato de ainda não haver uma discussão suficien-
temente proveitosa sobre as fases de desenvolvimento 
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da consciência histórica e sua direção. Quase nada há 
em relação à consciência histórica que se compare às 
ideias de Piaget ou Kohlberg sobre o desenvolvimento 
da consciência moral ou temporal e habilidades cogni-
tivas diversas. Esse é um ponto que eu gostaria de enfa-
tizar particularmente: um interesse específico da teoria 
da história na ontogênese da consciência histórica.
 A consciência histórica é tão complicada que, com 
poucas exceções, nem mesmo a Psicologia se ocupou dela. 
Mas isso não se constitui em motivo. Pelo contrário, isso re-
almente seria um bom motivo para começarmos de verdade 
mesmo, mas ainda hesitamos.
 Gostaria agora de abordar a importância da teoria 
da história para a didática da história. Por que a didática da 
história precisa da teoria da história? Para tanto, gostaria de 
enfatizar quatro pontos de vista diferentes. Antes de tudo, 
a didática da história deve ter uma ideia clara daquilo que é 
o especificamente histórico. A simples resposta “o passado” 
é completamente insuficiente. Não, o histórico é uma ma-
neira muito específica de como o passado, na qualidade de 
algo passado, de fato não desapareceu assim inteiramente, 
e sim ainda tem algo a ver com o presente. Importa aqui 
uma teoria histórica precisa. Na minha definição significa-
ria: especificamente histórico é o que surge da constituição 
de uma relação cheia de sentido e significado entre passado 
e presente com uma perspectiva de futuro.
 O segundo ponto de vista diz respeito à peculiaridade 
do pensamento histórico. Em que ele difere de outras formas 
de pensar, como por exemplo do pensamento sociológico, do 
político ou do científico? Quem não tiver ideias claras e bem 
fundamentadas na epistemologia começa a ‘nadar já antes 
mesmo de entrar na água’ de um trabalho didático histórico 
concreto. A teoria da história dá uma resposta clara a essa 
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pergunta. Desde Danto e (no âmbito dos países de fala alemã: 
desde Hans Michael Baumgartner), tem-se um entendimen-
to da estrutura narrativa do saber histórico.10

 O terceiro ponto de vista: sem teoria da história 
não é possível esclarecer suficientemente o papel do co-
nhecimento e da narrativa na didática e, sem o conheci-
mento e a narração, não há aprendizado histórico. Nem 
toda narração e nem todo conhecimento já estão didatica-
mente estruturados. Essa estruturação tem de ser elabora-
da individualmente. A teoria da história pode até mesmo 
desenvolver formas de aprendizado para a didática da his-
tória. Tais formas de aprendizagem são baseadas nas tipo-
logias fundamentais da constituição de sentido histórico. 
Pode-se diferenciar essas tipologias, porque a relação entre 
passado, presente e futuro, determinante para a consciên-
cia histórica, pode ser realizada de uma maneira lógica e 
bem distinta. As diferentes maneiras são cada uma histo-
ricamente específicas para si, mas podem ser claramente 
diferenciadas como formas de pensamento. A diversidade 
de modos de se constituir sentido e significado histórico a 
partir da relação entre passado, presente e futuro pode ser 
tipologicamente caracterizada. Essas tipologias da consti-
tuição histórica de sentido podem ser entendidas e expli-
citadas na didática como tipologias de aprendizagem.
 Ao se sucitar a questão sobre o que na verdade 
é uma aula de história realmente moderna, a resposta é 
óbvia: o pensamento histórico moderno segue a tipolo-
gia genética de constituição histórica de sentido. Aqui 
a mudança como tal faz sentido. Mas como se aprende 
em sala, incluindo o Ensino Médio? A antiga maneira de 
constituição histórica de sentido exemplar (historia vitae 
10 DANTO, Arthur C. Filosofia Analítica da História. Frankfurt e Main: Suhrkamp, 1974; 
BAUMGARTNER, Hans Michael. Continuidade e História. Sobre a Crítica e Metacríti-
ca da Razão Histórica. Frankfurt e Main: Suhrkamp 1972.



40

Jörn Rüsen:

magistra) prevalece. Isso não é surpreendente porque essa 
tipologia em si foi didaticamente elaborada e dominou 
em todas as altas culturas por milhares de anos. Todavia, 
esse modo de pensar é pré-moderno. Esse pensamento 
não se tornou obsoleto/sem validade, contudo a lógica do 
pensamento histórico especificamente moderno deveria 
ser aprendida nas sociedades modernas. Isso significa que 
a teoria da história é capaz de explicar as tipologias da 
constituição histórica de sentido de forma temporalmen-
te interpretada para a didática.11

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 
E ESTRUTURAS TEMPORAIS 

 Minhas considerações até o momento foram ampla-
mente formais. Agora, gostaria de me voltar para a determi-
nação do conteúdo do histórico no processo de aprendiza-
gem da consciência histórica.
 A primeira coisa que deveria estar em foco neste 
sofisticado de diferença e similitude entre teoria da his-
tória e didática seriam os fundamentos antropológicos e 
as estruturas temporais da consciência histórica huma-
na. Primeiramente seriam os universais antropológicos 
da história. Universais antropológicos? Não aprendemos 
desde a virada culturalística nas Ciências Humanas de 
Clifford Geertz e outros que todas as culturas são indi-
viduais e que devemos dizer adeus à ideia de estruturas 
abrangentes? Esse individualismo é unilateral e engano-
so, por mais que a História esteja e continuará interessa-
da na compreensão do caráter especial das formas de vida 
humanas no espaço e no tempo.

11 Outras considerações a respeito em RÜSEN, Jörn. Aprendizagem histórica - esboço de 
uma teoria. In: Aprendizagem histórica. Fundamentos e paradigmas. 2ªEd. Schwalbach / 
Ts. Wochenschau, 2008, pp. 70-114.
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 Mas há uma pesquisa etnológica estabelecida sobre 
universais antropológicos12 que não deve ser ignorada quando 
se pretende tratar de compreensões fundamentais sobre o ca-
ráter histórico das formas de vida humanas. Por que a antro-
pologia é tão importante para a teoria da história e a didática?
 A globalização não para diante dos portões da ciên-
cia. Onde a globalidade se torna um tópico do pensamen-
to e da aprendizagem históricos? Tanto quanto eu sei, nos 
currículos do curso de História de nenhuma parte da Re-
pública Federal da Alemenha há uma exigência que nossos 
estudantes tenham de ter estudado, pelo menos uma vez, 
intensamente uma cultura não ocidental. Não podemos nos 
permitir esse eurocentrismo por mais tempo. A fim de que 
possamos enfrentar profissionalmente os desafios da glo-
balização, precisamos obter um horizonte de globalidade 
ou universalidade no pensamento histórico. A teoria e a 
didática da história deveriam capacitar os professores para 
proporcionar aos alunos esse horizonte da experiência e do 
pensamento históricos. Até hoje, ‘os outros’ são enxergados 
por nós, em geral apenas quando ‘aterrissamos’ de maneira 
imperialista no mundo deles.
 Não estou dizendo que precisamos expandir o câ-
non dos objetos. Antes, temos de expandir as estruturas da 
percepção e do pensamento em termos de história univer-
sal e aprofundá-las antropologicamente. Isso significa que 
podemos nos valer de muitíssimos exemplos bem distintos 
para evidenciar estruturas do ambiente de vida humana 
que, por serem tão elementares, ocorrem em inúmeras cul-
turas. Uma das grandes tarefas da teoria da história é ela-
borar essas estruturas e torná-las plausíveis. Não se pode 

12 ANTWEILER, Christoph. O que as pessoas têm em comum? Sobre cultura e culturas. 
2ª edição ampliada, Darmstadt: Sociedade Científica do Livro, 2009; ANTWEILER, 
Christoph. Homem e cultura mundial. Por um cosmopolitismo realista na era da globaliza-
ção. Bielefeld: Transcrição 2011.
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simplesmente adotá-las de outras disciplinas, como da So-
ciologia, embora exista um enorme potencial de estímulo.13 
Temos de elaborar um conceito de história universal ou 
global na interação entre didática e teoria da história. Com 
isso, o antigo tema da relação entre Ontogenia e Filogenia 
está sendo reapresentado.14

 Com o que a ciência da História moderna começou? 
Será que esquecemos? No final do século XVIII, com a his-
tória universal. Isso é exemplificado através de nomes como 
Schlözer, Gatterer, Kant, Schiller, Herder. Os primeiros 
grandes pensadores históricos modernos não eram historia-
dores profissionais. A história como disciplina estabelecida 
nem mesmo existia. Na minha opinião, o primeiro grande 
pensador histórico da modernidade foi Johann Gottfried 
Herder que apresentou uma história universal que ainda 
vale a pena ser lida atualmente (mesmo que apenas para re-
futar o preconceito pós-colonial de que o pensamento his-
tórico moderno seria ideologia ocidental para a opressão de 
povos e culturas não ocidentais).
 Os fundamentos antropológicos e as estruturas 
temporais incluem universais antropológicos e estágios de 
desenvolvimento histórico-universais baseados neles.15 Tra-

13 Refiro-me, por exemplo, ao trabalho de Günter Dux (DUX, Günter. Teoria Históri-
co-Genética da Cultura. Mundos Instáveis. Sobre lógica processual na mudança cultural. 
Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2000.); Bernhard Giesen (GIESEN, Bernhard. 
Desreif icação do social. Uma perspectiva evolutiva sobre o pós-modernismo. Frankfurt e 
Main: 1991; GIESEN, Bernhard. On Axial Ages and other Thresholds between Epochs. 
In: KOZLAREK, Oliver; RÜSEN, Jörn; Wolff, Ernst et al. Shaping a Humane World. 
Civilitions–Axial Times - Modernities – Humanisms. Bielefeld: Transcript, 2012, pp. 
95-110); e Georg Oesterdiekhoff (OESTERDIEKHOFF, Georg W. Desenvolvimento 
da Sociedade Mundial. Da Idade da Pedra à Modernidade. Münster: LIT, 2005; OES-
TERDIEKHOFF, Georg W. O desenvolvimento intelectual da humanidade. Weilerswist: 
Velbrück Wissenschaft, 2012).
14 WENZEL, Ulrich; DUX, Günter et al. O Processo da História do Espírito - Estudos 
sobre o Desenvolvimento Ontogenético e Histórico do Espírito. Frankfurt e Main: 
Suhrkamp, 1994.
15 Tentei explicar isso com o exemplo do Humanismo: RÜSEN, Jörn. Humanism: Antro-
pology - Axial Ages – Modernities. In: KOZLAREK; RÜSEN, Jörn; WOLFF, et al. Sha-
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ta-se de desenvolvimentos de importância humana que de-
viam ser aprendidos em sala de aula. Eles deviam ser discu-
tidos na aliança entre a teoria da história, a qual neste caso 
transita nos rastros da filosofia (material) da história, e a 
didática como um elemento permanente dela, pois é dis-
so que, em última análise, a aprendizagem histórica trata. 
Tais desenvolvimentos desembocam no tempo presente. É 
objetivamente sobre eles que repousa a referência do pensa-
mento histórico ao presente do e são eles que dão ao apren-
dizado histórico uma base normativa. Os direitos humanos 
e civis são incontestáveis nesses fundamentos normativos. 
No entanto, eles deveriam ser trazidos de volta como uma 
mera instância de apelação numa perspectiva histórica uni-
versal da aprendizagem histórica. Eles podem ser relativiza-
dos em termos de modernidade ou pós-colonialismo? A sua 
reivindicação de validade universal à “Província da Europa” 
precisa ser rebaixada?16

 Surpreendentemente, mal houve uma intensa dis-
cussão na didática da história sobre se também há um limite 
para a multiperspectividade no pensamento e na aprendiza-
gem histórica. Multiperspectividade é um termo-chave na 
didática da história, que libera a autonomia do pensamen-
tonos alunos e nos professores, dando também aos alunos a 
oportunidade de trazer ao palco suas próprias perspectivas, 
suas próprias origens, por exemplo, com a ajuda dos profes-
sores. Mas isso não significa que toda e qualquer perspec-
tiva tem de ser compatível e aceitável com qualquer outra 
perspectiva. O pluralismo didático-histórico da multipers-
pectividade é o resultado da redação de uma ordem básica 

ping a humane World (nota 11), p 55. -80; ver também Historiografia (nota 2), pp. 114-128.
16 CHAKRABARTI, Dipesh. Provincializar a Europa. A pós-colonialidade e a crítica da 
História. In: CONRAD, Sebastian; RANDERIA, Shalini et al. Para além do Eurocen-
trismo. Perspectivas pós-coloniais nas ciências Históricas e Culturais. Frankfurt e Main: 
Campus, 2000, pp. 283-312.



44

Jörn Rüsen:

cultural não-pluralista de um tipo de sociedade civil. (Mais 
precisamente teríamos que falar de uma “meta-ordem” den-
tro da qual o pluralismo possa  desdobrar-se.) Logo, essas 
mesmas normas que permitem o próprio pluralismo não es-
tão sujeitas ao princípio do pluralismo. Isso seria absurdo. 
Então, acabaríamos em um relativismo e esse relativismo 
nada mais seria do que uma música de acompanhamento 
intelectual de uma luta das culturas entre si. E ninguém 
pode estar interessado nisso.
 Retornando ao tópico de direitos humanos e ci-
vis. Além do fato de que suas reivindicações normativas 
de validade universal não podem ser entregues a uma mul-
tiperspectividade relativizante, eles na verdade teriam de 
entregar o fio condutor usado para ensinar história nas es-
colas. Mas esse não é o caso. Claro que eles aparecem nos 
livros didáticos. Mas apenas como um tópico entre outros 
e não como uma chave para explorar o campo da experiên-
cia histórica como um todo.
 Nos livros ou nas diretrizes, o rico estoque de expe-
riência histórica da humanidade, que culmina na ideia de 
dignidade humana, na verdade não é abordado. Mas mesmo 
assim os alunos precisam tomar consciência da base históri-
ca em que se baseia o Artigo 1º da nossa Lei Fundamental?  
 Tem de se buscar um suporte mental que mantenha 
unidos a abundância dos desenvolvimentos históricos e a 
abundânciadas diferenças culturais, integrando-o sem um 
todo que tenha sentido e importância, no qual se possa ser e 
ter sido diferente e, ao mesmo tempo, conviver com os ou-
tros em uma comunidade politicamente sustentável. Acho 
que temos de fazer um grande esforço para tecer uma teia 
intelectual de importância sobre a amplitude do horizonte 
da experiência histórica e perguntar: como foi a humani-
dade não apenas em nossa cultura, mas também em outras 
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culturas, por exemplo, entre os chineses?17 Uma cultura que 
já sabia que já trabalhava com a(s) humanidade(s) como um 
conceito chave no Confucionismo. Outro exemplo é a ideia 
do Ubuntu na África.18

 Trata-se, portanto,  de uma ideia de desenvolvi-
mento histórico universal. Precisamos de uma ideia de 
desenvolvimento abrangente como suporte mental da 
consciência histórica. Existem estímulos e propostas para 
tal. Somente não na atual teoria da história (com algumas 
exceções.19). Particularmente interessante acho a Filosofia 
da História de Karl Jaspers.20 Aqui, é feita uma tentati-
va de focalizar a diversidade de diferenças culturais com a 
ajuda da teoria da Era Axial e, simultaneamente, descobrir 
semelhanças fundamentais. Até os dias atuais é fascinante 
constatar que pessoas dessas culturas, mesmo sem saberem 
da existência uma das outras, em um determinado mo-
mento, em lugares completamente diferentes, terem reco-
nhecido sua própria humanidadecomo uma qualidade uni-
versal do estilo de vida: não apenas nós somos pessoas, mas 
os outros também o são. Esse universalismo humano não 
estava isento de etnocentrismos, ou seja, tendências exclu-
sivas: aqueles pertencentes à própria cultura desde sempre 
foram considerados os verdadeiros seres humanos. Apenas 
em uma segunda Era Axial – que para mim é a Moderna –, 
essa diferença etnocêntrica de humanidade pode e precisa 

17 Também: MEINERT, Carmen et al. Traces of Humanism in China. Tradition and Mo-
dernity. Bielefeld: Transcript, 2010; HUANG, Chun-Chieh. Humanism in East Asian 
Confucian Contexts. Bielefeld: Transcript, 2010.
18 MACMILLAN, 2010. Também: EZE, Michael Onyebuchi. Intellectual History in Con-
temporary Africa. New York: Palgrave, 2010.
19 Por exemplo, ROHBECK, Johannes. Iluminismo e História. Sobre uma Filosofia prática 
da História do futuro. Berlim: Editora Acadêmica, 2010; ROHBECK, Johannes. Futuro 
da História. Filosofia da História e Ética futura. In: Revista Alemã de Filosofia. Volume 
especial 31. Berlim: Editora Acadêmica, 2013. 
20 JASPERS, Karl. Da origem e objetivo da História. (primeiro Zurique 1949). Munique: 
Piper, 1963.
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ser superada. Isso devia, e de fato tem de ocorrer também 
no contexto da teoria e da didática da história.
 Existem boas razões para desenvolver a ideia de uma 
direção transcultural da humanização do ser humano. É pre-
ciso examinar até onde é possível chegar com ela e, acima 
de tudo, quais as consequências dessa ideia para o ensino e a 
aprendizagem histórica. Para os jovens, a humanidade deles é 
algo óbvio, um valor fundamental em si mesmo. Mas a atri-
buição da verdadeira humanidade ao próprio grupo e a des-
valorização da alteridade dos outros continuam sendo uma 
força mental poderosa. Para as aulas de História e em relação 
à qualidade humana valeria a pena pensar muito mais inten-
samente em termos de história universal e filosofia histórica. 
Então, alcançaríamos compreensões didáticas importantes 
sobre o que sempre deveria ser o aprendizado histórico: so-
bre a unidade da consciência histórica na totalidadedo tempo. 
Esta unidade está fundamentada na humanidade.
 Para mim, o maior problema do ensino e aprendi-
zagem de história hoje é que a grande relação interna da 
história do mundo não é realmente o foco das aulas de His-
tória. Pelo contrário, ela é particularizada em meras peque-
nas porções. O sentido do todo não aparece mais. O que 
resta ainda da ideia da humanidade e dignidade humana 
como um fio condutordo pensamento histórico? Como é 
possível uma unidade coerente da consciência histórica de-
senvolver-se como um fator de orientação cultural? Em úl-
tima análise, pois, pretende-se que a crianças, os jovens e 
adultos jovens reencontrem esses grandes desenvolvimentos 
em si mesmos. Isso permite que a diversidade de orientações 
culturais trazidas pelos alunos à sala de aula seja agregada à 
ideia histórica de uma unidade da humanidade. Pelo fato de 
os alunos poderem experimentar a diferença e a unidade em 
si e consigo mesmos por meio da experiência histórica, eles 
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também são capazes de desenvolver oportunidades dentro 
de si mesmos para lidar humanamente com suas diferenças, 
no sentido de uma cultura de reconhecimento não só mú-
tuo, mas também crítico.
 Importa a unidade da consciência histórica na tota-
lidade do tempo humano. Sempre devemos ter em vista o 
todo, a humanidade. Não se trata da quantidade de tópicos, 
mas da qualidade de sua importância histórica. Quando isso 
ocorrer, ou seja, a abundância dos fenômenos históricos for 
alçada ao horizonte da humanidade, então Sally pode final-
mente dizer: Yes, now I am involved.
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Über einige theoretische 
Grundlagen der 
Geschichtsdidaktik

Jörn Rüsen

 Ich möchte1  darüber reden2,  warum es so schwie-
rig ist, Geschichte zu lernen, in welchem Verhältnis His-
torik und Didaktik stehen und wie die anthropologischen 
Grundlagen und Zeitstrukturen der historischen Ler-
nprozesse aussehen. Im Ausblick möchte ich schließlich 
versuchen, die Idee eines interkulturellen Humanismus 
auf die Geschichtsdidaktik anzuwenden. 

ÜBER DIE SCHWIERIGKEIT, 
GESCHICHTE ZU LERNEN

 Fangen wir also mit der Frage an, warum es so schwierig 
ist, Geschichte zu lernen. Darauf gibt es eine deutliche Antwort 
im Dialog zwischen Charlie Brown und seiner Schwester Sally.

1 Como todas as notas de rodapé são referências de obras em obra de língua alemã, nós 
mantivemos a forma que foi referenciada pelo autor.
2 Der folgende Text ist die verschriftlichte und überarbeitete Form meines frei gehalte-
nen Vortrags.
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  Der Comic sagt es: Geschichte scheint ein Ges-
chehen der Vergangenheit zu sein, das den Schülerin-
nen und Schülern äußerlich ist, auf den ersten Blick 
nichts mit ihnen zu tun hat.  Historisches Lernen wäre 
dann ein Vorgang, in dem dieses Äußerliche innerlich, 
also angeeignet würde. Es ist die Aufgabe der Geschi-
chtsdidaktik, diesen Übergang plausibel und insbeson-
dere praktikabel zu machen. Um das zu leisten, muss 
sie einige Überlegungen anstellen, die den Charakter 
von Geschichte überhaupt und insbesondere den für sie 
wesentlichen Zusammenhang von Vergangenheit und 
Gegenwart (und deren Zukunftsperspektive) betrifft. 
Diese Überlegungen gehören ins Gebiet der Geschi-
chtstheorie, der Historik. 

HISTORIK UND DIDAKTIK 
 –  DIFFERENZ UND ZUSAMMENHANG

 Fangen wir also mit dem Verhältnis von Histo-
rik und Didaktik an. Was ist Historik?3  Historik  ist ein 
Fachterminus. Im Englischen würde man den Titel des 
berühmten Buches von Hayden White nehmen und me-
tahistory sagen4.  Dieses Wort hat sich aber als Fachtermi-
nus nicht so eingebürgert wie im deutschsprachigen Raum 
der Terminus Historik, der von Johann Gustav Droysen 
mit seiner klassisch gewordenen Historik ein für alle Mal 
salonfähig gemacht wurde5. 
 Es geht in der Historik um die Grundprinzipien 
des historischen Denkens, die die Geschichte als Wis-

3 Dazu  Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, 
S. 253-263.
4 Dazu  Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, 
S. 253-263.
5 Droysen, Johann Gustav: Historik. Historisch-kritische Ausgabe, ed. Peter Leyh. Bd. 
1. Stuttgart - Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1977.
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senschaft tragen. Das sind insgesamt fünf deutlich vo-
neinander verschiedene Sinnkriterien. Ich habe sie im 
folgenden Schema aufgelistet:6  
 

 Es handelt sich um Orientierungsbedürfnisse, Kon-
zepte oder Perspektiven, Methoden der Forschung, Formen 
der Darstellung und Funktionen der zeitlichen Orien-
tierung. Jedes einzelne Prinzip ist notwendig für historis-
ches Denken, und alle fünf zusammen sind hinreichend, um 
historisches Denken als einen bestimmten Prozess kulturel-
ler Sinnbildung zu tragen und auszuprägen. Die einzelnen 
Prinzipien sind natürlich komplex miteinander vermittelt. 
Man kann zwischen ihnen ganze Diskursbereiche identi-

6 Ausführlicher Rüsen: Historik (Anm. 2), S. 66ff.
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fizieren. Auch die sind im obigen Schema aufgelistet: Es 
handelt sich um Diskurse der historischen Symbolisierung, 
um kognitive Strategien des historischen Wissens, um Stra-
tegien der historischen Repräsentation und der historischen 
Orientierung und um Diskurse der kollektiven Erinnerung. 
Auch diese Kommunikationsbereiche sind natürlich ho-
chkomplex miteinander vermittelt. 
 Im Schema werden noch drei Ebenen des histo-
rischen Denkens unterschieden, aber darauf möchte ich 
nicht weiter eingehen. Viel wichtiger erscheint es mir, 
dass - wie das Schema zeigt - die Wissenschaft und die 
Lebenswelt, die kognitive Ausprägung und die praktis-
che Verwendung des historischen Denkens nicht wirkli-
ch voneinander getrennt werden können. Sie sind aber 
auch nicht umstandslos eins. 
 Ein großes Problem der gegenwärtigen Geschi-
chtstheorie besteht darin, dass in der Reflexion auf das, 
was Historie ist, zu deren Wissenschaftlichkeit, also zu der 
gewissen Abgehobenheit, zu der akademischen Struktur 
unseres Faches, eigentlich kaum noch etwas gesagt wird. 
Größter Wert wird demgegenüber auf den Nachweis ge-
legt, dass Historiker Geschichten erzählen und das Erge-
bnis des historischen Denkens eben Erzählungen sind, die 
sich von der schönen Literatur, den Romanen, nur dadurch 
unterscheiden, dass sie ästhetisch nicht so gut sind wie die 
Romane. Wenn Sie die akademische Historiographie mit 
den Romanen von Thomas Mann, Franz Kafka, Robert 
Musil oder anderen bekannten Autoren hinsichtlich dessen 
vergleichen, was die literarische Struktur und Qualität der 
Erzählung betrifft, dann bleibt vom Fach Geschichte we-
nig übrig. (Immerhin aber hat Theodor Mommsen für seine 
Römische Geschichte 1904 den Nobelpreis für Literatur 
bekommen.) Es fehlt eben in dieser narrativitätstheoretis-
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chen Analyse der Historiographie die Spezifik des Histo-
rischen und der Bezug auf die Rationalität der historischen 
Forschung. Erst in einem solchen Zusammenhang lässt sich 
sinnvoll über die literarische Qualität der Historiographie 
reden. So würde man z.B. in Saul Friedländers, Nazi-Ger-
many and the Jews“ neue Maßstäbe der historiographis-
chen Darstellung finden. Hier ist ein sehr eindrucksvoller 
Versuch gemacht worden, die besondere Herausforderung 
der Holocausterfahrung historiographisch einzuholen7. 
 Diese wenigen Bemerkungen sollen Ihnen ledigli-
ch eine Vorstellung davon vermitteln, mit welchen Themen 
in welchen Zusammenhängen sich die Geschichtstheorie, 
die Historik, beschäftigt. Die Geschichtsdidaktik hat ein 
solches Schema, eine sogenannte disziplinäre Matrix, ni-
cht entwickelt und diskutiert. Ich habe überlegt, wie man 
in Analogie zu dem, wie die Geschichte als Wissenschaft 
aufgebaut ist, nicht auch die Geschichtsdidaktik analytis-
ch hinsichtlich zugrundeliegender Prinzipien aufschlüsseln 
kann, die jedes für sich notwendig und alle zusammen hin-
reichend dafür sind, die Geschichtsdidaktik als einen ab-
grenzbaren Bereich wissenschaftsspezifischer Diskurse ein-
sichtig und bestimmbar zu machen. Das Schema wäre dann 
formal das gleiche. 
  Ich definiere die akademische Disziplin der Ges-
chichtsdidaktik als Wissenschaft vom historischen Lernen. 
Moderne Gesellschaften müssen, wie überhaupt eigentli-
ch alle Gesellschaften, einen Lernprozess in Gang setzen, 
in dem die jüngere Generation die kulturelle Orientierung 
der Älteren übernimmt. Das war in älteren Kulturen relativ 
einfach, aber in modernen Kulturen muss es professionell 

7 Friedländer, Saul: Nazi Germany and the Jews. 2 Bde. New York: HarperCollins 1997, 
2007 [deutsch: Das Dritte Reich und die Juden. 1. Bd.: Die Jahre der Verfolgung 1933-
1939. München: C.H. Beck 1998; Die Jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die 
Juden, 2. Bd.: 1939 – 1945. München: Beck 2006].
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gemacht werden. Und die Profis, das sind die Lehrerinnen 
und Lehrer. Die Didaktik steht für die Professionalität des 
Lehrens und Lernens von Geschichte. Davon hängt alles 
ab. Denken Sie sich den organisierten Geschichtsunterri-
cht und die Notwendigkeit einer intergenerationellen Kon-
tinuität der historischen Orientierung weg, dann gibt es 
keine Geschichtsdidaktik mehr. Geschichten wird es noch 
geben, weil die noch andere Funktionen haben.

 Was steht am Anfang der Geschichtsdidaktik? Man 
sollte diese Frage erweitern:  Was steht am Anfang der 
Wissenschaft? Diese Frage ist wichtig, vor allen Dingen für 
die Jüngeren unter Ihnen. Früher bestand die Hauptaufga-
be unserer akademischen Lehrer in der Einführung in das 
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Fach darin, uns klar zu machen, dass das Entscheidende für 
das historische Denken, sein Ausgangspunkt, die Quellen 
seien. Deshalb waren alle unsere Proseminare Einübun-
gen in Quellenkunde und entsprechende Zitationsweisen. 
Das ist nicht richtig. Am Anfang des historischen Denkens 
steht nämlich immer eine Frage. Der Umgang mit Quellen 
ist der erste Schritt, auf die Frage eine Antwort zu finden. 
So ist das mit der Didaktik auch. Sie beruht auf Bedür-
fnissen und Schülerinteressen, die in genuin didaktischer 
Perspektive aufgegriffen und in eine Behandlung historis-
cher Lernprozesse umgesetzt werden. Hier werden diese 
Lernprozesse empirisch erforscht, so wie eben die Fachhis-
toriker in der Regel in die Archive gehen, um dort etwas 
Neues über die Vergangenheit herauszufinden, so gehen 
die Didaktiker eben an die Orte, wo historisch gelernt 
wird, um zu erforschen, was da eigentlich geschieht: Unter 
welchen Bedingungen werden welche Lernerfolge erzielt, 
unter welchen Bedingungen werden sie verhindert usw. In 
Analogie zur Historiographie gibt es hier die Formen von 
Lehren und Lernen, und zwar als Organisationsformen. 
Wie zieht man eine Unterrichtseinheit auf, wie entwirft 
man eine Stunde, das sind ganz konkrete Formen des Ler-
nens. Oder: wie organisiert man eine Ausstellung im Mu-
seum, es geht ja nicht nur um Schule. 
 Das sind in aller Kürze die Prinzipien von His-
torik und von Didaktik. Jetzt müssen wir sie nebenei-
nander halten und sehen, wie sie zusammenhängen und 
worin sie sich unterscheiden. 
 Die Zusammenhänge liegen auf der Hand. In bei-
den Denkdiskursen oder Denkformen, oder auch etablier-
ten Disziplinen, geht es um die Lebensweltverwurzelung 
von Lernen und von Denken. Also das historische Denken, 
die historische Erkenntnis wurzelt in der Lebenspraxis. 
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Deshalb verändern sich ja auch die Darstellungen dauernd. 
Max Weber hat gesagt, die Kulturwissenschaften seien ewig 
jung8.  Warum? Weil sie in Kontexten geschehen, in denen 
sich die Orientierungsbedürfnisse dauernd ändern und wir 
aufgrund neuer Orientierungsbedürfnisse neue Erkenntnis-
se produzieren müssen. Das kommt aus der Lebenswelt, aus 
der Praxis. Das gilt für beide Bereiche. Beide beziehen sich 
ganz fundamental auf das Phänomen Geschichtsbewusst-
sein. Die Geschichtsdidaktik hat das Thema Geschichts-
bewusstsein für sich reklamiert, als ginge es nicht auch in 
der Geschichtswissenschaft, in der forschenden Hervor-
bringung historischen Wissens um eine bestimmte Art, 
eine bestimmte Manifestation, von Geschichtsbewusstsein, 
nämlich um Wissen. Wissensakkumulation ist eine der 
fundamentalen Ergebnisse des forschungsbezogenen wis-
senschaftlichen Umgangs mit der Vergangenheit, also: der 
Geschichtswissenschaft. 
 Beide Diskurse sind auf Orientierung ausgerichtet. 
Das kann man auch aus der akademischen Historie nicht 
einfach wegdenken. Sie verstehen nichts mehr in der Ges-
chichte der Geschichtswissenschaft, wenn Sie die jeweils 
von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erbra-
chten Erkenntnisse nicht als ein Angebot wahrnehmen, mit 
den Zeiterfahrungen der Gegenwart umzugehen. Ein Beis-
piel ist die französische Annales Schule. In dem für diese 
Schule repräsentativen großen Werk von Fernand Braudel 
„Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche 
Philipps des Zweiten" geht es um lang dauernde Struk-
turen9.  Das hat etwas ausgesprochen Kompensatorisches 

8 Weber, Max: Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erke-
nntnis, in: ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 3. Aufl. ed. Johannes 
Winckelmann. Tübingen: Mohr/Siebeck 1968, S. 146-214, zit. S. 206.
9 Braudel, Fernand: Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps 
des Zweiten. 3 Bde. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1998.
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gegenüber den Unruhe- und Veränderungserfahrungen des 
20. Jahrhunderts. Die histoire événementielle, die Ereignis-
geschichte und mit ihr auch die ganzen Probleme der Mo-
dernisierung werden aus dem Fokus der Aufmerksamkeit 
herausgenommen. Eine der Gründe, warum die Annales-
-Schule ursprünglich wenig Resonanz in Deutschland hat-
te, liegt  darin begründet, dass dort eine solche Ausblen-
dung wenig Sinn gemacht hätte. 
 Gemeinsam ist beiden Fächern also die Ausrichtung 
auf Orientierung. Beide Diskurse teilen ferner die Tatsache, 
dass sie im Medium einer kognitiven Argumentation erfol-
gen. Davon sollten wir uns nichts rauben lassen. Die histo-
rische Erkenntnis bleibt ein kognitives Unternehmen. Dass 
da auch ästhetische Gesichtspunkte der historischen Reprä-
sentation eine Rolle spielen, kann man nicht bestreiten. Aber 
wenn man das Denken, die Erkenntnis und das Wissen als 
solches nicht mehr als kognitives Unternehmen wahrnimmt, 
dann weiß man nicht mehr, wovon man redet, wenn es um 
Geschichtswissenschaft und Historiographie geht.. Es ist 
eine große Gefahr der gegenwärtigen geschichtstheoretis-
chen Diskussion, dass man sich sehr viel mehr mit Erzähls-
trukturen zum Entzücken unserer Kolleginnen und Kollegen 
in den Literaturwissenschaften beschäftigt. Genauer gesagt: 
Es sind die Literaturwissenschaftler, die sich damit beschäf-
tigen, und das nicht zum Entzücken, sondern eher zum Ent-
setzen der Historiker, weil sie damit wenig anfangen können. 
Die Forschungsarbeit und ihre methodischen Prinzipien, die 
doch im Zentrum der Geschichtswissenschaft stehen, spielt 
kaum noch eine Rolle im Diskurs der Historik. – Soviel zum 
Medium der kognitiven Argumentation. 
 Beide, Historik und Didaktik, und nicht nur die Di-
daktik allein, beschäftigen sich mit historischem Denken 
als Lernprozess. Geschichte als Wissenschaft ist immer 
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auch ein Lernprozess, in dem es um die fachliche Kompetenz 
zukünftiger professioneller Historikerinnen und Historiker 
geht.  Schließlich lehren wir doch auch. Wir sind dafür ve-
rantwortlich, dass die Studierenden die Standards von Wis-
sensproduktion erlernen, die das Fach über eine lange Zeit 
errungen hat. Das sind z.T. sehr subtile Methoden, wenn Sie 
etwa an die Archäologie denken, die mit Hilfe der Biologie 
und Physik aus einem Staubkorn Jahreszahlen herausholen. 
 Wo liegen die Differenzen zwischen Historik und 
Didaktik? Bei der Historik geht es um Geschichtsbewusst-
sein als Erkenntnisprozess. In der Didaktik geht es um 
Geschichtsbewusstsein als Lernprozess. Beides widerspri-
cht sich natürlich nicht. Aber es handelt sich um zwei vers-
chiedene Perspektiven. Insofern kann die eine Seite von der 
anderen auch nicht so ohne weiteres abschreiben. Es reicht 
nicht, wenn in der Einführung in die Didaktik die Frage 
aufgeworfen wird, was ist Geschichte, und dann namhafte 
Historiker zitiert werden. Deren Aussagen sollen natürlich 
nicht in Zweifel gezogen werden, wohl aber sollte deutlich 
werden, dass es in der Didaktik um Geschichte geht, die ge-
lernt werden soll. Das muss von Anfang an deutlich werden. 
 Ferner: In der Historik steht die Fachkompetenz 
professioneller Historiker und Historikerinnen im Fokus, 
während es in der Didaktik um die Professionalität von 
Lehrerinnen und Lehrern geht. Besonders wichtig für die 
Didaktik bei der Thematisierung von Geschichtsbewusst-
sein ist etwas ganz Spezifisches: die Ontogenese von Ges-
chichtsbewusstsein. Über die Jahre des Schulbesuchs hin 
soll ja irgendetwas mit dem Geschichtsbewusstsein der 
Schülerinnen und Schüler passiert sein. Da soll sich ihr 
Geschichtsbewusstsein entwickelt haben. Worin aber ge-
nau aber soll diese Entwicklung eigentlich bestehen? Wenn 
man sich die einschlägigen Texte zum Curriculum des Ges-
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chichtsunterrichts ansieht, dann findet man eine Fülle von 
einzelnen Bestimmungen, aber keine übergreifende und 
fundamentale. Das liegt daran, dass es noch keine hinrei-
chend ertragsreiche Diskussion über die Entwicklungs-
phasen, über die Entwicklungsrichtung des Geschichts-
bewusstseins gibt. Etwas Vergleichbares wie die Einsichten 
Piagets oder Kohlbergs in die Entwicklung des moralischen 
oder des Zeitbewusstsein und verschiedener kognitiver 
Fähigkeiten gibt es für das Geschichtsbewusstsein kaum. 
Das ist ein Punkt, den ich besonders hervorheben möch-
te: ein spezifisches Interesse der Geschichtsdidaktik an der 
Ontogenese von Geschichtsbewusstsein.
 Geschichtsbewusstsein ist so kompliziert, dass 
sich die Psychologie – von wenigen Ausnahmen abge-
sehen – damit überhaupt noch nicht beschäftigt hat. 
Aber das ist doch kein Grund. Im Gegenteil, das wäre 
doch eigentlich ein Grund, nun mal richtig einzusteigen, 
aber man zögert immer noch. 
 Ich möchte nun die Bedeutung der Historik für die 
Geschichtsdidaktik ansprechen. Warum braucht die Ges-
chichtsdidaktik die Historik? Dazu möchte ich vier vers-
chiedene Gesichtspunkte hervorheben. Zunächst einmal 
muss die Geschichtsdidaktik eine klare Vorstellung davon 
haben, was eigentlich spezifisch historisch ist. Die simple 
Antwort "die Vergangenheit“ ist völlig unzureichend. Nein, 
das Historische ist eine ganz spezifische Weise, wie die Ver-
gangenheit als vergangene doch nicht so ganz vergangen 
ist, sondern noch irgendetwas mit der Gegenwart zu tun 
hat. Hier kommt es auf eine genaue geschichtstheoretische 
Argumentation an. In meiner Definition würde es heißen: 
Spezifisch historisch ist ein sinn- und bedeutungsvoller 
innerer Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart mit einem Ausblick in die Zukunft. 
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 Der zweite Gesichtspunkt betrifft die Eigenart des 
historischen Denkens. Worin unterscheidet es sich von an-
deren Denkweisen, etwa der soziologischen, der politolo-
gischen, oder vom naturwissenschaftlichen Denken. Wer 
da nicht klare Vorstellungen hat, die erkenntnistheoretisch 
gut begründet sind, fängt schon an zu schwimmen, bevor 
er überhaupt ins Wasser konkreter geschichtsdidaktischer 
Arbeit steigt. Die Historik gibt auf diese Frage eine klare 
Antwort. Seit Danto und (im deutschen Sprachraum: seit 
Hans Michael Baumgartner) es die Einsicht in die narrative 
Struktur des historischen Wissens10.  
 Der dritte Gesichtspunkt: Ohne Historik kann man 
die Rolle von Erkenntnis und Erzählung in der Didaktik ni-
cht hinreichend klären, und ohne Erkenntnis und Erzählung 
gibt es auch kein historisches Lernen. Nicht jede Erzählung 
und nicht jede Erkenntnis ist schon didaktisch strukturiert. 
Eine solche Strukturierung muss eigens herausgearbeitet 
werden. Die Historik kann der Geschichtsdidaktik sogar 
Lernformen entwickeln. Solche Lernformen beruhen auf 
fundamentalen Typen der historischen Sinnbildung. Man 
kann solche Typen deshalb unterscheiden .weil der für das 
Geschichtsbewusstsein maßgebliche Zusammenhang zwis-
chen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer logis-
ch ganz unterschiedlichen Weise realisiert werden kann. Die 
verschieden Weisen sind je für sich spezifisch historisch, las-
sen sich aber als Denkformen klar unterscheiden. Diese Un-
terschiedlichkeit in der jeweiligen Realisierung eines Sinn- 
und Bedeutungszusammenhangs zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, lässt sich typologisch charakterisie-
ren. Diese Typen der historischen Sinnbildung können in der 
Didaktik als Lerntypen verstanden und expliziert werden. 
10 Danto, Arthur C.: Analytische Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1974; Baumgartner, Hans Michael: Kontinuität und Geschichte. Zur Kritik 
und Metakritik der historischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972.
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 Wenn man  die Frage aufwirft, was eigentlich ein 
wirklich moderner Geschichtsunterricht ist, dann liegt die 
Antwort auf der Hand: Modernes Geschichtsdenken fol-
gt dem Typ der genetischen Sinnbildung. Hier macht die 
Veränderung als solche Sinn. Aber wie wird in den Klassen, 
einschließlich der Oberstufe, gelernt? Die alte Denkform 
der exemplarischen Sinnbildung (historia vitae magistra) 
dominiert. Das verwundert deshalb nicht, weil dieser Sinn-
bildungstyp des Exemplarischen selber didaktisch angelegt 
und tausende von Jahren in allen Hochkulturen dominiert 
hat. Diese Denkweise ist aber vormodern. Sie ist nicht hin-
fällig geworden, aber in modernen Gesellschaften sollte die 
Logik des spezifisch modernen Geschichtsdenkens gelernt 
werden. Was das aber genau heißt, kann die Historik der 
Didaktik in der Form einer zeitlich gedeuteten Typologie 
der historischen Sinnbildung darlegen11. 
 

ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN 
UND ZEITSTRUKTUREN 

 Meine bisherigen Überlegungen waren weit-
gehend formal. Ich möchte mich jetzt der inhaltlichen 
Bestimmung des Historischen im Lernprozess des Ges-
chichtsbewusstseins zuwenden.
 Das erste, was in dieser komplexen Differenz und 
Gemeinsamkeit zwischen Historik und Didaktik in den 
Blick kommen sollte, wären die anthropologischen Grun-
dlagen und Zeitstrukturen des menschlichen Geschichts-
bewusstseins. Das erste wären die anthropologischen Uni-
versalien der Geschichte. Anthropologische Universalien? 
Haben wir nicht seit dem kulturalistischen Turn in den 

11 Weitere Überlegungen dazu in Rüsen, Jörn: Historisches Lernen – Grundriss einer 
Theorie, in: ders.: Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen.2. Aufl.  Schwalba-
ch/Ts. Wochenschau 2008, S. 70-114.
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Humanwissenschaften von Clifford Geertz und anderen 
gelernt, dass alle Kulturen individuell sind und wir uns vom 
Gedanken übergreifender Strukturen verabschieden müs-
sen? Dieser Individualismus ist einseitig und irreführend, so 
sehr die Historie an der Einsicht in den besonderen Cha-
rakter menschlicher Lebensformen in Raum und Zeit inte-
ressiert ist und bleiben wird.
 Es gibt aber eine etablierte ethnologische Fors-
chung über anthropologische Universalien12,  die nicht 
ignoriert werden darf, wenn es um grundlegende Einsi-
chten in den geschichtlichen Charakter der menschlichen 
Lebensformen gehen soll. Warum ist die Anthropologie 
für Historik und Didaktik so wichtig?
 Die Globalisierung macht vor den Toren der Wis-
senschaften nicht halt. Wo wird Globalität zum Thema des 
historischen Denkens und Lernens? Es gibt in den Cur-
ricula des Fachstudiums Geschichte meines Wissens nir-
gendwo in der Bundesrepublik das Erfordernis, dass unsere 
Studierenden mindestens einmal intensiv eine nicht westli-
che Kultur studiert haben müssen. Diesen Eurozentrismus 
können wir uns aber nicht länger leisten. Wir müssen einen 
Horizont der Globalität oder Universalität im historischen 
Denken gewinnen, mit dem wir den Herausforderungen 
der Globalisierung fachlich begegnen können. Theorie 
und Didaktik der Geschichte sollten die Lehrerinnen und 
Lehrer dazu befähigen, den Schülerinnen und Schülern  ei-
nen solchen Horizont der historischen Erfahrung und des 
historischen Denkens zu vermitteln. 'Die Anderen' kom-
men bislang zumeist nur dann bei uns vor, wenn wir impe-
rialistisch bei ihnen gelandet sind. 

