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O presente trabalho tem por objetivo investigar a teoria da história do filósofo e 

historiador romeno A. D. Xénopol2 a partir de seus artigos publicados na Revue de Synthèse 

Historique, entre os anos de 1900 e 1914. Este estudioso - pouco conhecido no Brasil - 

produziu reflexões voltadas à fundamentação lógica da história, que versavam desde uma 

preocupação com o lugar da história entre o saber científico (neste sentido, esquadrinhando 

suas condições de possibilidade de figurar entre os saberes já inseridos na lógica científica) 

passando pela reflexão metodológica (sua teoria da causalidade na história, e a defesa de um 

método particular que ele denomina de inferência) e indo em direção à analise dos elementos 

subjetivos na produção histórica (onde dedica uma breve reflexão sobre o papel da 

imaginação na história). No presente trabalho abordaremos sua tentativa de classificação das 

ciências (baseada na divisão dos fenômenos segundo as categorias de mudança e 

permanência, pressuposto para afirmar a cientificidade da história) e sua teoria da causalidade 

que funciona como um dispositivo central em sua explicação histórica. 

A sua exigência de historicização dos fatos históricos à uma determinada época e 

lugar tem por conseqüência uma maior ênfase na categorias de mudança e de transformação, 

tais categorias constituindo a dimensão primordial, a única que interessaria á analise dos fatos 

históricos pela história ciência. Assim, a nosso ver, sua concepção de história pode ser 

definida como uma constituição narrativa de sentido do tipo genética (RUSEN, 2007: 58-63). 

Sua concepção de história se apresenta então herdeira das historiografias alemã e francesa. O 

final do século XIX e o início do século XX é período conturbado, pois perpassado pelos 

calorosos debates sobre as condições de cientificidade da história entre os historiadores de 

                                                           

1 Bolsista pelo REUNI. 
2 Alexandru Dimitrie Xénopol (1847-1920) foi um economista, filósofo e historiador romeno. A partir de 1883, 
foi professor de história universal na Universidade de Jassy (Iasi). Entre suas muitas realizações, ele é creditado 
como sendo o primeiro historiador a criar uma síntese importante da história romena. Nascido em Iasi, estudou e 
doutorou-se em Direito em Viena em 1870 e, no mesmo ano doutorou-se em Filosofia em Berlim. Foi nomeado 
membro da Academia Romena em 1895. Em 1899 publica na França sua obra mais conhecida 
internacionalmente, Les Principes fondamentaux de l'histoire. Sintomaticamente, na segunda edição desta obra o 
titulo foi modificado para La théorie de L'histoire (Éditeur Ernest Leroux, Paris, 1908). À época (1908) Xénopol 
também era correspondente do L'Institut de France. Entre 1898 e 1901 tornou-se reitor da Universidade de Iasi. 
Existe atualmente um L'Institut d'Histoire et d'Archéologie A. D. Xénopol em Bucareste, capital da Romênia. 
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oficio e os representantes da nascente sociologia francesa. Xénopol nos parece um importante 

fio condutor para a uma melhor compreensão deste período litigioso. 

 

1.1 Uma tentativa de classificação das ciências: os fatos de repetição e os fatos 

de sucessão 

Em seu artigo La classification des sciences et l’histoire
3 A. D. Xénopol se 

propõe a estabelecer uma nova classificação das ciências a partir de princípios diferentes 

daqueles de Bacon, Comte, d’Alembert, Ampère e Herbert Spencer. Uma vez que discorda de 

tais classificações por produzirem uma hierarquização equivocada do conhecimento 

científico, seu intento maior é o de situar a importância da história dentre os demais saberes. 

Sua principal objeção aos autores citados se refere á concepção de história ser genericamente 

construída sob uma ótica naturalista (Xénopol, 1901: 264). 

Segundo Xénopol, por mais diferentes que as classificações perpetradas pelos 

autores mencionados fossem entre si, elas teriam como principio fundamental a divisão geral 

dos saberes em materiais e/ou espirituais, o que a seu ver constituiria uma concepção frágil 

por se basear em uma distinção físico-psíquica dos fenômenos. Principio para ele pouco 

racional e, em função disso arbitrário (XÉNOPOL, 1901: 268). 