12 Antweiler, Christoph: Was ist den Menschen gemeinsam? Über Kultur und Kulturen. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2. erweiterte Aufl. 2009; ders.: Mensch 
und Weltkultur. Für einen realistischen Kosmopolitismus im Zeitalter der Globali-
sierung. Bielefeld: Transcript 2011.
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 Nun behaupte ich nicht, dass wir den Kanon der 
Gegenstände erweitern müssen. Wir müssen vielmehr 
die Strukturen der Wahrnehmung und des Denkens uni-
versalhistorisch erweitern und anthropologisch vertiefen. 
Das heißt: wir können an sehr vielen ganz unterschiedli-
chen Beispielen Strukturen der menschlichen Lebenswelt 
deutlich machen, die so elementar sind, dass sie in zahl-
reichen Kulturen vorkommen. Eine der großen Aufgaben 
der Geschichtstheorie, besteht darin, solche Strukturen 
auszuarbeiten und plausibel zu machen. Man kann sie ni-
cht einfach von anderen Disziplinen übernehmen, etwa 
von der Soziologie, obwohl dort ein enormes Anregungs-
potential besteht13.  Wir müssen  ein Konzept universal-
geschichtlicher oder globaler Geschichte im Wechselspiel 
zwischen Didaktik und Historik ausarbeiten. Dabei stellt 
sich das alte Thema des Verhältnisses zwischen Ontogene-
se und Phylogenese neu14.  
 Womit hat die moderne Geschichtswissenschaft 
angefangen? Haben wir es vergessen? Am Ende des 18. 
Jahrhunderts, mit der Universalgeschichte. Dafür stehen 
beispielhaft die Namen Schlözer, Gatterer, Kant, Schiller, 
Herder. Die ersten großen modernen historischen Denker 
waren keine professionellen Historiker. Das Fach Geschi-

13 Ich verweise beispielhaft auf die Arbeiten von Günter Dux (Dux, Günter: Historis-
ch-genetische Theorie der Kultur. Instabile Welten. Zur prozessualen Logik im kultu-
rellen Wandel. Weilerswist. Velbrück Wissenschaft 2000), Bernhard Giesen (Giesen, 
Bernhard: Die Entdinglichung des Sozialen. Eine evolutionstheoretische Perspektive 
auf die Postmoderne. Frankfurt am Main 1991; Giesen, Bernhard: On Axial Ages and 
other Thresholds between Epochs, in: Kozlarek, Oliver; Rüsen, Jörn; Wolff, Ernst (Eds): 
Shaping a Humane World. Civilizations – Axiual Times – Modernities –Humanisms. 
Bielefeld: Transcript 2012, S. 95-110) und Georg Oesterdiekhoff (Oesterdiekhoff, Georg 
W.: Entwicklung der Weltgesellschaft. Von der Steinzeit zur Moderne. Münster: LIT 
2005; Oesterdiekhoff: Georg W.: Die geistige Entwicklung der Menschheit. Weilerswist: 
Velbrück Wissenschaft 2012).
14 Wenzel, Ulrich; Dux, Günter (Eds): Der Prozeß der Geistesgeschichte - Studien 
zur ontogenetischen und historischen Entwicklung des Geistes. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1994.
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chte als etablierte Disziplin gab es überhaupt noch nicht. 
Nach meiner Auffassung war der erste wirklich große histo-
rische Denker der Moderne Johann Gottfried Herder, der 
eine Universalgeschichte vorgelegt hat, die sich auch heute 
noch zu lesen lohnt (und sei es auch nur, um das postkolo-
nialistische Vorurteil zu widerlegen, modernes Geschicht-
sdenken sei westliche Ideologie zur Unterdrückung nicht-
-westlicher Völker und Kulturen). 
 Zu den anthropologischen Grundlagen und Zeits-
trukturen gehören anthropologische Universalien und da-
rauf aufbauend universalhistorische Entwicklungsstufen15.  
Es geht um Entwicklungen von menschheitlicher Bedeu-
tung, die im Unterricht gelernt werden sollten. Sie sollten 
im Bündnis zwischen Geschichtstheorie, die in diesem Fal-
le in den Spuren der (materialen) Geschichtsphilosophie 
wandelt, und Didaktik als eiserner Bestand dessen erörtert 
werden, worum es im historischen Lernen letztlich gehen 
soll. Solche Entwicklungen münden in der Gegenwart. 
Auf ihnen beruht objektiv der Gegenwartsbezug des his-
torischen Denkens, und sie sind es auch, die dem historis-
chen Lernen eine normative Grundlage geben. Unstrittig 
in diesen normativen Grundlagen sind die Menschen- und 
Bürgerrechte. Sie sollten jedoch als bloße Appellationsins-
tanz zurückgeholt werden in eine universalhistorische Pers-
pektive des historischen Lernens. Können sie modernität-
skritisch oder postkolonialistisch relativiert werden? Muss 
ihr universaler Geltungsanspruch auf die 'Provinz Europa' 
zurückgestutzt werden?16 

15 Das habe ich am Beispiel des Humanismus darzulegen versucht: Rüsen, Jörn: Hu-
manism: Anthropology – Axial Ages – Modernities, in:  Kozlarek/Rüsen/Wolff (Eds): 
Shaping a humane World (Anm. 11), S. 55-80; siehe auch Historik (Anm. 2), S. 114-128.
16 Chakrabarti, Dipesh: Europa provinzialisieren. Postkolonialität und die Kritik der 
Geschichte, in: Conrad, Sebastian; Randeria Shalini (Eds.): Jenseits des Eurozentrismus. 
Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt am 
Main. Campus 2000, S. 283-312.



65

teoria, historiografia, didática

 Erstaunlicherweise ist es in der Geschichtsdidak-
tik kaum zu einer intensiven Diskussion darüber gekom-
men, ob es auch eine Grenze der Multiperspektivität im 
historischen Denken und Lernen gibt. Multiperspekti-
vität ist ein Schlüsselbegriff der Geschichtsdidaktik, der 
die Autonomie des Denkens bei den Lernenden und 
bei den Lehrenden freisetzt und auch den Lernenden 
die Chance gibt, eigene Perspektiven, eigene Herkünfte, 
zum Beispiel, mit Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer ins 
Spiel zu bringen. Aber das heißt nicht, dass jede belie-
bige Perspektive mit jeder beliebigen anderen kompati-
bel und akzeptabel sein muss. Der geschichtsdidaktische 
Pluralismus der Multiperspektivität ist Folge einer nich-
t-pluralistisch verfassten kulturellen Grundordnung zi-
vilgesellschaftlicher Art. (Man müsste genauer von einer 
'Meta-Ordnung' sprechen, innerhalb derer der Pluralis-
mus sich entfalten kann.) Ergo stehen diese den Plura-
lismus selber ermöglichenden Normen nicht selber noch 
unter dem Pluralismusgebot. Das wäre absurd. Dann 
würden wir in einem Relativismus enden und dieser 
Relativismus wäre nichts anderes als eine intellektuelle 
Begleitmusik eines Kampfes der Kulturen miteinander. 
Und daran kann niemand ein Interesse haben. 
 Zurück zum Thema Menschen- und Bürgerrechte. 
Abgesehen davon, dass sie mit ihren normativen Ansprü-
chen auf universelle Geltung nicht einer relativierenden 
Multiperspektivität überantwortet werden können, müss-
ten sie doch eigentlich den roten Faden abgeben, nach 
dem Geschichte in den Schulen gelehrt wird. Das ist aber 
nicht der Fall. In den Schulbüchern kommen sie natürlich 
vor. Aber eben nur als ein Thema neben anderen und nicht 
als Schlüssel zur Erschließung des Bereichs der historis-
chen Erfahrung im Ganzen.  
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 In den Schulbüchern oder in den Richtlinien wird 
der reichhaltige Bestand der historischen Erfahrung vom 
Menschsein des Menschen, der in der Idee der Menschwür-
de gipfelt, eigentlich nicht angegangen. Aber die Schüle-
rinnen und Schüler müssen doch ein Bewusstsein davon 
bekommen, auf welchem historischen Boden der Artikel 1 
unseres Grundgesetzes steht?  
 Es muss eine geistige Klammer her, die die Fülle der 
historischen Entwicklungen und die Fülle der kulturellen 
Differenzen zusammenhält und in ein sinn- und bedeutun-
gsvolles Ganzes integriert, in dem man anders sein und auch 
anders gewesen sein kann und zugleich mit den anderen in 
einer politisch zukunftsfähigen Gemeinschaft  zusammenle-
bt. Ich finde, wir müssen uns große Mühe geben, ein geistiges 
Netz von Bedeutsamkeit über die Weite des Horizonts der 
historischen Erfahrung zu spinnen und zu fragen: Wie war 
es mit dem Menschsein des Menschen nicht nur in unserer 
Kultur, sondern auch in anderen Kulturen, z.B. bei den Chi-
nesen?17  Wer weiß schon, dass 'Mitmenschlichkeit' (ren) ein 
Schlüsselbegriff des Konfuzianismus ist. Ein anderes Beispiel 
ist die Ubuntu-Idee in Afrika18.  
 Es geht also um eine Idee universalhistorischer En-
twicklung. Wir brauchen eine Vorstellung einer übergrei-
fenden Entwicklung als geistige Klammer des Geschicht-
sbewusstseins. Anregungen und Vorschläge dazu gibt es. 
Nur nicht in der aktuellen Geschichtstheorie (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen19). Besonders interessant finde ich 
17 Dazu: Meinert, Carmen (Ed.): Traces of Humanism in China. Tradition and Moderni-
ty. Bielefeld: Transcript 2010; Huang, Chun-Chieh: Humanism in East Asian Confucian 
Contexts. Bielefeld: Transcript  2010.
18 Macmillan 2010. Dazu Eze, Michael Onyebuchi: Intellectual History in Contempo-
rary Africa. New York: Palgrave 2010.
19 Z.B. Rohbeck, Johannes: Aufklärung und Geschichte. Über eine praktische Geschi-
chtsphilosophie der Zukunft. Berlin: Akademie Verlag 2010; ders.: Zukunft  der  Geschi-
chte. Geschichtsphilosophie und Zukunftsethik, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
Sonderband 31. Berlin: Akademie Verlag., 2013.
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die Geschichtsphilosophie von Karl Jaspers20.  Hier wird 
versucht, mit der Achsenzeittheorie die Vielfalt kultureller 
Differenz in den Blick zu nehmen, und gleichzeitig fun-
damentale Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Es ist bis 
heute faszinierend festzustellen, dass die Menschen dieser 
Kulturen, ohne voneinander gewusst zu haben, in einer 
bestimmten Zeit, an völlig verschiedenen Orten ihr eige-
nes Menschsein als eine universelle Qualität der Lebens-
führung erkannt haben: Menschen sind nicht nur wir, son-
dern auch die anderen. Dieser humane Universalismus war 
nicht frei von ethnozentrischen, also exklusiven Tendenzen: 
Die Zugehörigen zur eigenen Kultur galten immer noch als 
die wahren Menschen. Erst in einer zweiten Achsenzeit – 
und die ist für mich die Moderne -  kann und muss diese 
ethnozentrische Menschheitsdifferenz überwinden werden. 
Dies sollte, ja muss auch im Rahmen der Theorie und der 
Didaktik der Geschichte geschehen. 
 Es gibt gute Gründe dafür, den Gedanken einer 
kulturübergreifenden Entwicklungsrichtung der Humani-
sierung des Menschen zu entwickeln. Es ist zu prüfen, wie 
weit man damit kommt und vor allen Dingen welche Fol-
gen ein solcher Gedanke für das Lehren und Lernen von 
Geschichte hätte. Für die Jugendlichen ist ihr Menschsein 
selbstverständlich, ein fundamentaler Wert in sich selber. 
Aber die Zuschreibung des wahren Menschseins zu der/in 
die eigenen Gruppe und die Abwertung des Andersseins der 
Anderen ist eine mächtige mentale Kraft geblieben. Für den 
Geschichtsunterricht würde es sich lohnen, hinsichtlich der 
Menschheitsqualität sehr viel intensiver universalhistorisch 
und geschichtsphilosophisch zu denken. Dann würde man 
zu wichtigen didaktischen Einsichten gelangen, worum es 
im historischen Lernen immer gehen sollte: um die Einheit 
20 Jaspers, Karl: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. (zuerst Zürich 1949). Mün-
chen: Piper 1963.
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des Geschichtsbewusstseins im Ganzen der Zeit. Diese Ei-
nheit ist im Menschsein des Menschen begründet.
 Für mich besteht heute das wichtigste Problem des 
Lehrens und Lernens von Geschichte darin, dass im Ges-
chichtsunterricht der große innere Zusammenhang der 
Weltgeschichte nicht eigentlich im Zentrum steht. Er wird 
vielmehr in lauter Häppchen partikularisiert. Der Sinn des 
Ganzen erscheint nicht mehr. Was bleibt dann noch von der 
Idee der Menschheit und der Menschenwürde als Leitfa-
den des historischen Denkens? Wie soll sich eine kohärente 
Einheit des Geschichtsbewusstseins als Faktor der kultu-
rellen Orientierung entwickeln? Es geht doch letztlich da-
rum, dass die die Kinder und die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in sich selber diese großen Entwicklungen 
wiederfinden. Damit kann die Unterschiedlichkeit kultu-
reller Orientierungen, die die Schüler und Schülerinnen in 
die Klassen mitbringen, mit der historischen Idee einer Ei-
nheit der Menschheit gebündelt werden. Weil die Schüle-
rinnen und Schüler Differenz und Einheit im Medium der 
historischen Erfahrung an sich und mit sich erfahren kön-
nen, können sie auch Möglichkeiten in sich entwickeln, mit 
ihren Unterschieden menschheitlich umzugehen, im Sinne 
einer Kultur wechselseitiger, auch kritischer, Anerkennung. 
 Es geht um die Einheit des Geschichtsbewusst-
seins im Ganzen der menschlichen Zeit. Es muss immer 
das Ganze, die Menschheit, in den Blick geraten. Das ist 
keine Frage des Quantums von Themen, sondern der Qua-
lität ihrer historischen Bedeutung. Wenn das geschieht, also 
die Fülle der historischen Erscheinungen in den Horizont 
der Menschheit gerückt wird. dann kann Sally zum Schluss 
sagen: Yes, now I am involved.
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 A principal intenção deste documento é corrigir um 
mal-entendido sobre o que significa o engajamento nos estu-
dos históricos, na historiografia e na cultura histórica e do que 
ele se trata. Então, primeiramente, descreverei brevemente a 
noção generalizada de engajamento como o oposto direto da 
objetividade nos estudos históricos. Em uma segunda etapa 
mostrarei que essa justaposição contradiz os princípios bási-
cos do pensamento histórico. Para isso, explicarei esses prin-
cípios de duas formas: primeiro, como fatores básicos do pen-
samento histórico humano em geral e segundo, como fatores 
básicos do tratamento acadêmico profissional da história. 
Uma vez que o pensamento histórico é mais do que apenas 
um procedimento cognitivo, mas inclui elementos não cogni-
tivos, identificarei esses elementos e esclarecerei as suas fun-
ções como determinantes na cultura histórica. Fazendo isso, o 
engajamento se torna visível como uma complexa inter-rela-
ção das diferentes dimensões da cultura histórica e seus con-
ceitos básicos. Ademais, discutirei a contribuição dos estudos 
históricos para as funções práticas da cultura histórica na vida 
humana. Por fim, darei uma breve perspectiva focando numa 
forma de engajamento que tem sido desprezada e que vale a 
pena ser levada em consideração. 

Engajamento na 
perspectiva da 
meta-história
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UMA IDEIA ENGANOSA DE ENGAJAMENTO 

 A justaposição de formas engajadas e não engajadas 
do pensamento histórico é uma forma típica de perceber 
e interpretar historiografia. Um procedimento ‘não engaja-
do’ é geralmente entendido como ‘neutro’ ou ‘científico’ (no 
sentido mais amplo da palavra). Indica um nível mais eleva-
do de reivindicação da verdade e quase sempre é entendido 
como ‘objetivo’. Mas desde que o conceito de objetivida-
de foi desacreditado e a função da subjetividade na con-
cretização do conhecimento histórico não pode ser negada, 
tornou-se bastante vago o que o contrário de engajamento 
realmente significa na historiografia.
 Apesar disso, a justaposição ainda está em uso e 
pode ser provada por muito exemplos históricos. No histo-
ricismo alemão clássico do século 19 um caso típico é a di-
ferença entre Ranke (1795-1886) e Gervinus (1805-1871). 
O slogan de Ranke de que ele queria apenas encontrar “wie 
es eigentlich gewesen”1 (como realmente era2), tornou-se 
uma declaração muito famosa. Ela Indica a opinião gene-
ralizada de historiadores profissionais de que sua maneira 
de fazer história pela pesquisa metódica pode alegar uma 
maior plausibilidade do que todas as outras formas de pen-
samento histórico. Eles expressaram essa alegação definindo 
suas profissões como ciência, como ‘Wissenschaft’ (em vá-
rias outras línguas, exceto pelo inglês). Ranke caracterizou 
este status lógico como uma eliminação da subjetividade na 
representação do passado. Sua bem conhecida declaração 

1 Como todas as notas de rodapé são referências de obras em língua alemã, nós mantive-
mos a forma que foi referenciada pelo autor.
2 Ranke, Leopold von: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 
1494-1514, Sämtliche Werke Bd. 33, Leipzig: Duncker und Humblot 1855, p. VIII. Ver 
RANKE, Leopold von: The Theory and Practice of History, edited with an introduction 
by Georg G. Iggers. London: Routledge 2011; MOMMSEN, Wolfgang J. (Ed.): Leopold 
von Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft. Stuttgart: Klett-Cotta 1988.
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soa em nossos ouvidos: de que é sua intenção “sein Selbst 
gleichsam auszulöschen und nur die Dinge reden und die 
mächigen Kräfte erscheinen zu lassen” (como que, extinguir 
sua subjetividade e dar voz aos fatos e fazer aparecer os po-
derosos poderes3). Ele alega “Unparteilichkeit” (não parti-
darismo) e “völlige Objektivität” (objetividade total4). 
 Em contraste a isso, Gervinus é um representante 
do intenso comprometimento do historiador com o par-
tidarismo político. Seu slogan de que o historiador é um 
“Parteimann des Schicksals “ (partidário do destino), tor-
nou-se famoso no seu tempo. Seu partidarismo foi uma 
identificação com a democratização como um processo 
comum na história moderna. Quando ele teve que tes-
temunhar o bonapartismo do novo Reich alemão (1871) 
que não cumpriu com suas esperanças para um Estado 
Nacional Democrático alemão, sentiu-se pessoalmente 
devastado: “als ob mir alle Wurzelfasern vaterländischen 
meiner Existenz abgeschnitten oder wären ausgerissen” 
(como se todas as raízes da minha existência nacional ti-
vessem sido cortadas ou arrancadas5). Esse exemplo mos-
tra que o engajamento possui raízes existenciais e con-
sequências. Gervinus estava ciente disto, e seus colegas 

3 Ranke, Leopold von: Englische Geschichte, vornehmlich im 17. Jahrhundert, Bd. 2 
(Sämtliche Werke, Bd. 15). Leipzig: Duncker und Humblot 1877, p. 103.
4 Ranke, Leopold: Vorlesungs-Einleitungen, ed. Volker Dotterweich und Walter Peter 
Fuchs. (Aus Werk und Nachlaß, Band IV). München: Oldenbourg 1975, p. 80 sq.
5 Carta para Manuel 1.4.1867 [Wagner, Jonathan F.: Gervinus über die Einigung Deuts-
chlands, Briefe aus den Jahren 1866-1870, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
NF 82 (1973), p. 376]. Ver Rüsen, Jörn: Der Historiker als Parteimann des Schicksal- Ge-
org Gottfried Gervinus, in: id.: Rüsen, Jörn: Konfigurationen des Historismus. Studien zur 
deutschen Wissenschaftskultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, pp. 157-225; Hü-
binger, Gangolf: Georg Gottfried Gervinus. Geschichtsdenken zwischen Wissenschaft, 
Publizistik und Politik im 19. Jh, in: Archiv für Hessische Geschichte und Altertumskunde 
45 (1987), pp. 271- 292; id.: Georg Gottfried Gervinus. Historisches Urteil und Politische 
Kritik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984; Wagner, Jonathan F.: Germany’s 19th 
century Cassandra. The liberal federalist Georg Gottfried Gervinus. New York: Lang 1995; 
Assis, Arthur Alfaix: What is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of 
Historiography. New York: Berghahn Books 2014, esp. p. 159sq..
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contemporâneos também, mas esse fator existencial atin-
ge profundamente as regiões inconscientes, onde é muito 
mais difícil identificar e criticar.
 Um outro exemplo é a controvérsia entre Hans-Ul-
rich Wehler e Thomas Nipperdey sobre o livro de Wehler 
“Das Deutsche Kaiserreich”6. Uma das principais críticas de 
Nipperdey é a tese de Wehler de que os estudos históricos 
precisam estar comprometidos a um conjunto de normas. 
Segundo ele, aos estudos históricos é atribuída uma tare-
fa: “die emanzipatorische Aufgabe”, “ideologiekritisch den 
Nebel mitgeschleppter Legenden zu durchstoßen und ste-
reotype Missverständnisse aufzulösen, die Folgen von ge-
troffenen oder die sozialen Kosten von unterlassenen Ents-
cheidungen scharf herauszuarbeiten und somit für unsere 
Lebenspraxis die Chancen rationaler Orientierung zu ver-
mehren, sie in einen Horizont sorgfältig überprüfter histo-
rischer Erfahrungen einzubetten“ (“A tarefa emancipatória” 
para romper a neblina de lendas herdadas de uma forma 
ideológica-crítica, para dissolver mal-entendidos estereo-
tipados, para esculpir precisamente os efeitos das decisões 
tomadas ou os custos sociais das omissões e, portanto, au-
mentar as chances da orientação racional para nossas vidas 
práticas incorporando-as em um horizonte de experiências 
históricas cuidadosamente verificadas)7. Wehler tentou rea-
lizar essa tarefa e fazendo isso, ele sacudiu o público alemão. 
Contra esse compromisso político, Nipperdey defendeu a 
ética acadêmica da objetividade8.
 Os dois exemplos mostram a mesma estratégia de 
discurso acadêmico: engajamento é entendido como ir con-
6 Wehler, Hans-Ulrich: Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 1973; Nipperdey, Thomas: Wehlers Kaiserreich” – eine kritische Auseinan-
dersetzung, in: Geschichte und Gesellschaft 1 (1975), pp. 539-560.
7 Wehler: Kaiserreich (fn. 5), p. 12.
8 Nipperdey Thomas: Kann Geschichte objektiv sein? [first published 1979], reprinted in: 
id.: Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays. München 2.ed 1986, pp. 218-234.
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tra as regras básicas da neutralidade acadêmica; contra essa 
neutralidade a ideia acolhida é a de que história se baseia em 
pressupostos normativos e que a historiografia acadêmica 
tem uma função normativa de orientação cultural.
 A maneira diferente de apresentar o passado é evi-
dente, mas é convincente a justaposição da objetividade 
versus engajamento? Em ambos os casos, é bastante fácil 
demonstrar que os dois representantes da objetividade, to-
davia, apresentam inclinações políticas e que sua controvér-
sia reflete diferentes pontos de vista políticos no contexto do 
seu trabalho. Ranke, por exemplo, em sua palestra inaugural 
em Berlin, explicou que conhecimento histórico e práticas 
políticas estão sistematicamente inter-relacionados9.
 Então, precisamos aceitar que a diferença de atitudes 
existe, mas não representa princípios excludentes do pensamen-
to histórico. Se isso é verdade, precisamos de um novo entendi-
mento do engajamento e seu modo específico de fazer história 
em contraste com outros modos de fazer a mesma história. 

A LÓGICA DO PENSAMENTO HISTÓRICO

 A fim de trazer um entendimento tão novo, é neces-
sário analisar a lógica do pensamento histórico, por exemplo, 
perguntar-se pelos princípios básicos de como se faz sentido 
do passado historicamente. Antes de eu tematizar os estudos 
históricos e sua respectiva historiografia eu gostaria de descer 
a um nível mais profundo, a saber, aos fundamentos do pen-
samento histórico em geral. Aqui podemos identificar cinco 
princípios de fazer sentido ou dar significado ao passado10. 

9 Ranke, Leopold von: Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und 
der Politik, Sämtliche Werke, Bd. 24: Abhandlungen und Versuche. Leipzig (Duncker & 
Humblot) 1877, pp. 280-293.
10 Ver Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, 
pp. 68sqq.
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• Necessidades para orientação na dimensão 
temporal da vida humana, especialmente para 
aceitar a experiência da contingência;
• Conceitos para compreender o passado 
como história;
• Regras para expor a percepção do passado;
• Formas de representar a interpretação do 
passado;
• Funções da utilização da representação do 
passado interpretado na cultura histórica do 
presente.

 Cada princípio é único e necessário e todos juntos 
são suficientes para constituir o pensamento histórico como 
um processo mental. Sua inter-relação é uma reciprocidade 
dinâmica. Perceber essa complexidade explica porque o en-
gajamento na forma de estar enredado na vida prática é um 
elemento constitutivo do pensamento histórico em geral. 
Começa com as necessidades de orientação e termina com 
orientações para a utilização prática do conhecimento his-
tórico, colocando indivíduos e povos na dimensão tempo-
ral de suas vidas. Um dos mais importantes procedimentos 
dessa orientação está relacionado com a identidade do povo: 
o pensamento histórico é um elemento necessário para a 
resposta à pergunta sobre quem eles são. 
 Neste contexto amplo e fundamental, o significado 
de engajamento como uma forma específica de fazer história 
se refere ao partidarismo na descrição histórica de conflitos 
atuais. Ao engajamento tem sido frequentemente atribuído 
o significado de unilateralidade e como tal, é genericamente 
criticado como uma violação do critério da verdade funda-
mental e dos padrões morais do historiador. 
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PRÁTICA E COGNIÇÃO – A RACIONALIDADE 
DOS ESTUDOS HISTÓRICOS

 O engajamento recebeu este seu específico signifi-
cado moderno de fundamentalmente ir contra os padrões 
básicos do pensamento histórico no contexto de ‘academi-
zação’ e profissionalização da historiografia. O fator decisivo 
desta maneira “científica” de fazer história é o método de 
pesquisa histórica. Ele traz a racionalidade metódica para o 
pensamento histórico, e com ele os cinco princípios de fazer 
sentido do passado mudam suas características:

• Necessidade de orientação se transforma 
em interesse em cognição;
• Conceitos de entendimento histórico se 
transformam em quadros (reflexivos) de in-
terpretação (teorias); 
• Regras para tratamento das fontes se trans-
formam em métodos da pesquisa histórica;
• Formas de representação integram explana-
ções racionais;
• Funções de orientação ganham elementos 
da razão prática. 

 Essa ‘racionalização’ do pensamento histórico ex-
clui qualquer engajamento? Historiadores profissionais 
têm se inclinado a reivindicar por “objetividade”, res-
pondendo, assim, a esta pergunta com um claro “não!”. 
Por “objetividade” eles entendem que as suas declarações 
sobre o passado podem ser intersubjetivamente testadas 
por evidências empíricas e coerência lógica da explica-
ção. Essa reivindicação por intersubjetividade tem boas 



78

Jörn Rüsen:

razões, mas não traz neutralidade do conhecimento his-
tórico em sua relação com a vida prática11. Neutralidade 
significaria que a inter-relação entre os cinco fatores de 
significado histórico seria dividida em duas partes: Ne-
cessidade e função na orientação de um lado e a tarefa 
dos três fatores remanescentes, do outro. Mas essa divisão 
é logicamente impossível, já que o pensamento históri-
co permanece enraizado na vida prática, mesmo na sua 
forma acadêmica, embora isso lhe confira mais distância. 
Portanto, o termo ‘neutralidade’ é enganoso. Em vez disso, 
o termo ‘intersubjetividade’ é mais adequado: intersubje-
tividade não nega o engajamento, mas lhe dá uma forma 
específica. Subjuga-o sob a regra de dar razão às suas rei-
vindicações normativas (principalmente políticas), e essa 
razão está incorporada no conhecimento histórico como 
um resultado de pesquisa metódica. 
 História como uma matéria da pesquisa metódica 
é uma questão de cognição. Os estudos históricos distin-
guem-se de outras práticas de fazer história pela elaboração 
de racionalidade. Mas a complexa inter-relação dos cinco 
fatores constitutivos do significado histórico mostra que 
essa racionalidade é apenas uma dimensão do fazer sentido 
do passado, junto a outras, que não podem ser negadas ao se 
procurar entender o que são estudos históricos. 

CINCO DIMENSÕES DA CULTURA HISTÓRICA

 Estas outras dimensões entram em vista quando nos 
voltamos para a constituição fundamental de geração de sen-
tido histórico. Elas são exibidas dependendo da perspectiva 
dentro da qual o pensamento histórico é usado e refletido. 

11 Ver Haskell, Thomas L.: Objectivity is not Neutrality. Explanatory Schemes in History. 
Baltimore. The Johns Hopkins University Press 1998.
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 Deixe-me enumerar as cinco (mais) importantes12: 

• Na dimensão cognitiva, história é feita 
como uma questão do pensamento, guiada 
pela ideia de verdade; 
• Na dimensão estética, história é uma ques-
tão da percepção sensorial, guiada pela ideia 
de beleza;
• Na dimensão política, história é uma ques-
tão de poder e dominação, guiada pela ideia 
de legitimidade; 
• Na dimensão ética, história é uma questão 
de avaliação (assertividade normativa), guia-
da pela ideia do bom e mau; 
• Na dimensão religiosa, história é uma ques-
tão de crença, guiada pela ideia de ressurreição. 

 
 Todas essas dimensões estão inter-relacionadas. 
Nos tempos modernos a dimensão religiosa é confron-
tada com um forte secularismo na sociedade civil. Mas 
não desapareceu, pelo contrário, tem recrutado diferen-
tes manifestações, uma delas é uma forma de ressurrei-
ção (mundana) secular (como o Marxismo13). No cam-
po acadêmico do pensamento histórico, o secularismo é 

12 Tal distinção é uma ‘construção’. Seria facilmente possível apresentar outras dimen-
sões, como a ideológica ou a psicológica (esta última com o importante fator de elemen-
tos inconscientes e fatores de dar sentido ao passado). Ver Rüsen, Jörn; Straub, Jürgen 
(Eds.): Die dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschicht-
sbewußtsein (Erinnerung, Geschichte, Identität Bd. 2). Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1998 [English: Dark Traces of the Past. Psychoanalysis and Historical Thinking. New 
York: Berghahn Books 2010]; Klüners, Martin: Geschichtsphilosophie und Psychoanaly-
se. Göttingen: V & R unipress 2013.
13 Ver Küenzlen, Gottfried: Der neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkularen Reli-
gionsgeschichte der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997.
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importante, mas tem um lado exposto à experiência (da)
e referência à transcendência14. 
 Justapostas, essas múltiplas dimensões e suas inter-
-relações de ‘engajamento’ ganham um significado múltiplo. 
Em geral, não é mais do que uma qualificação da inter-re-
lação, em que uma das dimensões domina as outras. Tra-
dicionalmente, a política se destaca. Nesse caso, o engaja-
mento pode levar ao partidarismo político como um fator 
dominante na teia do processo complexo de fazer sentido 
do passado. Cognição e representação poderiam servir a 
fins políticos; cognição pode tornar-se unilateral ou mesmo 
ideológica; a forma de representação histórica pode chegar 
perto de propaganda, e as forças da crença religiosa podem 
se tornar armas na luta pelo poder.
 Um exemplo histórico dessa unilateralidade no pen-
samento histórico é “Geschichte der Preussischen Politik” de 
Johann Gustav Droysen.15 Ao trabalhar com as fontes para 
esse trabalho, Droysen se recusou a usar arquivos não-prus-
sianos16. Ele deliberadamente escolheu o ponto de vista da 
Prússia, a fim de apoiar a fundação do Estado Nacional Ale-
mão, sob a liderança da Prússia. Esse é um claro caso de 
violação de regras metódicas básicas de obtenção de conhe-
cimentos sólidos das relíquias do passado em favor de legi-
timar uma estratégia política pela argumentação histórica.
 O compromisso político é apenas uma forma de 
engajamento. Outra é a forma cognitiva. Aqui conheci-
mento e cognição e reivindicações de verdade afins domi-

14 Ver Rüsen, Jörn: Zivilgesellschaft und Religion – Idee eines Verhältnisses, in: Rüsen, 
Jörn: Kultur macht Sinn. Orientierung zwischen Gestern und Morgen. Köln: Böhlau 
2006, S. 227-239.
15 Droysen, Johann Gustav: Geschichte der preußischen Politik. 14 volumes. Berlin: Veit 
1855-1886.
16 Ver Nippel, Wilfried: Zum Kontext von Droysens Geschichtstheorie, in: Rebenich, 
Stefan; Wiemer, Hans-Ulrich (Eds): Johann Gustav Droysen. Philosophie und Politik 
– Historie und Philologie. Frankfurt am Main: Campus 2012, pp. 337-391, esp. P. 369.
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nam o pensamento histórico, apesar e até mesmo contra 
todas as outras qualificações. Por isso, ela frequentemente 
é acompanhada de uma apresentação chata17, uma atitude 
apolítica, uma falta de compromisso moral e ignorância 
sobre o papel da transcendência na vida humana. Enciclo-
pédias18 são bons exemplos desse domínio de conhecimen-
to na apresentação do passado.
 Pelo compromisso estético o trabalho de fazer sen-
tido do passado se concentra na qualidade formal de sua 
apresentação. Pode levar a um esteticismo, que não se im-
porta muito sobre a solidez dos fatos e o poder explicativo 
da interpretação, ignorando assim a relevância política do 
pensamento histórico. Esse é muitas vezes o caso de quan-
do a história é apresentada no cinema. O bem conhecido 
filme “A Lista de Schindler” (1993), por exemplo, mudou um 
de seus personagens heróis (Yitzhak Stern) contra todos os 
fatos apenas por causadas regras de entretenimento de utili-
zação do contraste de preto e branco para o amigo e inimigo 
ou herói e malandro. Um caso notável de história estetizan-
te são os filmes de Hans-Jürgen Syberberg (especialmente 
“Hitler, ein Film aus Deutschland” de 1977).19 
 O compromisso ético fortalece os elementos norma-
tivos no pensamento histórico. Neste caso, experiências his-
tóricas podem funcionar principalmente como uma fonte 
de informações sobre a eficácia e aplicabilidade de normas 
éticas na e para a vida prática. Ela pode reduzir a evidência 
empírica a uma mera ilustração da validade dessas regras, 
dar a atitudes políticas uma forma moralista ignorando as-

17 Como várias teses de PhD.
18 Eu menciono apenas um: Cancik, Hubert; Schneider, Helmuth; Landfester, Manfred 
(Eds.): Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Jubiläumsausgabe. Stuttgart: Metzler, 
2007 (Das klassische Altertum e seine Rezeptionsgeschichte: 13 volumes Altertum A - Z, 
5 volumes - Rezeptions  e Wissenschaftsgeschichte, 1 volume registrado).
19 Friedländer, Saul: Kitsch und Tod. Der Wiederschein des Nazismus. München 1986 
[Reflections on Nazism: An Essay on Kitsch and Death. 1984].
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sim o peso adequado da política e a sua diferença funda-
mental da moralidade. Ela também pode dissolver a religião 
em uma dimensão normativa da vida humana mundana, 
ignorando assim a sua referência fundamental a um mundo 
divino transcendente.
 O domínio da ética na interpretação histórica ca-
racteriza um tipo muito difundido de fazer sentido do pas-
sado: o exemplar. Cicero o caracterizou pelo slogan “magis-
tra vitae historia”20. Um exemplo recente de compromisso 
ético (e sua inclinação para unilateralidade) é o livro de 
Fritz Fischer “Griff nach der Weltmacht” (1961)21, em que 
as políticas da Alemanha são responsáveis pela eclosão da 
Primeira Guerra Mundial. Esse livro pode ser entendido 
como uma autoacusação moral de um historiador alemão 
que quer compensar pelo seu comprometimento anterior 
para com o regime Nazista.
 O compromisso religioso salienta o papel da his-
tória na articulação da crença nos fatores transcendentais 
para a orientação da vida humana. Ele introduz o sagrado 
na experiência e interpretação do passado. Exemplos deste 
engajamento (de graus variados) podem ser encontrados na 
história da igreja escrita por teólogos. Fora deste nível aca-
dêmico, o comprometimento religioso pode sofrer um grau 
muito maior de unilateralidade. Ele pode anular os outros 
critérios de sentido em favor da teocracia na política, dog-
matismo na cognição e restrições retóricas na representação.
 Como resultado dessa diferenciação de engajamento, 
eu gostaria de enfatizar o fato de que a justaposição comum 
entre historiografia engajada e não engajada é simplória. 
Isso é verdade para o discurso histórico acadêmico também. 
Em certo sentido, toda apresentação histórica é engajada, já 
20 De Oratore II,36
21 Fischer, Fritz: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deuts-
chland 1914/18.Düsseldorf: Droste 1961.
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que inclui uma relação constitutiva com a vida prática - de 
uma forma mais ou menos mediada. Depende da extensão e 
da forma dessa mediação se a tratarmos como engajada ou 
não engajada (‘neutra’ seria uma noção enganosa, uma vez 
que ignora o enraizamento do pensamento histórico na vida 
prática e o papel constitutivo que os pontos de vista exercem 
nas tensões desta vida, em se tratando de fazer sentido do 
passado na sua apresentação como história.)
 O contraste tradicional entre historiografia engajada 
e não engajada é um indicador do grau em que a dimensão 
política de fazer história é explicitado ou ocultado. Uma re-
futação sumária da política em geral é logicamente impos-
sível, uma vez que os pontos de vista políticos são sempre 
eficazes na concepção do quadro de interpretação histórica 
e nas formas de representação do conhecimento histórico. 
Isso se aplica também à abordagem dos problemas de orien-
tação no contexto do pensamento histórico.
 Apesar disso, faz sentido usar a distinção entre 
historiografia engajada e não engajada. Ela pode ser uti-
lizada para caracterizar uma relação desequilibrada en-
tre as diferentes dimensões. Já descrevi esta constelação 
específica na minha apresentação das cinco dimensões. 
Mas o que significa “desequilibrada”? Não há uma sexta 
(meta) dimensão que determine a relação das outras cin-
co. Todas as dimensões têm seu próprio direito e papel no 
fazer história. Há uma tendência “natural” dos critérios 
de sentido, que constituem uma única dimensão como 
dominante ou subdominante; e esta tendência é efetiva-
mente realizada em diferentes formas de representação 
histórica no campo mais vasto e complexo da cultura his-
tórica. Mas ser dominante pode ser percebido de diferen-
tes maneiras: ou ao custo de outros ou respeitando a sua 
peculiaridade em fazer sentido das coisas.
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 O lado problemático do engajamento se torna visí-
vel se uma dimensão limita, impede ou até mesmo contradiz 
o exercício de sentido e significado nas outras. Isso é pos-
sível até quando a dimensão cognitiva é dominante. Nesse 
caso, é possível que a cognição se torne uma ideologia (por 
exemplo, transformando legitimidade política em verdade 
cognitiva, estética em formas de propaganda, moralidade 
em ideologia, e desejos religiosos em previsões mundanas. 

A FUNÇÃO DOS ESTUDOS HISTÓRICOS 
NA CULTURA HISTÓRICA

 Os estudos históricos são atrelados ao domínio da 
cognição. Se eles evitam a possibilidade de engajamento 
ideológico e não suprimem os critérios de sentido das di-
mensões estética, moral e política, eles podem contribuir 
para a cultura histórica do seu tempo de maneiras diferen-
tes: são capazes de concretizar o conhecimento do passado 
pela pesquisa. Pesquisa traz conhecimento novo e seu mé-
todo de interpretação enriquece este conhecimento com 
poder explanatório. Através desse conhecimento, eles in-
troduzem um elemento de plausibilidade intersubjetiva na 
política de memória. 
 Eles permitem que as pessoas usem esse conhe-
cimento para criticar legados históricos problemáticos, 
e capacita as forças argumentativas das mentes dos seus 
destinatários por meio da dinâmica discursiva do ra-
ciocínio. Por isso, podem reforçar o poder da razão na 
orientação cultural.
 Uma das funções práticas mais problemáticas do 
pensamento histórico é a sua formação etnocêntrica, que 
pode sustentar e fortalecer a autoestima dos grupos a que os 
próprios historiadores pertencem. O engajamento pode ser 
observado como um meio de etnocentrismo. 



85

teoria, historiografia, didática

 No tocante a esse perigo, os estudos históricos mui-
tas vezes atendem às necessidades de uma identidade his-
tórica desequilibrada. Sua racionalidade metódica inclui a 
questão da formação de identidade histórica, que pertence 
aos fatores constitutivos da construção de sentido históri-
co. A ideia (metódica) preponderante de intersubjetividade 
pode ser aplicada à maneira pela qual a história tematiza o 
conceito de identidade. Ao fazê-lo, pode superar a relação 
desequilibrada entre o eu e o outro. Há sempre o perigo 
do etnocentrismo mascarar uma estrutura assimétrica nessa 
relação. Isso pode levar à agressão e à violência no processo 
de autoafirmação de um povo em sua relação com outro. A 
ideia da intersubjetividade trazida para a cultura histórica 
pode superar esse potencial perigoso quando do uso da his-
tória para o propósito prático de formação de identidade.

CONTRA-ENGAJAMENTO 

 O Engajamento parece ser a atividade dos histo-
riadores quando usam a história para propósitos práticos 
(principalmente políticos). Portanto, sua unilateralidade 
precisa de um antídoto: uma observância mais cuidadosa 
do passado. Mas essa é apenas uma perspectiva na qual o 
engajamento na história precisa ser analisado e tratado. A 
uma outra completamente diferente ainda não foi conce-
dida a atenção necessária: Ela ocorre quando o pensamen-
to histórico é “movido pelo passado”.22 Agora, engajamen-
to é a consequência da determinação do pensamento no 
presente sobre o passado por esse próprio passado. Essa 
determinação não ocorre no passado, mas é dada sob as 
condiçõs da cultura corrente, que é resultado de desdobra-
mentos passados. Nesse contexto, o pensamento histórico 
22 Runia, Eelco: Moved by the Past. Discontinuity and Historical Mutation. New York: 
Columbia University Press 2014.
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pode ser visto como consequência de uma compulsão re-
petitiva (para usar o termo psicanalítico). 
 Problemas não resolvidos, feridas abertas, eventos 
traumáticos no passado condicionam o ponto de vista dos 
historiadores de uma maneira mais ou menos inconsciente. 
Então, pode acontecer que a história desse passado repro-
duza a unilateralidade das pessoas nos conflitos do passado. 
Um exemplo eloquente é a distinção entre criminosos e ví-
timas. Esta distinção é necessária, é claro, para caracterizar 
uma constelação de pessoas em eventos passados (além dos 
espectadores, aproveitadores, adversários e outros grupos). 
Mas quando se escreve uma história desta constelação, usan-
do-a como determinante das perspectivas de sua interpre-
tação, nós a reproduzimos. Assim, o passado é transportado 
para o presente, é localizado e estabelecido aqui, de modo 
que a chance de superar essa velha distinção em direção a 
uma perspectiva mais complexa e mediada é negligencia-
da. A tendência geral de vitimização na cultura histórica de 
hoje pode ser definida como essa unilateralidade. A fim de 
evitar esse tipo de engajamento, é necessária uma reflexão 
mais ampla e profunda da sua lógica.
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 It is the main intent of this paper to correct a misun-
derstanding what engagement in historical studies, histo-
riography and historical culture means and what it is about. 
So, first of all I will shortly describe the widespread notion 
of engagement as the direct opposite of objectivity in histo-
rical studies. In a second step I will show that this juxtapo-
sition contradicts basic principles of historical thinking. For 
this I will explicate these principles in a twofold way: first, 
as basic factors of human historical thinking in general, and, 
second as basic factors of the professional academic treat-
ment of history. Since historical thinking is more than only 
a cognitive procedure but includes non-cognitive elements, 
I will identify these elements and clarify their role as deter-
mining factors in historical culture. Doing so, engagement 
becomes visible as a complex interrelationship of different 
dimensions of historical culture and their basic concepts. 
As a further step I will discuss the contribution of historical 
studies to the practical functions of historical culture in hu-
man life. At the end I will give a short outlook focusing on a 
form of engagement which has mainly been overlooked and 
is worthwhile to be taken into account. 

Engagement in 
the perspective 
of metahistory
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A MISLEADING IDEA OF ENGAGEMENT

 The juxtaposition of engaged and non-engaged 
forms of historical thinking is a usual way of perceiving 
and interpreting historiography. A ‘non-engaged’ proce-
dure is commonly understood as ‘neutral’ or ‘scientific’ (in 
the broader meaning of the word). It indicates a higher 
level of claiming for truth, and quite often it is unders-
tood as ‘objective’. But since the concept of objectivity 
has been discredited and the role of subjectivity in brin-
ging about historical knowledge can’t be denied, it has 
become rather unclear what the contrary of engagement 
really means in historiography. 
 But nevertheless, the juxtaposition is still in use, 
and can be proved by a lot of historical examples. In the 
classical German historicism of the 19th century a typi-
cal case is the difference between Ranke (1795-1886) and 
Gervinus (1805-1871) in German historicism. Ranke’s 
slogan that he only wanted to find out “wie es eigentlich 
gewesen” (how it really was1), has become a very famous 
statement. It indicates the widespread opinion of profes-
sional historians that their way of doing history by me-
thodical research can claim for a higher plausibility than 
all other ways of historical thinking. They expressed this 
claim by defining their profession as science, as ‘Wissens-
chaft (also in many languages, except in English’. Ranke 
characterized this logical status as an elimination of sub-
jectivity in representing the past. His well-known state-
ment rings in our ears: that it is his intention, “sein Selbst 
gleichsam auszulöschen und nur die Dinge reden und die 
1 Ranke, Leopold von: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 
1494-1514, Sämtliche Werke Bd. 33, Leipzig: Duncker und Humblot 1855, p. VIII. See 
Ranke, Leopold von: The Theory and Practice of History, edited with an introduction by 
Georg G. Iggers. London: Routledge 2011; Mommsen, Wolfgang J. (Ed.): Leopold von 
Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft. Stuttgart: Klett-Cotta 1988.
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mächigen Kräfte erscheinen zu lassen” (so to speak to ex-
tinct his subjectivity and to give a voice to the facts and to 
make appear the mighty powers2). He claims for “Unpar-
teilichkeit” (non-partisanship) and “völlige Objektivität” 
(a total objectivity).3

 In contrast to this attitude Gervinus is a represen-
tative for the historian´s intense commitment to political 
partisanship. His slogan that the historian is a “Partei-
mann des Schicksals “ (partisan of destiny), has become 
famous in his time. His partisanship was an identification 
with democratization as a general process in modern his-
tory. When he had to witness the Bonapartism of the new 
German Reich 1871, which did not fulfill his hopes for a 
democratic German national state, he felt personally de-
vastated: “als ob mir alle Wurzelfasern meiner vaterländis-
chen Existenz abgeschnitten oder ausgerissen wären” (as 
if all roots of my national existence were cut off or pulled 
out)4.This example shows that engagement has existential 
roots and consequences. Gervinus was aware of this, and 
his contemporary colleagues were so as well, but this exis-
tential factor reaches deeply into the unconscious regions, 
where it is much more difficult to identify and criticize it.

2 Ranke, Leopold von: Englische Geschichte, vornehmlich im 17. Jahrhundert, Bd. 2 
(Sämtliche Werke, Bd. 15). Leipzig: Duncker und Humblot 1877, p. 103.
3 Ranke, Leopold: Vorlesungs-Einleitungen, ed. Volker Dotterweich und Walter Peter 
Fuchs. (Aus Werk und Nachlaß, Band IV). München: Oldenbourg 1975, p. 80 sq.
4 Letter to Manuel 1.4.1867 [Wagner, Jonathan F.: Gervinus über die Einigung Deuts-
chlands, Briefe aus den Jahren 1866-1870, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
NF 82 (1973), p. 376]. See Rüsen, Jörn: Der Historiker als Parteimann des Schicksal- Ge-
org Gottfried Gervinus, in: id.: Rüsen, Jörn: Konfigurationen des Historismus. Studien zur 
deutschen Wissenschaftskultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, pp. 157-225; Hü-
binger, Gangolf: Georg Gottfried Gervinus. Geschichtsdenken zwischen Wissenschaft, 
Publizistik und Politik im 19. Jh, in: Archiv für Hessische Geschichte und Altertumskunde 
45 (1987), pp. 271- 292; id.: Georg Gottfried Gervinus. Historisches Urteil und Politische 
Kritik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984; Wagner, Jonathan F.: Germany’s 19th 
century Cassandra. The liberal federalist Georg Gottfried Gervinus. New York: Lang 1995; 
Assis, Arthur Alfaix: What is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of 
Historiography. New York: Berghahn Books 2014, esp. p. 159sq..
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 Another example is the controversy between Hans-
-Ulrich Wehler and Thomas Nipperdey about Wehler’s 
book “Das Deutsche Kaiserreich”5. One of the main points 
of Nipperdey’s criticism is Wehler’s thesis that historical 
studies have to be committed to a set of norms. By him 
historical studies are ascribed to a task: “die emanzipatoris-
che Aufgabe”, “ideologiekritisch den Nebel mitgeschlepp-
ter Legenden zu durchstoßen und stereotype Missvers-
tändnisse aufzulösen, die Folgen von getroffenen oder die 
sozialen Kosten von unterlassenen Entscheidungen scharf 
herauszuarbeiten und somit für unsere Lebenspraxis die 
Chancen rationaler Orientierung zu vermehren, sie in ei-
nen Horizont sorgfältig überprüfter historischer Erfahrun-
gen einzubetten“ [the emancipatory task, to break through 
the fog of inherited legends in an ideology-critical way, to 
dissolve stereotypical misunderstandings, to precisely car-
ve out the effects of realized decisions or the social costs 
of omitted ones, and therefore to augment the chances of 
rational orientation for our practical lives embedding them 
in a horizon of carefully checked historical experiences].6 
Wehler tried to realize this task and by doing so, he stirred 
up the German public. Against this political commitment 
Nipperdey defended the academic ethics of objectivity.7

 Both examples show the same strategy of academic 
discourse: commitment is understood as running against 
basic rules of academic neutrality; against this neutrality the 
idea is upheld that history is based on normative presuppo-
sitions, and that academic historiography has a normative 
function of cultural orientation. 
5 Wehler, Hans-Ulrich: Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 1973; Nipperdey, Thomas: Wehlers „Kaiserreich” – eine kritische Auseinan-
dersetzung, in: Geschichte und Gesellschaft 1 (1975), pp. 539-560.
6 Wehler: Kaiserreich (fn. 5), p. 12.
7 Nipperdey Thomas: Kann Geschichte objektiv sein? [first published 1979], reprinted in: 
id.: Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays. München 2.ed 1986, pp. 218-234.
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 The different way of presenting the past is evident, 
but is the juxtaposition of objectivity versus engagement 
convincing? In both cases it is rather easy to demonstrate 
that both representatives of objectivity, nevertheless, show 
political inclinations and that their controversy reflects di-
fferent political standpoints in the context of their work. 
Ranke e.g. explicated 1836 in his inaugural lecture in Berlin 
that historical knowledge and political practice are systema-
tically interrelated.8

 So we have to accept that the difference of attitudes 
exists, but it does not represent mutually excluding principles 
of historical thinking. If this is true, we need a new unders-
tanding of engagement and its specific mode of doing history 
in contrast to other modes of doing the same history. 

THE LOGIC OF HISTORICAL THINKING

 In order to bring about such a new understanding, it 
is necessary to analyze the logic of historical thinking, i.e. to 
ask for the basic principles of historically making sense of 
the past. Before I thematize historical studies and its related 
historiography I would like to descend to a deeper level, 
namely to the fundaments of historical thinking in general. 
Here we can identify five principles of making sense of or 
giving meaning to the past9: 

• needs for orientation in the temporal dimen-
sion of human life, particularly for coming to 
terms with the experience of contingency;

8 Ranke, Leopold von: Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und 
der Politik, Sämtliche Werke, Bd. 24: Abhandlungen und Versuche. Leipzig (Duncker & 
Humblot) 1877, pp. 280-293.
9 See Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, pp. 68sqq.
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• concepts of understanding the past as history;
• rules for disclosing the perception of the past;
• forms of representing the interpretation of 
the past;
• functions of using the representation of the 
interpreted past in the historical culture of 
the present. 

 Every single principle is necessary and all of them 
together are sufficient to constitute historical thinking as a 
mental process. Their interrelationship is a dynamic recipro-
city. Realizing this complexity explains why engagement in 
the form of being entangled in practical life is a constitu-
tive element of historical thinking in general. It starts with 
orientation-needs and ends with guidelines for the practical 
use of historical knowledge thus placing individuals and pe-
oples in the temporal dimension of their lives. One of the 
most important procedures of this orientation is related to 
the identity of the people: Historical thinking is a necessary 
element of answering the question who they are. 
 In this broad and fundamental context the meaning of 
engagement as a specific way of doing history refers to parti-
sanship in historically describing topical conflicts. Engagement 
has often been attributed with the meaning of one-sidedness, 
and as such it is generally criticized as violating fundamental 
truth criteria and moral standards of the historian.

PRACTICE AND COGNITION  –  THE RATIONALITY 
OF HISTORICAL STUDIES

 In the context of academization and professionali-
zation of historiography engagement has received its speci-
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fic modern meaning as fundamentally running against basic 
standards of historical thinking. The decisive factor of this 
‘scientific’ way of doing history is the method of histori-
cal research. It brings methodical rationality into historical 
thinking, and with it the five principles of making sense of 
the past change their character:

• needs of orientation change into interests in 
cognition; 
• concepts of historical understanding change into 
(reflected) frames of interpretation (‘theories’); 
• rules for treating the sources change into 
methods of historical research; 
• forms of representation integrate rational 
explanations;
• functions of orientation gain elements of 
practical reason. 

 Does this ‘rationalization’ of historical thinking 
exclude any engagement? Professional historians have 
tended to claim for ‘objectivity’, thus answering this 
question with a clear “no!”. By ‘objectivity’ they unders-
tand that their statements about the past can be inter-
subjectively tested by empirical evidence and logical 
coherence of explanation. This claim for intersubjectivity 
has good reasons, but it does not bring about neutrali-
ty of historical knowledge in its relationship to practical 
life.10 Neutrality would mean that the interrelationship 
between the five factors of historical meaning would be 
split into two halves: needs for and function in orienta-
10 See Haskell, Thomas L.: Objectivity is not Neutrality. Explanatory Schemes in History. 
Baltimore . The Johns Hopkins University Press 1998.
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tion on the one hand and the task of the left three factors 
on the other. But this split is logically impossible since 
historical thinking, even in its academic form, remains 
rooted in practical life, although it furnishes more dis-
tance from it. Therefore the term of ‘neutrality’ is mislea-
ding. Instead, the term of ‘intersubjectivity’ is more ade-
quate: Intersubjectivity does not negate engagement, but 
gives it a specific form. It subjugates it under the rule of 
giving reason for its normative (mainly political) claims, 
and this reason is embedded in historical knowledge as a 
result of methodical research.
 History as a matter of methodical research is an 
issue of cognition. Historical studies distinguish itself 
from other practices of doing history by an elaboration 
of rationality. But the complex interrelationship of the 
five constitutive factors of historical meaning shows 
that this rationality is only one dimension of making 
sense of the past besides others. There are others which 
cannot be denied in understanding what historical stu-
dies are about.

 FIVE DIMENSIONS OF HISTORICAL CULTURE

 These further dimensions come into view, when we 
go back to the fundamental constitution of historical sense 
generation. They are displayed depending on the perspecti-
ve, within which historical thinking is used and reflected . 
Let me enumerate the five (most) important ones11: 
11 This distinction is a‚ construction ‘. It is easily possible, to present other dimensions like 
the ideological or the psychological one (the latter with the important factor of uncons-
cious elements and factors of making sense of the past. See Rüsen, Jörn; Straub, Jürgen 
(Eds.): Die dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschicht-
sbewußtsein (Erinnerung, Geschichte, Identität Bd. 2). Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1998 [English: Dark Traces of the Past. Psychoanalysis and Historical Thinking. New 
York: Berghahn Books 2010]; Klüners, Martin: Geschichtsphilosophie und Psychoanaly-
se. Göttingen: V & R unipress 2013.
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• In the cognitive dimension history is done as 
an issue of thinking, guided by the idea of truth;
• in the aesthetical dimension history is an is-
sue of sensual perception, guided by the idea 
of beauty;
• in the political dimension history is an issue 
of power and domination, guided by the idea 
of legitimacy;
• in the ethical dimension history is an issue 
of evaluation (normative assertiveness) gui-
ded by the idea of good and evil; 
• in the religious dimension history is an issue 
of belief guided by the idea of resurrection.

 All these dimensions are interrelated. In modern 
times the religious dimension is confronted with a strong 
secularism in civil society. But it has not vanished, instead 
it has recruited different manifestations, one of them is a 
secular (inner-worldly) form of resurrection (like Marxis-
m)12. In the academic field of historical thinking secularism 
is necessary, but is has an open flank to the experience of 
and reference to transcendence.13

 Vis-à-vis these manifold dimensions and their in-
terrelatedness ‘engagement’ gains a manifold meaning. In 
general it is not more than a qualification of the interre-
latedness, in which one of the dimensions dominates the 
others. Traditionally the political one stands out. In this case 
engagement might lead to political partisanship as a domi-
12 See Küenzlen, Gottfried: Der neue Mensch. Eine Untersuchung zur säkularen Reli-
gionsgeschichte der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997.
13 See Rüsen, Jörn: Zivilgesellschaft und Religion – Idee eines Verhältnisses, in: Rüsen, 
Jörn: Kultur macht Sinn. Orientierung zwischen Gestern und Morgen. Köln: Böhlau 
2006, S. 227-239.
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nant factor in the web of the complex procedure of making 
sense of the past. Cognition and representation could serve 
political aims; cognition might become one-sided or even 
ideological; the form of historical representation might 
come close to propaganda, and the forces of religious belief 
might become weapons in the struggle for power.
 A historical example for this one-sidedness in historical 
thinking is Johann Gustav Droysen’s “Geschichte der preußis-
chen Politik”.14 When working with the sources for this work 
Droysen refused to use non-Prussian archives.15 He delibera-
tely chose the Prussian standpoint in order to support the fou-
ndation of the German national state under the leadership of 
Prussia. This is a clear case of violating basic methodical rules of 
getting solid knowledge out of the relicts of the past in favour of 
legitimating a strategy of politics by historical argumentation.
 Political commitment is only one form of engage-
ment. Another one is the cognitive form. Here knowledge 
and cognition and related truth-claims dominate historical 
thinking despite and even against all other qualifications. 
Therefore it rather often may go along with a boring pre-
sentation16, an a-political attitude, a lack of moral commit-
ment and ignorance concerning the role of transcendence 
in human life. Encyclopedias17 are good examples for this 
dominance of knowledge in presenting the past.
 By the aesthetic commitment the work of making 
sense of the past concentrates on the formal quality of pre-
senting it. It may lead to an aestheticism, which doesn’t care 
14 Droysen, Johann Gustav: Geschichte der preußischen Politik. 14 vols. Berlin: Veit 1855-1886.
15 See Nippel, Wilfried: Zum Kontext von Droysens Geschichtstheorie, in: Rebenich, 
Stefan; Wiemer, Hans-Ulrich (Eds): Johann Gustav Droysen. Philosophie und Politik 
– Historie und Philologie. Frankfurt am Main: Campus 2012, pp. 337-391, esp. P. 369.
16 Like many PhD thesises.
17 I mention only one: Cancik, Hubert; Schneider, Helmuth; Landfester, Manfred (Eds.): 
Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Jubiläumsausgabe. Stuttgart: Metzler, 2007 
(Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte: 13 vols Altertum A - Z, 5 vols 
Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 1 vol. Register).
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very much about the solidity of facts and the explanatory 
power of interpretation thus ignoring the political relevance 
of historical thinking. This is very often the case when history 
is presented in the cinema. The well known film “Schindler’s 
list” (1993) e.g. changed one of its heroes character (Itzhak 
Stern) against all facts only because the rules of entertain-
ment to apply clear-cut black and white painting of friend 
and foe or hero and rascal. A remarkable case of aesthetizing 
history are the films by Hans-Jürgen Syberberg (especially 
“Hitler, ein Film aus Deutschland” from 1977).18 
 Ethical commitment strengthens the normative 
elements in historical thinking. In this case historical ex-
periences may mainly function as a source for insight into 
the effectiveness and applicability of ethical rules in and for 
practical life. It may reduce empirical evidence to a mere 
illustration of the validity of these rules, give political at-
titudes a moralistic form thus ignoring the proper weight 
of politics with its fundamental difference from morality. 
It also may dissolve religion into the normative dimension 
of inner-worldly human life, thus ignoring its fundamental 
reference to a divine transcendent world. 
 The dominance of ethics in historical interpreta-
tion characterizes a widerspread type of making sense of 
the past: the exemplary one. Cicero characterized it by the 
slogan “historia vitae magistra”19. A recent example for ethi-
cal commitment (and its inclination to one-sidedness) is 
Fritz Fischer’s book “Griff nach der Weltmacht” (1961)20, 
in which the politics of Germany are made responsible for 
the outbreak of world war I. This book can be understood 

18 Friedländer, Saul: Kitsch und Tod. Der Wiederschein des Nazismus. München 1986 
[Reflections on Nazism: An Essay on Kitsch and Death. 1984].
19 De Oratore II,36.
20 Fischer, Fritz: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deuts-
chland 1914/18. Düsseldorf: Droste 1961.
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as a German historian´s moral self-accusation who wants 
to compensate his earlier commitment to the Nazi-regime.
 Religious commitment stresses the role of history in 
articulating the belief in transcendent factors in human life-
-orientation. It introduces the sacred into the experience and 
interpretation of the past. Examples of this engagement (to a 
very different extent) can be found in church history written 
by theologians. Outside this academic level, religious com-
mitment may suffer from a much higher degree of one-si-
dedness. It might set aside the other sense criteria in favour of 
theocracy in politics, dogmatism in cognition, and rhetorical 
constraints in representation.
 As a result of this differentiation of engagement, I would 
like to emphasize the fact that the usual juxtaposition of engaged 
and not engaged historiography is too simple. This is true for 
the academic historical discourse as well. In a certain sense every 
historical presentation is engaged, since it includes a constitutive 
relationship to practical life – in a more or less mediated way. I 
depends upon the extension and the way of this mediation, whe-
ther we address it as engaged or not engaged (‘neutral’ would be 
a misleading notion since it ignores the rootedness of historical 
thinking in practical life and the constitutive role the points–
of-view play in the tensions of this life when it comes to make 
sense of the past by presenting it as history).
 The traditional contrast between engaged and non-
-engaged historiography is an indicator of the extent in whi-
ch the political dimension of doing history is explicated or 
hidden. A strict refutation of politics in general is logically 
impossible, since political points-of-view are always effec-
tive in the conceptualization of the framework of historical 
interpretation and in the forms of representing historical 
knowledge. This applies as well to addressing orientation 
problems in the context of historical thinking. 
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 Nevertheless, it makes sense to use the distinction be-
tween engaged and non-engaged historiography. It can be used 
to characterize an unbalaced relationship between the different di-
mensions. I have already described this specific constellation in 
my presentation of the five dimensions. But what does ‘unbalan-
ced’ mean? There is no sixth (meta-)dimension which determi-
nes the relationship of the other five. All dimensions have their 
own right and role in doing history. There is a ‘natural’ tendency 
of the sense criteria, which constitute the single dimension as 
dominant or sub-dominant; and this tendency is effectively re-
alized in different forms of historical representation in the wi-
der and complex field of historical culture. But being dominant 
can be realized in (logically) different ways: either at the cost of 
others or by respecting their sense making peculiarity. 
 The problematic side of engagement becomes vi-
sible if one dimension limits, hinders or even contradicts 
the deployment of sense and meaning in the others. This is 
even possible when the cognitive dimension is dominating. 
In this case it is possible that cognition becomes ideology 
(f.e. by changing political legitimacy into cognitive truth, 
aesthetics into propagandistic forms, morality into ideology, 
and religious desires into innerwordly predictions.

THE ROLE OF HISTORICAL STUDIES 
IN HISTORICAL CULTURE

 Historical studies are committed to the dominance 
of cognition. If it avoids the possibility of ideological enga-
gement and does not suppress the sense criteria of its poli-
tical, moral, and aesthetic dimensions, it can contribute to 
the historical culture of its time in different ways:
 It is able to accomplish the knowledge of the past by 
research. Research brings about new knowledge, and its me-
thod of interpretation enriches this knowledge with expla-
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natory power. By this knowledge it introduces an element of 
intersubjective plausibility into the politics of memory. 
 It enables people to use this knowledge to criticize 
problematic historical legacies, and it empowers the argu-
mentative forces in the minds of its addressees by the dis-
coursive dynamics of reasoning. So it may strengthen the 
power of reason in cultural orientation. 
 One of the most problematic practical functions of 
historical thinking is its ethnocentric formation, by which it 
might support and strengthen the self-esteem of those peo-
ple to which the historians themselves belong. Engagement 
can be observed as a means of ethnocentrism. 
 Concerning this danger, historical studies very often 
serve the needs for an un-balanced historical identity. Its 
methodical rationality includes the issue of forming histo-
rical identity, which belongs to the constitutive factors of 
historical sense making. The ruling (methodical) idea of in-
tersubjectivity can be applied to the way in which history 
thematizes the concept of identity. Doing so, it may overco-
me the unbalanced relationship between self and the other. 
There is always the danger of ethnocentrism luring to give 
this relationship an asymmetrical structure. This might lead 
to aggression and violence in the process of self-asserting 
one’s own people in its relationship to other. The idea of 
intersubjectivity brought into historical culture may over-
come this dangerous potential when using history for the 
practical purpose of identity formation.

COUNTER ENGAGEMENT

 Engagement seems to be the historians´ activity 
when using history for practical (mostly political) purposes. 
Its one-sidedness therefore needs an antidote: a more care-



103

teoria, historiografia, didática

ful observance of the past. But this is only one perspective in 
which engagement in history has to be analyzed and trea-
ted. A completely different one has not yet been granted the 
attendance it needs: It occurs when historical thinking is 
“moved by the past”.21 Now engagement is the consequence 
of the determination of present-day thinking about the past 
by the past itself. This determination has not taken place in 
the past, but it has done so under conditions of present-day 
culture as results of past developments. In this context his-
torical thinking may be seen as an outcome of repetition 
compulsion (to use the psychoanalytical term). 
 Unsolved problems, open wounds, traumatic events 
in the past condition the historians´ viewpoint of them in 
a more or less unconscious way. So it might happen that 
the history of this past reproduces the one-sidedness of 
people in conflicts of the past. A speaking example is the 
distinction of perpetrators and victims. This distinction is 
necessary, of course, to characterize a constellation of people 
in past events (besides the bystanders, profiteers, opponents 
and other groups). But when writing a history of this cons-
tellation by using it as a determination of the perspectives 
of its interpretation, we reproduce it. Thus the past becomes 
transported into the present, and located and established 
here so that the chance of overcoming this old distinction 
for a more complex and mediated perspective is neglected. 
The general tendency of victimization in the historical cul-
ture of today can be defined as such a one-sidedness. In or-
der to avoid this kind of engagement, a broader and deeper 
reflection of its logic is necessary.

21 Runia, Eelco: Moved by the Past. Discontinuity and Historical Mutation. New York: 
Columbia University Press 2014
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 A filiação a uma mesma teoria do conhecimento (que 
afirma a especificidade ontológica dos fenômenos simbólicos 
com a correspondente singularidade dos procedimentos das 
ciências socioculturais) e a assunção do caráter conservador 
dessas ciências no nosso tempo (a afirmação da função es-
sencialmente reflexiva, entendida como resistência à barbárie, 
das condições de produção e reprodução de sentido) são te-
mas que aproximam as obras do filósofo Jürgen Habermas e 
do historiador Jörn Rüsen. Este capítulo, seguindo a tática da 
aproximação controlada, tem por objetivo comunicar a hipó-
tese que dirige uma pesquisa em andamento sobre consciên-
cia histórica e teoria da modernidade. 
 A consciência da modernidade radicaliza-se opon-
do-se à tradição, à história. Sabemos que esse movimento 
pode ser reconstruído e é paralelo à afirmação da consciên-
cia histórica no século XIX. Esse é mais um exemplo do que 
Weber denominou “paradoxo das consequências”: a atuali-
dade do espírito do tempo que espontaneamente se renova 
1 Possui graduação em Licenciatura Em História pela Universidade de Brasília (1985), 
mestrado em História pela Universidade de Brasília (1990) e doutorado em Sociologia 
pela Universidade de Brasília (1996). Atualmente é pesquisador visitante - Kulturwissens-
chaftliches Institut e professor adjunto da Universidade Federal de Goiás. Tem experiên-
cia na área de História, com ênfase em História da Cidade e Teoria da História, atuando 
principalmente nos seguintes temas: história cultural, teoria da história, história urbana, 
história contemporânea e teoria da modernidade.

Ação comunicativa e teoria 
da história: aproximação 
de Habermas e Rüsen
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dependeu, em seu movimento de afirmação, da descoberta 
do vínculo essencial que une humanidade e temporalidade.
 Os princípios da evolução histórica e da individu-
alidade (a ideia de que a humanidade constitui-se como 
manifestação de um núcleo de qualidades a ela inerentes 
constituindo um processo de desenvolvimento em que cada 
estado constitui-se em especificidade irredutível) forjaram-
-se concebendo-se em contraposição aos princípios do di-
reito natural e da razão universal (a-historicidade da essên-
cia humana passível de explicação regular).
 O historicismo constituiu-se em matriz disciplinar 
do estudo do passado enquanto atividade científica. Entre 
outras características, sobressaíam a reivindicação de uma 
forma da interpretação específica para o tratamento dos fe-
nômenos culturais (a compreensão do sentido da ação pos-
sibilitada pela compreensão da motivação valorativamente 
orientada, ou seja, simbolicamente, comunicativamente) e 
o método crítico de pesquisa das fontes (heurística, crítica 
e hermenêutica). Sobretudo, o que marca o historicismo 
em todas as suas concepções é a atitude de quem procura 
achar na história a forma de acesso à realidade da humani-
dade. O historicismo é fruto de uma concepção moderna 
da temporalidade: os eventos têm lugar não só na história, 
mas através da história.
 Não se pode reduzir a história da historiografia a 
uma história da sua profissionalização, mas uma abordagem 
centrada no tema disciplinar tem o sentido de reconstruir 
as condições da racionalização do pensamento histórico2. A 
produtividade dessa perspectiva reside em lembrar-nos que 
hoje, à teoria da história cabe assumir sua vocação interdis-
ciplinar, mas sem esquecer a história da escrita da história 
e principalmente, dos esforços de fundamentação teórico-

2 RÜSEN, Jörn; JAEGER, Friedrich. Geschichte des Historismus. München: Beck, 1992.
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-metodológica já realizados no seu interior. Nascida do que 
convencionou-se chamar nova história social nos anos 1960 
e 1970, uma das características desse grupo de historiadores 
( Jörn Rüsen, Wolfgang Kütler, Ernst Shulin, Horst Walter 
Blanke, Georg Iggers, entre outros) é a ênfase no trabalho 
teórico-metodológico de fundamentação da ciência da his-
tória através da análise historiográfica.
 A Escola de Bielefeld executa uma história das prá-
ticas do estudo do passado, dos sistemas filosóficos de seu 
entendimento e dos métodos de tratamento de seus índices. 
Isso é feito de um ponto de vista que encara a história como 
uma das ciências da cultura, dirigida então, pela reflexão so-
bre seus fundamentos e funções. É esse o sentido profundo 
de uma nova didática da história, entendida como disciplina 
científica que investiga, a partir de interesses práticos na ob-
jetividade, possibilidade e necessidade de processos de apren-
dizado, entendidos como formativos e autoformativos e ocor-
rendo na e através da história. São suas as tarefas de pesquisa 
(descritivo-empírica) e regulamentação (didático-normativa) 
da consciência histórica, pensada como fator essencial da au-
toidentidade humana e pressuposto necessário de uma práxis 
social verdadeira3. Essa abordagem possui claras consequên-
cias políticas (a história assume papel central na produção 
do sujeito da modernidade quando a consciência histórica 
é reconhecida como a marca do desencantamento), éticas (a 
afirmação da especificidade e da diferença encontram apoio 
na ideia de continuidade formativa e identificativa) e teóricas 
(reforço do projeto kantiano de fundamentação do conheci-
mento a partir do esclarecimento das suas condições).
 Os historiadores avançaram sobre as disciplinas vi-
zinhas delas tomando conceitos, mas tal movimento apenas 
compensou uma antiga dívida de método. Noções como as 

3 RÜSEN, Jörn. Historische Orientierung. Wien: Böhlau, 1994a.
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de compreensão e interesse individualizador ou idiográfico 
representam um dos limites dentro do quais o projeto das 
ciências da cultura está sendo implementado. A negação de 
Hegel realizada pelos historistas é enganosa: a relação entre 
os conceitos de liberdade, necessidade, desenvolvimento e 
história da consciência constitui herança idealista inegável. 
A insistência no princípio da individualidade é dependente 
do idealismo. A proximidade com a coisa (como desven-
damento do acontecimento, matéria-prima do problema 
ou controle empírico contra monismos e determinismos) é 
pressuposto de uma ciência da cultura comparativa, tipoló-
gica e compreensiva. É historicista a concepção de que as 
ações e as paixões humanas passadas devem ser apresentadas 
como formação cultural contínua da espécie humana, de tal 
forma que a ação presente apareça como desenvolvimento 
ou desdobramento dela e, por isso mesmo, dela dependente 
como critério de sentido superior. 
 A novidade aqui é a proposição do caráter ambíguo 
dessa herança, apresentando-a como possibilidade (a autono-
mização das esferas de valor criou o mundo possível para a li-
berdade) e ameaça (a perda de sentido último supervalorizou 
o espaço da instrumentalidade sistêmica, incapaz de refletir 
e decidir sobre fins). Há aqui uma teoria da modernidade 
como desafio. Através da reconstituição de seus fundamen-
tos (mas aberta à reflexão sobre o que lhe foi emprestado), 
a história poderá avançar no esforço de discussão empirica-
mente controlada das interpretações conceitualmente guiadas 
da experiência humana. O historicismo é referência histórica 
e teórica obrigatória na reconstituição do processo de inte-
lectualização que produziu a forma de conhecimento válido 
do nosso tempo. Além de renovar essa tradição, oferecendo 
parâmetros alternativos para o estudo das coisas humanas de 
maneira que a defesa da racionalidade das regras de pesquisa 
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(o método histórico) e de construção hipotética (produzida 
pela agilidade e rigor no trabalho de articulação conceitual) 
não se enxergue como suficiente. Ela necessita ser ampliada 
na direção das técnicas retóricas, literárias, narrativas, numa 
palavra, poéticas, presentes na historiografia4.
 A abordagem retórica das formas de discurso so-
bre o passado possui um papel fundamental no processo de 
formação de sentido: chama a atenção para os motivos de 
aconselhamento presentes no ato de narrar. A historiografia 
moderna, como uma dessas formas, possui vinculações que 
podem ser precisadas com um tipo correspondente de cons-
ciência histórica: depende de uma concepção de educação da 
humanidade. No historicismo a lembrança histórica torna as 
potências espirituais, que regem a mudança temporal do ho-
mem e do mundo, tão conscientes, que os sujeitos, a quem es-
sas histórias são endereçadas, passariam a encontrar em suas 
ações (então, desnaturalizadas e refletidas) os fundamentos 
para suas intenções. Essa é uma questão atual na época que 
pode reivindicar a aceitabilidade dos atos (de fala, de corpo, 
de pensamento) como razão para sua permanência.
 Existem, é claro, distinções no interior desse campo 
interpretativo. Entre aqueles que concebem uma humanidade 
já constituída (e então capaz de avançar), aqueles que preo-
cupados com a preservação da espécie identificam progresso 
e resistência à barbárie (chamando a atenção para o caráter 
ambivalente de todos os processos na história), ou aqueles 
que temem o terror do todo denunciando o projeto de

constituição de uma unidade sócio-cultural no seio da 
qual todos os elementos da vida cotidiana e do pen-
samento venham tomar lugar como em um todo or-
gânico [...] incapaz de explicitar as passagens entre os 
jogos de linguagem e as condições de possibilidade da 
síntese que quer realizar5

4 RÜSEN, Jörn. Historisches Lernen. Wien: Böhlau, 1994b.
5 LYOTARD, Jean-François. Le postmoderne expliqué aux enfants. Paris: Galilée, 1988, p. 16.
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 No sentido estrito e forte da expressão,
consciência histórica refere-se a três elementos: a 
consciência de uma dialética entre tradição e liberdade, 
o esforço por captar a realidade ou a verdade do pas-
sado e o sentimento de que a sucessão de organizações 
sociais e criações humanas através dos tempos não é 
dispensável nem indiferente e que concerne ao homem 
no que tem de essencial6. 

 Qualquer uma das posições expostas concordaria 
com esse conceito: não há dúvida sobre a historicidade do 
homem, que o conhecimento pode ser um caminho de libe-
ração ou que o devir possui significação humana essencial. 
Essa concepção de consciência histórica pode ser defendida 
como tendo valor universal. A própria negação de qualquer 
horizonte de universalização por parte do pós-modernismo é 
explicada como afastamento de uma perspectiva, a moderna, 
que se constituiu a partir da proposta de rompimento com a 
tradição (o que é lido como maneira de reprimir ou esquecer 
o passado, levando à sua repetição e não à sua superação).
 A afirmação e difusão da consciência histórica pre-
pararam a assunção de que há uma relação necessária en-
tre conhecimento e interesse e que no âmbito das ciências 
histórico-hermenêuticas ela é de caráter prático. Diferente-
mente do interesse de conhecimento técnico, de controle da 
natureza, que caracteriza as ciências empírico-analíticas, é a 
produção de sentido (moeda rara no tempo da desmagifica-
ção) o motor daquela área de atividade que se distingue pela 
reconstrução de ordens simbólicas (o que exige o conheci-
mento dos seus processos de ordenação, aperfeiçoamento, 
interpretação, desconstrução e crítica). O interesse prático 
do conhecimento está presente na origem e no contexto de 
aplicação das ciências do espírito. Na origem: embutidas nas 

6 ARON, Raimond. La conciencia historica. Mexico: FCE, 1992, p. 103.
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interações mediatizadas pela linguagem ordinária, enraiza-
das nas conexões vitais do agir próprio à comunicação, o 
método da compreensão hermenêutica tem “o objetivo de 
assegurar, no seio das tradições culturais, uma autoconcep-
ção dos indivíduos e dos grupos, suscetível de orientar a ação 
e o entendimento recíproco de diferentes grupos e indivídu-
os”7. Possibilitando o consenso espontâneo e a intersubjeti-
vidade indireta, evita os riscos da ruptura da comunicação 
funcionando tanto verticalmente (autobiografias e tradições 
coletivas específicas) como horizontalmente (mediando tra-
dições de indivíduos, grupos e civilizações diferentes). 
 No caso de interrompimento da corrente de comuni-
cação (emperramento das condições do acordo sem coação) 
e dissolução da intersubjetividade da compreensão (o fim 
da possibilidade do reconhecimento mútuo sem violência), 
uma das condições da sobrevivência é destruída. Diferente-
mente do interesse do conhecimento técnico (ele é objetivo, 
está aliado aos métodos empírico-analíticos e dirigido para 
apreender a realidade de um ponto de vista transcendental), 
o interesse cognitivo que orienta as ciências do espírito vol-
ta-se para a conservação de um entendimento intersubjetivo 
(no interior do qual a própria realidade se torna possível). 
 Habermas, seguindo Dilthey e aplicando à obra do 
sistematizador do historicismo o método da crítica imanen-
te, assinala o limite objetivista que o incapacita a avançar 
na legitimação do conhecimento específico dos fenômenos 
culturais exatamente pela localização de sua vinculação a in-
teresses que, se explicitados e assumidos, constituem a base 
de qualquer saber (inclusive o da ciência). Dilthey ainda é 
dependente do positivismo que quer combater (insistindo 
no descomprometimento e na contemplação ideal da des-
crição pura). “Dilthey interrompe a autorreflexão das ciên-

7 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 186.
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cias do espírito exatamente lá, onde o interesse prático do 
conhecimento é deflagrado como base de um saber herme-
nêutico possível e não na sua corrupção”8.
 A localização da linhagem de pensamento que deu 
origem ao método específico para o tratamento dos fenô-
menos culturais assinala uma verdadeira revolução gnoseo-
lógica, pois afirma a validade de um conhecimento especí-
fico sustentado e dirigido por uma prática reflexiva radical 
(o interesse emancipatório é inerente como tal à razão em 
ação), que preserva e amplia a herança Iluminista do pro-
jeto de um saber sem tutela e que realize o trabalho infi-
nito de conhecer suas categorias, razões e procedimentos. 
Em seus livros, Habermas precisa e amplia o seu projeto 
de explicitar a particularidade lógica das ciências sociais 
caracterizada pela imbricação de procedimentos empíri-
co-analíticos e hermenêutica. As ciências dos fenômenos 
culturais estão presas ao círculo hermenêutico que lhes li-
mita, e ao mesmo tempo permite a elaboração de teorias 
intrinsecamente vinculadas ao “chão da história universal”. 
De tal forma que não podem furtar-se à dialética do geral 
e do particular: a explicação das partes depende de uma 
antecipação difusa do todo que por sua vez é explanado à 
luz das partes vagarosamente precisadas.
 O paradigma da compreensão mútua entre sujeitos 
capazes de falar e agir (alternativo ao paradigma do conhe-
cimento de objetos) segue o “modelo da formação natural 
da vontade numa comunidade de comunicação sob a obri-
gação de cooperação”9. É a atitude performativa (ego exe-
cuta um ato de fala, entendido como expressão composta 
proposicional e relacionalmente, enquanto alter define sua 
posição perante ele). Isso é possível devido à base racional 
8 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 188.
9 HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 
1990, p. 276.
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da força ilocutiva do componente performativo: o caráter 
cognitivo, ou seja, passível de exame discursivo e racional 
baseado em argumentos das reivindicações valorativas 
contidas nos atos de fala. As reinvindicações valorativas à 
verdade, à justiça e à sinceridade, presentes em qualquer 
ato de fala, servem de critérios para a montagem dos seus 
tipos. Tais atos pressupõem distinções específicas e, en-
tão, podem ser constatativos (regido pela distinção ser/
aparência), regulativos (distinção ser/dever ser) ou ex-
pressivos (distinção realidade/ilusão). 
 Um sistema dinâmico de entrecruzamento de pers-
pectivas relativiza as posições forçando outra relação do 
sujeito consigo próprio. A exterioridade transcendental é 
substituída pela interioridade mundana do eu empírico, 
agora capacitado a relacionar-se consigo como partici-
pante numa interação da perspectiva do alter: “A primeira 
pessoa que se debruça sobre si própria do ângulo de visão 
da segunda pessoa, em atitude performativa, pode reali-
zar atos que acaba de praticar”10. Habermas lança mão dos 
mais variados recursos (recorre à Filosofia da linguagem, à 
psicologia freudiana e à sociologia estruturista) para com-
por uma teoria da reflexibilidade moderna que dê conta 
das condições da autorreflexão (a pragmática linguística 
e a psicanálise interpretada em termos de teoria comuni-
cacional e uma teoria da verdade processual), da produção 
de sentido e identidade por grupos e indivíduos (fenome-
nologia do mundo da vida, estruturalismo genético) e da 
dinâmica social no mundo das esferas de valor autonomi-
zadas (teoria sistêmica). Esse percurso é ainda alimenta-
do pelo projeto da Escola de Frankfurt de resgate de uma 
concepção emancipatória de razão através do método de 
crítica das deficiências de programas não cumpridos.
10 HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 
1990, p. 278.
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 Esse esforço foi precedido pela produção de uma te-
oria do conhecimento que chama a atenção para contextos 
do agir regulados por regras jamais explicitadas, compostos 
por elementos não verbais de uma práxis vital exercida ha-
bitualmente, fixadoras de esquemas de multividência e in-
teração. Um plano ao qual temos acesso como participantes 
socializados (praticantes de regras vigentes e internalizadas) 
e não como observadores imparciais: 

As regras de qualquer interpretação estão, por certo, 
fixadas pelo modelo das interações mediatizados por 
símbolos universais. Mas o intérprete, uma vez socia-
lizado em sua linguagem materna e motivado, em ter-
mos genéricos, para o exercício da interpretação, não 
opera em função de regras transcendentais, mas ao 
nível dos próprios complexos transcendentais. Ele não 
pode decifrar o conteúdo da experiência de um texto, 
legado pela tradição, senão em íntimo contato com a 
constituição transcendental de um mundo do qual ele, 
enquanto tal faz parte11.

 Essa perspectiva é dependente de conceitos de evo-
lução e progresso de caráter ambíguo e aberto que foram 
desenvolvidos pelo historicismo. É uma linha que se apro-
pria, critica e amplia a herança iluminista em direção à cons-
tituição de uma matriz disciplinar cuja influência pode-se 
notar em todas as ciências humanas e em especial na forma 
do pensamento histórico moderno: a ciência da história. A 
história foi a primeira disciplina a fixar e profissionalizar a 
hermenêutica renascida dos estudos humanistas e teológi-
cos. A partir da preservação do princípio da relação todo e 
partes (oriundo da retórica antiga), utilizado nas querelas 
que envolviam a reapropriação de textos clássicos e sagrados 
(nesse ponto ainda dogmaticamente dependente da uni-
dade de conteúdo da tradição), a hermenêutica, no século 
11 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 278.
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XVIII, livra-se de restrições dogmáticas e ganha o caráter 
de conjunto de requisitos lógicos e práticos para a interpre-
tação de textos escritos, no sentido da restauração dos nexos 
vitais ou simbólicos que permitiram a sua produção. Com 
Schleierrmacher a experiência do estranho ou do outro é 
erigida em problema do diálogo significativo: a defesa do 
princípio da individualidade passa a corromper a ideia de 
consenso, mas permite a abordagem do problema essencial 
de como chegou o outro à sua opinião. Em Dilthey, essa 
mesma incompletude, que marca como déficit a capacidade 
humana de esclarecer mal-entendidos e propiciar autoco-
nhecimento, garante, pela via da comparação com o outro, 
o conhecimento dos fenômenos culturais. Mesmo que um 
resto de inconsciência seja inevitável em qualquer ação de 
atribuição significativa (devido a sua dimensão formadora 
e criativa como expressividade individualizada), ela produz 
um conjunto de vestígios (a fala, as práticas, os gestos) que 
criam pontes ou sinais passíveis de interpretação. Seguin-
do Simmel, outro hermeneuta: as relações com o próximo 
são determinadas por duas direções contrárias da impressão 
sensível. A primeira nos afasta dele: a sua presença o colo-
ca completamente fora de nós. O simples estar aí do outro 
provoca em nós os mais variados sentimentos (prazer, dor, 
elevação, humilhação, excitação, sossego). Ao mesmo tempo, 
a percepção do próximo é uma ponte através da qual chega-
mos até ele. Se bem encaminhado (por exemplo, a partir da 
disposição de focalizar mecanismos deformadores das estru-
turas internas da ação e da linguagem), esse movimento de 
aproximação-distanciamento pode produzir um saber de si. 
 Rüsen dirigiu pesquisas sobre a estrutura, lógica e 
função da consciência histórica em situações de confronto 
intercultural, sobre didática da história e, principalmente, 
sobre história da ciência da história. Esses estudos tem o 
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sentido de produzir uma fundamentação teórico-metodo-
lógica da história enquanto disciplina entendida como uma 
das ciências da cultura, que realiza-se a partir de seu inte-
rior, ou seja, a partir de uma perspectiva histórico-científi-
ca, vale dizer que se desenvolva e faça-se plausível a partir 
de uma história da ciência e de uma teoria da ciência. Isso 
tem produzido toda uma série de trabalhos sobre história 
da historiografia feita a partir do pressuposto da consti-
tuição de uma matriz disciplinar do pensamento histórico 
modernizado. Essa matriz constitui-se de cinco fatores que 
relacionam-se sistematicamente e produzem uma heran-
ça irrenunciável e ainda presente no pensamento histórico 
atual. São eles: 1) necessidades de orientação no presente; 
2) perspectivas diretivas em direção ao passado humano; 
3) regras da pesquisa empírica; 4) formas da representação 
historiográfica; 5) funções do conhecimento histórico12.
 Essa leitura da história da ciência da história a par-
tir da hipótese de sua paradigmatização possui um duplo 
sentido. Em primeiro lugar, assume-se a herança histori-
cista como o espaço no interior do qual as discussões sobre 
teoria da história acontecem. A discussão sobre a crise de 
orientação e valores (a transdimensionalidade do presente) 
precisa assumir a questão da identidade histórica como um 
dos elos capazes de fornecer parâmetros para o seu encami-
nhamento. A ideia de um passado recuperado e integrado 
com vistas a um futuro do qual o homem deveria manter-se 
senhor depende, também, de uma rigorosa reflexão teórica 
sobre o estatuto epistemológico da disciplina, que sistema-
tizou a consciência histórica (entendida como a destruição 
da compreensão imediata das coisas). A história era a ciên-
cia do século XIX. Serviu de modelo para a Economia po-
lítica, para o Direito, para a Teologia, para a Filosofia, para 

12 RÜSEN, Jörn; JAEGER, Friedrich. Geschichte des Historismus. München: Beck, 1992.



118

Jörn Rüsen:

a Sociologia. O historicismo (caracterizado como a atitude 
de quem procura achar na história a forma de acesso à rea-
lidade da humanidade) disseminou-se. 
 O impulso central do pensamento histórico e do his-
toricismo como movimento da ciência do espírito no início 
do século XIX resultou da experiência de uma mudança so-
cial geral acelerada, que colocou como necessária a regressão 
histórica às formas de realização passadas da existência hu-
mana como alvo para a solução de problemas e identidades. 
O historicismo dirigiu-se ao conhecimento das ações, pensa-
mentos e paixões humanas no passado para, em um presente 
ameaçador, garantir as capacidades de ação e significação dos 
participantes do sistema social. A insistência na situação de 
perda e desorientação acabou por produzir uma concepção da 
história como produto do espírito e da ação humana, este é o 
motor da hermenêutica. A história é o reino da continuida-
de, o lugar onde autossuperação e autoconhecimento podem 
dar-se. Pressupostos idealistas como o da autotransparência 
do ser norteiam o projeto da penetração compreensiva como 
forma de aproximação superior à exterioridade do conceito. 
O pressuposto da unidade de sentido da cultura ocidental 
(herdado das escatologias judaica e cristã é transformada em 
história da razão no idealismo) fundamenta a concepção de 
um conhecimento infinito. O ser histórico é síntese de ne-
cessidade a atividade: condicionado por circunstâncias, é, ao 
mesmo tempo, livre como sujeito: é todo incompleto, soma 
em curso, jogo de forças. Existe uma relação conflituosa entre 
historicismo e idealismo.
 No interior da disciplina, através da afirmação do 
método histórico, a profissionalização da atividade signi-
ficou um ganho em racionalização (entendida como acei-
tabilidade argumentativa baseada em regras compartilha-
das). A reflexão no interior da disciplina ainda se dá em 
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torno de questões como interdisciplinaridade e seus limi-
tes, especialização e suas funções, uso de teorias, caráter 
filosófico da reflexão epistemológica (ou déficit teórico) e 
objetividade (ou, o caráter hipotético da razão científica 
ao mesmo tempo, dependente de sua qualificação como 
conhecimento objetivo e interessado em afirmar sua rele-
vância para a práxis contemporânea). 
 Essa agenda foi acrescida pela temporalização das 
categorias centrais da disciplina (uma semântica do tem-
po histórico tem ajudado a compreender noções como a de 
processo histórico, concebido como extensa cadeia de inter-
dependência, determinadora da realidade social e carente de 
vinculação a uma teoria da ação) e dos aspectos narrativos 
da escrita da história (a nova atualidade da relação entre 
pesquisa e exposição não pode ser condicionada ao aban-
dono das discussões teórico-metodológicas já realizadas, ou 
à simples redução da questão do conhecimento histórico a 
seus aspectos retóricos ou poéticos). 
 Teoria, na ciência histórica, refere-se aos “sistemas 
conceituais explícitos e consistentes, não dedutíveis das fon-
tes, mas utilizados para a identificação, apreensão e explica-
ção de objetos históricos”13. Por história, entenda-se o pro-
cesso de atribuição de sentido em que se manifesta o juízo 
seletivo e valorativo do passado. Em Rüsen, o distanciamen-
to da pretensão positivista de renúncia à avaliação do passa-
do é fundante. O objeto “historicismo” (como concepção da 
especificidade e significado do pensamento histórico, típica 
do século XIX e do desenvolvimento da disciplina histórica 
como ciência do espírito) tem valor como tradição idônea 
capaz de fornecer elementos de renovação para a ciência. 
Essa posição não dispensa uma crítica dos seus limites en-
quanto concepção histórica (a história como autoprodução e 
13 MARTINS, Estevão de Rezende. Atualidade e relevância da Teoria da História. Revis-
ta SBPH, São Paulo, n. 1, 1983, p. 55.
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autorrepresentação do espírito humano no desenvolvimento 
de cada particular e individual formação cultural é depen-
dente de uma filosofia idealista) e metodológica (a discus-
são sobre a segurança do conhecimento histórico não deve 
restringir-se à atenção às regras da crítica histórica capazes 
de garantir a revisão dos conteúdos informativos das fontes, 
nem tão pouco às regras de interpretação desses conteúdos, 
mas deve alargar-se e incorporar recursos de análise das suas 
dimensões éticas e estéticas).
 Em Rüsen encontramos uma ênfase procedimen-
tal, produto da aproximação com as teorias do conheci-
mento e da ação Habermasianas. A pretensão de validade 
do pensamento histórico-científico é fundamentada 1) na 
crítica dos conteúdos de experiência (daí a exigência de 
uma metodização da referência à experiência através da 
pesquisa); 2) na sua significação para a orientação tem-
poral da práxis da vida atual (daí a exigência de metodi-
zação dos conteúdos normativos através da reflexão sobre 
os pontos de vista); e 3) com relação à sua função no qua-
dro da orientação cultural do presente (daí a exigência de 
metodização das referências aos critérios de sentido su-
periores da orientação temporal, através da teorização). 
A racionalidade do pensamento histórico é conferida por 
princípios metódicos que coordenam a sua relação crítica 
com conteúdos empíricos, normativos e significativos.
 De tal forma que a história da historicização do ser 
humano e da humanidade não descambe no relativismo ra-
dical da fé na inexistência de qualquer realidade extratextu-
al. Sob a argumentação da crítica dos grandes discursos e da 
história total, afirmando a fragmentação através do enfoque 
a objetos microscópicos, a história pós-moderna tende a cair 
na armadilha que denuncia: ao invés de intensificar a reflexão, 
ao esquecer seus laços com a tradição (agora, a modernista 
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Teoria da História), acaba produzindo efeitos autoelogiosos, 
esterelizando-se. Tal História não reconhece o valor de uma 
história da historiografia que controla a ênfase exagerada em 
identidade engajada, relaxa no tratamento das lógicas da con-
tinuidade e reflexão e não trata a dimensão metodológica do 
pensamento histórico, exatamente aquela que garante a expe-
riência da reconstrução do passado. 
 Várias características comuns e de continuidade po-
dem ser encontradas nas histórias moderna (ou nova) e pós-
-moderna: a atenção maior à constelações de fatores e não aos 
chamados “eventos”, o uso de construtos teóricos como meios 
de interpretação histórica, assunção do caráter modelar da ci-
ência da história, interdisciplinaridade, estruturismo, compara-
ção, concepção dialógica da relação passado-presente e futuro, 
construtividade e vinculação à tradição hermenêutica, à ideolo-
gia da emancipação e ao conceito iluminista de progresso. 
 Habermas e Rüsen coincidem na estratégia de in-
corporação e crítica das contribuições pós-modernas. Isso 
é realizado a partir da assunção do caráter conservador das 
ciências humanas no nosso tempo. A reflexão sobre as con-
dições da produção e reprodução de sentido deve ser reco-
nhecida, controlada a irresponsabilidade pródiga e o engano, 
como conquista sempre atual e resistência a processos en-
gessadores ou regressivos. No tempo da ambiguidade, con-
segue-se mentir tanto que se é capaz de dizer a verdade para 
continuar mentindo ou como José Dias, de Dom Casmurro, 
que mentia para servir à verdade. O diálogo com a tradição é 
bom antídoto contra solipsismo autodestrutivo. A busca da 
verdade pode ser um lugar privilegiado do autoengano, mas 
não é a desistência desse projeto que nos livrará do logro. 
 O conceito de historicismo esteve sempre cercado 
pela censura (advinda do marxismo ou de Nietzsche) da in-
capacidade de ação prática no presente advindo da relativi-
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zação dos valores. Talvez tenha chegada a hora de negar essa 
acusação. A afirmação do papel da consciência histórica na 
construção de uma ação reflexiva é um dos caminhos que 
se apresentam para essa tarefa. Habermas e Rüsen possuem 
muito o que contribuir para sua realização. 
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Rafael Saddi1

 Quando me convidou para falar neste evento, o pro-
fessor Arthur Assis também solicitou que eu tratasse das 
contribuições do pensamento de Jörn Rüsen para a Didática 
da História na Alemanha. Restringindo um pouco mais a 
minha apresentação, gostaria de pensar, aqui, na especifi-
cidade das formulações de Rüsen sobre a Didática da His-
tória. Sob quais aspectos seu pensamento se diferencia dos 
demais didáticos da história alemães de sua geração? 
 Responder essa pergunta não é uma tarefa nada fácil. 
Não é sequer possível respondê-la completamente. É evi-
dente que Rüsen fornece muitas contribuições. Mas, como 
veremos, devido ao contexto em que essa produção se deu, 
é muito difícil perceber o que é fruto de sua contribuição 
pessoal e o que foi produzido por outros autores que ele in-
corpora. Podemos, entretanto, formular algumas hipóteses, 
algumas respostas provisórias para tão difícil pergunta.
 Antes de desenvolvê-las, penso que seja necessá-
rio nos perguntarmos, aos moldes da Didática da Histó-

1 Doutor em História pela Universidade Federal de Goiás (2009), mestre em História pela 
Universidade Federal de Goiás (2004) e graduado em História pela Universidade Católica 
de Goiás. Atualmente é professor adjunto da UFG (Universidade Federal de Goiás). Tem 
experiência na área de História, com ênfase em Didática da História, Teoria da História 
e História da América.

Jörn Rüsen e a 
didática da história
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ria, “para quê?”. Para quê sabermos qual é a contribuição 
de Rüsen ao debate da Didática da História na Alemanha? 
Para quê, hoje, no Brasil, com crise econômica, com avanço 
do pensamento conservador, com a defesa da ditadura por 
parte de vários discursos públicos, estudarmos o contexto 
de produção da Alemanha e a Didática da História daquele 
país em seus momentos iniciais? 
 Os motivos são, primeiramente, acadêmicos. No 
Brasil, o pensamento de Jörn Rüsen produziu bastante im-
pacto na área do ensino de História. É através dele que a 
reflexão sobre os processos de ensino e aprendizagem da 
História é elevada à condição de uma autorreflexão relevan-
te do próprio historiador sobre a sua ciência. 
 A Didática da História ganha em status acadêmico 
ao não ser entendida mais como uma área da Pedagogia, mas, 
da própria ciência histórica. Ela se eleva também, sobretudo, 
ao passar a estar vinculada às formulações teóricas complexas 
do campo da teoria da história. Não se trata de metodologia 
e técnica de ensino, mas, sobretudo, de metateoria. 
 Ela amplia o campo de investigação para além 
do espaço escolar e passa a se preocupar também com a 
orientação temporal produzida pelas histórias que circu-
lam no espaço público. 
 A Didática da História, como tarefa do historiador, 
passa se perguntar pela especificidade da formação históri-
ca e da relevância da ciência de referência na produção do 
ensino e da aprendizagem. 
 Todas essas contribuições e muitas outras que deixa-
mos aqui de citar chegam no Brasil especialmente através dos 
livros e artigos de Jörn Rüsen traduzidos para o português. 
 A ausência, porém, da tradução de vários outros di-
dáticos da história alemães, que participaram, junto com 
Rüsen, do amplo movimento de reformulação da Didática 
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da História na Alemanha Ocidental, faz com que a produ-
ção de Rüsen nos chegue de modo descontextualizado. 
 Desse modo, as contribuições da Didática Alemã 
parecem contribuições de um único autor, que, formulando 
sobre teoria da história, também foi capaz de produzir, sozi-
nho, uma teoria inovadora e única sobre o campo do ensino 
e da aprendizagem da história. 
 Tal ponto de vista se desfaz tão logo começamos a 
estudar, primeiro, o contexto de formulação dessa nova Di-
dática da História na Alemanha Ocidental, e, em segundo 
lugar, os textos de diferentes outros didáticos da história 
alemães que formaram parte desse primeiro movimento de 
reformulação teórica nos anos 1970. 
 Falamos aqui de autores como Rolf Schörken, Jürgen 
Pandel, Karl-Ernest Jeismann, Klaus Bergmann, Annette 
Kuhn, e muitos outros. Tais autores, da primeira geração da 
nova didática alemã, não foram traduzidos para o português, 
e muitos deles sequer foram traduzidos para o francês e para 
o inglês. A exceção, para a língua portuguesa, dessa primeira 
geração, parece ser apenas o Klaus Bergmann, que teve um 
único e importante artigo traduzido2. 
 Ao estudarmos esses autores, percebemos que gran-
de parte da contribuição de Jörn Rüsen à Didática da His-
tória no Brasil é, antes, contribuição de um movimento his-
tórico da Alemanha Ocidental, do qual Rüsen formou parte 
junto com esses vários outros autores. 
 É, nesse sentido, que surge a questão que orienta 
a nossa fala neste encontro: qual é especificamente a con-
tribuição de Jörn Rüsen? Sua inserção no debate sobre a 
Didática da História apenas aproveita as contribuições já 
formuladas por outros dos seus colegas alemães, ou sua in-
serção apresenta contribuições peculiares e originais? 
2 BERGMANN, Klaus. A História na reflexão didática. Revista Brasileira de História, v. 
9, n. 19, p. 29-42, 1989/1990.
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 O segundo motivo de tratar desse tema é não sim-
plesmente acadêmico, mas social. No processo de polariza-
ção política vivida no Brasil desde junho de 2013, as narra-
tivas históricas ocupam um papel relevante. 
 Por todos os lados, encontramos referências históri-
cas mobilizadas para legitimar ou deslegitimar uma ou ou-
tra força política. Revolução Francesa utilizada por militan-
tes para legitimar as ações dos Black blocs, reinterpretações 
sobre a Ditadura Militar para deslegitimar o Governo do 
PT, interpretações diversas sobre a escravidão para condenar 
ou defender as cotas raciais na Universidade e muitos, inú-
meros, outros usos da História. 
 Uma das contribuições fundamentais da Didática 
da História Alemã foi justamente a de inserir os usos públi-
cos da história e a orientação temporal que eles produzem 
como um objeto do historiador. 
 Nesse sentido, a Didática da História Alemã rei-
vindicou a importância de se debruçar sobre os discursos 
históricos que circulam em uma determinada sociedade, 
visando explicitar seus interesses e vínculos com o presen-
te. Mas, ainda mais que isso, o didático da história tinha 
a função de criticar tais usos da história, visando sempre a 
sua comparação com os acúmulos alcançados no interior 
da própria ciência histórica.
 A Didática da História passa, assim, a se engajar no 
debate público, levando consigo a crença na capacidade da 
ciência histórica de ampliar as interpretações do passado 
de modo a aumentar também a possibilidade de orienta-
ção na vida presente. 
 É, portanto, nessa perspectiva, que julgamos rele-
vante compreender o debate alemão sobre a Didática da 
História. O movimento de historiadores que se engajaram 
na reformulação teórica da ciência e do ensino de história 
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surgiu em um contexto de crise de legitimidade da Ciência 
da História e do Ensino de História na Alemanha. Tal crise 
foi analisada de diferentes formas por diversos autores. 
 Klaus Bergmann3 afirma que ela foi apresentada por 
cientistas e políticos como uma crise artificial, motivada po-
liticamente com o objetivo de expulsar a história da consci-
ência pública. Para ele, entretanto, tal interpretação é super-
ficial. Sua análise coincide com a de Jeismann e Vierhaus, 
para quem a crise foi tanto uma crise interna da Ciência 
Histórica quanto uma crise externa. 
 Segundo o historiador Rudolf Vierhaus4, a crise in-
terna incluía a “crescente dificuldade para identificar a área 
de objeto da respectiva disciplina [...] e também a crescente 
incapacidade para fundamentar de forma suficiente o tra-
balho teórico específico”. A externa dizia respeito às “trans-
formações [...] que se executam na essência de formação de 
uma sociedade, em seus interesses culturais e suas expecta-
tivas na ciência”. Tratava-se, assim, de uma questão ligada à 
“promoção pública da ciência.”
 Como afirmava Bergmann, a crise ligava-se ao fato 
de que nem a Ciência da História nem o ensino de Histó-
ria estavam em condições de atender às demandas e neces-
sidades que a sociedade apresentava. A História precisava 
proporcionar à sociedade e aos homens que nela viviam 
“uma identidade possível em tempos de mudança e uma 
autocompreensão da orientação do modo de agir dentro da 
sociedade”, mas estava abaixo dessas tarefas5.
3 BERGMANN, K. Geschichtsdidaktik als Sozialwissenchaft. In: BERGMANN, K. Ges-
chichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historichen Lernens. Ed. Wochenschau, 2008.
4 VIERHAUS, Rudolf. Geschichtsforschung und Didaktik der Geschichte. Didaktische 
Implikationen der Forschung – Forschungsbezug der Geschichte. In: KOSTHORST, E. 
Geschichtswissenschaft: Didaktik, Forschung, Theorie. Göttingen: Vandenhoek und Ru-
precht, 1977, p. 34. 
5 BERGMANN, K. Geschichtsdidaktik als Sozialwissenchaft. In: BERGMANN, K. 
Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historichen Lernens. Ed. Wochenschau, 
2008, p. 33.
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 Em segundo lugar, os fundamentos básicos, os pa-
drões de interpretação, os métodos da Ciência da História e 
do Ensino de História estavam ultrapassados. Eles, segundo 
Bergmann, haviam sido formulados no século XIX e eram, 
no período pós-guerra, incapazes de fornecer plausibilidade 
e utilidade para a História. 
 Karl-Ernst Jeismann6 também percebeu essa inca-
pacidade da História de fornecer respostas às demandas do 
seu tempo. Segundo ele, o paradigma histórico alemão de 
interpretação da História havia se desenvolvido e se conso-
lidado após a fundação do Império, e, apesar de ter sofrido 
algumas modificações depois de 1918 e de 1945, manteve 
intacta a sua estrutura básica. 
 Jeismann retoma o que Alfred Heuss chamou em 
1959 de Verlust der Geschichte, que significava uma crescente 
incapacidade do Ensino de História e da Ciência da His-
tória em definir o problema da relação do presente com o 
passado em uma conexão orientadora. Essa perda da 
História colocou em questionamento não somente a capa-
cidade daqueles modelos interpretativos da História domi-
nantes, mas também, colocavam a própria História “como 
uma não mais relevante forma de reflexão da sociedade”7.
 Nesse processo, o ensino de História perdeu espaço 
no currículo. “Sociólogos e Cientistas Políticas, que forma-
vam maior número, pareciam querer substituir em um futu-
ro próximo os professores de História”8. Ocorria assim um 
fascínio pelas explicações fornecidas pelas Ciências Sociais 
6 JEISMANN, K. E. Geschichtsbewusstsein als zentrale Katergorie der Didaktik des 
Geschichtsunterrichts. In: JEISMANN, K. E. Geschichte und Bildung: Beträge zur Ges-
chichtsididaktik und zur Historischen Bildungsforschung. Paderborn; München; Zürich: 
Schöningh, 2000.
7 JEISMANN, K. E. Geschichtsbewusstsein als zentrale Katergorie der Didaktik des 
Geschichtsunterrichts. In: JEISMANN, K. E. Geschichte und Bildung: Beträge zur Ges-
chichtsididaktik und zur Historischen Bildungsforschung. Paderborn; München; Zürich: 
Schöningh, 2000, p. 53.
8 Ibidem, p. 54.
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sistemáticas, que, segundo Bergmann (2008), só podiam ser 
explicados pelo fato de que os procedimentos oferecidos por 
elas eram superiores aos procedimentos utilizados pela Ci-
ência da História tradicional.
 Ao serem “confrontados com o desafio do papel le-
gitimador da história na vida cultural e na educação”, entre-
tanto, os historiadores responderam “ampliando o campo da 
autorreflexão e do autoentendimento histórico”. Surgia um 
novo movimento histórico “comprometido com uma refle-
xão mais profunda e ampla sobre os fundamentos dos estudos 
históricos e sua inter-relação com a vida prática em geral e 
com a educação em particular”9. Tal movimento foi responsá-
vel tanto por uma ampliação da noção de Ciência Histórica 
quanto pela ampliação do conceito de Didática da História.
 Em 1972, esse movimento em direção à fundação 
de uma nova Didática da História já era bastante evidente. 
Podemos indicar ao menos dois indícios disso. O primei-
ro diz respeito à formação de dois Grupos de Trabalho, 
no Historikertag de 1972, um encontro da Associação de 
Professores de História e Historiadores da Alemanha, para 
discutir a Didática da História. 
 Um dos grupos foi coordenado pelo didático da his-
tória Joachim Rohlfes e o outro coordenado por Karl Ernst 
Jeismann. O relatório dos dois grupos foi publicado na Re-
vista Geschichte in Wissenchaft und Unterricht, em 1974, com 
o título “Geschichtsunterricht: Inhalte und Ziele. Arbeit-
sergebnisse zweier Kommissionen”. 
 Nos interessa, entretanto, especialmente o relató-
rio produzido pelo grupo de Jeismann, que se responsa-
bilizou por debater Função e Didática da História. Esse 
grupo de trabalho era formado, além do próprio Jeis-
mann, por H. Braunert, O. Engels, J. Geuting, S. Grass-
9 RÜSEN, J. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso ale-
mão. Práxis Educativa, v. 1, n. 2, p. 7-16, 2006, p. 11.
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man, Jurgen Kocha, R. Koselleck, Nipperdey, Mommsen, 
Viehaus, e chegou à conclusão de que não era possível 
mais entender a Didática da História como uma meto-
dologia do ensino de História na Escola. 
 A própria escola não poderia mais ser pensada como 
um “espaço em si mesmo” ou como uma “Província Pedagó-
gica”, mas como um Subsistema social, uma parte integrada 
da Sociedade. Do mesmo modo, a Didática da História não 
deveria se reduzir a ensinar história nas escolas. Mas, refletir 
sobre o modo como a história circula em toda a sociedade10. 
 O segundo indício é um texto de Rolf Schörken, pu-
blicado também em 1972, intitulado “Didática da História 
e Consciência Histórica (Geschichtsdidaktik und Geschichts-
bewusstsein)”, que é, até onde pudemos conferir, o primeiro tex-
to em que o conceito de Consciência Histórica é formulado 
para definir o objeto de investigação da Didática da História.
 Rolf Schörken11 abre o seu artigo afirmando que “A 
ciência da história nunca realmente se preocupou com o 
impacto do pensamento histórico nas áreas não científicas 
ou não acadêmicas”.
 Os historiadores se preocupam com a história do mé-
todo histórico, com as diferentes mudanças em relação a isso 
e seus impactos na produção dos historiadores, mas, “quase 
nunca tem rastreado o efeito dessas expansões (na ciência his-
tórica) em pessoas que não são estudiosas (da história)”12.
 O autor apresenta algumas questões que deveriam, 
segundo ele, ser feitas pelos didáticos da História: “Exis-
te algo como formas populares de pensamento histórico e 
consciência histórica? [...] o que resta (aos nossos alunos) 
10 ROHLFES, J.; JEISMANN, K. E. Geschichtsunterricht: Inhalte und Ziele. Arbeitser-
gebnisse zweier Kommissionen. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Ernst Klett 
Verlag, Stuttgart, 1974.
11 SCHÖRKEN, Rolf. Geschichtsdidaktik und Geschichtsbewusstsein. Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht. Ernst Klett Verlag, Jahrgang 23, Heft 02, Feb. 1972, p. 81.
12 Idem, Ibidem.
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quando eles deixaram a escola e a história aparece apenas 
ocasionalmente e de modo marginal em sua existência?”13.
 Esse artigo, juntamente com o trabalho produzido 
pelo grupo coordenado por Jeismann, inicia, ao nosso ver, 
uma nova tradição no debate sobre a Didática da História. 
Essa disciplina passa ter como objeto a consciência históri-
ca, dentro e fora da sala de aula.
 Mas, o que era entendido por Consciência Histó-
rica? Schörken entende por consciência histórica a recep-
ção da História na consciência dos sujeitos. Como afirma, o 
ponto de partida da Didática da História era

não sozinho o tema História, mas a relação entre o 
campo temático História e o sujeito, que tem a ver com 
a recepção da História. O objeto da Didática da His-
tória é assim o processo de mediação entre sujeito e 
objeto. Ele tem a ver por isto igualmente com ambos 
os polos como também com o meio histórico no qual 
este processo de mediação se realiza14.

 A partir desse artigo, Consciência Histórica passa a 
ser entendida como o objeto da ciência histórica. Mas, mais 
ainda, como vinculada à recepção da História na consciência. 
 Essa definição começa, logo depois, a aparecer em 
diferentes outros didáticos da História. Bergmann e Pandel, 
no livro Geschichte und Zukunft, de 1975, também compre-
enderam a consciência histórica como o resultado “[...] da 
recepção de toda forma de História [...] na consciência dos 
indivíduos e dos coletivos”15.
 Em 1976, surgia, na Alemanha Ocidental, a Revista 
Geschichtsdidaktik. Probleme – Projekte – Perspektiven (GD), 

13 Idem, Ibidem.
14 SCHÖRKEN, Rolf. Geschichtsdidaktik und Geschichtsbewusstsein. Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht. Ernst Klett Verlag, Jahrgang 23, Heft 02, Feb. 1972, p. 82.
15 BERGMANN, K., PANDEL, H.-J. Geschichte und Zukunft: didaktische Reflexionen 
über veröffentlichtes Geschichtsbewußtsein. Frankfurt, Athenäeum, 1975, p. 20.
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que teve papel relevante no aprofundamento desse proces-
so de ampliação da Didática da Histórica. Essa revista ti-
nha como editores Klaus Bergmann, Wener Boldt, Annette 
Kuhn, Jörn Rüsen, Gerhard Schneider e Lothar Steinbach.
 Em sua primeira edição, reforçam essa mesma de-
finição de Consciência Histórica. “Desde alguns anos, a 
Didática da História é definida muito mais como uma 
Ciência do processo de recepção e mediação deste espe-
cífico objeto História”16.
 É exatamente com relação a essa definição que en-
contramos a contribuição e a especificidade da reflexão de 
Jörn Rüsen. Em 1974, Rüsen escreveu um importante artigo 
intitulado Zum Verhältnis von Theorie und Didaktik der Geschi-
chte (Sobre a relação entre Teoria e Didática da História). 
 Uma das grandes contribuições para a Didática da 
História, presente nesse artigo, se encontra justamente no 
esforço de Rüsen em estabelecer o que ele chamou, ali, de 
lebensweltliche Fundament der Geschichtswissenchaft. Não é 
possível traduzir de modo literal essa expressão. Trata-se 
dos fundamentos mundanos da ciência histórica. Em outras 
palavras, a Ciência Histórica como tendo fundamentos no 
próprio mundo da vida (Lebenswelt), ao invés de desligada 
dos interesses práticos dos seres humanos. 
 Ao buscar esses fundamentos da ciência histórica 
no mundo da vida, Rüsen acaba por elevar o debate sobre 
a Didática da História. Não se trata mais simplesmente 
de se preocupar com a recepção da História na vida das 
pessoas que não são historiadoras. A própria Ciência His-
tórica surge desses processos genéricos de consciência da 
vida prática. Logo, a reflexão didática, a preocupação com 
a orientação da história na vida, não é externa, mas interna 
à própria Ciência Histórica. 
16 GESCHICHTSDIDAKTIK (GD). Problema, projekte, perspektiven. Braucht die Ges-
chichtsdidaktiken ein neues Organ? Heft 1, 1976, p. 1.
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 Colocar a questão da Didática nesses termos impli-
ca em torná-la uma instância de autorreflexão sobre a pró-
pria Ciência Histórica. O próprio trabalho do historiador 
é devedor dos processos genéricos com os quais os homens 
precisam se orientar temporalmente no mundo. 
 Essa definição de Rüsen será incorporada por Karl 
Ernest Jeismann, um ano depois, em seu clássico texto inti-
tulado Geschichtswissenschaft. Die Wissenschaft von Zustand, 
Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellung im Selbs-
tverständnis der Gegenwart, e parece não ter sido antes de-
senvolvida por nenhum outro didático da história. 
 A segunda contribuição de Jörn Rüsen aparece em 
sua forma de definir a Consciência Histórica. Como vimos, 
Consciência Histórica era entendida, desde Schörken, como a 
Recepção e o Efeito da História na Consciência dos Sujeitos. 
 O conceito de Consciência Histórica de Rüsen é 
mais sofisticado que este. Ele não está vinculado a um pro-
cesso de Recepção da História pelo sujeito. A História não 
é a História que o sujeito recebe. Mas uma reconstrução 
narrativa que todo ser humano produz sobre a experiên-
cia no tempo para se orientar temporalmente no mundo. 
Como operação de consciência do sujeito, a Consciência 
Histórica não pode ser pensada como Recepção de algo 
externo. Ao tratar da concepção de Consciência Histórica 
de Jeismann, Rüsen afirma: 

Se eu o entendi corretamente, então as ditas operações 
(da consciência histórica) ganham seu caráter histórico 
e sua unidade interna, simplesmente, (sic) pelo fato de 
que elas se relacionam com o assunto ‘história’ – como 
se estivesse tudo pronto antes de se realizarem todas as 
operações da consciência histórica17. 

17 RÜSEN, J. Aprendizagem Histórica. Curitiba: W. A. editores, 2012, p. 48.
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 A mesma crítica serve para Schörken. Afirma Rüsen: 
Não existe dúvida que ele (Schörken) utiliza o termo ‘re-
cepção’, quando quer caracterizar a ligação dessa consci-
ência ao seu conteúdo, do que, segundo ele, é ‘História’. 
Aqui, também, o contexto constituinte entre ‘História’ e 
a atividade relacionada ao sujeito, é apagado”.)18. 

 Assim, podemos dizer que Jörn Rüsen fundamen-
ta a Ciência Histórica na Consciência Histórica, que por 
sua vez, é produzida na própria práxis do mundo da vida. 
Desse modo, com a teoria da elaboração narrativa de toda e 
qualquer consciência histórica, Rüsen supera a definição de 
Consciência Histórica como recepção da História, apresen-
tando-a como a suma das operações mentais com as quais 
os seres humanos produzem interpretação do passado para 
se orientarem no tempo. 
 História não é mais algo externo aos sujeitos não histo-
riadores e que é recebida por eles. Ela é uma elaboração própria 
de todo e qualquer ser humano. A Ciência Histórica passa a 
ser simplesmente uma das formas de elaboração dessa Consci-
ência Histórica, dependente como toda e qualquer consciência 
dos interesses práticos originados no mundo da vida. 
 A Didática da História, pensada a partir dessa refle-
xão teórica pragmática, torna-se uma área intrínseca à refle-
xão da Ciência Histórica. Ela é uma instância fundamental 
de autorreflexão do historiador sobre a origem e a função do 
seu próprio trabalho de produzir histórias. 
 É, entretanto, justamente nessa ampliação da per-
cepção dos fundamentos didáticos da Ciência Histórica que 
Rüsen produzirá uma outra contribuição à Didática da His-
tória. Tanto Jeismann quanto Bergmann, em concordância 
com Schörken, tomarão a Consciência Histórica como o 
objeto de investigação da Didática da Histórica.
18 RÜSEN, J. Aprendizagem Histórica. Curitiba: W. A. editores, 2012, p. 48.
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 Segundo Jeismann19 “Didática da História tem a 
ver com a Consciência Histórica na sociedade tanto em seu 
estado, seus presentes conteúdos e modos de pensamentos, 
quanto em suas transformações, suas permanentes voltas 
[...]”. Para Bergmann20 “a Didática da História se preocu-
pa com a formação, o conteúdo e os efeito da consciência 
histórica num dado contexto sócio-histórico”. Discordando 
de Jeismann e Bergmann, Rüsen acredita que “a definição 
de que a Didática da História é a disciplina que investiga a 
consciência histórica é muito ampla”21.
 Para ele, seria melhor definir o objeto de investiga-
ção da Didática da História como o aprendizado histórico. 
Por esse termo compreende-se “[...] um processo mental de 
construção de sentido sobre a experiência do tempo através 
da narrativa histórica, na qual as competências para tal nar-
rativa surgem e se desenvolvem”22. 
 A Didática da História não estaria, assim, preocu-
pada com toda a consciência histórica. Mas, com as compe-
tências que o sujeito desenvolve quando aprende história: as 
competências experiencial, interpretativa e orientacional. 
 Tratamos, aqui, de três contribuições que Rüsen for-
neceu à Didática da História Alemã. Possivelmente, exis-
tem várias outras. Entretanto, estas me parecem até então de 
mais fácil visualização diante dos documentos que pudemos 
analisar. Embora a resposta que aqui fornecemos seja bas-
tante localizada, creio que essas três questões levantadas já 
19 JEISMANN, K.E. Geschichtswissenschaft. Die Wissenschaft von Zustand, Funktion 
und Veränderung geschichtlicher Vorstellung im Selbstverständnis der Gegenwart. In: 
KOSTHORST, E. Geschichtswissenschaft: Didaktik, Forschung, Theorie. Göttingen: Van-
denhoek und Ruprecht, 1977, p. 12.
20 BERGMANN, K. A História na reflexão didática. Revista Brasileira de História, v. 9, n. 
19, p. 29-42, 1989/1990, p. 29.
21 RÜSEN, J. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso ale-
mão. Práxis Educativa, v. 1, n. 2, p. 7-16, 2006, p. 16.
22 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende 
(Org.). Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: Ed. UFPR, 2010, p. 43.
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nos ajudam a perceber certa especificidade e originalidade 
do pensamento de Jörn Rüsen diante dos seus demais co-
legas que tanto também contribuíram para a ampliação da 
concepção de Didática da História na Alemanha Ocidental.
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 Neste capítulo, analiso a recepção da Teoria da His-
tória (TH) de Jörn Rüsen no Brasil, entre os anos 2001 e 
2015, colhida nos trabalhos dos historiadores que publicam 
em periódicos qualificados sob os estratos “A1” e “A2”, na 
área de história. Com o texto, tento compreender a razão 
de um filósofo que escreve em língua alemã e sobre teoria 
da história – duas grandes dificuldades enfrentadas por his-
toriadores brasileiros – ter se transformado em uma “moda 
que incomoda”, para empregar o título de um artigo do pro-
fessor Durval Muniz, escrito há 20 anos, justamente quando 
outra “moda” invadia os cursos de história no Brasil, a histó-
ria cultural de corte estadunidense, italiano e francês.
 A teoria da história (TH) de Rüsen é compreendi-
da como o conjunto de princípios que justificam a existên-
cia da história-ciência, comunicada na trilogia homônima, 
publicada no Brasil com os subtítulos “Os fundamentos da 
ciência histórica” (2001), “Os princípios da pesquisa históri-
ca” (2007) e “Formas e funções do conhecimento histórico” 

1 Itamar Freitas é professor de teoria e metodologia do ensino de história do Departamen-
to de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. 
Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorando em 
História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou no Programa Nacional 
do Livro Didático e na Base Nacional Curricular Comum e investiga, há alguns anos, a 
relação entre teoria e didática da história.

A recepção da teoria da 
história de Jörn Rüsen 
em periódicos brasileiros 
especializados (2001-2015)
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(2007). Na TH, há generoso espaço para as questões referen-
tes à aprendizagem histórica. Esse traço da obra de Rüsen 
ganhou muito maior repercussão fora dos departamentos de 
história e programas de pós-graduação em história no Bra-
sil, razão pela qual o próprio autor publicou duas coletâneas 
dedicadas ao tema: Jörn Rüsen e o ensino de história (2010), 
organizado pelos professores Maria Auxiliadora Schmidt, 
Isabel Barca e Estevão de Resende Martins, e Aprendizagem 
histórica: fundamentos e paradigmas (2012).
 É certo que a trilogia não desencadeia a recepção do 
autor. São conhecidos os trabalhos do professor Astor An-
tônio Diehl nos domínios da história da historiografia bra-
sileira e, principalmente, do ensino de história.2 Como tam-
bém as esparsas traduções de artigos de Rüsen, extraídos da 
sua teoria, além de um capítulo de livro inserto em A nova 
historiografia alemã, organizado por René Gertz (1987)3. O 
impulso maior à leitura dos seus textos, entretanto, somente 
pode ser verificado a partir de 2001, com a versão brasileira 
– do texto publicado originalmente em 1987 – traduzida – 
os dois primeiros volumes – e revisada – o terceiro – pelo 
professor Estêvão Martins, sob o selo da Editora da UnB.
 Afirmei há pouco que a TH de Rüsen é entendida 
como uma moda que incomoda. Mas é também, como a 
nova história cultural dos anos 90 do século passado, uma 
moda que ensina e que refina as estruturas cognitivas, esté-
ticas e volitivas dos historiadores brasileiros, para usar uma 
taxonomia cara ao filósofo de Bielefeld. Essa é, portanto, a 
razão principal da minha fala nesse evento. E tal motivo ba-
liza também a seleção das questões para as quais apresenta-

2 DIEHL, Astor Antônio; MACHADO, Ironita Policarpo. Apontamentos para uma didá-
tica da história. 1. ed. Passo Fundo: Clio Livros, 2001.
3 MATA, S. Anos de aprendizagem de um jurista formado “numa perspectiva histórica”: 
Max Weber e o historicismo. História Historiografia, Ouro Preto, n. 6, p. 64 – 80, mar., 
2011, p. 246.
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rei algumas respostas provisórias: quem cita a TH de Rüsen, 
historiadores por formação ou não historiadores? O que é 
citado da TH, a sistemática, metódica, tópica ou a prag-
mática? Que tipo de apropriação pode ser flagrada? Quais 
lacunas são apontadas? Que funções os brasileiros buscam 
preencher com a TH de Rusen?
 A apropriação à TH de Rüsen pode ser buscada nas 
conferências registradas em vídeo no YouTube, nos anais dos 
simpósios dos diferentes domínios da história – como teoria 
da história e historiografia, história cultural e ensino de his-
tória, que mantêm eventos nacionais consolidados, alguns 
há décadas –, em livros orgânicos e coletâneas, magazines, 
manuais didáticos para a escolarização básica, manuais de 
metodologia de ensino, nos currículos prescritos, periódicos 
especializados, teses e dissertações de pós-graduação. 
 Diante da dimensão das fontes e ciente de que dois 
outros estudos de apropriação deram conta das dissertações 
e teses4, empreguei algumas estratégias da análise de con-
teúdo e da bibliometria na leitura de um gênero consagra-
do na profissionalidade historiadora: textos publicados em 
periódicos especializados com extrato Qualis A1 e A2. A 
escolha, entretanto, apresenta os seus inconvenientes. Os es-
tratos mais altos em termos de qualidade não contemplam 
revistas sobre ensino de história. Por outro lado, as revistas 
desse nível lançam, esporadicamente, volumes dedicados à 
temática. Apesar das assimetrias, sobretudo por constatar-

4 Refiro-me aos seguintes trabalhos: KARINE, Carla. “O livro didático ideal” em ques-
tão: estudo da teoria da formação histórica de Jörn Rüsen em livros didáticos de história 
(PNLD-2008). 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação 
em História, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012; LIMA, Caio. Para se 
complexificar um conceito a partir de trabalhos de “Educação Histórica” (2005-2010): 
“formação” ou “desenvolvimento” da consciência histórica? Natal, 2013. Simpósio Nacio-
nal de História, XXVII. Anais... Natal: Anpuh, 2013; BARON, Wilian Carlos Cipriani. 
Didática da História e consciência histórica: pesquisa na Pós-graduação brasileira (2001-
2009). 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, Ponta Grossa, 2012.
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mos que a revista História da Historiografia está inserta nesse 
grupo, e também da inapetência dos editores desses perió-
dicos por questões relacionadas ao ensino de história ou ao 
domínio da “Didática da história”, conseguimos uma amos-
tra bastante significativa que pode orientar outras pesquisas 
em busca das leituras sobre a obra de Rüsen no Brasil.
 Desconsiderados os problemas técnicos enfren-
tados por alguns periódicos na disponibilização do seu 
acervo, e também de questões que envolvem o ciclo vi-
tal dos periódicos, conseguimos reunir aproximadamente 
6.000 textos, entre resenhas, artigos e algumas entrevis-
tas. Desse conjunto, 2% fazem alguma referência ao tra-
balho de Rüsen, ou seja, aproximadamente 120 trabalhos, 
contando, inclusive, com uns poucos que os listam nas 
referências bibliográficas, mas não fazem uso no corpo 
do artigo. Cabe lembrar que alguns comentadores e/ou 
usuários contumazes da TH de Rüsen são pesquisadores 
radicados fora do Brasil, motivo que nos fez excluir os 
seus trabalhos do corpus analítico.
 Os critérios e o resultado do exame do material 
condicionaram o plano de exposição dessa fala. Assim, 
por ordem progressiva de complexidade dos modos de 
apropriação, são apresentadas as remissivas ao trabalho 
de Rüsen nos domínios da teoria da história e da história 
da historiografia – em sentido amplo: eles indicam apre-
sentação, recepção, indicação de leitura, aplicação, classi-
ficação e crítica da obra. 
 Em seguida, expomos os mais recorrentes usos e 
críticas efetuadas à TH, no que diz respeito à ideia de 
aprendizagem histórica e demais componentes do seu 
campo semântico – didática da história, por exemplo – e 
aos conceitos meta-históricos mais reivindicados e a ela 
relacionados: “consciência histórica” e “cultura histórica”.
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 Espero que o painel apresentado a seguir possa am-
pliar o nosso conhecimento sobre a dinâmica do domínio da 
teoria da história e, principalmente, da didática da história 
não apartada da teoria da história no Brasil.

UMA VISÃO PANORÂMICA SOBRE 
OS USUÁRIOS DA TH DE RÜSEN

 Metade dos trabalhos em periódicos de mais alta qua-
lificação que citam a TH de Rüsen foi publicada pela revista 
História da Historiografia e, como esperado, apresenta o seguin-
te perfil autoral: doutores (83%), majoritariamente em história, 
mestres (14%) e graduados (2%).5 Esse quadro está concentrado 
(34%) em instituições no Distrito Federal, Goiás e Paraná. UFG 
(10%), UnB (8%), UFPR (7%) e UEL (6%), além do IFPR 
(1%) e UEG (2%), são áreas de influência do professor Estevão 
de Resende Martins, amigo e tradutor de Rüsen. Nessas univer-
sidades o prof. Estevão (UnB) orientou trabalhos de pós-gradu-
ação e estabeleceu parcerias com ex-orientandos, como o prof. 
Luis Sérgio Duarte da Silva (UFG). Na UFPR, a incidência 
do uso da TH ruseniana é explicada pela ação da profa. Maria 
Auxiliadora Schmidt (UFPR/UEL) e do prof. Luis Fernando 
Cerri, orientador de dissertações e teses, além de ter escrito um 
livro, comentando a categoria “consciência histórica”6. 
 Além desses lugares, a UFOP (6%) e a Unesp (6%) tam-
bém apresentam número significativo de profissionais que se 
ocuparam de Rüsen em algum momento das suas carreiras. Os 
demais trabalhos foram produzidos por autores filiados a institui-
ções situadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo7. 
5 Não conseguimos informações sobre a titulação de, apenas, um autor.
6 CERRI, L. F. Ensino de História e consciência histórica: Implicações didáticas de uma 
discussão contemporânea. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.
7 FIEO, IFPR, PUC-Rio, PUC-RJ, PUC-RS, rede pública estadual de ensino de Belo Hori-
zonte-MG, rede pública estadual de ensino de Betim-MG, Ucam, UDESC, UEG, UEMG, 
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 Por fim, usuários da TH de Rüsen raramente citam 
conteúdos substantivos da obra de Rüsen, como o fez Sérgio 
da Mata, que incluiu Rüsen e Jaeger no grupo dos que não 
escapam à tendência de “des-estoricizar Weber”8. Quase a 
totalidade se ocupa de categorias explicitadas na matriz dis-
ciplinar, empregadas, também em maioria, isoladamente –, 
sem a composição com outro teórico da história.
 Vejamos agora, em detalhe e de forma hierarquiza-
da, os modos pelos quais os autores brasileiros consomem a 
TH de Rüsen em seus trabalhos de teoria da história e de 
história da historiografia.

DESCRITO E REFERENDADO 
COMO SUGESTÃO DE LEITURA

 As referências minoritárias, dentro das habilidades/
funções que traduzem o que chamamos de “apropriação” da 
teoria de Rüsen nos textos tipificados como de teoria da his-
tória e de história da historiografia dizem respeito às inicia-
tivas de pura descrição da TH ou parte dela, notas esparsas 
sobre recepção e as indicações de leitura. No primeiro tipo 
são classificadas a demonstração da relevância das categorias 
“tempo” e “narrativa”, usando os argumentos de Rüsen sobre 
a natureza do trabalho histórico, ou seja, pensado a partir da 
“matriz disciplinar”. Também são distinguidas as propostas 
narrativas de Hayden White e do filósofo alemão9. 
 Outro exemplo, que deve se repetir nos periódicos 
classificados nos estratos B e C, é a descrição do lugar da 

UEMS, UENP, UEPG, UFGD, UERJ, UFES, UFF, UFMG, UFRGS, UFRJ, UFRRJ, 
UFRN, UFSC, UFU, Unicamp, Unicentro, Unifesp, UNIRIO, UFSJDR, USP, UTP.
8 MATA, S. Anos de aprendizagem de um jurista formado “numa perspectiva histórica”: 
Max Weber e o historicismo. História Historiografia, Ouro Preto, n. 6, mar., 2011, p. 64 
– 80, p. 65.
9 ARRAIS, C; OLIVEIRA, E. Tempo e Narrativa na Historiografia Contemporânea. 
OPSIS, Catalão, v. 8, n. 11, p. 146 – 173, mar., 2008, p. 167-169.
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narrativa na TH de Rüsen, ainda, que, infelizmente, o refe-
renciador decline da tarefa de “avaliar aspectos positivos ou 
negativos da perspectiva de Rüsen”10.
 O segundo tipo minoritário de apropriação destaca 
a recepção das ideias de Rüsen, acerca da relação história/
arte e dos modos de produção do texto histórico11. Da mes-
ma forma, são registrados os usos do sentido de “consciência 
histórica” – relação realidade e conhecimento histórico –, da 
função da TH – o estabelecimento dos princípios de racio-
nalidade da ciência da história para a historiografia –, no 
trabalho de Jurandir Malerba12, e da recepção das categorias 
“narrativa” e “trauma” no livro Tempo presente e usos do passa-
do: qual o lugar da epistemologia?13. Por fim, há reclamações 
em contrário, que apontam a grave ausência da centralidade 
da contribuição alemã no debate sobre história e narrativa14.
 As indicações de leitura da obra de Rüsen são pro-
movidas por textos de autores que exploram a historiogra-
fia sobre direito e administração – precisamente a categoria 
“justiça”15 – e o uso do cinema como fonte histórica e condi-
cionante “da consciência histórica e da cultura histórica das 
sociedades”16. Rüsen também é considerado referência para 
10 MARCELINO, D. A Narrativa Histórica entre a Vida e o Texto: apontamentos sobre 
um amplo debate. Topoi, Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, p. 130 – 146, jul./dez., 2012, p. 144.
11 ANHEZINI, K. Em Busca da Delimitação de Saberes: história e literatura. História 
Historiografia, Ouro Preto, n. 14, p. 187 – 191, abr., 2014, p. 190.
12 MALERBA, J. Ensaios: teoria, história e ciências sociais. Londrina: EDUEL, 2011, p. 
240; GONÇALVES, S. Enfrentamentos Epistemológicos: teoria da história e problemática 
pós-moderna. História Historiografia, Ouro Preto, n. 8, p. 187 – 196, abr., 2012, p. 192-193.
13 MARCELINO, D. Tempo Presente e Usos do Passado: Qual o Lugar da Epistemolo-
gia? História Historiografia, Ouro Preto, n. 14, p. 162 – 169, abr., 2014, p. 166-167.
14 CEZAR, T. Brazilian Hamlet: Essay on Linguistic Turn and Historiographical Inde-
terminacy (1970 – 1980). História Historiografia, Ouro Preto, n. 17, p. 462 – 482, abr., 
2015, p. 473.
15 OHARA, J.  Passado Histórico, Presente Historiográfico: considerações sobre “História 
e Estrutura” de Michel de Certeau. História Historiografia, Ouro Preto, n. 12, p. 197 – 212, 
ago., 2013, p. 205.
16 SANTIAGO JUNIOR, F. F. Cinema e Historiografia – trajetória de um objeto historio-
gráfico (1971 – 2010). História Historiografia, Ouro Preto, n. 8, p. 151 – 173, abr., 2012, p. 167.
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aqueles que querem discutir o “poder de veto das fontes”17, a 
relação história/memória/testemunho18 e o exame das me-
tanarrativas – historiografia comparativa intercultural19. São 
ainda sugeridas as leituras sobre a importância do “quadro 
geral na consciência e na elaboração prática e do conheci-
mento históricos”20, as concepções de “unidade do método 
histórico” expostas por Rüsen em “Reconstrução do passa-
do” e Gadamer em Verdade e método21.

A CONTRIBUIÇÃO NO DOMÍNIO DA 
META HISTÓRIA STRICTO SENSU

 O reconhecimento da contribuição da TH de Rüsen 
está focado nas questões que envolvem narrativa, dimensão 
estética do texto historiográfico e metodologia da pesquisa. 
Assim, para relevar a “atualidade de Droysen”, afirma-se que 
Rüsen retomou e renovou a tipologia narrativa do prussia-
no22. O mesmo autor reconhece que Rüsen foi um dos pou-
cos – além de Peter Gay – a tratar da narrativa em Ranke. A 
maior parte dos que exploraram aquele escritor de história 
universal optou por abordar as “reflexões sobre o método”23. 
 O elogio à contribuição de Rüsen também emerge 
indiretamente, quando, por exemplo, a sua posição é consi-

17 OLIVEIRA, M. A Anotação e a Escrita: sobre a história em capítulos de João Ca-
pistrano de Abreu. História Historiografia, Ouro Preto, n. 2, p. 86 – 99, mar., 2009, p. 92.
18 SELIGMANN-SILVA, M. Testemunho e A Política da Memória: O Tempo depois 
das Catástrofes. Proj. História, São Paulo, v. 30, p. 71 – 98, jun., 2005, p. 72.
19 MALERBA, J. As Independências do Brasil: ponderações teóricas em perspectiva his-
toriográfica. História, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 99 – 126, 2005, p. 125.
20 SALLES, R.  Gramsci para historiadores. História Historiografia, Ouro Preto, n. 10, p. 
211-228, dez., 2012, p. 226.
21 CALDAS, P. Hans-Georg Gadamer e a Tradição. História Historiografia, Ouro Preto, 
n. 4, p. 327 – 335, mar., 2010, p. 325.
22 CALDAS, P. A Atualidade de Johann Gustav Droysen: uma pequena história de seu es-
quecimento e de suas interpretações. Locus, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 95 – 111, 2006, p. 96.
23 CALDAS, P. Hans-Georg Gadamer e a Tradição. História Historiografia, Ouro Preto, 
n. 4, p. 299- 305, mar., 2010, p. 215.
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derada muito mais ponderada que a de Estevão Martins, no 
que diz respeito à relação verdade/conhecimento histórico 
entre os pós-modernos24.
 Pelo mesmo caminho – sem referências a Martins 
– seguem os textos que louvam o peso atribuído por Rü-
sen à dimensão estética na análise historiográfica25 e o seu 
envolvimento na renovação da teoria, no que se refere à 
“pesquisa histórica”. O comentador identifica o núcleo do 
debate entre estruturalistas e pós-estruturalistas: “a qualida-
de estética da história contraposta à racionalidade metódica 
do seu conhecimento”26. Outra contribuição reconhecida é 
o fornecimento de uma “tipologia da constituição histórica 
de sentido por narrativas históricas” (SILVA, 2009, p. 176).
 Rüsen também apresentou “o mínimo denomi-
nador comum do processo de produção historiográfica 
sem o carimbo nacionalista [...] matriz disciplinar”27. 
Também “desnudou a metodologia, tirando-lhe a ver-
gonha anterior e mostrando-lhes seus lados estéticos 
e éticos”28, buscando respostas ao “problema da relação 
entre a pesquisa e a escrita (SILVA, 2009, p. 175). Além 
disso, contribuiu para o refinamento da literatura sobre 
“história comparada”29.

24 SILVA, C.  Jogos Digitais e outras Metanarrativas Históricas na Elaboração do Co-
nhecimento Histórico por Adolescentes. Antíteses, Londrina, v. 3, n. 6, p. 925-946, jul./
dez., 2010, p. 302.
25 FREIXO, A. Corpo e Alma: História e Tradição no Pensamento de José Honório 
Rodrigues. R. IHGB, Rio de Janeiro, v. 174, n. 461, p. 329-354, out./dez., 2013, p. 332.
26 ROIZ, D. O Ofício de Historiador: entre a “ciência histórica” e a “arte narrativa”. Histó-
ria Historiografia, Ouro Preto, n. 4, p. 255 – 278, mar., 2010, p. 271.
27 MARTINS, E. A culpa é de Hobbes e de Hume! Entrevista concedida a Ana Caro-
lina B. Pereira Arthur Assis. História da Historiograf ia, Ouro Preto, n.4, 390-405, mar., 
2010, p. 401.
28 CALDAS, P. A Atualidade de Johann Gustav Droysen: uma pequena história de seu es-
quecimento e de suas interpretações. Locus, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 95- 111, 2006, p. 96.
29 BARROS, J. Histórias Cruzadas – considerações sobre uma nova modalidade ba-
seada nos procedimentos relacionais. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 277- 310, 
dez., 2014, p. 301.
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 Rüsen é visto ainda como aquele que estabelece a ne-
cessária distinção entre formas de representação leigas e for-
mas de representação acadêmicas. Mas o “componente ético” 
está presente nas duas “práticas” que o historiador deve con-
siderar, além das diferentes “funções” (a tópica) para as quais 
as obras são destinadas30. Esse desdobramento se espraia ex-
tramuros porque a TH incorpora o papel do conhecimento 
histórico, inclusive no “ensino formal em sala de aula”31.
 Por fim, ainda no rol das contribuições, são referi-
dos o esforço de “substantivação” e “historicização” da cul-
tura, mediante os conceitos “cultura histórica” e “consciência 
histórica”32, a recuperação exitosa dos conceitos do raciona-
lismo moderno – a história como “sentido” e “processo”33 e 
a crítica rüseniana à imagem negativa dos construtivistas 
acerca da categoria “tradição”34.

APLICADO NA ANÁLISE DAS NARRATIVAS 
MEMORIALÍSTICA,  JORNALÍSTICA E HISTORIOGRÁFICA

 As mais abrangentes categorias aplicadas são “ra-
zão histórica” e “produção de sentido”. A razão, realizada 
pela “matriz disciplinar”, é usada para demonstrar aspectos 
da constituição de sentido” presentes na obra Do Império à 
República, de Sérgio Buarque de Holanda35, e para a aná-
30 MALERBA, J. Acadêmicos na berlinda ou como cada um escreve a História? Uma 
reflexão sobre o embate entre historiadores acadêmicos e não acadêmicos no Brasil à luz 
dos debates sobre Public History. História Historiografia, Ouro Preto, n. 15, p. 27-50, ago., 
2015, p. 43.
31 MARTINS, E. A culpa é de Hobbes e de Hume! Entrevista concedida a Ana Carolina B. 
Pereira Arthur Assis. História da Historiografia, Ouro Preto, n.4, 390-405, mar., 2010, p. 401.
32 MARTINS, E. Cultura, História, Cultura Histórica. ArtCultura, Uberlândia, v. 14, n. 
25, p. 63- 82, jul./dez., 2012, p. 64.
33 MATA, S; ARAUJO, V. Jörn Rüsen: Theory of History as Aufklarung (Entrevista). 
História Historiografia, Ouro Preto, n. 11, p. 339-353, abr., 2013.
34 FREIXO, A. Corpo e Alma: História e Tradição no Pensamento de José Honório 
Rodrigues. R. IHGB, Rio de Janeiro, v. 174, n. 461, p. 329 – 354, out./dez., 2013, p. 332.
35 ASSIS, A. A Teoria da História como Hermenêutica da Historiografia: uma interpre-
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lise do Diário de Brasília na condição de texto historio-
gráfico36. A teoria da história de Rüsen é, assim, tipificada 
como teoria do conhecimento37, em oposição, por exem-
plo, à filosofia especulativa da história e, ainda – contra 
um segmento bastante representativo dos historiadores, 
que silencia a respeito da experiência da Inquisição por-
tuguesa38 –, como categoria que explica a constituição da 
identidade historiadora. 
 Produção de sentido de Rüsen é também empregada 
para justificar as intenções e as características da escrita me-
morialista do intelectual Paulo Duarte39, a criação braude-
liana de construtos mentais como “exágono”, “langue d’Oil” 
e “langue d’Oc” na apreensão da “estrutura” e da “totalidade 
da França”40 e dá a compreender a criação do “mito Tancre-
do Neves” pelo programa “Globo Repórter”, no início da 
Abertura Política Brasileira41.
 Outro par de frequente aplicação é “cultura históri-
ca” e “consciência histórica”. A primeira, como constituidora 
de historiografia, é empregada para valorizar a obra A global 
history of modern historiography, de Georg G. Iggers (2008)42. 
“Cultura histórica” e a relação “agir humano”/“interpreta-

tação de Do Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v. 30, n. 59, p. 91-120, 2010, p. 96.
36 ARRAIS, C.  Coleção Brasília: um estudo sobre as formas de mobilização do tempo 
histórico. R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 174 (456), p. 153- 176, jul./set., 2012, p. 173.
37 MELLO, R.  O que é Teoria da História? Três Significados Possíveis. História & Pers-
pectivas, Uberlândia, v. 46, p. 365 – 400, jan./jun., 2012, p. 375-377.
38 FERNANDES, A. Da historiografia sobre o Santo Ofício português. História Historio-
grafia, Ouro Preto, n. 8, p. 22- 48, abr., 2012.
39 SANDES, N. Memória, Arquivo e Ressentimento: as Memórias de Paulo Duarte. R. 
IHGB, Rio de Janeiro, v. 173, n. 455, p. 209 – 226, abr./jun., 2012, p. 255.
40 RIBEIRO, J. Da Sincronia à Diacronia: Os “Três Tempos” da “História Total” de Brau-
del a partir de um Diálogo com Levi-Strauss. Goiás e Goiânia. OPSIS, Catalão, v. 9, n. 12, 
jan./ jun., 2009, p. 113.
41 PALHA, C. Televisão e Política: O Mito Tancredo Neves entre a morte, o legado e a 
redenção. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 31, n. 62, p. 217- 234, 2011.
42 MALERBA, J. Historiografia Moderna em Perspectiva Global. História Historiografia, 
Ouro Preto, n. 3, p. 167-173, set., 2009.
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ções sobre o passado” dão suporte ao exame das narrativas 
sobre a Revolução de 193043. “Cultura histórica” também é 
traduzida como “cultura ordinária” para defender a hipótese 
de que a minissérie televisiva “Anos Rebeldes” é um depoi-
mento sobre várias memórias acerca da repressão ocorrida 
nos anos 1970 e da movimentação pró-impeachment de 
Fernando Collor de Melo44.
 “Cultura histórica” também aparece acompanha-
da de “consciência histórica” e “conhecimento histórico” na 
pressuposição da existência de uma “constante antropo-
lógica” que explica o papel da memória na construção das 
identidades45 e nas justificativas para a escolha da narrativa 
jornalística em Florianópolis, considerada fonte historio-
gráfica46. Mas é no relacionamento compulsório entre “rea-
lidade” e “narrativa” que a “consciência histórica” ganha seu 
elogio mais radical. Somente pensando dessa forma é possí-
vel criticar-se a ideia pós-moderna de que o real não existe e 
que não pode ser conhecido. Essa é a posição de conhecido 
historiador do Sul do Brasil47.
 De modo disperso, enfim, aparecem os empregos 
de “história intercultural” para criticar a obra Os historia-
dores: clássicos da história, organizado por Maurício Pa-
rada48, “orientação”, para interpretar o livro de poemas 
O misterioso ladrão de Tenerife, publicado no período da 
43 SANDES, N. O Passado como Negócio: O Tempo Revolucionário (1930). Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 23, n. 43, p. 125-140, jan./jun., 2009, p. 132.
44 ABDALA JUNIOR, R. Brasil anos 1990: teleficção e ditadura – entre memórias e 
história. Topoi, Rio de Janeiro, v. 13, n. 25, p. 94-111, jul./dez., 2012, p. 96.
45 MARTINS, E.  Memória e Experiência Vivida: a Domesticação do Tempo na História. 
Antíteses, Londrina, v. 1, n. 1, p. 17-30, jan./jun., 2008, p. 17.
46 LOHN, R. O Tempo da Notícia: cidade, ditadura e redemocratização nas páginas de O 
Estado (Florianópolis, SC, 1964 – 1985). Anos 90, Porto Alegre, v. 19, n. 36, p. 121-147, 
dez., 2012, p. 127.
47 MALERBA, J. A História e os Discursos: uma contribuição ao debate sobre o realismo 
histórico. Locus, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 41-78, 2006, p. 66.
48 JOLY, F. D. Por que ler (apenas) os clássicos? História da Historiografia, Ouro Preto, n. 
14, p. 176-181, abr. 2014, p. 180.
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ditadura militar49, e “trauma”, para abordar o impacto da 
Revolução Federalista sobre os discursos dos literatos pa-
ranaenses no final do século XIX50.
 Outros autores empregam o “processo antirretó-
rica” para explicar as sucessivas renúncias de Capistrano 
de Abreu na produção de uma narrativa de síntese sobre 
a experiência Brasileira51, a positividade da “dimensão re-
tórica” do texto historiográfico, identificando mudanças 
e permanências na historiografia regional em Goiás52, a 
benfazeja responsabilidade pública do historiador53, de-
fendida por Rüsen, e do termo “tradição” para construir o 
“discurso historiográfico”54. A ideia de “teoria da história” 
como tradução para a palavra Historik é abonada para 
analisar a hermenêutica de Droysen55, assim como a ca-
tegoria “trauma”56 para abordar o impacto da Revolução 
Federalista sobre os discursos dos literatos paranaenses 
do fim do século XIX57.

49 VIEIRA, B. Um “cemitério ubíquo”: história e literatura no Brasil dos anos 1970. Art-
Cultura, Uberlândia, v. 12, n. 20, p. 217-229, jan./jun, 2010, p. 221-226.
50 MARACH, C. A Literatura como via de Reconstrução Nacional: o contexto curitibano 
no período posterior à revolução federalista (1890 - 1900). História & Cultura, São Paulo, 
v. 3, n. 1, p. 70-89, 2014, p. 74.
51 OLIVEIRA, M. A Anotação e a Escrita: sobre a história em capítulos de João Capistra-
no de Abreu. História Historiografia, Ouro Preto, n. 2, p. 86-99, mar., 2009, p. 97.
52 SANDES, N; ARRAIS, C. A Historiografia Goiana entre dois Tempos: Goiás e Goi-
ânia. OPSIS, Catalão, v. 14, n. 1, p. 399-414, jan./jun., 2014, p. 403.
53 ANTUNES, A. As Paralelas e O Infinito: Uma Sondagem Historiográfica acerca da 
História da Justiça na América Portuguesa. Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 21-52, 
jul./dez., 2013, p. 403.
54 MARTINS, E. Historiografia: O Sentido da Escrita e a Escrita do Sentido. História & 
Perspectivas, Uberlândia, v. 40, p. 55-80, jan./jun., 2009, p. 58.
55 SAMMER, R. Causa diz-se em quatro sentidos: sobre hermenêutica droyseana e a teoria 
da causalidade aristotélica. História Historiografia, Ouro Preto, n. 13, p. 172-187, dez., 2013.
56 VIEIRA, B. Um “cemitério ubíquo”: história e literatura no Brasil dos anos 1970. Art-
Cultura, Uberlândia, v. 12, n. 20, p. 217-229, jan./jun, 2010, p. 221-226.
57 MARACH, C. A Literatura como via de Reconstrução Nacional: o contexto curitibano 
no período posterior à revolução federalista (1890 - 1900). História & Cultura, São Paulo, 
v. 3, n. 1, p. 70-89, 2014, p. 74.
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CLASSIFICADO E CRITICADO

 As últimas apropriações da meta-histórica rusenia-
na configuram-se na tipificação e na crítica tópica. Rüsen 
é tido como um “construtivista”58. A relação tempo/vida 
prática é classificada como heideggeriana, ainda que Rü-
sen tenha se diferenciado de Gadamer e Koselleck, oriun-
dos da mesma matriz59. A TH também é vista como “bom 
exemplo do que Kant chama de História universal sob um 
ponto de vista cosmopolita”60. A TH de Rüsen é vista como 
herdeira da “tradição fenomenológico-hermenêutica” – 
Gadamer, Ricoeur, Koselleck e Gumbrecht, contrapos-
ta à “tradição neo-historicista ou pós-moderna” – Witt-
genstein, Bathes, Lyotard, Braudillard, White, Ankersmit, 
Jenkins e Greenglatt61 – e recuperadora da ideia de “função 
orientadora”, presente em Humboldt62 (CALDAS, 2010, 
p. 193, 210). Quanto ao “trauma” e à “crise”, Rüsen está 
muito próximo a Droysen, Humboldt e Hegel e apresenta, 
segundo o especialista, um elemento tipológico – “catás-
trofe” – semelhante ao empregado por Nietzsche63.
 A crítica é bem reduzida, mesmo assim contunden-
te. Em geral, autores brasileiros concordam com Rüsen sobre 

58 MATA, S; ARAUJO, V. Jörn Rüsen: Theory of History as Aufklarung (Entrevista). 
História Historiografia, Ouro Preto, n. 11, p. 339-353, abr., 2013.
59 PEREIRA, L. O Debate entre Hans-Georg Gadamer e Reinhart Koselleck a respeito 
do conhecimento histórico: entre tradição e objetividade. História Historiografia, Ouro 
Preto, n. 7, p. 245-265, nov./dez., 2011, p. 247.
60 MARTINS, E. A culpa é de Hobbes e de Hume! Entrevista concedida a Ana Carolina 
B. Pereira Arthur Assis. História da Historiografia, Ouro Preto, n.4, p. 390-405, mar., 2010, 
p. 401.
61 RANGEL, M; ARAUJO, V. Apresentação – teoria e história da historiografia: do giro 
linguístico ao giro ético-político. História Historiografia, Ouro Preto, n. 17, p. 318-332, 
abr., 2015, p. 322-323.
62 CALDAS, P. Hans-Georg Gadamer e a Tradição. História Historiografia, Ouro Preto, 
n. 4, mar., 2010, p. 299-305, p. 210.
63 CALDAS, P. A Atualidade de Johann Gustav Droysen: uma pequena história de seu 
esquecimento e de suas interpretações. Locus, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 95-111, 2006, p. 105.
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a função orientadora da história para a vida, mas veem essa 
função como em permanente e positiva crise, desde o final do 
século XVIII64. Além disso, com certo eufemismo, reclamam 
da falta de originalidade da referida função, que está presente 
na historiografia produzida na antiguidade clássica65.
 Há também os que discordam da “ruptura radical” 
entre a historiografia da antiguidade clássica e a historiografia 
da modernidade, professada por Rüsen e Koselleck. O esteio 
apresentado em contrário é a tese do nascimento da historio-
grafia moderna, veiculada por Arnaldo Momigliano66.
 Por outro lado, a TH é referida como lacunar, pois 
ajuda pouco a “compreender” o que é fazer história da histo-
riografia67. Lacunar também é a obra de Rüsen sobre trauma 
e identidade, que não reserva espaço presumível para a “Bil-
dung” em sua tipologia narrativa68.
 Além das ausências, o texto da TH é considerado 
confuso ou “fluído e híbrido” no uso dos termos paradigma 
e matriz disciplinar. A argumentação de Rüsen é vista como 
“demasiadamente esquemática e estrutural”, as respostas às 
críticas são “exageradamente simplificadas” e os exemplos 
“são insuficientes” para demonstrar o “uso prático” da TA da 
“pesquisa histórica” na “organização da narrativa”69. Outro 
exagero da TH está no “traço muito forte de eurocentris-

64 NEVES, G. Chegará o tempo da história? História Historiografia, Ouro Preto, n. 9, p. 
222-245, ago., 2012, p. 203.
65 LOPES, M; BENTIVOGLIO, J. Oficina de lições, fonte de sabedoria: fundamentos 
clássicos das narrativas históricas modernas. ArtCultura, Uberlândia, v. 14, n. 25, p. 51- 62, 
jul./dez., 2012.
66 MARQUES, J. A História Magistra Vitae e o Pós-Modernismo. História Historiogra-
fia, Ouro Preto, n. 12, p. 63-78, ago., 2013, p. 64.
67 ARAUJO, V. História da historiografia como analítica da historicidade. História Histo-
riografia, Ouro Preto, n. 12, p. 34-44, ago., 2013, p. 35.
68 CALDAS, P. A Atualidade de Johann Gustav Droysen: uma pequena história de seu 
esquecimento e de suas interpretações. Locus, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 95-111, 2006, p. 107.
69 ROIZ, D. A Função das Teorias na Escrita da História. Revista de História, USP, n. 161, 
p. 385-390, dez., 2009, p. 386-389.
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mo”, em certos casos70. Por fim, Rüsen é acusado de evitar 
o confronto da “teoria da história” com o “projeto de uma 
ontologia fundamental de procedência fenomenológica”, 
temor também apontado em outros teóricos da história71.

DISCUTINDO APRENDIZADO 
E NARRATIVA HISTÓRICA

 
 A TH de Rüsen é apropriada por um grupo ma-
joritário de autores que se ocupam do ensino de histó-
ria. Eles sobrelevam de modo relacionado ou isolado as 
categorias “consciência histórica”, “didática da história”, 
“aprendizado histórico”, “narrativa histórica”, “formação 
histórica” e “identidade”. Vejamos os usos dos quatro me-
nos recorrentes construtos mentais.
 Os que empregam “aprendizagem histórica” (ou 
“ensino de história” com esse sentido) pronunciam algumas 
obviedades como a de que o passado é ensino para a apren-
dizagem histórica, sobretudo no livro didático em Curiti-
ba72. Também promovem combinações heterodoxas ou des-
viantes. Nesse sentido, há quem afirme: todo o ensino de 
história deve formar o “sujeito crítico” e os “valores universa-
listas da pluralidade e interculturalidade”, ancorado na com-
binação ruseneana entre “aprendizado histórico” e formação 
da “consciência social”73. Ocorre que tal proposição é condu-
zida a partir da associação simplista e pouco esclarecedora 

70 MARTINS, E. A culpa é de Hobbes e de Hume! Entrevista concedida a Ana Carolina 
B. Pereira Arthur Assis. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 4, p. 390-405, mar., 
2010, p. 401.
71 CALDAS, P. Hans-Georg Gadamer e a Tradição. História Historiografia, Ouro Preto, 
n. 4, p. 327-335, mar., 2010, p. 328.
72 SANTOS, R. O Conceito de Passado e sua Significância Histórica para professores de 
história e os livros didáticos recebidos no PNLEM. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 0, p. 761-
782, jul./dez., 2012, p. 766.
73 SOUZA, C. A Construção do Pensar Histórico: questões da formação histórica no 
Ensino. Antíteses, Londrina, v. 3, n. 6, p. 729-742, jul./dez., 2010, p. 729-735.
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entre as ideias de “formação” em Rüsen, “consciência” em 
Paulo Freire, e de “experiências coletivas” de E. P. Thomp-
som74. Outro exemplo de desvio é o uso da ideia de ciência 
da história – submetida à racionalidade que inclui a depen-
dência da vida prática – para acusar o afastamento entre o 
ensino da história e o cotidiano dos alunos, flagrado nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais75. Tudo seria facilmente 
admitido se o autor, entretanto, não houvesse lançado mão 
das ideias de “rizoma” de Deleuze e Guatarri para romper a 
linearidade do ensino de história76.
 A segunda categoria minoritária citada é “narra-
tiva histórica”. Aqui não há distorções ou combinações 
pouco justificáveis, ao contrário. Autores usam a ideia de 
narrativa (mobilização de passado, presente e futuro) para 
identificar estrutura, conteúdos substantivos e funções e 
elementos estruturantes dos depoimentos dos alunos para-
naenses77. Também explicitam a necessidade de relacionar 
o ensino escolar de história à sua dimensão “cognitiva e 
ética” a partir do vocábulo “negro”, considerado “conceito 
articulador”78. Nesse caso, Rüsen é chamado para legitimar 
a potencialidade do termo, posto que afirmou: determi-
nadas palavras são efetivamente “narrativas abreviadas”79. 
Também flagramos o uso da tipologia narrativa recatego-
rizada, situação na qual os tipos “tradicional” e “exemplar” 
são entendidos como narrativas de “explicação simples” e 
os tipos crítico e genético como “explicação densa”. O re-
74 Ibidem, p. 738-739.
75 SILVA JUNIOR, A. F. Ciência da história e o ensino de história: aproximações e dis-
tanciamentos. OPSIS, Catalão, v. 11, n. 1, p. 287-304, jan./jun., 2011, p. 288-289.
76 Ibidem, p. 299.
77 SCHMIDT, M. Perspectivas da Consciência Histórica e da Aprendizagem em Narra-
tivas de Jovens Brasileiros. Tempos Históricos, Unioeste, v. 12, p. 81-96, 1º/2008, p. 91-93.
78 Ibidem, p. 289.
79 SILVA, L; ALEGRO, R. Ideias fora do lugar na aula de história: historiografia e con-
ceitos dos alunos sobre escravidão no Brasil. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 42, n. 
285-313, jan./jun., 2012, p. 309.
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sultado é pouco louvável para nós: alunos portugueses, ao 
examinarem o fato da presença da família real no Brasil, 
manifestam explicações qualitativamente superiores às es-
boçadas pelos alunos brasileiros80.
 “Formação histórica” e “identidade” são os mais 
raros. Identidade é empregada de maneira marginal para 
defender uma educação escolar brasileira baseada no do-
mínio da leitura e da escrita. A ênfase nessas habilidades é 
rotulada como “formação”, ao modo da “Bildung rusene-
ana”81. Já “identidade”, é representada à luz de postulados 
não necessariamente ruseneanos – ainda que ele seja o te-
órico citado – para a leitura da ação de os alunos brasileiros 
postarem mensagens no Orkut, em uma comunidade in-
titulada “Eu odeio geografia e história”. Rüsen é chamado 
para legitimar a explicação de que os alunos se afastam do 
ensino de história por não incorporar questões relativas 
à vida prática dos seus usuários. O problema com o uso 
está no indevido uso da palavra “tradicional” com a qual o 
autor rotula esse tipo de ensino apartado da vida prática. 
Não é somente o fato de nada definir – por tudo incluir – a 
respeito de “ensino de história tradicional”82. É a ausência 
de percepção do sentido de “tradição” na própria TH de 
Rüsen. Não pode a tradição, em si mesma, ser perniciosa, 
já que outros tipos de relação do passado ou de produção 
de sentido não são gestados do nada. A tradição tem um 
importante papel – continuidade e conservação – na cons-
tituição das outras formas de produção das identidades.

80 ALVES, R. A transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação 
histórica em estudantes brasileiros e portugueses. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 
691-716, jul./dez., 2012.
81 ROCHA, H. A escrita como condição para o ensino e a aprendizagem de história. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 30, n. 60, p. 121-142, 2010, p. 140.
82 RAMOS, M. O Estudante de Ensino Médio nas comunidades virtuais “eu amo histó-
ria” e “eu odeio história” e uma questão antiga: para quê serve a história? Antíteses, Londri-
na, v. 5, n. 10, p. 665-689, jul./dez., 2012.
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FORNECENDO LEGITIMIDADE 
PARA A DIDÁTICA DA HISTÓRIA

 A discussão em torno do estatuto e da função da 
Didática da História – DH é frequente. Em geral, há con-
senso sobre a explícita separação vivenciada entre a teoria 
da história e as “práticas escolares”83, entre pesquisa histó-
rica e o ensino de história, entre teoria da história e didá-
tica da história, nos departamentos de história e de educa-
ção84, entre a história científica e a didática da história, no 
estudo das representações sobre antiguidade nos livros do 
PNLD85. O exemplo alemão do status da didática da his-
tória é usado como arrimo pelos denunciantes brasileiros. 
Consequentemente, as profícuas relações entre o ensino de 
história e a sua contribuição para a orientação do aluno na 
vida prática, sobretudo quando se discute o ensino da cul-
tura política entre os alunos paranaenses do nível médio, 
são bastante ressaltadas86.
 Por outro lado, não há consenso acerca do estatuto 
da didática da história. Ela é concebida como “área” vin-
culada à epistemologia histórica, cuja categoria “consciên-
cia histórica” é responsável por abarcar “todas as formas do 
pensamento histórico”, não apenas em ambiente escolar87. É 
também vista como “disciplina de fronteira entre os campos 

83 GERMINARI, G; BARBOSA, M. A Cognição Histórica Situada: expectativas cur-
riculares e metodologias de ensino. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 741-760, jul./dez., 
2010, p. 743.
84 RAMOS, M; CAINELLI, M. A relação entre teoria e prática na formação de professores 
de história. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 50, p. 227-260, jan./jun., 2014, p. 254.
85 BARNABÉ, L. De olho no presente: história antiga e livros didáticos no século XXI. 
OPSIS, Catalão, v. 14, n. 2, p. 114-132, jul./dez., 2014.
86 SCHENA, D. Lugar da Cultura Política do Aluno do Ensino Médio e sua relação com 
a aprendizagem histórica. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 635-664, jul./dez., 2012, p. 673.
87 SILVA, C.  Jogos Digitais e outras Metanarrativas Históricas na Elaboração do Conhe-
cimento Histórico por Adolescentes. Antíteses, Londrina, v. 3, n. 6, p. 925-946, jul./dez., 
2010, p. 927-929.
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do saber (notadamente a história e a educação)”88, “campo 
de estudos” que inclui a investigação da “constituição do 
ensino e aprendizagem histórica situados na própria histó-
ria”, do qual fazem parte Rüsen e Lee e Borries89 e, ainda, 
“subdisciplina da ciência da história”, que investiga a origem 
e a função da consciência histórica e que pode influenciar 
consciências históricas90.
 Citando o exemplo alemão, autores reconhecem as 
proposições de Rüsen como traços que ajudaram a provo-
car uma ruptura “filosófica” na discussão sobre ensino de 
história no Brasil, situando-a nos anos 80 do século pas-
sado91, mas propõem a significação da didática da história 
a partir das novas demandas de “desorientação do tempo” 
emergentes no país92.  
 Por fim, autores também criticam os cruzamentos 
heterodoxos de Rüsen com Mezáros e Paulo Freire93 e, no 
extremo oposto, denunciam os malefícios que a teoria da 
história de Rüsen pode acarretar para a didática da história 
no Brasil. Ela apresenta-se como uma “promessa ou pana-
ceia”. Somente foi bem recebida no país devido à baixa le-
gitimidade do ensino de história como domínio de pesquisa 
acadêmica. Usar os pressupostos ruseneanos é correr o risco 
de substituir o real pela teoria94.
88 CERRI, L. Recortes e Organizações de Conteúdos Históricos para a Educação Básica. 
Antíteses, Londrina, v. 2, n. 3, p. 131-152, jan./jun., 2009, p. 133.
89 CAINELLI, M; SCHMIDT, M. Desafios Teóricos e Epistemológicos na Pesquisa em 
Educação Histórica. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 509-518, jul./dez., 2012, p. 509.
90 SADDI, R. O parafuso da didática da história: o objeto de pesquisa e o campo de inves-
tigação de uma didática da história ampliada. Acta Scientiarum Education, Marigá, v. 34, n. 
2, p. 211-220, jul./dez., 2012, p. 219.
91 SIMON, C. História e Ensino. A Produção de Conhecimento. Antíteses, Londrina, v. 2, 
n. 3, p. 15-20, jan./jun., 2009, p. 19.
92 SADDI, R. Didática da história na Alemanha e no Brasil: considerações sobre o ambiente 
de surgimento da Neu Geschichtsdidaktik na Alemanha e os desafios da nova didática da 
história no Brasil. OPSIS, Catalão, v. 14, n. 2, p. 133-147, jul./dez., 2014, p. 141-142.
93 Idem, Ibidem.
94 LEITE, E; BENFICA, T. Consciência história e representações: aproximações e afas-
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INSTITUINDO UM NOVO SENTIDO 
PARA A CATEGORIA “CONSCIÊNCIA”

 Evidentemente, todos os que defendem a didática 
da história como domínio da pesquisa sobre a aprendiza-
gem histórica, dentro ou fora da escola, anunciam a “consci-
ência histórica” como a sua principal preocupação. Na maio-
ria dos casos, também definem consciência histórica como 
conjunto de operações mentais e até reconhecem que Rüsen 
é apenas um dos cinco teóricos – entre franceses, ingleses e 
alemães – que definiram a categoria95.
 Os usos que são feitos da consciência histórica, entre-
tanto, são os mais plurais e até mesmo desviantes, sem a neces-
sária justificação. Consciência histórica é tomada como ponto 
de partida, por exemplo, para justificar o exame dos PCN96.
 Consciência histórica é também meio, ou seja, ins-
trumento que reflete traços identitários de jovens curitiba-
nos acerca da cidade onde habitam97. Da mesma forma, a 
consciência da história indica a baixa frequência de alunos 
paranaenses que percebem a presença de “preconceito” e de 
“discriminação”, no passado e no presente, após a leitura 
de um livro didático ou a exposição do professor98; viabi-
liza a compreensão da “cultura religiosa do presente”, entre 
alunos brasileiros e portugueses99; revela a desqualificação 

tamentos teóricos sobre a narrativa histórica e sua instrumentalização. Acta Scientiarum 
Education, Marigá, v. 36, n. 1, p. 75-86, jan./jun., 2014, p. 85.
95 CARDOSO, O. Para uma definição de didática da história. Revista Brasileira de Histó-
ria, São Paulo, v. 28, n. 55, p. 153-170, 2008, p. 165-166.
96 SILVA JUNIOR, A. F. Ciência da história e o ensino de história: aproximações e dis-
tanciamentos. OPSIS, Catalão, v. 11, n. 1, p. 287-304, jan./jun., 2011, p. 288-289.
97 GERMINARI, G. História da Cidade, consciência histórica e jovens escolarizados: 
o caso de Curitiba. Antíteses, Londrina, v. 4, n. 7, p. 363-382, jan./jun., 2011, p. 375-376.
98 GEVAERD, R. Conceito substantivo escravidão africana no Brasil: uso e apropriação 
das narrativas do manual didático pelos alunos e professora. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, 
p. 589-611, jul./dez., 2012, p. 609.
99 SILVA, M. Educação Histórica: a temática religião na formação da consciência histórica 
de alunos brasileiros e portugueses. OPSIS, Catalão, v. 14, n. 2, p. 77-93, jul./dez., 2014, p. 92.
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dos saberes sociais – dos carregadores de mercadorias em 
Uberlândia-MG – diante dos saberes escolares100; e pode 
ser promovida (a dos alunos) mediante uso de fotografias 
de jornais em sala de aula101. Nesse sentido, a produção de 
“conhecimento histórico” em sala de aula é uma forma de 
“trabalhar com a consciência histórica”, procedimento pres-
crito pelas diretrizes curriculares do paraná102.
 Consciência histórica é ainda meio e fim, apesar 
de o autor não ter assumido essa intenção, quando a em-
prega para examinar a “capacidade de utilizar a história da 
América Latina” na análise de uma “situação presente e 
determinar um curso um curso de ação”103. 
 Consciência histórica também é apropriada como 
um fim a ser atingido. Autores, inclusive identificam estra-
tégias de “despertar da consciência histórica”. A mitificação 
de Zumbi nos impressos usados na formação dos membros 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST104 é 
um exemplo. Outros buscam essas estratégias e afirmam: o 
conhecimento histórico vai “despertando no aluno a consci-
ência histórico-genética”105; ela pode resultar da mobilização 
de competências desenvolvidas para a leitura de documen-

100 SILVA, L. Educação Escolar e Saberes Sociais em Narrativas de Trabalhadores: o tra-
balho da palavra e da consciência histórica. OPSIS, Catalão, v. 14, n. 2, p. 166-184, jul./
dez., 2014, p. 170-183.
101 MOLAR, J. O Conjunto Fotográfico no Ensino de História: algumas possibilidades 
de abordagem com a imigração polonesa. Antíteses, Londrina, v. 2, n. 3, p. 269- 296, jan./
jun., 2009, p. 275.
102 COSTA, M. O ensino de história no século XXI: a perspectiva dos professores parti-
cipantes do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE) em relação às 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica de História (DCEs). Antíteses, Londrina, v. 6, 
n. 12, p. 53-75, jul./dez., 2013, p. 63.
103 CONCEIÇÃO, J; DIAS, M. Ensino de História e Consciência História Latino-A-
mericana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 31, n. 62, p. 173-191, 2011, p. 175.
104 PERLI, F. Impressos, Leituras de Passado e Configurações do Ensino de História no 
MST. História & Perspectiva, Uberlândia, n. 51, p. 119-142, jul./dez., 2014, p. 138.
105 XAVIER, E. O uso das fontes históricas como ferramentas na produção de conheci-
mento histórico: a canção como mediador. Antíteses, Londrina, v. 3, n. 6, p. 1097-1112, 
jul./dez., 2010.
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tos como o filme – perceber, observar, identificar, extrair, 
comparar, articular, estabelecer relações, sucessões e causali-
dade106; ela pode “alcançada” a partir do uso da canção como 
fonte histórica107, ou da contemplação de objetos de museu 
– que desencadeiam a capacidade de rememorar o passado 
entre os alunos da EJA em Belo Horizonte-MG108.
 Há autores que se esforçam para confirmar propo-
sições rusenianas – nos anos iniciais, crianças “já dispõem 
plenamente de uma consciência histórica, pois se orientam 
em seu tempo”109 – e refinar finalidades e procedimentos de 
pesquisa na área: a categoria “coerência de orientação” ser-
ve legitima academicamente a pesquisa sobre a história no 
livro didático escolar110. Por fim, pesquisadores dão a conhe-
cer alguns “elementos da consciência histórica e da cultura 
política” de jovens brasileiros, argentinos e uruguaios111.

CONCLUSÕES

 O inventário dessas categorias indica que a primeira 
e a terceira parte da TH ganhou maior audiência em detri-
mento dos princípios da pesquisa histórica. Isso pode ter 
ocorrido, talvez, por dois motivos. Em primeiro lugar, a TH 
não apresenta rupturas com os procedimentos centenários 
da heurística, crítica e interpretação. Por outro lado, que 
106 ABUD, K. A Construção de uma Didática da História: algumas ideias sobre a utiliza-
ção de filmes no ensino. Revista História, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 183-193, 2003, p. 191.
107 XAVIER, E. O uso das fontes históricas como ferramentas na produção de conheci-
mento histórico: a canção como mediador. Antíteses, Londrina, v. 3, n. 6, p. 1097-1112, 
jul./dez., 2010, p. 1101.
108 SIMAN, L; CAMPOS, E; ANDRADE, J. Sentidos do passado no museu: concordância 
e dissonância de vozes. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 567-587, jul./dez., 2012, p. 581.
109 ABUD, K. O ensino de história nos anos iniciais: como se pensa, como se faz. Antíteses, 
Londrina, v. 5, n. 10, p. 555-565, jul./dez., 2012, p. 561.
110 MORENO, J. Limites, escolhas e expectativas: horizontes metodológicos para análise dos 
livros didáticos de história. Antíteses, Londrina, v. 5, n. 10, p. 717-740, jul./dez., 2012, p. 731.
111 CERRI, L; AGUIRRE, M. Jovens e Sujeitos da História. Estudos Ibero-Americanos, 
PUCRS, v. 37, n. 1, p. 125-140, jan./jun., 2011, p. 126.
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também incentiva o emprego da sistemática e da pragmáti-
ca, a TH de Rüsen concede lugar de destaque à vida prática 
na justificação da racionalidade histórica, carreando junto a 
ela a função formadora escolar.
 O inventário também sugere que os historiadores, 
ao menos os que escreveram nos periódicos de excelência, 
não adotaram, significativamente, a proposta ruseniana de 
transformar em fonte os distintos suportes que se ocupam 
do passado, que constituem e são constituídos na complexa 
relação entre “cultura histórica” e “consciência histórica”. Os 
trabalhos que excedem o exame de textos historiográficos 
são tão reduzidos que podem ser listados em sua totalidade: 
cinema, texto jornalístico e boletins de instituições que re-
presentam movimentos sociais pela terra.
 Por outro lado, historiadores parecem ter incorpora-
do a ideia ruseniana de homem – com seus característicos 
universais antropológicos –, ao tempo em que se abriga-
vam na TH do alemão para defenderem-se de uma possível 
ameaça de perda do status de ciência, até então atribuído 
ao produto do seu trabalho. Essa adoção, entretanto, nem 
sempre foi acompanhada da devida coerência. O homem 
ruseniano fez par com o homem de Marx e até com o “não 
homem” de Guatarri e Deleuze.
 O último dado significativo revelado pela análise 
foi o fato de os historiadores por formação específica terem 
aceito a responsabilização social do trabalho do historiador, 
sobretudo com a incorporação da aprendizagem histórica 
como objeto de teoria da história. Contudo, não atentaram 
para as orientações do filósofo que apenas estimulou a se-
guirmos na pesquisa sobre o que os não historiadores fazem 
com o passado e os desdobramentos da qualidade do texto 
historiográfico para a produção de um mundo compatível 
com a sociedade de direitos, imaginada no século XVIII. 
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Rüsen, como fez questão de afirmar várias vezes, não é um 
especialista em aprendizagem histórica escolar. A sua teoria, 
portanto, não pode servir imediatamente como um manual 
de metodologia de ensino, nas escolas de todo o Brasil.
 A não observância das suas teses, nesse sentido, é pro-
vavelmente a causa de alguns dos pecados capitais anunciados 
nessa fala, como o uso equívoco da categoria “consciência his-
tórica” para justificar a formação de consciência de classe ou a 
potencialização de uma identidade latino-americana.
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Pedro Spinola Pereira Caldas1

 Espero não ser ingrato com o convite feito para parti-
cipar de um evento sobre a obra de Jörn Rüsen, pois, para ser 
sincero, não falarei de sua obra, mas a partir de sua obra. Mas, 
por outro lado, creio que a força de uma teoria, de qualquer 
teoria, está em nos dar clareza sobre os pressupostos de nosso 
trabalho, e nisto, devo admitir, o pensamento de Rüsen tem 
me ajudado bastante, seja na estruturação de cursos obrigató-
rios de graduação, seja na fundamentação teórica de minhas 
pesquisas. Neste segundo caso se insere a minha fala. 
 Minha apresentação está dividida em duas partes: 
na primeira, na qual utilizarei a tipologia de Rüsen para 
experiências de crise, tentarei mostrar como a experiência 
traumática talvez não seja o índice mais adequado para de-
finir o caráter catastrófico da crise vivida no e após o Ho-
locausto. Na segunda parte, usando largamente a definição 
de metodologia histórica apresentada em Reconstrução do 
passado, farei um esforço de pensar em outro índice capaz de 
nos servir de critério para refletir sobre a dimensão catastró-
fica da crise de orientação experimentada com os eventos da 
Segunda Guerra Mundial. 

1 Professor do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO)/ Pesquisador do CNPq. Este texto faz parte de um projeto de pesquisa 
financiado com Bolsa de Produtividade do CNPq.

Experiência traumática e 
conhecimento histórico: 
reflexões a partir da 
obra de Jörn Rüsen
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CRISE CATASTRÓFICA COMO CRISE TRAUMÁTICA: 
ALGUMAS PONDERAÇÕES

 Antes de começar a desenvolver meu argumento, gos-
taria de fazer um esclarecimento: evidentemente, reconheço 
como traumático o sofrimento de milhões de seres humanos 
vitimados pelos horrores dos campos de concentração. Não é 
o caráter traumático de suas experiências que está em questão 
aqui, mas sim a escolha do trauma como critério mais preciso 
para definição da crise catastrófica. 
 Para isso, considero importante apresentar rapidamente 
a tipologia de Rüsen para as experiências de crise de orientação, 
sem as quais – e este é a meu ver um dos pontos altos da teo-
ria de Rüsen – é sufocado na semente qualquer interesse pelo 
conhecimento histórico. Uma das formulações mais sofisticadas 
de descrição dos tipos de crise, a meu ver e até onde vão minhas 
leituras de sua obra, se encontra em suas reflexões teóricas acerca 
do Holocausto. Vou me referir somente ao essencial. Diferente-
mente da crise normal, superável pelas experiências do passado 
capazes de nos dar uma solução, uma vez que teriam passado 
por crises análogas, e da crise crítica que, apesar de expor preci-
samente a incapacidade do passado em nos dar uma orientação, 
não inibe a capacidade humana de encontrar uma nova (e talvez 
até a estimule), a crise “catastrófica” é mais grave, pois ela

(...) destrói o potencial da consciência histórica de processar 
a contingência em uma narrativa portadora e provedora de 
sentido. Nesse caso, os princípios básicos da geração de senti-
do em si mesmos, que permitem a coerência da narrativa his-
tórica, são desafiados ou mesmo destruídos (...) quando isso 
ocorre, a linguagem do sentido histórico silencia. Ela torna-se 
traumática2. Leva tempo, algumas vezes mesmo gerações, 
para se encontrar a linguagem na qual seja possível articulá-la.3

2 Grifo meu.
3 RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. Tra-
dução de Pedro Spinola Pereira Caldas e Valdei Lopes de Araújo. História da Historiogra-
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 Determinados textos da literatura de testemunho podem 
comprovar esta dificuldade em até mesmo elaborar a experiência 
sofrida. Cito, só para ilustrar, o que escreve Primo Levi, em É isto 
um homem?: “(...) faltam na nossa língua palavras para expressar 
esta ofensa, a demolição de um homem (...)”4. Um bom exemplo 
concreto se encontra quando Levi tenta convidar a imaginação do 
leitor a compreender que a fome sofrida pela qual passou em um 
campo de concentração não era a sentida por “saltar uma refeição”5. 
 Mas, se por um lado, um autor como Primo Levi re-
conhece a dificuldade em encontrar palavras para expressar 
“a demolição do homem” ocorrida em Auschwitz, por outro, 
ele é capaz de recorrer ao passado para construir algum sen-
tido para a sua vivência no campo de concentração, sendo 
suas frequentes citações – aliás, muito eloquentes – da Di-
vina Comédia, de Dante Alighieri, uma boa demonstração 
de como o acervo do passado ainda é capaz de servir como 
matéria para uma tentativa de construção de sentido.
 A caracterização do trauma, portanto, talvez não esteja 
tanto na incapacidade da testemunha em representar, até porque, 
como nos alertou Giorgio Agamben, a insistência no caráter ine-
fável não somente do sofrimento, mas, sobretudo, da crueldade 
das ações dos nazistas, poderia nos aproximar perigosamente de 
uma macabra teologia negativa, onde os criminosos ocupariam, 
neste discurso, o lugar de Deus6. Basta uma simples analogia para 
percebê-lo. Ou, como disse muito bem Peter Haidu7, o silêncio 
do poeta também pode ser o silêncio do ditador e do demagogo. 

f ia, n.2., março, 2009, p.171.
4 LEVI, Primo. Se questo è un uomo. Edição comentada por Alberto Cavaglion. Torino: 
Einaudi, 2012, p.19.
5 Cf. idem, p. 107.
⁶ Cf. AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: O arquivo e a testemunha. Tradução 
de Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p.41-42.
7 Cf. HAIDU, Peter. The Dialetics of Unspeakability: Language, Silence, and the Nar-
rative of Dessubjetification. In: FRIEDLÄNDER, Saul (org.) Probing the limits of repre-
sentation: Nazism and the “Final Solution”. 3ª.ed., Cambridge (MA), London: Harvard 
University Press: 1996, p.278.



170

Jörn Rüsen:

 A fala é, portanto, possível. Mas, por uma questão éti-
ca, não pode ser qualquer uma, e aqui não me refiro somente 
aos negacionistas, mas também a uma certa vulgaridade ne-
gligente em tratar do assunto como se fosse qualquer outro, 
como amiúde se vê nas narrativas cinematográficas dedicadas 
exclusivamente à comoção. Para tentarmos encontrar pa-
râmetros para a discussão, um outro depoimento de Primo 
Levi pode nos ajudar aqui. No aniversário de dez anos de 
libertação dos campos de concentração, uma revista mensal 
de Turim (cidade de Primo Levi)8 publicou um número es-
pecial dedicado ao tema. Àquela altura ainda aguardando o 
reconhecimento público que teria um dia, Levi tinha à dispo-
sição apenas duas páginas, espaço suficiente, porém, para afir-
mar que, apesar da importância de temas como Hiroshima 
ou os Gulags soviéticos, os “delitos fascistas” permaneciam 
incomparáveis. E o sintoma desta singularidade estava mais 
na dificuldade em ouvir do que em representar, e, segundo 
Levi, falar de bombas americanas e de prisões soviéticas (por 
mais que fossem assuntos indiscutivelmente importantes em 
si) seria uma maneira de desviar-se do assunto, o que acabaria 
por diluir a singularidade do evento, fazendo com que ele não 
seja olhado em si mesmo.
 O que quero dizer com isto? A partir do que nos 
diz Levi, podemos ainda sustentar a ideia da singularida-
de do Holocausto, frequentemente descrita como “even-
to-limite”, sem associá-la com a concepção de um evento 
traumático a gerar uma impossibilidade ou quase im-
possibilidade de representação catastrófica. Sim, deveria 
ser inventada uma outra palavra para a fome sentida nos 
campos, mas também o sofrimento, por vezes, é lembrado 
e narrado por Levi a partir de refinadas referenciais cultu-
rais clássicas da cultura ocidental (como Dante Alighieiri) 
8 Cf. LEVI, Primo. Anniversario. In:______. Cosí fu Auschwitz. Testimonianze 1945-1986. 
Con Leonardo de Benedetti. Org. Fabio Levi e Domenico Scarpa. Torino: Einaudi, 2015.
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e até mesmo de uma literatura mais popular (como os ro-
mances de Jack London, dos quais Levi gostava muito). 
 Poderia ainda lembrar também de como o conceito 
de trauma9, por ter sido desenvolvido com profundidade após 
a Primeira Guerra Mundial (e não somente após a Segunda), 
por si só já não pode ser aplicado como índice de exclusivi-
dade do Holocausto: - inclusive, em 1938, portanto, um ano 
antes da invasão da Polônia, Sigmund Freud já tentara trans-
plantar o conceito de trauma do plano individual para o cole-
tivo10. Ou, para ficarmos no âmbito das pesquisas empíricas, 
um estudo brilhante como o de Anton Kaes11 sobre quatro 
filmes produzidos durante a República de Weimar (O Ga-
binete do Dr. Caligari, Os Nibelungos, Nosferatu e Metropolis) 
poderia ser bem definido como uma demonstração de elabo-
ração de uma crise catastrófica, pois, para elaborar os traumas 
coletivamente vividos pelos alemães após a Primeira Guerra, 
foi necessária uma linguagem então nascente (o cinema) que 
abordasse temas não diretamente relacionados à guerra (um 
cientista maluco e assassino, um mito germânico, um vampiro 
e uma sociedade distópica).
 Temos, portanto, um problema a resolver: há uma 
experiência traumática nos campos de concentração, e, a 
concordar com Levi, esta experiência é singular. Mas esta 
singularidade não pode ser derivada exclusivamente de seu 
caráter traumático. Como tentar pensar a questão de ou-
9 Cf. FREUD, Sigmund. Introdução à Psicanálise das neuroses de guerra. In: ______. 
Obras completas volume 14 [1917-1920]. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p.387.
10 FREUD, Sigmund. Der Mann Moses und die monoteistische Religion. In: ______. 
Studienausgabe, Bd.IX: Fragen der Gesellschaft, Ursprünge der Religion. Frankfurt am 
Main: Fischer, 2000, p. 528.
11 Reproduzo o objetivo de Kaes: “este livro defenderá a ideia de que o cinema de Weimar 
foi acossado pela memória de uma guerra cujo desfecho traumático jamais foi reconhe-
cido, que dirá aceito (...) Muda e escondida, pressuposta e latente, reprimida e negada, a 
experiência do trauma tornou-se o inconsciente de Weimar”. KAES, Anton. Shell shock 
cinema: Weimar culture and the wounds of war. 3ª.ed. edição eletrônica, Princeton: Prin-
ceton University Press, 2011, p. 141-151.
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tra forma? Novamente, Primo Levi me ajuda: em um dos 
trechos mais impactantes de É isto um homem?, é possível 
perceber como a solidão sentida no campo de concentração 
talvez também fosse sem igual. Isto era revelado em dois so-
nhos que ele – mas não somente ele – tinha com frequência 
em Auschwitz. O primeiro era o sonho de Tântalo, ou seja, 
sonhar que comia. Era comum Levi acordar durante a noite 
e ouvir o barulho das mandíbulas e dentes dos outros presos 
mastigando um alimento existente só no nível inconsciente. 
O outro era o do retorno à casa. Quem leu o livro dificil-
mente se esqueceu do trecho que reproduzo agora:

Aqui estão minha irmã, algum amigo que não consigo 
identificar, e muitas outras pessoas. Todos estão me es-
cutando (...) é um prazer intenso, físico, inexprimível, 
estar na minha casa, entre pessoas amigas, e ter tanta 
coisa para contar: mas não posso deixar de notar que 
os meus ouvintes não me acompanham. Na verdade, 
estão absolutamente indiferentes: conversam confusa-
mente entre si, como se eu não estivesse ali. Minha 
irmã me olha, se levanta e se retira sem dizer palavra.12

 Coincidência ou não, a imagem do pesadelo viria a 
ser correspondida pela realidade: Natalia Ginzburg (mãe 
de um historiador bastante conhecido em nossos dias) e 
Cesare Pavese, dois dos mais importantes nomes da litera-
tura italiana do século XX e membros da resistência polí-
tica, trabalhavam na editora Einaudi em 1947 e não reco-
mendaram a publicação de É isto um homem?, que, naquela 
momento, foi lançado por uma casa bem menor. Somente 
na segunda edição, de 1958, a Einaudi, já então uma das 
mais prestigiosas editoras da Itália, mudaria de opinião so-
bre a obra13, responsabilizando-se pela sua reedição. A Ei-
12 LEVI, Primo. Se questo è un uomo. Edição comentada por Alberto Cavaglion. Torino: 
Einaudi, 2012, p. 41.
13 Detalhes da história editorial de É isto um homem? podem ser encontrados na erudita 
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naudi não foi a única a recusar em um primeiro momento 
a obra de Levi: foram quatro as recusas ao todo. E, só para 
não deixar passar em brancas nuvens, a reação de Pavese 
e Ginzburg não deixa de guardar semelhanças com a da 
primeira geração alemã após a Segunda Guerra, ao menos 
de acordo com a tipologia da memória geracional proposta 
por Rüsen em outro texto sobre o assunto14.
 De toda maneira, fica a pergunta: que outra experi-
ência poderia ser mais sintomática para a crise catastrófica?

A ESCUTA DO HISTORIADOR

 Mais acima falei dos sonhos lembrados por Primo 
Levi. Por não ser psicanalista, nem Primo Levi um paciente, 
o que direi a seguir nada tem a ver com uma interpretação 
de seus desejos inconscientes. Penso somente no texto: o 
que ele pode estar nos contando ali é a experiência radical 
da solidão nos campos, pois o mundo fica distante tanto 
como matéria (a comida inexistente) tanto como espírito (a 
irmã indiferente em meio ao falatório). 
 Não tenho como reconstruir aqui a recepção italiana 
de É isto um homem?.15 Acho mais prudente, mas não menos 
fácil (pelo menos do ponto de vista da abordagem teórica) 
tentar pensar abstratamente. Quais os recursos disponíveis 
para o historiador escutar o testemunho de Primo Levi?
 Penso que a metodologia do conhecimento histó-
rico, ao menos tal como está proposta por Jörn Rüsen em 
Reconstrução do passado, é uma excelente referência para ma-

biografia de Primo Levi, escrita por Ian Thomson. Cf. THOMSON, Ian. Primo Levi: A 
Life. New York: Metropolitan Books, 2014.
14 RÜSEN, Jörn. Holocaust-Memory and German Identity. In:______. History: Narra-
tion, Interpretation, Orienta íon. 2ª.ed., New York; Oxford: Berghahn Books, 2006.
15 Para a maneira como o Holocausto foi elaborado na Itália, ver o estudo de um dos gran-
des especialistas na obra de Primo Levi: GORDON, Robert S.C. The Holocaust in Italian 
culture (1944-2010). Palo Alto: Stanford University Press, 2012.
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pearmos nossa capacidade de escuta. Afinal, a metodologia 
não é simplesmente um conjunto de técnicas, mas um pro-
cesso de elaboração de experiências alheias relevantes para 
nós e, em larga medida e por isto mesmo, presentes em nós 
como sujeitos históricos. O que apresentarei a seguir está 
amplamente baseado no capítulo 2 desta que é, a meu ver, 
uma das grandes obras de metodologia em teoria da histó-
ria. Apesar disto, como se verá, não é também uma simples 
aplicação, uma mera transposição. Fiz minhas adaptações.
 Por uma necessidade de economia de tempo, não 
entrarei nos detalhes referentes às chamadas operações pro-
cessuais, a saber, a heurística, a crítica e a interpretação. Não 
que não sejam importantes, mas que, por ora, prefiro me 
concentrar nas ditas “operações substanciais”, até porque as 
primeiras estão presentes em todas as formas da segunda, 
nas quais o conhecimento histórico pode se mostrar como 
hermenêutico, analítico e dialético.
 Para a hermenêutica, “a história é um contexto tem-
poral de fatos do passado, que se pode compreender, atribu-
ídos na forma de objetivações culturais das intenções hu-
manas”.16 Para a analítica, o interesse é todo o inverso: “a 
analítica pergunta para além do horizonte de compreensão 
aberto pelas fontes ao fazerem aparecer o agir e o sofrer 
passados na auto compreensão dos agentes”17. A dialética 
tentaria fazer a mediação entre a hermenêutica e a analí-
tica, pensando “(...) as intenções dos atores quanto à eles 
próprios e ao seu mundo no âmbito de definições culturais 
pré-anunciadas”18, ou seja, procurando a interação entre a 
esfera subjetiva do agir intencional e as condições objetivas 
e determinantes que não foram e nem puderam ser esco-

16 RÜSEN, Jörn. Reconstrução do passado. Teoria da História II: Os princípios da pesquisa 
histórica. Brasília: Editora da UnB, 2007, p.137.
17 Ibidem, p.147.
18 Ibidem, p.163.
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lhidas pelo(s) agente(s). Neste sentido, o evento analítico 
se caracteriza pela sua recorrência não dada à consciência 
dos agentes, o evento hermenêutico se caracteriza pela re-
construção intencional e suas consequências imprevistas, e o 
dialético pela articulação destas duas dimensões.
 O sistema de Rüsen é bastante útil, na medida em 
que podemos relacionar à hermenêutica e à dialética dois 
dos grandes pensadores das humanidades, que, paralela-
mente às suas pesquisas empíricas, contribuíram decisiva-
mente para a reflexão teórica, estabelecendo ou reforçando 
pilares do conhecimento/saber histórico: falo aqui de Max 
Weber (para a hermenêutica) e Karl Marx (para a dialéti-
ca)19, ainda que Rüsen prefira entender o marxismo como 
uma forma mais analítica do que dialética. As teorias de 
ambos já podem servir de referência para os esquemas ex-
plicativos do conhecimento histórico. 
 Mas, se deixo conscientemente a analítica de lado 
(mesmo considerando o que o próprio marxismo tem de 
“analítico”, trata-se de um método mais afiliado com as ci-
ências naturais e exatas, e, portanto, nem sempre se mostra 
como um esforço para a constituição da história como co-
nhecimento autônomo), por outro lado, gostaria de acres-
centar uma terceira forma de elaboração do saber histórico 
não levada em consideração por Rüsen, muito provavel-
mente pelo fato deste saber ser, ele mesmo, profundamente 
cético com relação às pretensões de cientificidade expostas 
nas três operações substanciais descritas em Reconstrução 
do passado, a saber: o conhecimento genealógico da histó-

19 Rüsen cita explicitamente Marx para ilustrar sua teoria sobre a analítica como ope-
ração substancial. E, de fato, se o materialismo histórico jamais tenha desconsiderado a 
existência de leis históricas, por outro lado, creio que também levava em consideração o 
agir intencional, razão pela qual prefiro identificar Marx com a dialética (entendida como 
operação substancial). Para uma boa defesa marxista da concepção integrativa do conhe-
cimento, ver: TOPOLSKI, Jerzy. Historical explanation in historical materialism. Poznan 
Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, vol.19, p. 61-84, 1990.
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ria, cujos fundamentos filosóficos se encontram em Frie-
drich Nietzsche e que foi largamente aplicado por Michel 
Foucault. Ora, se as pesquisas do segundo são cronologica-
mente posteriores ao Holocausto, por outro lado, o mesmo 
não vale para a filosofia do primeiro. Pode-se considerar, 
portanto, que Nietzsche também faz parte de nossa tra-
dição, e já compõe uma forma de conhecimento que, em 
tese, deveria também ela ser ameaçada por um evento-li-
mite. Quando Rüsen, em seu último livro, afirma que a cri-
se catastrófica destrói os modelos de atribuição de sentido, 
quero crer que a metodologia deixa de ser elaboração de 
experiência, deixa de exercer a sua função, por assim dizer, 
terapêutica, e passa a ser sintoma, passa a ser ela mesma crí-
tica. Para usar uma expressão de Freud em Além do princípio 
do prazer: trata-se de descrever a composição do “escudo 
protetor” (Reizschutz) da historiografia perante os “estímu-
los externos”, provocados, no caso, por um evento-limite. E 
caso este escudo protetor tenha sido rompido, ou seriamen-
te abalado, chegaríamos – para manter-me coerente com o 
pressuposto teórico empregado – ao que Rüsen chama de 
“carências (ou crise) de orientação”.  
 Ou seja, admitindo que o “escudo protetor” foi atin-
gido, resta saber em que ponto esta fratura ocorreu. Minha 
primeira inquietação é a seguinte: Karl Marx, Max Weber e 
Michel Foucault, além de serem três grandes autores capa-
zes de sistematizar teórica e reflexivamente o conhecimento 
histórico e das humanidades oferecem em (para citar apenas 
uma obra de cada autor), O Capital, A Ética protestante e o 
“espírito” do capitalismo e Vigiar e Punir, narrativas e análises 
do surgimento da modernidade, esta mesma modernidade 
radicalmente questionada pelo evento-Holocausto, uma vez 
que, e aqui lembro as palavras de Saul Friedländer, um dos 
maiores especialistas no assunto, o que faz da “solução final” 
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um evento-limite é o fato dela ser  um “(...) esforço delibe-
rado, sistemático, industrialmente organizado e amplamen-
te bem sucedido em exterminar todo um grupo humano”20. 
Prestem atenção nas palavras de Friedländer: organização 
industrial, sistematicidade...ou seja, características da racio-
nalidade moderna, capaz de planejar a partir da crença na 
ação autônoma e controlada do ser humano.
 Dou-lhes três breves exemplos de como Marx, 
Weber e Foucault, estes três grandes sistematizadores das 
formas de elaboração do conhecimento nas humanidades, 
também foram exímios narradores da modernidade: Em 
uma breve passagem do famoso capítulo XXIV do Livro I 
de O Capital¸ Marx diz que a completa dissociação entre os 
trabalhadores e suas condições de trabalho era “(...) a obra-
-prima da indústria moderna”21.  Já em A ética protestante e 
o espírito do capitalismo (1904-1905), Weber mostra como 
“(...) a inclusão de uma atividade voltada puramente para o 
ganho na categoria de “vocação”, à qual o indivíduo se sen-
tia vinculado pelo dever” era “(...) o motivo fundamental da 
economia moderna como um todo é o ´racionalismo eco-
nômico´ 22, isto é, a origem do capitalismo industrial parte 
da ideia “irracional” de vocação, de um comportamento no 
qual o ganho se torna um fim em si mesmo, e não um meio 
para suprir as necessidades humanas. Novamente, a origem 
da modernidade é descrita. E não encontraríamos o mes-
20 FRIEDLÄNDER, Saul. Introduction.  In: ______. Probing the limits of representation: 
Nazism and the “Final Solution”. 3. Ed., Cambridge (MA), London: Harvard University 
Press, 1996, p. 3.
21 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia política. Livro Primeiro: o processo de 
produção do Capital. Vol.II, 14ª ed. Tradução de Reginaldo Sant´Anna. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1980, p.878-879. A tradução está equivocada: no original, vê-se que Marx 
fala em “história moderna”, e não em “indústria moderna”. O mais importante para o 
momento, porém, é o moderno. Cf. MARX, Karl. Das Kapital. Stuttgart: Kröner, 1957, p. 
386-387. Grifo meu.
22 WEBER, Max. A Ética protestante e o “espírito do capitalismo”. Tradução de José Carlos 
Mariani de Macedo. Editado por Antônio Flávio Pierucci. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p. 66-67. Grifo meu.
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mo em Vigiar e Punir, de Michel Foucault, definida pelo 
próprio autor como “(...) uma história correlativa da alma 
moderna e de um novo poder de julgar (...)”?23 Foucault é 
bastante claro: o estudo sobre as formas de julgar e punir 
marca, também, uma novidade a que se associaria a marca 
inédita do que ele chama de “alma moderna”.
 Não vem ao caso comparar entre si as teses de 
Marx, Weber ou Foucault, nem analisá-las especificamen-
te e em profundidade. Não é este o meu propósito. O ob-
jetivo na exposição deste pressuposto consiste, justamente, 
em mostrar como três autores de estatura incontestável 
(não obstante as filiações teóricas ou eventualmente ideo-
lógicas e políticas que possamos ter com relação a cada um 
deles), se interessaram pela análise, senão do surgimento, 
ao menos da caracterização do surgimento de uma forma 
de racionalidade moderna industrial.
 Chego agora ao ponto que mais me interessa des-
tacar: em todos os três autores, não se pode negar a rela-
ção entre a análise do surgimento da modernidade e o lugar 
central ocupado pelo conceito de trabalho para explicar estas 
mudanças. Em Marx, o trabalho será definido como estra-
nhado, em Weber, como ascético, e, em Foucault, disciplinado. 
Em Marx, é no estabelecimento do modo capitalista de pro-
dução que se completa a dissociação entre os trabalhadores 
e seus meios de produção. Pouco mais de vinte anos antes 
de O Capital, Marx já caracterizara o trabalho em seus Ma-
nuscritos econômico-filosóficos como trabalho estranhado24, aí 
23 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ra-
malhete. 15. ed., Petrópolis: Vozes, 1997, p. 26. Grifo meu.
24 Aqui adoto a tradução proposta por Jesus Ranieri, explicada na apresentação da edição 
mais recente dos Manuscritos para o português: “(...) é preciso destacar a distinção suge-
rida (...) entre alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfremdung), pois são termos 
que ocupam lugares distintos no sistema de Marx (...) Entäusserung significa remeter para 
fora, passar de um estado a outro qualitativamente distinto. Significa, igualmente, despoja-
mento, realização de uma ação de transferência, carregando consigo, portanto, o sentido da 
exteriorização (...), momento da objetivação humana no trabalho, por meio de um produto 
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analisado sob quatro formas: (1) o estranhamento do traba-
lhador com o objeto de seu trabalho25; (2) o estranhamento 
do trabalhador não somente com o resultado do trabalho, 
mas com o próprio ato de trabalhar26; (3) o estranhamento 
do homem de sua própria essência. Marx explica: diferente-
mente do animal, que não se distingue da sua atividade vital, 
o homem é um ser consciente, isto é, faz de sua própria vida 
um objeto, e, por isto, é livre ao saber que a vida produtiva 
é um meio para satisfação de uma carência (a manutenção 
de sua natureza orgânica, física, corporal), mas o trabalho 
estranhado deixa de ser sua essência, deixa de defini-lo, e 
passa a ser um meio para a sua existência27 (4) o estranha-
mento do homem em relação ao próprio homem. E aqui 
Marx desenvolve um ponto clássico de sua filosofia: “se o 
produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um poder 
estranho [que] está diante dele, então isto só é possível pelo 
fato de [o produto do trabalho] pertencer a um outro homem 
fora o trabalhador”.28 É a base da luta de classes.
 Se esta é a definição de trabalho para um dos grandes 
elaboradores do método dialético para a historiografia, outra 
será para Weber. O conceito de trabalho capaz de auxiliar no 
entendimento do surgimento do capitalismo industrial e da 
modernidade será o de trabalho ascético. O ganho como meio 
e fim de si mesmo só adquire valor e sentido na medida em 
que for possível uma ascese intramundana que se volte con-
tra o que Weber chama de “gozo descontraído da existência”, 

resultante de sua criação. Entfremdung, ao contrário, é objeção socioeconômica à reali-
zação humana (....). In: RANIEIRI, Jesus. Nota à edição. In: MARX, Karl. Manuscritos 
econômico-filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 16.
25 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: 
Boitempo, 2004, p. 80.
26 Idem, p. 82.
27 Idem, p. 85.
28 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: 
Boitempo, 2004, p. 86.
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pois aí o ganho não se reverte em troca por satisfações mate-
riais ofertadas pelo mundo.29 Weber ressalta, sobretudo, que 
a ascese intramundana rompera com a ética tradicional, que 
cerceava o lucro excessivo30. O ganho deixaria de ser um meio 
para atender as necessidades materiais (base psicológica da 
ética tradicional), e tornara-se uma finalidade em si mesmo31.
 E também em Michel Foucault há a associação da 
genealogia da “alma moderna” com uma conceituação espe-
cífica do trabalho. Desta feita, podemos caracterizá-lo como 
um trabalho disciplinado. No famoso capítulo “Corpos dó-
ceis”, Foucault analisa a disciplina espacial e temporalmen-
te: no que diz respeito ao espaço, essa “invenção” não ocor-
re subitamente, mas de maneira celular, mediante uma “(...) 
multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens 
diferentes, de localizações esparsas (...)”32. Uma destas células 
é a indústria, no final do século XVIII: “importa distribuir os 
indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los: 
mas também articular essa distribuição sobre um aparelho 
de produção que tem suas exigências próprias”.33 E uma boa 
ilustração da genealogia da “alma moderna” pode ser vista nas 
estratégias de disciplinar o tempo, que passa a ser regulariza-
do e contado por “quartos de hora, minutos e segundos”.34

 Ora, se o trabalho é um dos principais conceitos, um 
dos eixos fundamentais de três grandes narrativas da moder-
nidade escritas por três grandes sistematizadores do conheci-
mento das humanidades, talvez seja possível, então, considerar 

29 WEBER, Max. A Ética protestante e o “espírito do capitalismo”. Tradução de José Carlos 
Mariani de Macedo. Editado por Antônio Flávio Pierucci. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004, p. 151-152.
30 Ibidem, p. 155.
31 Ibidem, p. 46-47, 51-53.
32 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da violência nas prisões. Tradução de 
Lígia M. Pondé Vassalo. 15.ed., Petrópolis: Vozes, 1987, p. 59.
33 Ibidem, p. 132.
34 Ibidem, p. 137. 
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o seguinte: (a) para entender o Holocausto, precisamos fazer 
um levantamento de nossos recursos disponíveis. A dialética, 
a hermenêutica compreensiva e genealogia, se não são os nos-
sos únicos instrumentos, nossos únicos olhares, dificilmente 
teriam sua relevância questionada; (b) estas três formas de 
entendimento tecem narrativas do surgimento e desenvolvi-
mento da modernidade; (c) nestas narrativas de surgimento 
e desenvolvimento da modernidade o trabalho, embora clara-
mente não seja o único fator explicativo, ocupa lugar decisivo. 
Ora, isto posto, por que não pensar o trabalho como índice 
para detalharmos a crise catastrófica desta mesma moderni-
dade, e, assim, da maneira como a entendemos? 
 Minha proposta, porém, reside em tentar definir a 
crise de ruptura a partir da experiência do trabalho. É uma 
carência de orientação em relação a nós mesmos, ao que fa-
zemos e fizemos de nós para viver. Não é uma experiência 
tão distante de nós, e quero crer que trabalhar de maneira 
estranhada, disciplinada e ascética é algo em que podería-
mos nos reconhecer – e não falo somente dos historiadores.
 Gostaria de concluir com a referência a um trecho 
de É isto um homem?, na qual a exaustão causada pelo traba-
lha é tão grande que é capaz de tirar do homem aquilo que 
o caracteriza, a saber, a consciência de sua finitude: “Todos 
que vão para o gás (...) têm a mesma história, ou, para dizer 
melhor, não têm história; seguiram o caminho até o fundo, 
naturalmente, como os arroios que vão até o mar. Se hesita 
a chamar de morte a sua morte, perante a qual eles não sen-
tem medo porque estão cansados demais para compreendê-
-la”.35 Termino com uma pergunta: encontrar-se em uma si-
tuação na qual é inescapável perguntar-se pela humanidade 
do homem já não seria um primeiro passo para definir um 
evento-limite e identificar uma crise de orientação?
35 LEVI, Primo [1958]. Se questo è un uomo. Edição comentada por Alberto Cavaglion. 
Torino: Einaudi, 2012, p.78.
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 Soa quase excessivo mencionar a divulgação, re-
cepção e ampla aceitação da teoria da História de Jörn 
Rüsen no Brasil. Isso é já uma evidência. Com o devido 
destaque às pesquisas pertinentes à Didática da Histó-
ria e à História da Historiograf ia, conceitos e expres-
sões como “carência de orientação”, “consciência his-
tórica”, “matriz disciplinar” ou “formação histórica” já 
não passam despercebidas aos olhos e ouvidos atentos 
de estudantes e pesquisadores(as) em teoria da História, 
distribuídos(as) em diferentes instituições brasileiras de 
ensino e pesquisa.
 De fato, as investigações nesse campo receberam 
novo fôlego com a interlocução crescente com esse histo-
riador alemão. Pois, se tratando de uma obra de sistema-
tização, a Historik de Rüsen disponibiliza um conjunto 
amplo de recursos conceituais, reflexivos e analíticos, cujo 
alcance é compatível com a extensão do saber histórico 
em sua inteireza.
 Mas, apesar da boa acolhida, é possível identificar 
uma assimetria ou desequilíbrio de interesses entre os(as) 
pesquisadores(as) que, no Brasil, dialogam com a obra de 
1 Historiadora, Doutora em História pela Universidade de Brasília. Professora de Teoria e 
Metodologia da História na Universidade Federal da Bahia. E-mail: anabpereira@ufba.br.

O “formalismo teleológico” 
em Jörn Rüsen:
perspectivas sobre a 
interculturalidade
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Jörn Rüsen. Dentre os múltiplos caminhos de investigação 
abarcados por sua teoria, certamente o que mais o seduz é o 
mesmo pelo qual demonstramos menor interesse.
 Ironicamente, onde se vive uma espécie de “fanta-
sia multicultural”, pouca atenção tem sido dada à discussão 
respectiva ao desafio da “comunicação intercultural”. O que 
pretendo é propor questões referentes aos fundamentos da 
Historik de Rüsen, porém, sublinhando alguns desdobra-
mentos para sua concepção de interculturalidade. Mas para 
isso, preciso antes fazer algumas considerações, que não são 
mais do que uma breve exposição da minha perspectiva so-
bre o pensamento desse notável historiador.
 Assim como deve ocorrer com muitos(as) ou-
tros(as) estudantes de História, o contato com o pensa-
mento de Jörn Rüsen foi, para mim, um divisor de águas 
na minha formação. Superadas as dificuldades iniciais de 
leitura e compreensão, o primeiro volume de sua trilogia 
me ofereceu possibilidades reais de orientação e supera-
ção de conflitos existenciais e identitários comuns na ju-
ventude. Não obstante isso, encontrei ali uma concepção 
de cientificidade absolutamente convincente e necessária, 
pois naquele momento – me refiro ao início deste século 
– muito se falava da crise da história, ao mesmo tempo que 
se disseminava o ceticismo quanto às pretensões de objeti-
vidade e verdade do conhecimento histórico.
 Foi preciso um certo tempo para que minha leitura 
de Rüsen passasse da adesão pura e simples à apreciação crí-
tica. Nesse interregno tomei conhecimento da teoria do pers-
pectivismo ameríndio e de parte dos trabalhos produzidos pelo 
NUTI (Núcleo de Transformações Indígenas), criado em 2004 
e articulado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. A 
atração pela teoria de Viveiros de Castro e pelo pensamento 
ameríndio redirecionou meu ponto de vista. Desse contex-
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to surgiu o interesse pela reavaliação de alguns dos princípios 
norteadores do pensamento de Rüsen. O que não significa que 
os tenha rejeitado, pois ainda que o quisesse, não poderia, dado 
o influxo de suas ideias sobre as minhas. É por esse motivo que 
as críticas que ora apresento devem ser entendidas como uma 
honesta forma de render-lhe homenagem.

FORMALISMO TELEOLÓGICO

 Em seu Elogio do Historicismo, Sérgio da Mata ques-
tiona discretamente se teríamos o direito de chamar teleolo-
gia uma teleologia compatível com a liberdade de ação.2 Lá, 
o diálogo era com Gadamer. E a postura crítica de Sérgio da 
Mata era em relação ao que considerou uma infeliz genera-
lização do autor de Verdade e Método, que acreditou enxergar 
uma teleologia subjacente à Escola Histórica, quando na 
realidade se restringiria à Escola Prussiana. Aqui, como se 
sabe, o diálogo será com Jörn Rüsen. E este se dará a partir 
da resposta positiva à questão de Sérgio da Mata, pois, sim, 
creio termos esse direito. E está aí o motivo pelo qual me 
refiro a um certo formalismo teleológico. 
 Em primeiro lugar, o termo formalismo não deve ser 
motivo de inquietação, pois é evocado apenas como indica-
tivo do predomínio da forma sobre o conteúdo. Além disso, 
para que de fato alcance o fenômeno que pretendo descrever, 
o termo formalismo precisa ser qualificado. Dessa feita, com 
o conceito de formalismo teleológico pretendo dizer que exis-
te na teoria da história contemporânea uma tendência em 
reproduzir a prerrogativa do continuum temporal, à revelia 
do esvaziamento do conteúdo das filosofias da história. Com 
outras palavras, apesar de esvaziar o conteúdo das filosofias 
da história, essa teoria permanece teleológica na forma.
2 MATA, S. Elogio do Historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de et al. A Dinâmica do 
Historicismo: Reinventando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argumentum, 2008.
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 Ao me referir à teoria da história contemporânea, 
tenho em mente propostas como as de Reinhart Koselleck 
e Jörn Rüsen, que retomam projetos complexos como a ela-
boração de uma “crítica da razão histórica” ou a definição do 
significado de “pensar historicamente”. Em ambos os casos, 
é possível rastrear a permanência de um continuum temporal 
através de conceitos centrais como os de tempo histórico e 
consciência histórica. A semelhança entre esses conceitos está 
na pressuposição, de um lado, de uma unidade originária 
entre as três dimensões temporais (insciência do tempo) e, de 
outro, da diferenciação intencional dessas três dimensões 
(consciência do tempo).
 A exemplo, o conceito de tempo histórico aparece na 
Historik de Koselleck ora como condição transcendental 
das histórias, ora como indicador do processo de tomada 
de consciência do tempo em si mesmo. No primeiro caso 
porque pressupõe a unicidade das dimensões de passado e 
futuro como primeiro dado da experiência do tempo, e no 
segundo porque serve à identificação da experiência históri-
ca específica que deu origem ao conceito e que tornou inte-
ligível a realidade do “tempo em si”.
 No caso específico da Historik de Rüsen, o duplo 
operador da insciência do tempo e da consciência do tempo se 
refere a uma diferença qualitativa na capacidade de orienta-
ção temporal. No nível dessa diferença concorre uma outra, 
complexa e sutil, entre pensamento histórico e consciência histó-
rica. Essa diferença é quase imperceptível e sugere uma certa 
ambiguidade do conceito de consciência histórica, ora utilizado 
por oposição a pensamento histórico, ora como seu correlato.
 Considerando essa ambiguidade, talvez seja melhor, 
primeiramente, concentrarmo-nos não na definição de consci-
ência histórica, mas em sua dimensão ativa, isto é, naquilo que 
ela realiza. E nesse sentido, cabe perguntar pelos resultados 
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que ela produz. Afinal, se as operações realizadas pela consci-
ência histórica são descritas por Rüsen em diversas passagens, 
muito mais difícil é encontrar uma síntese a respeito daquilo 
que ela é. Por isso, não me parece viável seguir outro caminho 
que não seja o da investigação de sua dinâmica operacional 
para, em seguida, buscar uma aproximação dos sentidos a ela 
atribuídos, e esclarecer a aparente contradição que a envolve.
 Dito isso, podemos entender porque não se deve ao 
acaso a apresentação deste conceito vir sempre acompanhada 
de informações adicionais. É por meio delas que Rüsen escla-
rece o lugar que a consciência histórica ocupa na interpretação 
da dinâmica do agir e sofrer humano no tempo e, consequente-
mente, no contexto geral de sua Historik. Testemunhos disso, 
as passagens a seguir nos servem de indício dessa dimensão 
ativa própria à consciência histórica. Nas palavras do autor:

A consciência histórica é o trabalho intelectual reali-
zado pelo homem para tornar suas intenções de agir 
conformes com a experiência do tempo. Esse trabalho 
é efetuado na forma de interpretações das experiências 
do tempo. Estas são interpretadas em função do que 
se tenciona para além das condições e circunstâncias 
dadas da vida.3

Entendo por construção histórica de sentido a suma 
dos procedimentos mentais e atividades mediante as 
quais a experiência do passado é interpretada e apre-
sentada como “história”. Com esta categoria descrevo, 
portanto, o que é a atividade da consciência histórica.4

3 RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história – fundamentos da ciência histórica. 
Trad. Estevão de Rezende Martins. 1. reimpressão, Brasília: Editora Universidade de Bra-
sília, 2010, p. 59.
4 “Ich verstehe unter historischer Sinnbildung den Inbegriff derjenigen mentalen Pro-
zeduren und Aktivitaten, durch die die Erfahrung der Vergangenheit als Geschichte 
gedeutet und vergegenwartigt wird. Ich beschreibe also mit diesem Begriff, was Geschi-
chtsbewusstsein als Tatigkeit ist.” RÜSEN, Jörn. “Historische Sinnbildung als geschi-
chtsdidaktisches Problem”. In: Kultur macht Sinn: Orientierung zwieschen Gestern und 
Morgen. Ort: Koln. Verlag: Bohlau Verlag Koln. Jahr: 2006, p. 135.
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 “Trabalho intelectual” ou “suma de procedimentos 
mentais e atividades”, a consciência histórica atua com a 
função de interpretar e apresentar a experiência do pas-
sado como “história”. Isto é, ela relaciona as experiências 
do passado às intenções quanto ao futuro de modo que 
se extrapola, temporalmente, as circunstâncias dadas da 
vida. A consciência histórica, por conseguinte, tem suas ra-
ízes fincadas em uma certa “ambivalência antropológica”: 
a de que sofremos todos de uma carência estrutural que 
nos move sempre a ir além do que é o caso num dado 
tempo presente.
 Essa ambivalência, afirma, é uma resposta humana 
à ação do tempo natural experimentado como obstáculo à 
ação, de modo que o sujeito é forçado a lidar com as trans-
formações de seu mundo e de si mesmo, se pretende conti-
nuar a realizar suas ações. E, uma vez que a contingência é 
uma constante na vida dos sujeitos, lidar com as interrup-
ções, mudanças de curso, boas e más surpresas é também 
uma exigência que se faz permanentemente presente. Afi-
nal, entre expectativa e ação atua sempre um universo de 
imprevisibilidade.
 Poderíamos pensar esses distúrbios de orientação 
como experiências de desamparo circunstancial, tais como 
as vivências do “luto”, do “trauma” e de todas aquelas que 
colocam em xeque valores, concepções, ideias, e perspectivas 
herdadas de experiências passadas. O problema da crise de 
orientação consiste, justamente, na “inatualidade” do pas-
sado. É isso que, enfim, exige-se do sujeito em condição de 
crise de orientação: reconhecer o passado enquanto tal, isto 
é, como experiência que somente permanece presente na 
forma de lembrança. E quanto mais traumáticas forem as 
lembranças, tanto mais se exige ressignificação e construção 
de novos critérios de sentido.
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 A consciência histórica atua, nesse sentido, para tor-
nar compatíveis as experiências do passado com as inten-
ções quanto ao futuro. Construção histórica de sentido é uma 
categoria que significa esse processo em que se verifica a 
reatualização do passado, empreendida pelo exercício refle-
xivo e interpretativo da consciência histórica. E esse exercício, 
vale dizer, é sempre mediado pela dinâmica da rememora-
ção daquilo que do passado permanece significativo para o 
presente, e sem o qual uma relação de continuidade entre as 
dimensões do tempo seria absolutamente impensável. In-
terrompida pela contingência, a relação entre passado e fu-
turo deve ser reconstruída, sob o risco da ausência absoluta 
de sentido e consequente paralisação.
 Se somente é possível viver no mundo se o interpre-
tarmos em função de nossas próprias intenções e paixões, sem-
pre ameaçadas pela ação da contingência, consciência histórica é 
também uma atividade da consciência humana em geral, uma 
vez que deita raízes no cotidiano da vida prática, “nas situações 
genéricas e elementares” do mundo da vida. Nisso consistem 
“o pressuposto e o pilar” de toda a argumentação de Rüsen, 
apresentados especialmente em Razão Histórica.
 Mas, além dos resultados produzidos pela consciência 
histórica, há outra questão, tão fundamental quanto a primei-
ra. Trata-se do processo de desenvolvimento de suas compe-
tências. E aqui parece residir a ambiguidade mencionada an-
teriormente. Como o processo de constituição da consciência 
histórica é gradativo, não existindo um “marco zero” a partir do 
qual se desenvolve, constitui-se sempre a partir de um quadro 
prévio de sentido. Isso significa que ela enforma um tipo, ou 
manifestação específica, do pensamento histórico.
 Com outras palavras, se pensamento histórico serve 
para se referir a toda e qualquer forma de interpretação da 
experiência humana no tempo, incluindo as inscientes de sua 
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própria natureza, consciência histórica serve especificamente 
à significação do processo de construção de sentido pela ar-
ticulação intencional entre as três dimensões temporais. A 
questão parece mais clara na seguinte afirmação de Rüsen:

A consciência histórica representa, portanto, uma di-
ferenciação e uma expansão da consciência do tempo, 
realizada na tradição como orientação temporal da 
vida prática. Na medida em que só descobre o passado, 
como passado, nessa orientação, a consciência histórica 
projeta a orientação temporal da vida pratica atual para 
trás, de forma que as lembranças possam ingressar nes-
ta a fim de superar os déficits de orientação temporal 
intrínsecos à tradição, diante das novas experiências do 
tempo e expectativas no tempo da vida prática atual.5

 Como instituidora de sentido, a consciência histó-
rica serve, enfim, à elaboração de um “curso de ação” cujo 
nexo ou continuidade entre as dimensões temporais revela a 
atualidade da experiência passada para o presente e, conse-
quentemente, para as expectativas futuras. Como essa con-
tinuidade não é dada, mas construída, o principal resultado 
que ela produz é o “domínio intelectual da contingência”. 
Mas para chegar a esse resultado, a consciência histórica obe-
dece a certas “etapas de desenvolvimento estrutural”. E essas 
estruturas, afirma, podem ser explicadas na forma de uma 
“tipologia geral do pensamento histórico”.
 O curioso é que, apesar de se referir ao pensamento 
histórico, o esquema dessa tipologia recorre a quatro dife-
rentes tipos da consciência histórica.6 Nesse caso, ambos os 
conceitos parecem dizer absolutamente a mesma coisa. Por 
outro lado, se nos atermos às “origens da consciência histórica” 

5 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2010, p. 84.
6 Sobre os quatro tipos de consciência histórica ver: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; 
BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (Org.). Jörn Rüsen e o ensino de história. 
Curitiba: Ed. UFPR, 2010, p. 61-71.
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apresentadas por Rüsen em Razão Histórica veremos que o 
que a diferencia, fundamentalmente, do pensamento histórico 
é a tensão entre insciência do tempo e consciência do tempo.
 Nesse caso, se os critérios de orientação próprios ao 
pensamento histórico são “pré-conscientes”, ou “pré-históricos” 
– o que equivale a dizer que são meros reflexos da unidade 
de sentido originária entre as três dimensões do tempo – os 
produzidos pela consciência histórica são “históricos”, ou seja, 
resultam de uma articulação intencional, cujos resultados ex-
trapolam as chances de orientação previamente disponíveis na 
tradição (pré-história). E mais, se no primeiro caso orienta-
-se apesar da não percepção da contingência, no segundo há 
o domínio intelectual dela, donde se conclui que a consciência 
histórica garante, formalmente, o domínio sobre o tempo natu-
ral, promovido pela determinação de objetivos e consequente 
superação das condições dadas na realidade do tempo presente.
 Se a interpretação do passado é sempre uma ativida-
de a posteriori e, mais do que isso, é uma exigência que se faz 
presente sempre que os critérios prévios de sentido não são 
mais suficientes, a consciência histórica é sempre despertada 
por “estalos”. São aqueles momentos em que a tradição não 
mais é capaz de atribuir sentido ao presente, ou ao menos 
não sem passar por uma crítica de princípios e valores. São 
aqueles momentos em que, em síntese, sofremos a ação de 
um tempo impediente e independente da nossa vontade, a 
transformar nosso mundo interno e externo.
 Com isso quero dizer que a consciência histórica em 
Rüsen só admite uma tipologia em quatro modos por ser 
concebida como potência em contínuo e ininterrupto desen-
volvimento. Com outras palavras, não há propriamente uma 
consciência histórica de tipo tradicional ou exemplar, senão 
uma pré-história do agir que, em algum momento, tende a 
ser submetida à crítica. Nas palavras de Rüsen:
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Nessa pré-história, o passado ainda não é, enquan-
to tal, consciente, nem inserido, com o presente e o 
futuro, no conjunto complexo de uma “história”. Im-
possível, portanto, querer antecipar e localizar nessa 
síntese originária das três dimensões temporais, nessa 
pré-história dos feitos, todos os resultados interpreta-
tivos da consciência histórica, de forma que não lhe 
sobrasse espaço algum para realizar uma apropriação 
consciente do passado, reflexiva, interpretativa, pois, no 
âmbito das referências de orientação da vida pratica 
contemporânea.7 

 Admitindo a crítica como prerrogativa de seu pró-
prio campo e modo de atuação, a consciência histórica não 
poderia, efetivamente, ocupar um lugar ou desenvolver 
uma atividade que não fosse, por princípio, a superação 
do tradicional e do exemplar. É por esse e não por outro 
motivo que a consciência histórica “representa uma expansão 
da consciência do tempo”.
 Em síntese, se pensar historicamente significa para 
Rüsen “construir sentido sobre a experiência”, “sentido” só 
pode ser construído mediante operação da consciência his-
tórica. E nesse caso, a consciência histórica é entendida como 
“operação mental” ou “trabalho intelectual” comum a todo 
pensamento histórico. Por outro lado, quando o que está em 
questão são os resultados que ela produz, consciência histórica 
se difere do pensamento histórico em geral, na medida que as-
sinala uma “expansão da consciência do tempo”. Em poucas 
palavras, consciência histórica ora serve para se referir a uma 
operação genérica e elementar do pensamento histórico, ora 
para se referir aos resultados de seu pleno desenvolvimento.
 Para simplificar, poderíamos dizer que a consciência 
histórica tem duas dimensões: a) uma dimensão ativa, rela-
cionada àquilo que ela realiza, portanto, à construção histó-

7 RÜSEN, Jörn. Op. cit., 2010, p. 74-75.
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rica de sentido; b) e uma dimensão processual, correspondente 
ao desenvolvimento de suas competências, portanto, per-
tencente ao domínio da formação (Bildung). Em conjunto, 
o que ambas as dimensões revelam é a realização plena dessa 
potência que é a razão histórica.
 A Historik de Rüsen, nesse sentido, não pode ser 
compreendida sem o reconhecimento de uma racionalidade 
especificamente histórica. Afinal, a razão histórica é conce-
bida por ele como fundamento antropológico de todo pen-
samento histórico (tradição), e seu alcance se deve à pressu-
posição de uma universalidade da experiência humana de 
construção e perda de sentido.
 Se, como afirmou Pedro Caldas, “sempre se pode fa-
lar em teleologia quando se verifica um descompasso entre 
o desenvolvimento e a consciência deste mesmo desenvolvi-
mento”8, temos o direito de chamar teleologia mesmo quando 
esta admite a liberdade de ação. Com outras palavras, ainda 
que presuma conteúdos variáveis, a teoria da história contem-
porânea permanece teleológica porque reafirma a necessidade 
de um sentido para o devir histórico, ainda que este não seja 
predeterminado e sofra a exigência de constante reelaboração.
 O formalismo teleológico resulta, portanto, da relação 
mimética, supostamente existente, entre tempo natural e tem-
po histórico, ou consciência histórica. A questão está menos em 
negar a natureza ontológica do tempo do que em evidenciar o 
modo como essa ontologia é invocada em direção à elaboração 
de uma espécie de “segunda natureza” ou “ontologia artificial”.
 Esse processo pode ser percebido pelo reencontro 
entre “tempo natural” e consciência histórica, cujo primeiro 
passo é o reconhecimento da ação da contingência sobre 

8 CALDAS, Pedro Spinola Pereira. O que significa pensar historicamente: Uma interpre-
tação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado em História) –, 
Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2004, p. 44.
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o sujeito, e o segundo o domínio da imprevisibilidade do 
tempo pela projeção utópica do futuro. O reencontro se pro-
cessa pela identificação dessa “segunda natureza” (consciên-
cia histórica) como coincidente ao processo de tomada de 
consciência da realidade do “tempo em si mesmo”. Por esse 
motivo, “história” se confunde com o continuum temporal, ou 
se preferir, confunde-se com a descoberta e conscientização 
de sua realidade (pressuposta).

HUMANISMO MODERNO E INTERCULTURALIDADE

 Tendo em vista a amplitude do projeto de Rüsen e, 
a rigor, de todo trabalho semelhante de síntese, seus pressu-
postos tendem a ecoar em cada dependência e em cada vão 
desse edifício teórico, cuidadosamente arquitetado. Gosta-
ria de considerar, no que se segue, alguns dos efeitos desses 
pressupostos, particularmente, sobre sua perspectiva inter-
cultural. O motivo de minhas considerações deve-se à enor-
me dificuldade que representa mobilizar os critérios compa-
rativos de Rüsen para compreender o pensamento indígena, 
em seus próprios termos, e também em relação ao nosso.
 Em linhas bem gerais, a moldura que cerca seu pro-
jeto de comunicação intercultural é a concepção de Huma-
nismo Moderno herdada dos séculos XVIII e XIX. Atrelado 
à “virada antropológica” do pensamento intelectual europeu 
desse período, o Humanismo Moderno notabilizou-se pela 
identificação de um elemento comum ao ser humano, e en-
controu seu ponto alto na estética transcendental de Kant. 
Filiado a essa tradição, a concepção de história que Rüsen 
constrói é assumidamente neokantiana.
 Nessa linha, seu ponto de partida é a apresentação 
e explicação dos parâmetros de comparação, impulsionados 
por uma “constatação antropológica”. Compreendida como 
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pressuposto da consciência histórica, é essa constatação o cri-
tério normativo de valor universal que torna a intercultura-
lidade pensável. Nas palavras de Rüsen:

Pressuposto dessa definição [de consciência histórica] 
e pilar de toda a argumentação seguinte é a tese de 
que o homem tem de agir intencionalmente para po-
der viver e de que essa intencionalidade o define como 
um ser que necessariamente tem de ir além do que é o 
caso, se quiser viver no e com que é o caso. A consciên-
cia histórica está fundada nessa ambivalência antro-
pológica: o homem só pode viver no mundo, isto é, só 
consegue relacionar-se com a natureza, com os demais 
homens e consigo mesmo se não tomar o mundo e a si 
mesmo como dados puros, mas sim interpretá-los em 
função das intenções de sua ação e paixão, em que se 
representa algo que não são.9

 A pressuposição dessa “ambivalência antropológica 
é, portanto, o meio pelo qual Rüsen acredita encontrar mo-
dos não etnocêntricos de lidar com as diferenças culturais, 
pois dela se extrai um núcleo capaz de teorização, que é a 
ideia de humanidade.
 Em defesa dessa ideia abrangente de história, apta a 
enfrentar os desafios da globalização e a vencer o etnocentris-
mo, Rüsen recupera a concepção de história kantiana porque 
acredita encontrar ali um argumento, uma proposta, e não 
um futuro anunciado. Mais do que isso, afirma, encontram-se 
em Kant alguns dos princípios e elementos mais eficazes da 
sociedade civil ocidental. Devidamente traduzidos para a re-
alidade contemporânea, os argumentos de Kant tenderiam a 
contribuir com uma nova cultura do reconhecimento mútuo 
das diferenças e, com ela, a evitar o choque de civilizações.
 Mas a retomada de Kant não é feita sem que suas 
ideias passem por algum grau de revisão. As questões con-

9 SEN, Jörn. Op. cit, p. 57. Grifo meu.
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temporâneas que forçosamente levaram Rüsen à tradução 
dos argumentos kantianos também dizem respeito ao de-
safio das diferenças culturais. Porém, se a ideia de história 
universal é mantida, a noção de cosmopolitismo defendida 
por Kant em seu clássico ensaio sobre a história é ampliada. 
Se em Kant essa noção estava estritamente associada à nor-
ma fundamental da identidade, com a inclusão da perspec-
tiva multicultural a concepção de Rüsen engloba também o 
princípio da diferença.
 Essa alteração leva, segundo afirma, à integração da 
filosofia da história do historicismo ao universalismo do pen-
samento histórico de Kant, resultando no reconhecimento da 
universalidade da espécie humana, ou melhor, da diversidade 
das culturas na unidade da espécie (humanidade).
 Enraizada na natureza humana, a humanidade é 
uma extensão da universalidade da natureza. Ela é o equi-
valente da natureza que especifica – no sentido mesmo de 
particularização da espécie – os seres humanos no campo 
da cultura. E como extensão da natureza, a humanidade 
é também a expressão da transformação da natureza em 
cultura. Sendo essa transformação uma realização da razão 
humana, essa potência comum ao gênero humano não se 
restringe a unidades culturais individuais. A humanidade, 
em síntese, é a própria determinação do gênero racional. E 
em termos teóricos, é o conceito que abarca as categorias 
da identidade e da diferença.
 Central na argumentação de Rüsen, a identidade 
é o mínimo denominador comum que unifica as experi-
ências históricas enquanto expressões do pensamento his-
tórico. O que se deve à experiência do agir e sofrer humano 
no tempo, atrelada à ambivalência antropológica já men-
cionada, ou mesmo sinônimo dela, cujo objetivo é a cons-
tituição e estabilização da identidade, sempre ameaçada 
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pela ação da contingência. Em poucas palavras, a identi-
dade é fruto de um procedimento mental (consciência his-
tórica) e também de um construto intelectual/discursivo 
(narrativa histórica) que aspira ao autorreconhecimento 
e à orientação temporal. Como ela está no interior de 
toda cultura, é expressão da especificidade cultural tanto 
quanto da alteridade. É por isso que, segundo Rüsen, se 
pode falar em uma “história universal da identidade” ou 
em “uma única multiplicidade de histórias”.
 Parece desnecessário dizer que o projeto de co-
municação intercultural de Rüsen é bastante pertinente 
e de grande aproveitamento, como atestam as pesqui-
sas associadas ao Kulturwissenschaftliches Institut Essen 
(KWI). Contudo, se o objetivo for a comparação entre o 
pensamento ocidental e o pensamento indígena, o apro-
veitamento dessa perspectiva tende a ser bem menor. E 
o motivo dessa redução deve-se à peculiar relação esta-
belecida, pelo pensamento indígena, com a alteridade. 
O primeiro desafio, nessa direção, parece ser o do di-
álogo com a etnologia americanista, ainda demasiada-
mente disciplinar, ou pouco dada à interlocução com 
outras áreas do saber especializado. Mas seja como for, 
a apreciação da etnologia indígena sul-americana, por 
nós, historiadores(as), é imprescindível.
 Somam-se cerca de três décadas de inovação nesse 
campo e pelo menos duas de produção vertiginosa de da-
dos a respeito das culturas indígenas da América do Sul, até 
então “estioladas no limbo antropológico”, como afirmou 
Manuela Carneiro da Cunha. Evento divisor, o simpósio 
Pesquisas recentes em etnologia e história indígena da Amazô-
nia, ocorrido em Belém no ano de 1987, ocasionou novas 
pesquisas de mestrado e doutorado. E na década seguinte, a 
etnologia americanista pôde preencher algumas lacunas no 
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mapa etnográfico sul-americano e também refinar os ins-
trumentos teórico-conceituais até então disponíveis.10 
 Ainda desconhecida de muitos(as) de nós, historia-
dores(as), a teoria do perspectivismo ameríndio é a maior evi-
dência deste avanço nos estudos etnológicos sobre os povos 
indígenas das Américas.11 Paralelamente ao desenvolvimen-
to desses estudos, a antropologia vivenciou um processo de 
revisão crítica das duas teorias de parentesco de pretensões 
universalistas – o funcionalismo estrutural britânico e o es-
truturalismo de Lévi-Strauss. E, ao menos parcialmente, 
esse redirecionamento teórico da disciplina é devido à ori-
ginalidade das formas de organização social indígenas, res-
ponsável dentre outras coisas, pelo deslocamento do tema 
do parentesco, desde há muito entendido como o núcleo 
central das chamadas “sociedades primitivas”.
 É por esse motivo que se exige percorrer o terreno 
da antropologia social do parentesco para compreender o 
pensamento indígena em sua especificidade e em seus pró-
prios termos. Não obstante isso, também é preciso consi-
derar outros aspectos da socialidade indígena, para além do 
parentesco, já que os conceitos clássicos da análise antro-
pológica, como linhagem e grupo de descendência, não se 
aplicam ali, como também não se aplicam os valores estáveis 
de consanguinidade e afinidade.
 Teoria indispensável à reflexão etnológica contem-
porânea, o perspectivismo ameríndio foi concebido como 
modelo genérico do pensamento indígena. Resultado direto 
das experiências de Viveiros de Castro dom os Yawalapíti e 
Araweté (aruaque e tupi-guarani, respectivamente), do di-
10 Sobre isso ver: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo; CUNHA, Manuela Carneiro 
da (Org.). Amazônia: Etnologia e História Indígena. Série Estudos, São Paulo: Editora. 
USP-NHII, 1993.
11 É também preciso mencionar os avanços dos estudos arqueológicos associados à Missão 
Arqueológica Franco-Brasileira do Piauí que, desde a década de 1970, realiza pesquisas 
nessa região, sob orientação da arqueóloga Niéde Guidon.



200

Jörn Rüsen:

álogo com Tânia Stolze Lima e da investigação de algumas 
pistas deixadas por Lévi-Strauss nas Mitológicas, o perspec-
tivismo ameríndio descreve uma sofisticada concepção de 
mundo em que a condição de humanidade é estendida a ou-
tras formas de vida animal, além do ser humano.
 Na concepção ameríndia, afirma Viveiros de Cas-
tro, o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos 
que o apreendem conforme diferentes pontos de vista, o que 
significa dizer que todos os seres veem o mundo da mes-
ma maneira, mudando, em contrapartida, o mundo que eles 
veem. Dada a universalidade da cultura, isto é, da humani-
dade como entidade potencial, o sujeito para o ameríndio 
não se constitui como uma propriedade fixa e exclusiva da 
espécie humana, mas como uma qualidade de sujeito que, 
em alguns casos, estende-se até mesmo a algumas espécies 
vegetais.12 E essa forma peculiar de pensamento apoia-se 
em uma noção “virtualmente universal” de que humanos e 
animais são originalmente indistinguíveis. A humanidade é 
aqui a instância primeva, a forma originária de “virtualmen-
te tudo o que povoa o universo”.
 Invertendo a lógica do evolucionismo de diferencia-
ção do humano a partir do animal, no pensamento indígena,

[…] a grande divisão mítica mostra menos a cultura se 
distinguindo da natureza que a natureza se afastando 
da cultura: os mitos contam como os animais perde-
ram os atributos herdados ou mantidos pelos humanos 
[…] Os humanos são aqueles que continuaram iguais 
a si mesmos: os animais são ex-humanos, e não os hu-
manos ex-animais. […] Assim, se nossa antropologia 
popular vê a humanidade como erguida sobre os alicer-
ces animais, normalmente ocultos pela cultura – tendo 
outrora sido “completamente” animais, permanecemos, 
“no fundo”, animais –, o pensamento indígena conclui 
ao contrário que, tendo outrora sido humanos, os ani-

12 A incidência maior parece ser sobre plantas com propriedades alucinógenas.
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mais e outros seres do cosmos continuam a ser huma-
nos, mesmo que de modo não-evidente.13

 Afirmar que animais são pessoas significa dizer que 
são também portadores das capacidades de intencionalidade 
e agência que proporcionam a condição e posição enunciati-
va de sujeito. E se essas “capacidades” são reificadas na alma 
ou no espirito de que todos são dotados, “e sujeito quem tem 
alma, e tem alma quem e capaz de um ponto de vista”.14 
 Diferentemente da concepção kantiana de fenôme-
no, para quem o ponto de vista cria o objeto, para o pensa-
mento ameríndio é o ponto de vista o que cria o sujeito. E 
se é sujeito quem tem alma, é capaz de um ponto de vista 
quem tem um corpo.  O corpo é o locus da perspectiva. Não 
por acaso a corporalidade participa de modo decisivo da 
construção social da pessoa, nas sociedades indígenas, cons-
tituindo-se como seu próprio idioma simbólico.15 
 Além disso, se essa capacidade de ocupar um ponto 
de vista, de atualização da “personitude” – intencionalidade 
e a agência humanas – não é propriedade fixa de uma ou 
outra espécie, ela se configura como “uma questão de grau e 
situação”. Pois a ideia de que os animais são gente – se veem 
como pessoas – está geralmente atrelada a uma outra: a de 

13 Viveiros de Castro apresenta, a esse respeito, alguns esclarecimentos: “Em primeiro lu-
gar, o perspectivismo raramente se aplica em extensão a todos os animais (além de englo-
bar outros seres); ele parece incidir mais frequentemente sobre espécies como os grandes 
predadores e carniceiros, tais o jaguar, a sucuri, os urubus ou a harpia, bem como sobre 
as presas típicas dos humanos, tais o pecari, os macacos, os peixes, os veados ou a anta. 
[…] Em segundo lugar, a “personitude” e a “perspectividade” – a capacidade de ocupar um 
ponto de vista – são uma questão de grau e situação, mais que propriedades diacríticas 
fixas desta ou daquela espécie”. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Perspectivismo e 
multinaturalismo. In: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Op. cit., 2002, p. 353.
14 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Perspectivismo e multinaturalismo. In: VIVEI-
ROS DE CASTRO, Eduardo. Op. cit., 2002, p. 372.
15 SEEGER, Anthony; MATTA, Roberto da; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 
A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. In: FILHO, João Pacheco 
(Org.). Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 1987.
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que a forma manifesta de cada espécie oculta uma forma 
interna humana que é o próprio espírito do animal – uma 
intencionalidade formalmente idêntica à consciência huma-
na. Comum a essa visão, existe a ideia de que os corpos são 
como roupas que podem ser trocadas, um envoltório que 
encobre um fundo de existência comum. O xamã é, nesse 
caso, a figura transespecífica por excelência, pois tem a habi-
lidade e o conhecimento da transmutação reversa.
 Mas o fato de a humanidade ser o fundo comum às 
diversas formas de vida não significa, no entanto, que todos 
possam assumir a posição enunciativa de sujeito em todas 
as suas relações. Diferente disso, a dinâmica da predação é o 
que irá definir os lugares assumidos por animais, humanos 
e espíritos no campo relacional, já que todos são humanos 
em seu próprio universo e potencialmente animais e espíri-
tos para outrem. Em poucas palavras, a definição de “ponto 
de vista” mantém uma relação de dependência com os esta-
tutos relacionais de “predador” e “presa”, sempre sujeitos a 
atualização pelo corpo que é o abrigo da perspectiva. E por 
“corpo” entende-se aqui não uma anatomia distintiva, mas 
um signo de diferenciação de determinados modos de ser 
que constituem um habitus.
 Dessa forma, o eu constitui-se como o espaço de 
autoidentificação humana, ao passo que ao outro são atri-
buídos os qualitativos de animalidade ou espiritualidade, 
conforme o caso. Assim, por exemplo, a onça ocuparia para 
o ameríndio o estatuto de espírito, uma vez que é um preda-
dor do ser-humano propriamente dito, ao passo que o porco 
do mato apresentar-se-ia para o humano propriamente dito 
como um animal, em razão de sua condição de presa.
 Justamente por não assinalar “regiões do ser”, mas 
“perspectivas”, isto é, configurações relacionais e pontos de 
vista móveis, é que o pensamento indígena atribui tamanha 
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importância à corporalidade. Também é possível entender 
o porquê das categorias indenitárias se expressarem tão 
particularmente por meio de “idiomas corporais” - como a 
alimentação e a ornamentação. Concebido como o ambien-
te de construção da diferença, o “corpo selvagem” ressalta 
a universalidade da cultura como seu próprio fundamento 
cosmológico. Ou melhor, se a cultura é a forma genérica 
do eu, o processo de objetivação do sujeito, para si mesmo, 
exige a singularização dos corpos (naturalização da cultura), 
enquanto a subjetivação do objeto implica a comunicação 
dos espíritos (culturalização da natureza). 
 Nota-se ainda que o corpo ameríndio não é pen-
sado enquanto fato, mas enquanto feito, uma vez que a 
necessidade de diferenciação o dota de uma qualidade 
performativa, ao que se deve à ênfase nos “métodos de fa-
bricação continua do corpo”. “Fabricar” o corpo significa, 
portanto, singularizar a manifestação genérica e virtual-
mente universal da condição humana.
 Essa mobilidade assegurada pela condição rela-
cional dos estatutos de predador e presa não implica, por 
conseguinte, uma harmonia entre os seres como se poderia 
erroneamente concluir. Afinal, o fato de compreender uma 
multidão de outros, virtualmente humanos, transforma o 
universo indígena em um mundo extremamente perigoso. 
E esse perigo constante resulta, segundo Viveiros de Castro, 
de um “fundo infinito de socialidade virtual” que é também 
o responsável pela fabricação do parentesco ameríndio. “Cor-
po” e “corpo de parentes” são duas realidades que precisam 
ser construídas e especificadas (marcadas), dado um fundo 
comum e indiferenciado de humanidade.
 Essa necessidade de singularização, gerada por essa 
indistinção originária, diz muito sobre a especificidade do 
modo de socialização ameríndia e corresponde, talvez, à 
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nossa maior dificuldade de compreensão do pensamento 
indígena. Conforme afirma Viveiros de Castro, o parentes-
co amazônico distribui diversamente os valores atribuídos 
à consanguinidade e à afinidade, tendendo a sua inversão. 
Desse modo, à afinidade se atribui a função de dado na “ma-
triz relacional cósmica”, enquanto a consanguinidade cons-
titui a “província do construído”. E, assumindo a função de 
dado da matriz relacional cósmica, a afinidade amazônica 
constitui-se, virtualmente, como o modo genérico da rela-
ção social, uma vez que a passagem do próximo ao distante 
no campo relacional indica um progressivo predomínio da 
afinidade sobre a consanguinidade.
 Essa ideia de afinidade como princípio dominante 
foi definida por Viveiros de Castro com o conceito de afini-
dade potencial, baseando-se em evidências etnográficas que 
demonstram que “a afinidade amazônica pode se aplicar a 
relações com estranhos mesmo se nenhum casamento acon-
tece; e [...] sobretudo aqueles estranhos com os quais o casa-
mento não é uma possibilidade”.16 
 Nesse sentido, a afinidade potencial constitui-se 
como “uma espécie de esquema transcendental de determi-
nação da alteridade” comum a todas as sociedades indígenas 
das terras baixas da América do Sul. E desse modo, embora 
a categoria da “afinidade” continue a servir de linguagem 
dominante, o conceito de “afinidade potencial” sugere que 
o parentesco e seus termos de oposição aliança/filiação, 
consanguinidade/afinidade não atuam nessa região como 
“operador sociológico de totalização”. O que se deve à con-
dição de dimensão simbólica da “afinidade potencial”. Sem 
constituir-se como um componente do parentesco, como 
acontece em relação à “afinidade efetiva” (por aliança ma-
trimonial), a afinidade potencial é uma dimensão exterior 
16 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Atualização e contraefetuação do virtual: o pro-
cesso do parentesco. In: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Op. cit., 2002, p. 408.
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a ele. Ela é, mais precisamente, “a dimensão de virtualidade 
de que o parentesco é o processo de atualização”.
 Minha insistência na descrição de características tão 
específicas tem uma razão de ser e está relacionada a uma 
importante conclusão de Viveiros de Castro. A conclusão à 
qual chegara é a de que a afinidade é uma posição onipre-
sente no teatro das relações indígenas com o outro, sejam 
quais forem os personagens envolvidos – brancos, inimigos, 
animais ou espíritos. O outro, afirma, é antes de tudo um 
afim, por isso “afinidade potencial”. Trata-se, por conseguin-
te, de um conceito-chave para a interpretação da socialidade 
amazônica, uma vez que funciona como clave que dita o 
tom das relações coletivas e particularizadas com o exterior. 
Nas palavras dele:

Sugiro que esses coletivos de parentesco são definidos 
e constituídos em relação, não a uma sociedade glo-
bal, mas a um fundo infinito de socialidade virtual. E 
sugiro que tais coletivos se tornam locais, isto é, atu-
ais, ao se extraírem desse fundo infinito e construírem, 
literalmente, seus próprios corpos de parentes. Esses 
seriam, respectivamente, os sentidos de afinidade e de 
consanguinidade no mundo amazônico.17

 Em resumo, a afinidade exige como meio de fabri-
cação dos “grupos locais” a sua própria despotencialização, 
cujo processo se dá pela diferenciação intencional daquilo 
que é universalmente dado como diferença. Em outras pa-
lavras, ela é o fundo virtual da diferença contra o qual é 
preciso construir “uma figura particular de socialidade con-
sanguínea”. Ela é, por isso, o campo “não marcado” contra 
o qual é preciso determinar uma diferença particularizante. 
Trata-se, por conseguinte, de um processo de fabricação por 
“atualização e contra efetuação do virtual”.
17 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Atualização e contraefetuação do virtual: o pro-
cesso do parentesco. In: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Op. cit., 2002, p. 418.
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 A questão poderia ser posta de outra forma: uma vez 
concebida como dado, a afinidade pressupõe a não afinidade, 
pois é portadora de sua própria diferença interna – já que é 
a formula universal da economia simbólica da alteridade. Se 
o próprio potencial de diferenciação é dado pela afinidade, 
diferenciar-se dela implica “afirmá-la por contraefetuação”. 
Assim, a atualização se dá pela marcação do que, em princí-
pio, é absolutamente indeterminado, em uma progressão que 
se estende da alteridade afim à identidade consanguínea.
 Se os polos entre os quais são ordenados os fenô-
menos naturais e sociais jamais podem ser idênticos (gême-
os), o pensamento indígena requer essa peculiar forma de 
abertura ao outro da qual falara Lévi-Strauss. Abertura essa 
que se manifesta como uma constante própria aos regimes 
de subjetivação ameríndios. Na fabricação dos corpos e na 
construção do corpo de parentes, o dualismo ameríndio as-
sinala esse desequilíbrio como a condição mesma de sua so-
cialidade, pois, como lembra Viveiros de Castro, “a Bildung 
ameríndia incide sobre o corpo antes que sobre o espírito”.18

 Parece difícil precisar o quanto essa dinâmica de so-
cialização e o desequilíbrio que é a sua própria condição in-
cidem sobre a experiência ameríndia do tempo e da história. 
Porém, o crescente interesse pelas sociedades indígenas das 
terras baixas da América do Sul – esteja ele especificamente 
voltado para os mitos, para as narrativas de contato, para o 
cotidiano ou, em linhas gerais, para os regimes simbólicos 
que lhes são próprios – tende a revelar, ainda que a passos 
lentos, novos caminhos para se pensar sua própria historici-
dade. Mais do que isso, a compreensão do que há de especí-
fico no pensamento indígena deve nos permitir o privilégio 
do espanto com a nossa própria especificidade. E essa parece 
ser a principal motivação para a comparação intercultural.

18 Idem. O problema da afinidade na Amazônia. Op. cit., 2002, p. 105.
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 Se, conforme a lógica do pensamento indígena, o 
critério maior de diferenciação não é entre os seres humanos 
vivos, mas entre vivos e mortos, isso significa que até mesmo 
o impulso etnocêntrico é vivenciado por essas populações de 
forma diferente, se é que é experimentado. Considerando 
que a dinâmica da identidade e da diferença no pensamento 
indígena opera de modo sensivelmente diferente do modelo 
presumido por Rüsen como universal, essa constatação gera 
um domínio de observação e análise ainda muito restrito ao 
universo da etnologia americanista e, portanto, ainda pouco 
explorado pelos(as) historiadores(as).
 E como sugeri anteriormente, as noções de humani-
dade para a tradição ocidental e para o pensamento amerín-
dio expõem o desafio da comunicação intercultural de forma 
paradigmática, pois exige que extrapolemos o formalismo te-
leológico e as concepções abrangentes de história em direção 
a outros critérios comparativos. Penso que a insistência sobre 
a coerência e unidade das histórias em uma única multiplici-
dade delas pode dificultar e, em casos como esse, inviabilizar 
a possibilidade real de reconhecimento de certas interseções 
culturais e políticas entre ambas as culturas históricas. Mas, 
ao mesmo tempo, se Eduardo Viveiros de Castro sugere que 
embaralhemos as cartas conceituais para compreender o pen-
samento indígena, penso que, sob a ótica da interculturalida-
de, o exercício não pode se encerrar aí.
 Teríamos alguma chance se optássemos, à maneira 
de Marcel Detienne, pelo caminho da comparação do in-
comparável? Talvez sim, talvez não. De todo modo, o que 
parece realmente promissor nesse caso é a tarefa de emba-
ralhar e redistribuir as cartas conceituais dos mundos de lá e 
de cá. O que somente parece possível mediante um exercício 
prévio de desintoxicação de si mesmo.



208

Jörn Rüsen:

BIBLIOGRAFIA

CALDAS, Pedro Spinola Pereira. O que significa pensar historicamente: Uma 
interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado 
em História) –, Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

MATA, S. Elogio do Historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de et al. A Di-
nâmica do Historicismo: Reinventando a historiografia moderna. Belo Hori-
zonte: Argumentum, 2008.
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Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior1

 Tarefa ingrata comentar propostas tão interessan-
tes como as defendidas pelos professores Pedro Caldas e 
por Ana Carolina Pereira. Reservo-me a possibilidade de 
apenas apontar algumas problemáticas acentuando um ou 
dois aspectos de cada um dos temas apresentados por cada 
palestrante. Esta pequena contribuição tem por fim tra-
tar dos seguintes aspectos e uni-los numa reflexão final: 1) 
debater com Pedro Caldas o tema do trauma na obra de 
Jörn Rüsen; 2) enfrentar os limites da interculturalidade 
de Rüsen a partir das categorias culturais perspectivistas, 
seguindo Ana Pereira e a discussão antropológica sobre o 
mito. Partindo da obra de Jörn Rüsen, tenta-se articular 
alguns aspectos do ‘que faz um historiador quando enfren-
ta o trauma ou o mito para fazer história’2?
 A questão do trauma se justifica pelo problema da 
emergência, nas últimas décadas, da memória traumáti-
ca como um tópico fundamental das ciências humanas 
e da historiografia, em especial, na medida em que tal 

¹ Professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e do Programa de Pós-Graduação em História da mesma instituição, além de coor-
denador do Grupo de Pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais.
² Truque com a famosa interrogação com o qual Arthur Assis sintetizou a pesquisa de 
Jörn Rüsen. Cf.   ASSIS, Arthur. A teoria da história de Jörn Rüsen: uma introdução. Goi-
ânia: Ed. UFG, 2010.

Trauma e mito: 
questões aos limites 
em diálogo com 
a teoria de Rüsen
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questão mobiliza aspectos centrais, tais como a própria 
possibilidade da reconstrução do passado pelo conheci-
mento historiográfico e sua função ao fazê-lo. Já o mito 
“persegue” a história/historiografia desde o mundo an-
tigo, sendo que décadas atrás sua potência perturbadora 
fora reavivada pelas teorias da história narratológicas de 
forma radical, as quais tiveram uma de seus epítomes na 
obra de Hayden White. Trauma e o mito serão tratados 
como problemas-limites da ciência da história por meio 
dos quais iremos conduzir esta “má-leitura”3 das contri-
buições de Pedro Caldas e Ana Pereira. 

*      *     *

 Pedro Caldas explora o significado historiográfico 
das chamadas experiências traumáticas e sua relação com 
o conhecimento histórico a partir da teoria de Jörn Rüsen. 
Segundo Caldas, a experiência traumática pode não ser o 
índice mais condizente para definir a crise catastrófica vi-
vida no e após o Holocausto. O autor almeja esclarecer as 
noções de crise catastrófica e trauma na obra de Rüsen, bem 
como propor, a partir dos instrumentos metodológicos da 
hermenêutica de Max Weber, da dialética de Karl Marx e 
da genealogia de Michel Foucault, o trabalho como um índi-
ce da crise catastrófica típica da emergência da modernida-
de. Caldas afirma, seguindo uma avaliação dessas propostas, 
que a metodologia historiográfica pode ser considerada um 
sintoma de uma crise catastrófica mais severa e que não en-
contra paradigma no trauma.

3 O termo remete a uma tradução possível da palavra misreading usada por Harold Bloom 
– o outro termo seria “desleitura”. O termo “má-leitura” é usado como sinônimo de um 
comentário com o objetivo explícito de ser infiel-fiel ao primeiro texto que tomou como 
referência. Cf. BLOOM, Harold. Um mapa da desleitura. Rio de Janeiro: Imago, 2010.
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 Na abertura deste colóquio o próprio Jörn Rüsen4 
apontou que entre as questões centrais da ciência da his-
tória e da teoria da história na atualidade estaria a reflexão 
sobre o “trauma” como “experiência limite” a qual deveria 
ser reconstruída a partir de seu entendimento como “evento 
limite”. O traumático, portanto, deveria tornar-se material 
da reflexão historiográfica, tópico já levantado anos atrás 
pelo teorista alemão5. Rüsen aponta para a incorporação do 
“evento limite” como uma restruturação da experiência ca-
tastrófica ao redor de um conceito de sentido mais amplo. 
Segundo o teorista alemão seria o caso menos de oferecer 
uma narrativa que encerrasse o passado numa estrutura nar-
rativa gerativa de uma compreensão, e, mais da incorporação 
da fratura e da dificuldade de construção do sentido como 
um dos componentes possíveis da elaboração da narrativa 
histórica segundo os métodos de produção do conhecimen-
to histórico por meio da matriz disciplinar. O “não sentido” 
tornar-se-ia, portanto, um objeto de pensamento do histo-
riador e da própria cultura histórica uma vez que questionar 
sobre eventos como o holocausto implica em aceitar que a 
resposta “só pode provir da persistência em pensar a falta de 
sentido. Isso exigiria, contudo, ver na própria categoria de 
sentido uma ambivalência”6. Seria preciso, advogou o autor 
alemão em um de seus últimos livros, enfrentar o aniquila-
mento traumático de sentido por meio da transformação 
de seu horizonte em objeto e não em diagnóstico último de 
que a experiência história não pode ser significada.

4 Conferir texto Engajamento na perspectiva meta-história, nesta coletânea.
5 RÜSEN, Jörn. Sobre alguns fundamentos teóricos da didática da História. In: I SEMI-
NÁRIO JÖRN RÜSEN. Um balanço da obra de Jörn Rüsen: Teoria, Historiografia, Di-
dática, 2015, Natal. Palestras ... UFRN, 2015. Disponível em:<https://www.globunis.com/
XX/Unknown/882669571768175/I-Semin%C3%A1rio-J%C3%B6rn-R%C3%BCsen>. 
Acesso em 28 de agosto de 2021. 
6 Ibidem, p. 281.



212

Jörn Rüsen:

 Pedro Caldas nos assegura que a “experiência limite” 
tratada por Rüsen no tipo ideal da “crise catastrófica” refe-
re-se a uma fratura dos padrões explicativos e narrativos da 
consciência histórica os quais se tornam incapazes de ofere-
cer uma significação de fenômenos como os genocídios do 
século XX. Frente este crack de horizonte, que convencional-
mente é associado a termos como o irrepresentável da Shoah, 
apontar-se-ia para a impossibilidade da narrativa histórica 
de gerar significação para o passado. Caldas, portanto, se-
gue um Rüsen que desde os anos 1990 se pergunta sobre 
as crises catastróficas na tentativa de refletir sobre como 
eventos limites dificultam a capacidade de significação da 
ciência da história. Contra a perda de sentido que fragmen-
tou o conhecimento histórico-historiográfico e construiu 
um apego à tópica do discurso da memória, Rüsen propõe a 
possibilidade de teorizar a historiografia como uma meto-
dologização da produção do sentido disposta a incorporar o 
sem-sentido, a falta que aponta à necessidade de narração. A 
“crise catastrófica” seria, portanto, uma experiência histórica 
a ser trabalhada na narrativa histórica pela oscilação entre a 
construção de um padrão de significação que enfrente sua 
precariedade de exposição e que permita uma destrauma-
tização pela historicização. Esta, inclusive, deve sustentar 
eticamente o valor máximo sobre o qual se ergue a própria 
produção do conhecimento histórico científico: a defesa ir-
revogável dos direitos humanos.
 Caldas vai além de Rüsen e decide problematizar 
se não haveria uma possibilidade de pensar a estrutura do 
trabalho na formação da modernidade como uma forma 
de experiência catastrófica cotidiana que tiraria de even-
tos como o holocausto e da noção de trauma o caráter de 
modelo conceitual da crise. Perceba-se que Caldas tanto 
almeja articular que a crise catastrófica não precisa ser uma 
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crise traumática, bem como que o holocausto não é o mo-
delo de fato ideal para uma crise catastrófica. Aproprian-
do-se das operações substanciais do passado descritas por 
Rüsen no processo de metodologização da história, Caldas 
acrescenta a genealogia ao time formado pela hermenêuti-
ca, dialética e analítica7. O autor brasileiro aproxima-se das 
perspectivas de Karl Marx, Max Weber e Michel Foucault, 
entregando-nos o escopo da qualificação das experiências 
de instauração da sociedade moderna por meio do traba-
lho, o qual, parece necessariamente apontar (em todos três) 
para uma dissociação entre “eu” e “ser no mundo social” 
com clara elipse do aprendizado narrativo para trabalhar 
tal dissociação. Ou nas palavras de Caldas, a “crise de rup-
tura” característica da modernidade é a “experiência do tra-
balho”, que aciona carências de orientação “em relação a 
nós mesmos, ao que fazemos e fizemos de nós para viver”.
 Seria desnecessário mencionar, mas tal questão é a 
mesma base conceitual do que Jörn Rüsen compreende como 
crise catastrófica – na medida em que a dissociação das ex-
pectativas dos modelos vigentes está relacionada a um “eu” 
que se sente deslocado do “ser/viver” no mundo histórico e 
sua narrativa parece incapaz de realizar a reconstrução da 
identidade. Indo além da noção da experiência traumática 
como algo localizável num evento dado, Caldas identifica na 
leitura dos três autores mencionados acima a problemática de 
como as noções de modo de produção (em Marx), de sistema 
(em Weber) e de dispositivo (em Foucault) criariam, cada um 
a seu modo, um corpo estrutural de experiências dissociativas 
catastróficas que causam deslocamentos nos padrões inter-

7 Ocorre um deslocamento das ideias de Rüsen expostas em Reconstrução do Passado, uma 
vez que Caldas inclui a genealogia como um modelo metodológico proposto por Michel 
Foucault na esteira de Nietzsche. Seria uma tipologia diferenciada e não prevista pelo 
teorista alemão.



214

Jörn Rüsen:

pretativos do passado e da construção da orientação comum8. 
Mais do que diagnósticos, as metodologias desses autores for-
necem estruturas narrativas e conceituais e ao mesmo tempo, 
tornam-se sintomas da dissociação que teorizam.
 Minha leitura das ideias de Caldas, porém, condu-
zem-me a uma interpretação diferenciada do que ele deseja 
afirmar a partir de Rüsen. Se a fratura da orientação e a fun-
ção da história não são apenas um efeito localizado e atingem, 
segundo Pedro Caldas, a própria metodologia da história, 
cumpre saber em que ponto ocorreu “essa fratura na metodo-
logia da história em responder às demandas?”. Se o “método” 
se tornou sintoma do viver na modernidade (“no que fazemos 
de nós para viver”, no dizer do autor) e se esta poderia ser 
qualificada como “catastrófica” no que ela se diferenciaria, em 
alguma medida, da experiência traumática se aparentemente 
envolve também uma noção de recalque do passado?
 Para desenvolver o tema, preciso violentar a pro-
posta de Caldas e realizar certa visada sobre a psicanálise, 
voltando para o conceito de trauma e a Jacques Lacan. Este 
esteve empenhado em definir o real em termos do traumá-
tico, apontando que aquele seria o próprio encontro falto-
so com o real. Na condição de faltoso, o real não poderia 
ser representado, mas apenas repetido – aliás, teria de ser 
repetido! A repetição serviria, portanto antes para proteger 
do real, compreendido como fonte de sofrimento do qual 
não se tem notícia da origem. Paradoxalmente, essa mesma 
necessidade de repetição apontaria para o real, e neste caso, 
este sempre romperia o anteparo da repetição, numa ruptura 

8 Essa tese pode ser encontrada na famosa introdução de Tudo que é sólido desmancha no 
ar quando Marshall Bermann afirma – não sem ironia – haver um vínculo histórico entre 
Marx, Weber e Foucault pelo princípio da dissociação entre ser sujeito social e o meio 
social: “o que ele [Foucault] tem a dizer é uma interminável, torturante série de variações 
em torno dos temas weberianos do cárcere de ferro e das inutilidades humanas, cujas 
almas foram moldadas para se adaptar às barras”. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido 
desmancha no ar. São Paulo: Cia das Letras, 1999, p. 32.
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que se perde no sujeito e não no mundo. Para Lacan – e isso 
é fundamental para os teóricos/historiadores que lidaram 
com o ‘trauma social’ na atualidade, de Dominick LaCapra 
a Hal Foster – não existiria sujeito no trauma, uma vez que 
sua posição seria evacuada.9 Contudo – e eis o paradoxo do 
pensar histórico sobre o trauma na segunda metade do sé-
culo XX – isso não significa que o trauma não possa ser mo-
bilizado na cultura pública ou na racionalização histórica. 
A fonte da evacuação do sujeito pode funcionar como um 
lugar negativo para reconduzir o próprio sujeito no encon-
tro rumo a um real inalcançável:

... na cultura popular o trauma é tratado como um 
acontecimento que assegura o sujeito, e nesse registro 
psicológico o sujeito, embora perturbado, volta como 
testemunha, atestador, sobrevivente. Eis aí decerto um 
sujeito traumático, e ele tem autoridade absoluta, pois 
não se pode contestar o trauma de outrem: só se pode 
acreditar nele, até mesmo identificar-se com ele, ou 
não. No discurso do trauma, portanto, o sujeito é a um 
só tempo evacuado e elevado10.

 A dissociação catastrófica que está implicada no 
trauma, portanto, seria uma experiência catastrófica de ele-
vada intensidade, mas necessariamente não desafirmaria o 
sujeito. Também é importante notar o fato de que para ha-
ver um trauma, precisaria haver pelo menos dois traumas: 
uma situação de choque (a “crise”, na terminologia de Rü-
sen) tornar-se-ia um trauma quando for recodificada por 
um acontecimento posterior que a aciona como memória 
– o efeito a posteriori apontado por Freud. Em suma, se-
ria necessária uma crise no presente para reposicionar uma 
situação do passado como crise no passado a qual, contu-
do, permanece como problema no agora. A questão está, 
9 O que o aproxima da radical crítica pós-estruturalista do sujeito.
10 FOSTER, Hal. O Retorno do Real. São Paulo: Cosac & Naify, 2014, p. 158.
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portanto, no nível da localização da carência de orientação 
que motiva o diagnóstico da crise catastrófica da qual o ho-
locausto seria um modelo, segundo Rüsen, mas de quem 
os modos de trabalho e vida da modernidade seriam a es-
trutura, segundo Pedro Caldas. Rüsen, em especial, parece 
tratar do trauma como um problema de inserção de sentido 
posterior. Sem explorar as implicações teóricas da questão – 
pelo menos em algum texto que eu conheça – haveria uma 
situação histórica transformada em trauma, a qual precisa ser 
redimensionada pela consciência histórica. Neste sentido, 
uma crise “torna-se traumática” (Rüsen, 2009, p. 171), mas 
o teorista alemão, ao mesmo tempo, parece entender este 
trauma/catástrofe como uma resposta à própria experiência 
traumática primeira. Parece-nos, portanto, que Rüsen não 
diferencia a ressignificação traumática da correlação entre 
eventos passados (situação primeira) e eventos recentes (si-
tuação trauma-memória a posteriori). A rigor um primeiro 
acontecimento esvaziado como trauma necessariamente não 
fora experienciado enquanto tal no passado, embora possa 
ter envolvido sofrimentos e angústias reais do sujeito11.
 Espero já ter ficado claro que se trata de encarar algo 
similar a “temporalidade psíquica” na constituição da histo-
ricidade do trauma como tópico do pensamento histórico 
e da metodologia da história. Penso no esforço da reflexão 
lacaniana sobre o real como trauma, nas atividades das neo-
vanguardas artísticas da segunda metade do século XX, mar-
cadas por realismos e ilusionismos traumáticos, na teoria da 
memória como reação aos testemunhos dos sofrimentos e 
genocídios variados registrados, bem como na própria teoria 
de Rüsen, que precisa posicionar-se frente a essa conjuntura 

11 Isso explicaria a latência da memória traumática e sua explosão apenas anos ou décadas 
depois, como a emergência de traumas da primeira guerra mundial nas décadas posterio-
res. Seria o trauma um processo de traumatização da vivência histórica dos sujeitos? A 
pergunta parece evidenciar a resposta.
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como constitutiva da consciência histórica contemporânea. 
Ao seguir as ideias de Pedro Caldas, para quem a metodo-
logia histórica foi evacuada de sua capacidade de elaboração da 
experiência e tornou-se um sintoma, uma crítica da metodologia, 
não estamos aparentemente encontrando o ponto efetivo do 
choque atual (a crise catastrófica!), do que essa crise, em lin-
guagem psicanalítica, seria o sintoma segundo? Pergunta-se 
assim: o que nos faz hoje reler Freud, Lacan ou Marx, Weber e 
Foucault em seu diagnóstico do trabalho, como sintomáticos das 
experiências catastróficas que atingem o aparato da ciência da 
história? Qual o nosso choque que transforma o trabalho, 
condição de vida no mundo capitalista, e faz com uma com-
preensão teórica da história seja marcada pelo choque e até 
uma “história do trauma”12?
 A pergunta acima tem outra fonte de inspiração a 
qual não posso explorar, mas que serviu para levar a discus-
são a outro patamar. A leitura do texto de Caldas remeteu-
-me diretamente à interpretação instigante, hoje bastante 
conhecida, de Giorgio Agamben (2007) da civilização oci-
dental pelo paradigma e seu uso do campo como paradigma 
da modernidade. Não há espaço aqui para explorar todas as 
dimensões da obra de Agamben, além de faltar-me a com-
petência para tanto, mas em pelo menos dois de seus livros 
(Agamben, 2007; 2008) o filósofo evidencia como a vida 
nua na atualidade é marcada por uma ambiguidade funda-
mental entre insacrificável e exposição à morte, numa espécie 
de dissociação mesma dos sujeitos políticos como seres vi-
ventes. Numa releitura da biopolítica de Foucault, Agam-
ben afirma que vida e morte são conceitos políticos que per-
fazem uma estrutura político-jurídica. Ambos movem-se na 
linha indiferenciada em ser ou não ser reconhecida como tal 
conforme a exceção é mobilizada para incluir/excluir a vida 

12 Ou uma história de discurso do trauma?
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comum. Usando como modelo a situação dos refugiados e 
dos campos de concentração, Agamben reconhece como 
comuns as práticas de governo no qual a excepcionalidade 
e a suspensão de direitos esta vinculada não a situações de 
guerra, mas como regra de gestão dos estados. Os sujeitos da 
modernidade vivem assim, numa situação em que o campo é 
o negativo que define a própria vivência política, dissociados 
ou dissociáveis a qualquer momento conforme a oscilação do 
poder soberano. O “que fazemos e fizemos de nós para vi-
ver”, neste sentido, pode ser visto para além do universo do 
trabalho, na gestão da vida política que torna viável o mun-
do do trabalho e que é decidido aquém e além dos sujeitos.
 A definição do campo e do estado de exceção como pa-
radigmas da modernidade em Agamben acentua as ambigui-
dades, indecibilidade e indiferenciação do cotidiano contem-
porâneo que coloca em crise constante os próprios paradigmas 
de orientação da vida política, o que é o mesmo que dizer que 
existe uma constituição social catastrófica dos sujeitos e carên-
cias de orientações conforme sejam lançados nas fronteiras das 
excepcionalidades do poder soberano. O processo de desuma-
nização e expoliação que seria observável nos campos de con-
centração, nesse sentido, seria a condição do homem nas so-
ciedades avançadas, na medida em que potencialmente somos 
definidos pelos que lá são colocados e nas oscilações do poder 
podemos ser nós a ocuparmos aquele mesmo lugar. O campo 
de concentração seria o evento-catástrofe que expunha uma 
lógica mais ampla. A leitura de Agamben remete a nossa per-
gunta original quando o choque, a oscilação e indeterminação 
dos lugares, o campo, a exceção tornam-se índices definidores 
de uma dada historicidade, sintomas de uma trajetória históri-
ca vista pela quebra da carência e dificuldade de orientação.
 Espero já ter ficado claro as aproximações que in-
sinuo de forma heterodoxa com o texto de Pedro Caldas. 
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Este leu Marx, Weber e Foucault, o trabalho e a sociedade 
tal como desenhada como um conjunto de experiências de 
dissociativas catastróficas as quais, Caldas interpreta como 
co-extensivas à capacidade de elaboração da experiência como 
narrativa, o que geraria uma crise e crítica da metodologia. O 
autor indaga se atribuir crise catastrófica realmente impli-
caria em crise traumática ou mesmo no uso da noção de 
trauma. De nosso ponto de vista, esta consideração reme-
te diretamente a dimensão social e pública do discurso do 
trauma ou da catástrofe que se tornou, aparentemente, num 
dos constructos de identidade pela negatividade. Como não 
me cabe conferir respostas, mas complicar o problema, per-
guntaria se as noções de crise catastrófica, a crise traumática e 
o discurso do trauma em Jörn Rüsen, bem como a dissocia-
ção estrutural e catastrófica do sujeito no mundo ocidental 
verificada por Pedro Caldas na metodologia da história e a 
dissociação em campo na vida política de Giorgio Agam-
ben não poderiam participar de um mesmo movimento de 
transformação do trauma como metáfora da condição de 
uma economia da dissociação subjetiva? 

* * *

 O questionamento a Pedro Caldas assim tem o ca-
ráter de uma pergunta sobre a narratividade do difícil de 
entender. Se o trauma é dessas categorias problemáticas 
que desafia o enredamento forçando novas modalidades de 
narrativas, como chamaram atenção perspectivas díspares 
como as de um Hayden White ou de um Saul Friedlander, 
a consequência imediata da leitura de Caldas é que a mo-
dernidade é uma máquina formadora de quebras narrativas13 
13 Entenda-se a expressão – algo tosca, reconheço – de “formadora de quebras de narra-
tivas” não é o mesmo que “destruidora de narrativas”. Tenta-se evidenciar que a moder-
nidade se faz pela mobilização e fabricação narrativas e de situações para fraturá-las. A 
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e, na nossa interpretação, a historiografia e a própria teoria da 
história seriam sintomas não apenas reflexões sobre esse fazer 
história, mas o próprio fazer história lidando com a ambigui-
dade do sentido, inclusive quando este escapa. Ambiguidade 
de sentido e escapatória da significação também marcam a 
reflexão de Ana Carolina Pereira, sendo que agora é a proble-
mática das categorias narrativas não-ocidentais que entra em 
questão. Novamente a teoria de Rüsen é questionada em seus 
limites para que possa entender, afinal, como ela permitiria 
diagnosticar as semelhanças entre as diversas modalidades de 
narrativas históricas independente da matriz cultural. Parece-
-me que Ana Barbosa lida com uma ordem da ambiguidade 
de sentido, cujo nome mais popularizado entre os historiado-
res até alguns anos atrás era o de mito. Nele também, o sen-
tido escapa, ainda que não mais pela falta. Mas antecipo-me: 
primeiro vamos ao argumento da autora.
 A discussão de Ana Carolina Pereira inquieta em algo 
que sempre me perturbou desde que comecei a ler as obras de 
Jörn Rüsen, ainda que sem compromisso de entendimento 
completo sobre sua teoria: o mito. Aqui assumo meu lugar 
de fala de pesquisador que foi obrigado a enfrentar mitos e 
que está muito influenciado pelas leituras historiográficas e 
antropológicas. A teoria da história, por sua vez, pareceu-me 
(escrevo com certeza da injustiça da próxima afirmação), por 
anos a fio, pobre na teorização sobre o mito, sempre visto 
como forma de conhecimento do passado aquém do que a 
história poderia oferecer. Os poucos teóricos que consegui-
ram apontar o vínculo claramente entre ambos os termos 
sempre o fizeram de fora da própria historiografia.
 Caso tenha entendido direito a proposta de Pereira, 
que qualifica a teoria da história de Rüsen com um forma-
lismo teleológico no qual, abandonando-se dos conteúdos, 

modernidade foi e é uma grande factory de narrativas.
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o telos se estabelece na afirmação do tempo como categoria 
central que se transforma em variações diversas da falta à 
consciência das dimensões temporais, segundo esse mesmo 
formalismo o pensamento histórico é uma universal cultu-
ral, o que não significaria que teria a mesma tipologia em 
todas as culturas. Minha ignorância não me permite saber 
como Rüsen caracteriza o mito ao certo, por exemplo, o 
qual, concebo – numa certa leitura heterodoxa – estaria na 
base estrutural do “pensamento selvagem”, para tomar a bela 
caracterização rousseuaniana de Claude Lévi-Strauss.
 Dos meus encontros com Rüsen encontro afirma-
ções esparsas do tipo “o mito não se relaciona com a expe-
riência como condição necessária de confiabilidade”14 ou, 
já mencionando o holocausto, de que o mito “preservaria 
o caráter traumático”, que naquele caso, remeteria ao ape-
go a memória, a qual, claro, não precisaria ser traumática. 
Suspeito da ligação entre mito e memória na teoria de Rüsen, 
mas isso seria um tópico de investigação da obra do autor ale-
mão. Ousaria postular algo, contudo: parece-me que mito 
seria uma subcategoria da narrativa, essa sim, uma catego-
ria central na teoria da história contemporânea. Em breve 
retornamos a este ponto.
 Seguindo Ana Carolina Pereira, na abordagem do 
perspectivismo ameríndio, dimensiona-se novamente a in-
terculturalidade proposta de Rüsen, aproximando-se da-
quilo que convencionalmente, no senso comum dos que se 
acham ocidentais, configuramos como sociedades que pensam 
pelo mito, a qual, se bem entendi Rüsen, seria uma modali-
dade tradicional & exemplar de narrativa histórica. A torção 
do perspectivismo de Eduardo Viveiro de Castro, contudo, 
como demonstra Pereira, redireciona completamente a po-
14 RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. 
Tradução de Pedro Spinola Pereira Caldas e Valdei Lopes de Araújo. História da Historio-
grafia, n.2., março, 2009, p. 199.
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tência subversiva das considerações de Lévi-Strauss, para 
quem o mito, a narrativa primal do pensamento selvagem 
seria assumidamente anti-histórica15. Para Pereira o perspec-
tivismo destrói a fronteira clara entre consciência histórica e 
o que compreendemos como mito no ocidente.
 A historiografia se relaciona com o mito de uma 
forma muito ambígua. A história do conceito remete a 
muitos usos, mas raramente atribuía um ganho cognitivo 
no passado distante. A relação entre mito, ficção e engano 
tem sido mote de muitas avaliações críticas desde a filoso-
fia antiga, e em parte, a tradição historiográfica desenvol-
veu-se numa narrativa que rejeita o mito em prol de dados, 
datações e testemunhos que teve em Tucídides um de seus 
momentos de afirmação16. No século XX o mito emanci-
pou-se como categoria antropológica e filosófica do co-
nhecimento, alcançando mesmo um poder paradigmático 
na definição do poder explicativo das relações dos homens 
entre si e com a natureza.
 A reação da historiografia e da teoria da história tem 
sido ambígua desde então: por um lado, frente aos críticos 
que atribuíram à história uma qualificação de mito de so-
ciedades não-tradicionais – as que Claude Levi-Strauss17 
chamou de “sociedades quentes” – a teoria da história reagiu 
apropriando-se do conceito de narrativa para atribuir sig-
nificado as semelhanças e distanciamentos entre história e 
mito; por outro lado, o papel frequentemente de desmonte 
ideológico da memória pública ou de iconoclasmo de tra-
dições deu a história uma qualidade desmitificadora e des-

15 Porque por história, Claude Lévi-Strauss entendia a variação do mito contemporâ-
neo para as “sociedades quentes”. Isso significava que história não tinha qualquer caráter 
científico. Cf. LEVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas, SP: Papirus, 
1998. Notadamente o capítulo 8.
16 GINZBURG, Carlo. Mito e distância. In: Olhos de Madeira: nove reflexões sobre a 
distância. São Paulo: Cia das Letras, 2006.
17 LEVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1998.
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mistificadora, na medida que um dos efeitos do trabalho do 
historiador tem sido, justamente, destruir os mitos do pas-
sado e sobre o passado. O mito, portanto, é movido entre ser 
aquilo que se assemelha com a história ou que esta simula, e 
aquilo do que a história se diferencia e desfaz, instaurando 
uma dúvida fundamental sobre o passado que ele designaria.
 Aqui cabe pensar um pouco sobre a própria catego-
ria mito que os antropólogos e historiadores das religiões 
designam como uma forma fundamental de construção da 
cosmovisão de sociedades não-tradicionais. Não é de hoje 
que a crítica etnográfica tem apontado que conceber mitos 
em sociedades indígenas, por exemplo, significa atribuir um 
nome relacionado com as diferenciações culturais discipli-
nares ocidentais (mito) a prismas culturais que não diferen-
ciam entre o que chamaríamos de história e memória. Mar-
cel Detienne tem avisado que não existe o mito como forma 
de conhecer, mas apenas as mitologias (conjuntos de mitos 
ou narrativas)18. Furio Jesi, por sua vez, chamou atenção 
para como os estudiosos ocidentais entram num mecanis-
mo intelectivo de elaboração de mitos (narrativas fortemen-
te poéticas) ao qual ele chamou, com muita propriedade, de 
máquina mitológica19. Visto de um ponto de vista pós-co-
lonial, digamos, o mito é uma classificação hierárquica de 
formas diversas de pensamento com alcance é cosmogônico 
não-ocidental. Ou seja: falar em sociedades tradicionais mí-
ticas é designar “de fora” e do ponto de vista dos ocidentais 
algo que só é mito, na verdade, para os próprios “ocidentais”.
 Como dito acima, a saída imaginada foi investir no 
conceito intermediário de narrativa, o qual permite atraves-
18 DETIENNE, Marcel. A Invenção da Mitologia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.
19 JESI, Furio. A festa e a máquina mitológica. Boletim de Pesquisa NELIC, Florianópolis, 
v. 14, n. 22, p. 26-58, 2014. Disponível em:<https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/ar-
ticle/view/1984-784X.2014v14n22p26/29476>.  Acesso em junho de 2015. Sobre ele Cf. 
AGAMBEN, Giorgio. Sobre a impossibilidade de dizer eu. In: A Potência do Pensamento. 
São Paulo: Autêntica, 2015, p. 97-110.
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sar as antigas categorias conceituais (história, mito, memó-
ria) numa abordagem transversal. Seja a história apenas uma 
narrativa ou uma narrativa crítica capaz de desmontar nar-
rativas anteriores, ela compartilha com o mito e a memória 
a articulação da realidade pela temporalização de eventos 
constituídos na sua estrutura verbal-cognitiva. Essa partilha 
está relacionada ao conjunto de modelos prévios já conheci-
dos de narrativas pelos historiadores20. 
 A especificidade da teoria de Jörn Rüsen é ter uma 
concepção narrativa da história concebida como um concei-
to de narrativa como forma cognitiva de articulação das ca-
rências e constituição de orientações na vida comum huma-
na. Por um lado, a consciência histórica seria produzida pela 
aplicação da narrativa – por isso o formalismo teleológico na 
expressão de Ana Carolina Pereira –, portanto, um universal 
antropológico; por outro a especificidade da história como 
ciência seria a constituição metódica do conhecimento do 
tempo, ou seja, um aprendizado narrativo conduzido por 
meio de formas especificas de conhecer. Como dito acima, 
ousaria dizer que o mito seria um tipo de estilo de narrativa 
não-metódica que estaria preso, na taxionomia produzida 
por Rüsen, aos modos tradicionais e exemplares de narra-
tivas21. Contudo, tal teoria parece inserir a história numa 
chave de resposta que dribla o mito sem recorrer a sua dupla 
problemática no ocidente: como realidade antropológica ou 
categoria exógena de descrição da cosmovisão alheia.
 Ou seja, a matriz disciplinar da história oferece uma 
possibilidade de investigação de todas as formas de cons-
ciência histórica produzidas pelo homem graças ao seu 

20 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso. São Paulo: EDUSP, 2003.
21 As narrativas metodicamente conduzidas da matriz disciplinar podem perfeitamente 
elaborar formas tradicionais e exemplares. Mas narrativas tradicionais e exemplares não 
precisam ser elaboradas metodicamente. Cf. RÜSEN, Jorn. Jörn Rüsen e o ensino de história. 
Curitiba: Editora UFPR, 2010.
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formalismo teleológico. Mas como Ana Carolina Pereira 
aponta, a teoria da história de Rüsen encontra uma barrei-
ra em sociedades não-ocidentais que não se marcam pelas 
distinções de temporalidades, formas e métodos que estão 
na base das taxionomias propostas pelo autor alemão. Ora, 
qual a implicação de uma teoria da história que postula ser 
capaz de descrever a cultura histórica dos povos não-histo-
riográficos? Estaria subentendido na teoria de Rüsen que 
haveria então a possibilidade de tradução das narrativas e 
consciência históricas de povos que não conheceram as pos-
sibilidades diagnosticadas pela matriz disciplinar da história 
justamente pelos povos que desenvolveram a ciência da his-
tória. Tais povos não conheceriam a ciência da história, mas 
conhecem a história, possuem consciência histórica e esta 
(ou estas) seriam traduzíveis para algum elemento da ma-
triz disciplinar. Aqui se encontra o quesito fundamental da 
proposta de Ana Pereira: o formalismo teleológico de Rüsen 
encontra o problema da tradução antropológica do outro.
 A conclusão de Ana Carolina Pereira chama aten-
ção para duas coisas ao mesmo tempo: primeiro porque 
existem culturas históricas completamente diversas nas for-
mas de construir a consciência histórica, caminhando por 
diferenciações conceituais próprias que não se encontram 
facialmente disponíveis em seu entendimento pelas ciências 
humanas e sociais; segundo que embora tenha postulado a 
universalidade da matriz disciplinar, também é óbvio que 
Rüsen não fez uma taxionomia de todas as possibilidades 
dessa matriz, assim como não desenvolveu conceitos pró-
prios para a traduzibilidade das noções históricas de cultu-
ras não-historiográficas. Estes dois limites foram abordados 
por Pereira na medida em que contrapondo o perspectivis-
mo e o multinaturalismo de Eduardo Viveiro de Castro, a 
autora evidencia que não são apenas concepções de “outro” 
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ameríndio que estão em debate, mas sim, as noções de nar-
rativa, sujeito, memória e alteridade que têm formas próprias 
dentro de culturas indígenas. Elas desafiam a integridade da 
teoria de Rüsen não apenas porque não separam com cla-
reza as opções da matriz disciplinar da história, mas porque 
tal matriz não existe como categoria cultural pensável da-
quele ponto de vista. Mais ainda: o pensável perspectivis-
ta necessariamente pede uma nova grade conceitual para 
sua descrição. Pereira, ao final do texto, clama da teoria da 
história (e não apenas da teoria da história de Jörn Rüsen) 
isso: qual a heurística, a metódica e a analítica históricas 
que poderíamos construir por outras matrizes históricas 
não-historiográficas22?
 Pereira, portanto, aproxima Rüsen de um pro-
blema típico da antropologia, tal como apontado por 
Eduardo Viveiro de Castro. Este já havia postulado 
que o problema da antropologia clássica de descrever 
a vida como é do ponto de vista do nativo estava preso 
a uma disciplina “obcecada pela questão de determinar 
que atributo ou critério fundamental distinga o sujeito 
do discurso antropológico de tudo aquilo que não é ele 
(nós), a saber o não ocidental, o não moderno ou o não 
humano”23. O perspectivismo havia mostrado que ope-
rações mais radicais, como uma autodescrição pela pre-
ensão do ponto de vista do inimigo” numa “antropofagia 
como antropologia”24 era operada por formas culturais 

22 Ampliaria essa dúvida para o próprio problema da cultura histórica atuais, na medida 
em que múltiplos registros de elaboração de concepção de tempo, memória e história são 
realizados e pensados nas culturas ao redor do globo. Parece-me que Rüsen se aproxima 
dessa questão por meio da didática da história, mas esta é concebida como perspectiva da 
historiografia sobre a história não-historiográfica das sociedades ocidentais (ou seja, que 
conhecem a ciência da história).
23 CASTRO, Eduardo Viveiro. Xamanismo transversal. In: QUEIROZ, Ruben; nobre, 
Renarde Freire (orgs.). Lévi-Strauss: leituras brasileiras. 2. ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2013, p. 91.
24 Ibidem, p. 97.
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ameríndias. Foi na desistência de criar um conceito so-
bre o outro, optando por fazer um conceito com o outro 
que Castro elaborou uma antropologia como desvio, que 
aceita como seu objeto a descrição do outro como cons-
titutiva fundamental do discurso antropológico como 
forma de saber esquizofrênico (ou esquizoanalítico) das 
ciências humanas e sociais.
 A julgar, portanto, pela aproximação produzida por 
Ana Carolina Pereira ao problema da história nas comuni-
dades perspectivistas, o que restaria à teoria da história no 
confronto com as narrações que escapam aos seus moldes 
conhecidos: desenvolveria as categorias de traduzibilidade 
das categorias temporais, históricas e narrativas de povos 
ameríndios (entre tantos) para a teoria da história, algo 
que está em falta não apenas na teoria proposta por Jörn 
Rüsen? Atualizaria em novas chaves – como a de Furio Jesi 
– a problemática do mito e enfrentaria o excesso de senti-
do da mitologia como componente da constituição da his-
toricidade dos povos ameríndios e dos próprios ocidentais 
autodeclarados, enfrentando a fratura por excesso que pro-
duzir mitos implica? Ou se lançaria no desafio proposto 
por Eduardo Viveiro de Castro e iria elaborar uma teoria 
da história como desvio, que aceitaria a descrição da outro 
como constitutiva fundamental do discurso historiográfico 
numa forma de saber esquizofrênico?
 Ao final desta reflexão fica-me a impressão que 
trauma e mito apontam para o mesmo problema: como 
se faz história quando se precisa fazer história além dos 
limites conhecidos da atividade historiadora a qual esta-
mos acostumados?
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Tenho muito medo de um movimento intelectual se 
transformar num slogan, pois há sempre o perigo de 
auto complacência intelectual, ou seja, de se acreditar 
que se está no único caminho correto, verdadeiro.   

Carlo Ginzburg 

 Nunca tive coragem para uma aventura acadêmi-
ca de tal envergadura, qual seja a de considerar a obra do 
professor Rüsen de forma mais ampla. Devo reconhecer de 
primeira que a obra do professor Rüsen é uma pedreira, da 
mesma forma que Kocka se refere à obra de Max Weber.
 O medo de um olhar mais amplo permanece, pois 
penso que nisso existe um fundo de verdade quando se trata 
da obra de Rüsen. Mas, por que então deveríamos perseguir 
a vontade de sermos criticados? Talvez seja especialmente 
por querermos tratar de certos temas do cotidiano que, por 
sua vez, também são universais. E neste caso, o interessante 
é a sua ambientação.
 Essa perspectiva nos transporta para a ideia da pai-
xão, uma espécie de potência interna que caracteriza a sen-
1 Professor do Curso de História da Universidade de Passo Fundo (RS).

A re(li)gião dos 
historiadores: Jörn Rüsen
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sibilidade de operar com uma constelação de elementos do 
passado, registrando-os em textos racionalizados e que, com 
toda carga objetiva, assim mesmo, ainda mantenham implí-
citas orientações didáticas universais.
 A História nos remete para formas de envolver e 
comunicar o mundo, a ciência, a imaginação, o sonho, os 
sentimentos etc. É nesse envolvimento que nós conse-
guimos ir além da positividade das coisas – de como elas 
realmente são. 
 Contudo, esta orientação nos transporta para duas 
outras dimensões: ‘do como o passado poderia ter sido’ e ‘do 
como gostaríamos que o passado fosse’. 
 Muitas vezes, em nome da ciência, pretendemos do-
minar essas mesmas coisas pela escrita da História. Assim, a 
História escrita é uma tentativa de dominar o ‘mundo’ das ex-
periências próximas e a pretensão de racionalizar a imaginação. 
 Faz parte. A História também nunca é isenta de valores.
 O passado dos feitos gloriosos e positivados pela ci-
ência novecentista do tempo linear e da concepção otimista 
do progresso cumulativo já não consegue mais iluminar os 
trilhos por onde a locomotiva da História pudesse passar com 
sua carga memorial preciosa e esclarecedora do passado. 
 A consciência dessa perda irreparável, pro-
movida pela mudança paradigmática nas formas de 
produção do conhecimento, gerou o afastamento das 
histórias e das representações estruturais e de caráter 
eminentemente materialistas. 
 Em seu lugar brotavam as histórias culturais, frag-
mentadas, híbridas e transdisciplinares. Nesse momento, a 
questão de fundo para o pensamento histórico e a cultura 
historiográfica, a partir dos anos de 1970, foi a de fazer um 
esforço teórico extraordinário para reordenar estas aborda-
gens sob o prisma da cientificidade.
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 A História como disciplina enfatiza as experiências 
através da memória dentro daquilo que denominamos de 
ideias de futuro no passado2. 
 Esta tendência é perceptível e discutida sob o prisma 
dos armazéns da memória no diálogo imbricado das ciências 
humanas. Fato que muitas vezes é um diálogo de mudos.
 A esperança utópica de um mundo melhor orien-
tou-se em parte para uma exegese do medo. Esta possibi-
lidade deriva não apenas do fracasso da política pragmá-
tica, mas também do desmesurado sucesso e valorização 
da técnica e da estética.
 Inerente a esse contexto, também experimenta o en-
contro com o exercício político numa espécie de ética da 
responsabilidade, a qual passa a ser a medida para a minimi-
zação dos riscos do implacável avanço das razões da técnica 
e da estética do medo.
 Este princípio da responsabilidade aparece, seja 
como for, sob a perspectiva de desligamento das utopias 
e também como sintoma do esgotamento dos impulsos de 
redenção no futuro. 
 Talvez pudéssemos dizer que vivemos um tempo de 
provações e de purgação nas modernas Filosofias da Histó-
ria, como já fora feito por Droysen no seu contexto (1808-
1884) em relação a Hegel. 
 Se, por um lado, a responsabilidade pessoal é exal-
tada como um bem supremo, por outro, esta noção parece 
dispensável na estruturação da complexa rede que envolve a 
sedução promovida pela economia do Self. 
 Talvez não tivesse havido até agora, na história da 
formação e consolidação das teorias da História, da cultu-

2 É uma nítida alusão a KOSELLECK, R. Vergangene Zukunft. Frankfurt: Suhrkamp, 
1989. Fizemos um esforço para entender as diferentes orientações pelos interesses do co-
nhecimento histórico em DIEHL, Astor Antônio. Ideias de futuro no passado. Vol. I. Série 
História em Transe. Passo Fundo: Berthier, 2015.
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ra historiográfica moderna e da didática da História, um 
momento em que a questão do debate sobre os sentidos da 
História estivesse tão em evidência. 
 Seria este o sinal dos tempos, no qual existe um es-
forço monumental de Jörn Rüsen para estabelecer os funda-
mentos da ciência histórica, os princípios da pesquisa histó-
rica e as formas e funções do conhecimento histórico, como 
está anunciado nos subtítulos de sua trilogia. 
 Isto já é um bom indício para o começo.
 São inúmeros artigos, coletâneas, livros e encontros 
que procuram considerar o quanto o conhecimento histórico 
teria para contribuir na formação de uma consciência esclare-
cedora tanto nas experiências individuais quanto nas sociais. 
 O século XX é emblemático e a partir dele po-
demos verificar o grau e o sentido promovido pela 
consciência histórica.
 Apesar desse ‘avanço’ estratégico, o profissional da 
História continua tropeçando em destroços do passado que 
irrompem na cena contemporânea. 
 A diferença agora está no fato de o historiador não 
poder mais usar modelos teóricos de seleção e classificação 
de restos e tradições do passado como fazia anteriormente 
sem, pelo menos, questionar seu grau de validade social e de 
sua cientificidade. 
 A heterogeneidade temporal, política e cultural impede-
-nos de fazer tábua rasa em termos de sentidos e significados.  
 O título é, sem dúvida, uma clara alusão ao livro A 
Região dos Filósofos de Paul Ricoeur3. Tomei a liberdade de 
colocar quase no meio da palavra ‘região’ do título original um 
(li) em parêntesis, o que altera totalmente o sentido inicial. 
 Essa minha investida na mudança do título do gran-
de filósofo é provocativa e não se dá por nada. 

3 RICOEUR, Paul. A região dos f ilósofos. Vol. 2. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
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 O estudo do passado, o entendimento das relações 
sociais e os estudos sobre os sentidos atribuídos, bem como 
na sua contemporaneidade torna-se muitas vezes um ato de 
fé e de purgação, consignados a partir de argumentos empí-
ricos inventados pelos historiadores.
 É um ato de paixão, um misto de crença e sofrimen-
to. É crença por acreditarmos numa verdade, mesmo que ela 
seja de caráter precário. 
 Sofrimento, segundo Freud, pelo contato com a re-
alidade, sabendo-se, de antemão, que ela é impossível de ser 
reconstituída “como realmente foi” no sentido de Ranke. 
 Como não conseguimos uma representação con-
clusa e perfeita da realidade do passado, tornamos isso 
uma obstinação que tem como fundamento à verdade. 
 Aliás, Weber numa postura admirável, já fazia re-
ferência a isso quando escreve: o que leva um homem a 
perseguir algo por toda vida, que de antemão já sabe que 
jamais encontrará?
 Claro que existe algo na colocação do (li) na palavra 
‘região’ originária de Paul Ricoeur. 
 Se voltarmos ao seu livro, entendemos que Ricoeur 
passa em revista os filósofos e temas que vão de Kierkegaard 
e os estudos sobre o mal até questões da poética, da semió-
tica e da retórica. 
 É um autor preocupado com os pensadores da exis-
tência, especialmente os vinculados à tradição reflexiva. 
 Assim, como Ricoeur gostava de dialogar entre 
o pensamento germânico, encontrando as ideias em Jas-
pers, Husserl, Heidegger, Gadamer e Habermas, com a 
tradição francesa e a filosofia analítica anglo-saxônica. 
 Então, a ideia que nos persegue a partir da con-
cepção de Ricoeur, é redescobrir as possibilidades de di-
álogos no pensamento histórico de tradições e fundos 
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epistemológicos com dimensões diferentes, porém não 
menos importantes.
 Digo isso por entender que os debates de ponta e a 
fase das ‘escaramuças’ e intrigas teóricas midiáticas estão, em 
tese, superadas. 
 O momento é o de revisitar autores e obras que pro-
punham entender a ciência histórica no processo criativo 
para o estabelecimento de renovados fundamentos, estraté-
gias de pesquisa e, sobretudo, reorientar os sentidos e fun-
ções do conhecimento histórico.
 Desde o final dos anos de 1960, mais especialmente 
nas décadas de 70 e 80, configurou-se uma nova geração de 
historiadores no debate epistemológico, teórico, metodoló-
gico e didático na Alemanha, França e Inglaterra para citar 
alguns dos canteiros de obras.
 Na Alemanha, em especial, havia uma pressão de 
consciência no sentido de retrabalhar a questão de Aus-
chwitz, os movimentos sociais, o feminismo, os estudantes, 
o Estado alemão em divisão, a contracultura, a ecologia etc. 
são aspectos que conduzem o esforço da História, da Teoria 
da História e Historiografia para dois caminhos: 

 (a) retornar aos parâmetros do iluminismo e per-
guntar: o que deu errado?  Afinal de contas, as Filosofias 
da História anunciavam o princípio da liberdade como um 
bem universal a ser alcançado4;
4 O próprio Rüsen na sua tese de doutoramento de 1966, publicada em 1969, no capítulo 
I mostra este aspecto a partir de Droysen, especialmente evidenciando a ruptura do tempo 
histórico-filosófico, contudo mantendo-se a continuidade e potencialidades do princípio da 
liberdade, Rüsen (1969, p. 23). O debate em torno do Iluminismo está registrado de forma 
evidente e multidisciplinar no livro organizado por RÜSEN, Jörn; LÄMMERT, E.; GLOTZ, 
P. Die Zukunft der Aufklärung. Frnkfurt: Suhrkamp, 1988. O texto de Rüsen está nas p. 105-
114. Ver também DROYSEN, J. G. Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Metho-
logie der Geschichte. Darmstadt: R. Hüber, 1960. Esse aspecto já é perceptível com VICO 
Giambbatista. A ciência nova. Rio de Janeiro: Record, 1999; e no século XIX com DILTHEY, 
W. Einleitung in die Geisteswissenschaft e Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geis-
teswissenchaften. In: Gesammelte Schriften. V. I e VII, Leipzig: Teubner, [1923-7]. 
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 (b) a História explicativa, neste contexto, já não dava 
conta da complexidade e, portanto, era necessário visitar outros 
canteiros de obras localizados nas ciências humano-sociais5, es-
tratégia que comumente denominamos de interdisciplinaridade6.

 Todos nós sabemos das dificuldades no pós-guerra 
entre alemães e franceses. Faz alguns anos em que tivemos 
o atentado às torres gêmeas no dia 11 setembro ou ainda o 
enforcamento de Saddan Hussein. 
 Atualmente (2015), temos as levas de fugitivos, per-
seguidos, migrantes e asilados que estão inundando a Eu-
ropa. Tudo isso investe de imediato sobre os interesses dos 
conhecimentos históricos no tempo presente e na configu-
ração de posturas da Teoria da História no século XXI. 

A NECESSIDADE E O GRAU DE DISCIPLINARIDADE 
DA CIÊNCIA HISTÓRICA?

 Para responder à pergunta dever-se-ia, primeira-
mente, formular uma tentativa de compreensão dos dilemas, 
situados em um conjunto de aspectos que podemos reunir 
em dois níveis diferentes, mas interligados7.

Ver RÜSEN, J.; JÄGER, F. Historische Methode. In.: DÜLMEN, R. von. Geschichte 
(Fischer Lexikon). Frankfurt: Fischer, 1990.  p. 13-32.
5 Rüsen faz este cambio a partir de três situações bem definidas: (a) buscando diálogos 
com autores dos séculos XVIII e, especialmente do XIX; (b) debatendo com autores e 
posturas teóricas nas distintas    áreas de conhecimentos na comunidade no seu próprio 
contexto acadêmico e (c) no final dos anos de 1980 ampliando tais interesses para as 
questões culturais e interculturais através de estudos comparativos. Sempre houve um 
grande interesse seu pelos estudos e entendimentos de culturas distintas. Este aspecto 
está evidenciado em MALERBA, Jurandir (org.). A História escrita. São Paulo: Contexto, 
2006, p. 115-137.
6 Neste contexto KOCKA, Jürgen (Org.). Interdisziplinarität: Praxis – Herausforderung 
Ideologie. Frankfurt: Suhrkamp, 1987.
7 A tentativa de compreensão dos dilemas da cultura historiográfica deve passar necessa-
riamente por publicações brasileiras, como: MALERBA, Jurandir (org.). A velha Histó-
ria. Campinas: Papirus, 1996; CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, R. (Orgs.). Domínios da 
História. Rio de Janeiro: Campus, 1997; FICO, Carlos; POLITO, R. A História no Brasil 
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 O primeiro nível é o da situação da História como 
disciplina no tocante a sua plausibilidade científica. Argu-
mentávamos, anteriormente, que a História se descolou das 
ciências físicas e biológicas8. 
 Esta separação gerou para a História um clima de cri-
se dos seus critérios racional-científicos e, como consequên-
cia, instaurou na comunidade científica a insegurança teórica. 
 Próprio dessa insegurança teórica é o fantasma da 
falta de transparência na operacionalização de conceitos, de 
categorias e teorias através da pesquisa e na possibilidade de 
releitura das fontes. 
 Também nesse primeiro nível temos conjugado uma 
valorização cada vez maior do presentismo no condiciona-
mento dos interesses pelo conhecimento histórico. 
 O presentismo assume a função predominante sobre 
o passado. Essa mudança nas perspectivas orientadoras so-
bre o passado resulta na passagem do paradigma analítico, 
totalizante, iluminista e científico, para as tendências her-
menêuticas, quando a pesquisa se volta para a descrição densa 
de fragmentos, do micro e do cotidiano. 
 Esse processo nós podemos denominar como sen-
do a antropologização da História. Este é exatamente o 
ponto e a tarefa da Teoria da História no século XXI.
 No paradigma analítico, a História é percebida 
como coação e a questão de fundo gira sobre a capa-
cidade explicativa de sistemas complexos e estruturas 
econômico–burocráticas. 

(1980-1989). Ouro Preto: Editora da UFOP, 1992; FREITAS, Marcos Cézar (org.) His-
toriografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998; DIEHL, Astor Antônio. A 
cultura historiográfica brasileira nos anos 80. Porto Alegre: Evangraf, 1993.
8 Ver esse aspecto em REIS, José Carlos. A História entre a f ilosofia e a ciência. 2ª Edição. 
São Paulo: Àtica, 1999, especialmente p. 5-39; PIETTRE, Bernard. Filosofia e ciência do 
tempo. Bauru: Edusc, 1997; e WEHLING, Arno. A invenção da História. Estudos sobre o 
historicismo. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Gama Filho; Niterói, Ed. da UFF, 
1994, especialmente capítulos 2 e 4.
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 Nas tendências hermenêuticas, a História é perce-
bida como resistência aos processos de modernização e a 
questão de fundo gira sobre a capacidade de compreensão 
de especificidades, inseridas em tradições culturais9.
 É nesse contexto que a História perde dois de seus pi-
lares de sustentação: o tempo linear e o progresso cumulativo. 
 Agora, mais importante que dizer o que mudou é 
entender o porquê da mudança. O que mudou na análise 
historiográfica em relação às obras em questão já podemos 
estar satisfeitos. O porquê da mudança vincula-se ao forte 
teor presentista de experiências. Tais experiências são o fer-
mento das reconstituições do passado.
 Porém, destacamos um conjunto de quatro aspectos 
sintomáticos desse presentismo:
 (i) a falência dos paradigmas tradicionais da Histó-
ria que se assentavam quase que exclusivamente na concep-
ção de progresso e na linearidade do tempo;
 (ii) os paradigmas tradicionais pressupunham as re-
voluções otimistas crescentes. 
 Em outras palavras, nos prometiam a redenção da hu-
manidade, arrancando-a da servidão do passado. O sentido te-
leológico das teorias, o seu não comprometimento e, sobretudo, 
o avanço descomunal do vetor instrumental da razão causou 
uma profunda experiência de frustração em relação ao futuro.
 Na medida em que o futuro frustra, o presente e o 
passado passam a ser o núcleo de atração. O vetor retros-
pectivo da razão iluminista torna-se assim o aval de retorno 
idealizado ao passado. 
 Em casos radicais pode significar a fuga do presen-
te/futuro frustrado para se refugiar no passado, percebido de 
forma ideal e romântica;

9 No debate brasileiro outra leitura desse processo está em CARDOSO, Ciro F. História 
e paradigmas rivais. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domí-
nios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 1-23. 
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 (iii) metodologicamente, os conceitos estruturais – pela 
ênfase atual ao fragmento e a representação – não conseguem 
mais captar as micro relações do cotidiano íntimo das pessoas. 
 Está havendo, portanto, a graduação da rede meto-
dológica para poder captar os ‘gestos significativos’ do pas-
sado na reconstrução das Histórias de vida. 
 Aqueles e aquilo que fora higienizado pelos mo-
delos das luzes da razão são catapultados como sombras 
para o centro do palco o pessimismo em relação ao futu-
ro é sombreado ainda mais por aquilo que chamamos de 
formas de resistência. 
 O ideal de futuro passa ao passado como posição 
cultural ante ao avanço dos processos de modernização, ins-
tituídos a partir do iluminismo;
 (iv)  tematicamente, podemos observar um certo 
pessimismo também em relação ao papel social do historia-
dor, ou seja, já não se percebe mais uma teoria de mudança 
social subjacente a produção de conhecimentos. 
 Percebe-se, isto sim, um retorno às temáticas de mi-
cro perspectivas como forma de resistência que, por vezes, 
estão traduzidas em certos cortes quase libertários de pesso-
as ou grupos frente à História totalizante e modernizadora. 
 Essas temáticas, grosso modo, estão presentes em 
três vínculos: o micro da perspectiva de temas, o cotidiano 
íntimo e a relação público x privado. 
 Esses três vínculos, por sua vez, podem ser cruza-
dos com aspectos antropológicos – a questão de gênero, por 
exemplo -, aspectos institucionais – presídios, fábricas etc. -, 
ou ainda com aspectos culturais – religiosidades heterodo-
xas, as fraquezas humanas, as simbologias etc.10

 Evidente está que é mais fácil perceber tais temá-
ticas e seus cruzamentos nas tendências da nova História, 
10 Ver aqui os quatro volumes sobre a História da vida privada no Brasil, publicados pela 
Cia. das Letras sob a direção geral de Fernando A. Novais.
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mas elas também aparecem correlatas no marxismo, na tra-
dição Max Weber e, diga-se de passagem, muito bem insti-
tucionalizada nos programas de pós-graduação.
 O professor Rüsen se manifesta com a estruturação 
da Historik. Sendo ela uma teoria que explicita e argumen-
ta sobre os fundamentos da ciência histórica como área de 
conhecimento através da ‘disziplinäre Matrix’11, descrevendo 
de forma sistemática os cinco componentes.

O SENTIDO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO HOJE

 Ao nível do social, o conhecimento produzido sobre o 
passado por essa nova historiografia acentua a crise e a falta de 
perspectiva em relação aos projetos magnânimos do século XIX. 
 Na tônica do quando o futuro frustra o passado re-
conforta a cultura e teoria da historiografia, centrada no in-
dividual, no regional, no étnico etc., possui um potencial que 
possibilita o ressurgimento de novos mitos tais como: os mitos 
étnicos moldados com relações econômicas nos separatismos; 
os geográficos com os novos espaços econômicos do consumo; 
os temporais com determinação de épocas: os políticos com a 
ideia da nação cultural, os biográficos com o novo individualis-
mo e os sentidos com a narrativa literária12.  
 Ao nível do social ainda se percebe uma aproximação edi-
torial entre História e ficção literária, tematizada no cotidiano. 
11 Sua argumentação sobre a matriz disciplinar está em RÜSEN, Jörn. Historische Ver-
nunft. Op. Cit. (1983, p. 23-32) e de forma resumida em RÜSEN, J. Historik. In: BERG-
MANN/ KUHN/ RÜSEN/SCHNEIDER, 1985. Op. Cit. p.120-123.
12 As quatro formas representadas foram estruturadas por RÜSEN, J. Lebendige Geschichte. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989.  Uma obra indispensável para o aspecto 
narrativo é a de WHITE, H. Meta-História. A imaginação histórica no século XIX.  São 
Paulo: Edusp, 1993.  Sobre os diversos tempos históricos na narrativa, ver artigo de TO-
POLSKI, J. O conteúdo temporal da narrativa histórica. Rev. História: Questões e Deba-
tes.  Curitiba, p. 41-56, jul.-dez., 1986.  Para o deslocamento estrutural da matriz teórica 
em torno da narrativa, ver o livro Sobre a questão da narrativa, ver outra configuração em 
GAGNEBIN, J. M. História e narrativa em W. Benjamim. São Paulo: Perspectiva; Campi-
nas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994.
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 As janelas das experiências do cotidiano são lastre-
adas em função da fuga do público ao privado, ocorrendo o 
fechamento do indivíduo em si e os temas religioso-místi-
cos ressurgem num evidente interesse pela filosofia de vida 
em oposição ao primado da generalização e das leis. 
 Adianta-se dessa forma a precariedade do uni-
versal e da racionalidade instrumental. A multiplicida-
de representara um obstáculo para as teorias da unifor-
midade e, dessa forma, a unificação de especificidades 
culturais fora problemática, pois o conteúdo teórico da 
individualidade está circunscrito pelas esferas da expe-
riência social, estas dotadas de coerência e identidade, 
porém situados nos limites das esferas institucionais, 
rituais e simbólicas13.
 O que a História, como conhecimento racionaliza-
do, pode propor?
 Ao nível do historiador, a História como disciplina 
e o social em crise14, na produção do conhecimento e, prin-
cipalmente, nas funções didáticas da História se apresentam 
com três características básicas: 
 (i) o conhecimento histórico produzido e sua inter-
mediação didática conseguem apenas alcançar uma crítica 
conformista da sociedade;
 (ii) pois, o retorno ao indivíduo e seu fechamento em 
si mesmo quebra qualquer possibilidade de crítica estrutural, 
por exemplo, dos processos de dominação e exploração; 
 (iii) academicamente, o conhecimento historiográ-
fico permite, pela perda da teoria subjacente de mudança 
social, tornar-se um discurso por vezes da irresponsabili-
dade do historiador. 
 Nesse sentido fica no ar a pergunta incômoda for-
13 Ver DIEHL, Astor Antônio. Do método histórico. Passo Fundo: Ediupf, 1997, p. 81-83.
14 Ao nível da História Social o debate está situado nos anos de 1970. Ver KOCKA, J. 
Sozialgeschichte. Begriff-Entwicklung-Problemen. Göttingen: 1977.
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mulada por Michel de Certeau: o que é que estou fazendo 
quando faço História?15

 Esse fenômeno ocorreu ainda nos anos da década de 
1970 e nos anos de 1980 com maior ênfase. 
 No Brasil, o acerto de contas fora feito com base na 
recepção teórica de autores como Edward Thompson, Michel 
Foucault, Walter Benjamin, na recepção da Nova História do 
Movimento dos Annales, inicialmente através de Le Goff e 
Pierre Nora16, mas também por uma série de releituras dos au-
tores clássicos. Paralelo às inovações temáticas especialmente 
francesas, percebe-se a recepção de autores como Rüsen, Ko-
selleck, Kocka entre outros da cultura historiográfica alemã.
 De modo mais rigoroso, a crise dos clássicos e sua 
releitura dizem respeito a duas questões fundamentais: a 
crise política, econômica e ideológica e a crise dentro da 
tradição intelectual do paradigma moderno.
 Entretanto, o momento atual vislumbra uma nova 
situação que tem suas raízes ainda no século XIX, acelerado, 
isto sim, nos anos 1970.

HISTÓRIA COMO ESCLARECIMENTO 
NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

                                 
 O que diria uma pessoa, tomada de surpresa na rua, 
ante a pergunta: para que serve a História?
 - “que é legal estudar História”; 
 - como curiosidade; 
 - estudar sobre o fato de como as pessoas vi-
viam no passado;
 - estudar História é uma chatice, pois precisamos 
decorar muitos nomes e datas; 

15 CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
16 LE GOFF, J.; NORA, P.  (Orgs.). História: novas abordagens, novos problemas e novos 
objetos. 3. v. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.
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 - estudar História não serve para nada;  
 - História “é coisa de sala de aula, e é a ciência do 
passado para entender o presente e prever o futuro” e etc.
 Com estas respostas possivelmente nós poderíamos 
nos sentir um pouco perturbados pelo simples fato de ser-
mos profissionais da área.
 Neste caso, a pergunta e as possíveis respostas pode-
riam ser entendidas, em primeiro lugar, como de conteúdo 
óbvio ou, em segundo lugar mesmo de natureza existencial.
 É um questionamento talvez particular, um tanto 
egoísta de minha parte, mas que, assim penso, remete a uma 
problemática de fundo, qual seja sobre a produção e sentido 
dos conhecimentos históricos em tempos de profundas mu-
danças socioculturais.
 Também, ante as profundas mudanças historio-
gráficas atuais, a pergunta poderia se localizar naquilo que 
Neil Smith escreveu: o iluminismo está morto, o marxismo está 
morto, o movimento de classe está morto... e o autor também não 
se sente muito bem.
 Brincadeiras à parte! Neste momento eu não quero 
partilhar desse fragmento.
 Todavia, insisto na pergunta: estudar e compreender 
o passado serve para que atualmente? 
 Podemos tentar responder à pergunta a partir de 
várias dimensões, especialmente daquelas vinculadas aos 
elementos oriundos da observação dos problemas sociais e, 
sobretudo, dos históricos, como já propusera Max Weber.
 Mesmo se respondermos o questionamento nessa 
dimensão, a pergunta continua sendo existencial nem tanto 
pela perspectiva do autor, mas, sobretudo, pela própria dis-
ciplina História, pois estamos passando por um conjunto de 
mudanças que colocam nossa disciplina em questão quanto 
a sua vitalidade e validade acadêmico-social.



243

teoria, historiografia, didática

 Quanto à vitalidade da disciplina História, pen-
so que nós estamos com bons ventos a favor, especial-
mente quando falamos em termos de crescimento quan-
titativo da produção no meio acadêmico e das profundas 
mudanças que são os fluídos regeneradores para a sua 
própria vitalidade. 
 Já desde os anos da década de 1980 estamos afir-
mando que nunca se produziu tanto em tantas direções 
diferentes. Neste caso em especial deveríamos voltar 
nossos olhos para o canteiro de obras da didática da 
História no teatro de operações do Self. A resultante 
consciência histórica17 do passado estaria chegando lá 
aonde todos nós a queremos ter presente?
 Agora, quando falamos sobre a validade dos co-
nhecimentos, sobre as funções histórico-sociais ou mes-
mo das funções didáticas no contexto do tempo presen-
te, precisamos olhar a questão com mais atenção.
 Para compor este aspecto precisamos enveredar 
para um conjunto de elementos que possam constituir 
um balanço sistemático da produção histórico-acadê-
mica e da pedagogia histórica daí resultante, capaz de 
fundamentar a discussão sobre a práxis da disciplina e 
do cotidiano escolar.
 Fazer este balanço implica em duas tarefas 
intercambiadas: 
 - a primeira é a de configurar o impacto da obra 
de Rüsen com seus desdobramentos teórico-metodo-
lógicos e didáticos na comunidade de profissionais da 
História, bem como vislumbrar tais aspectos em outros 
debates das ciências humanas;

17 Ver FRUCHON, Pierre (O.). O problema da consciência histórica/Hans-Georg Gadamer. 
Rio de Janeiro: FGV, 1998; Também JEISMANN, K. E. Geschichtsbewusstsein. In:  
BERGMANN/ KUHN/ RÜSEN/SCHNEIDER, 1985. Op. Cit. p.40-43.
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 - a segunda tarefa é a de configurar o impacto de 
sua obra no pensamento teórico e na história da histo-
riografia brasileira18.
 É bem verdade que a segunda tarefa vinculada ao 
debate historiográfico brasileiro, buscando uma teoria da 
historiografia, está por ser feito. Esta é uma tarefa imensa, 
pois exigiria um mergulho profundo nas estruturas acadê-
micas de produção de saberes histórico-historiográficos. 
 Contudo, penso que fazer um balanço sistemático a 
partir das tarefas acima é uma necessidade para podermos 
ter, minimamente, os sinais do impacto de sua obra na cul-
tura historiográfica brasileira.
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POSFÁCIO

Margarida Dias1

 Quando realizamos o evento que deu origem a este li-
vro, em setembro de 2015, havia sido posta em audiência pú-
blica pelo Ministério da Educação a primeira versão da Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC. O Brasil era presi-
dido pela primeira mulher a ocupar este cargo na República 
Brasileira e os profissionais de história estavam otimistas em 
relação aos embates democráticos que poderíamos travar em 
relação a esta nova proposição para a educação básica.
 Até então não tínhamos um currículo nacional, 
embora a tradição escolar tenha consolidado o ensino da 
história quadripartite e a partir da perspectiva europeia. As 
emendas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB – que resultaram nas Leis 10.639/03 e 11.546/08, 
como em 2015, ainda hoje têm grandes dificuldades para 
sua implementação pois ultrapassam as questões relativas 
a ter ou não informações sobre essas culturas, mas diz res-
peito ao preconceito estrutural que constitui a sociedade 
brasileira, em relação a reconhecer nossa sociedade como 
multicultural e não uma versão portuguesa nos trópicos, 

1 Professora titular do Departamento de História do Centro de Ciências Humanas, Letras 
e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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como construiu a mitologia da nação herdada do século 
XIX e sucessivamente atualizada até hoje.
 O debate sobre a BNCC foi solapado pelos inte-
resses acadêmicos, e, em 2016, houve o golpe parlamen-
tar-judicial-midiático, e o ensino de História bem como 
a formação de professores passou a ser norteada por uma 
BNCC que também foi fruto de um golpe no processo 
democrático que havia construído sua primeira versão. A 
segunda versão e a consolidada da Base institucionalizou a 
tradição que caminha para o bicentenário: da história line-
ar, cronológica, eurocêntrica, pautada nas narrativas cons-
truídas pelos centros de poder acadêmico e que ratifica a 
informação como o fim último do ensino.
 O que tudo isso tem a ver com um evento que pro-
curava dialogar com a obra de um autor alemão nascido no 
século XX? O fato de que a recepção da obra de Jörn Rüsen 
no Brasil encontrou ressonâncias no ensino de História que 
defendia a necessidade do método histórico fundamentar o 
ensino de história na educação básica. Esta assertiva, expe-
rienciada nas escolas vocacionais paulistas, nos anos 1960, e, 
reafirmada pela Associação Nacional de História – ANPUH, 
a partir dos anos 1980, ganhou duas novas experiências nos 
anos 2000 com o Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência – PIBID (História) e o Mestrado Profis-
sional em Ensino de História – PROFHISTÓRIA, de 2014 
em diante2. A potência dessa ideia é levar o aluno para o cen-
tro do processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que o 
foco saia do resultado da pesquisa como o objetivo final do 
ensino de História e trazendo o aprender a fazer, aprender a 
pesquisar, aprender a estudar e, portanto, a construção da auto-
nomia do educando como a estratégia principal.

2 O PROFHISTÓRIA se iniciou com 11 Núcleos distribuídos em quatro regiões bra-
sileiras. Hoje conta com 34 Núcleos, baseados em todas as regiões em e quase todos os 
estados da Federação.
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 Caminhando nessa perspectiva, os conteúdos de 
História, seriam meios para o aprendizado dessa autonomia 
e a ideia de uma história total da humanidade, supostamen-
te aprendida desde os seus inícios aos dias atuais, também 
pode ser mais facilmente questionada. 
 O método histórico fundamentando o ensino de His-
tória também pode propiciar aulas que levem a leitura da fon-
te, a interpretação do texto, ao questionamento das narrativas, 
cumpra objetivos importantes para que os estudantes pos-
sam aprender a pensar historicamente, como defende Rüsen. 
Contudo, se abdicamos da conexão com as demandas sociais, 
em tornar significativo o ensino-aprendizagem de História, 
de responder a problemas diagnosticados no “chão” da sala 
de aula, olhar para o nosso aluno, seus desejos e problemas, 
corremos o risco de subtrair um poderoso fundamento da 
função do aprender. Ou seja, o princípio que a especificidade 
do ensino-aprendizagem de História está na compreensão do 
seu método e o que ele proporciona pode levar a uma escola 
que pense o aprendente ou que pense conteúdo e uma grande 
variedade de formas entre estes dois polos.
 Portanto, não é suficiente defender este princípio, é 
necessário discutir que escola estamos defendendo a partir 
deste princípio – de que o método histórico fundamenta 
o ensino de história. Consideramos que a comunidade de 
profissionais de História que atuam nas universidades bra-
sileiras mantiveram a defesa dos conteúdos das suas espe-
cialidades e se escusaram em discutir que instituição escolar 
a sociedade do século XXI demanda. É preciso reinventar a 
escola? Precisamos elaborar estratégias para trabalhar com a 
BNCC usando essa premissa? Entendo que uma formação 
de professores que pautasse todos os elementos já mencio-
nados qualificaria o graduado para enfrentar propostas cur-
riculares de todos os tons, matizes e tradições escolares que 
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perpetuam ensinos de História que os próprios professores 
desqualificam e demandas reais na imensa diversidade de 
escolas em que se atua. 
 Jörn Rüsen, na ocasião do evento, esteve presente e 
falou na conferência de abertura sobre sua admiração pela 
quantidade de professores universitários brasileiros que for-
mam a comunidade de debate de Teoria da História, te-
mática principal das suas obras. É importante lembrar esta 
observação para dizer que escola e universidade, embora se 
relacionem, não são necessariamente interdependentes. O 
medo instalado com a primeira versão da BNCC de um 
suposto fim dos estudos da História Antiga ou  Medievo 
por outra suposta ausência na Base não tinha fundamento. 
O exemplo da área de Teoria nos fortalece a afirmar que 
embora escola e universidade se relacionem de variadas for-
mas, também há uma independência entre as instituições 
pelos seus objetivos e públicos e a existência de uma área de 
pesquisa acadêmica não se pauta, necessariamente, pela sua 
existência como parte da cultura escolar.
 Mas há fundamento na necessidade de mudanças 
na formação de professores. A quase impossível mudança 
de perspectiva eurocêntrica não se explica, somente, pelos 
livros didáticos, pelos currículos ou pela tradição escolar. A 
manutenção das Licenciaturas em História com essa pers-
pectiva (linear, cronológica, eurocêntrica) e predominan-
temente centrada na oralidade e interpretação de textos, 
não forma o professor que precisará atuar em sala de aula 
da educação básica. O impacto das emendas na LDB que 
resultaram em um amplo espectro de determinações para 
o ensino das relações étnico-raciais se configurou como 
um deslocamento fundamental neste ensino tradicional. 
Uma dessas repercussões foi em mudar a maneira como 
tantos de nossos alunos e professores passaram a se con-
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ceber como pessoas afro-indígenas ou portadores deste le-
gado direto. Ainda temos que produzir um consenso sobre 
como isso pode propor uma teoria da história, inclusive em 
suas dimensões didáticas, que seja um instrumento efetivo 
contra o eurocentrismo.
 Discutir Rüsen e muitos outros teóricos – como é 
nossa intenção – apropriados pelo campo do ensino de His-
tória tinha, a nosso ver, o objetivo de provocar, sobretudo os 
professores da educação básica que estão fazendo o mes-
trado profissional, a dialogar com essas ideias, compará-las 
com suas realidades, testá-las e criticá-las. Por outro lado, 
entendemos que discutir essa apropriação poderia fazer os 
pesquisadores do campo do ensino de História renovar a 
história do ensino de história retomando as pesquisas nessa 
área e analisando autores e experiências no Brasil que já a 
defenderam ou a viveram, bem como repensar toda a de-
fesa amplamente realizada pela ANPUH e ultrapassar as 
dicotomias entre as defesas do ensino pensado a partir da 
História ou da Pedagogia, por exemplo.
 Reconhecer chaves explicativas que atualmente en-
gessam o campo é não só necessário, como também poderá 
ser processo revitalizador do campo do ensino de História. 
Por tudo isso e pela qualidade dos textos aqui publicados 
e pelas contribuições que podem dar, é que trazer a públi-
co este livro é muito mais que uma tarefa acadêmica, é um 
compromisso com a sociedade brasileira, com a escola, com 
o compartilhamento do saber científico. 
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