A temporalidade constitui o pressuposto fundamental de sua proposta, pois é no 

decorrer do tempo que as forças produtoras dos fenômenos agem. As categorias de mudança e 

continuidade são assim trazidas à reflexão. As ciências deveriam ser classificadas de acordo 

com uma espécie de tipologia dos fenômenos a que se dedicasse estudar. Os fenômenos 

seriam divididos mais corretamente de acordo com as categorias temporais da repetição e da 

sucessão, respectivamente. Os fatos de repetição funcionando como uma primeira camada 

(onde a regularidade seria o seu marco principal) onde a segunda, os fatos de sucessão, se 

apoiariam (XÉNOPOL, 1901: 269-270). 

A repetição seria caracterizada pela imutabilidade dos fenômenos no tempo. O 

conceito “imutável” sendo considerado aqui de modo não determinista, ou seja, tais 

fenômenos não mudariam ou mudariam em um ritmo muito lento, tendo como critério de 

avaliação do grau de mudança do fenômeno no tempo a importância da mesma para os 

homens, pautada na comparação entre a duração da existência humana e a duração do mundo 

exterior4. 

                                                           
3 Revue de Synthèse Historique, vol. 01, n. 02, 1901. 
4 Les faits sur lesquels repose l’existence de l’univers sont ceux de répétition qui se reproduisent 
continuellement, sans changements importants et qui constituent la trame sur laquelle se brodent les faits de 
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Os fatos de sucessão também se repetiriam. No entanto, quando nos fenômenos 

investigados a característica da diferença fosse maior do que a da semelhança os mesmos 

adquiririam um novo estatuto, pois o critério utilizado pelo autor é a importância atribuída 

pelo sujeito cognoscente sobre uma ou outra característica. A importância conferida á uma ou 

outra característica associada às circunstâncias em que os fenômenos se (re) produzem 

definiriam o elemento característico do fato (XÉNOPOL, 1901: 270). 

De acordo com Xénopol, todas as forças que agem nas circunstâncias (condições 

de existência) são naturais, advém do mundo exterior. As diferentes circunstâncias e o seu 

respectivo grau de influencia para a produção dos fenômenos é que exerceria o papel de 

determinar qual o elemento característico dos fenômenos (o seu grau de regularidade ou de 

irregularidade). Então, somente os fatos de repetição seriam factíveis de servirem de base para 

o estabelecimento de formulas gerais, de leis, porquanto as mudanças nas circunstâncias que 

de algum modo exercessem um importante grau de diferenciação na produção dos fenômenos 

repetidos funcionaria como uma barreira à este tipo de generalização. 

Uma vez que os fenômenos repetidos passassem ao novo estatuto da sucessão, 

apresentariam um caráter particular, sendo possível somente encadeá-los em series, cada serie 

produzindo uma formula especial. No entanto, as series (sendo concebidas sob o signo do 

particular), e consequentemente as formulas especiais (leis da sucessão), não poderiam ser 

acumuladas para a obtenção de formulas gerais, de leis de caráter geral5. 

De tal modo, as leis só poderiam oferecer a previsão nos fatos de repetição. Nos 

fatos de sucessão somente seria possível prever a direção tendencial do curso dos 

acontecimentos, mas nunca os fatos eles mesmos, pois o caráter particular e contingente dos 

                                                                                                                                                                                     

succession. Il y a des faits de repetition qui ne changent jamais, au moins dans l’état actuel de univers, ou dont 
les changements sont si lents et si peu marqués qu’ils perdent toute importance […] 
Ces faits de repetition peuvent bien être considérés comme immuables. 
D’autres faits, tout en se repentant, changent de forme à chaque instant et ne sont plus aujourd’hui ce qu’ils 
étaient hier. Une partie donc des faits de répétition deviennent des faits de succession. Cette dernière se greffe 
sur la premiére (XÉNOPOL, 1901: 269-270). 
5
 [...] le mode de production de ces deux sortes de faits est absolument différent. Tous les faits de l’univers sont 

le produit des forces de la nature à travers les circuntances de l’existence […] lorsque les circunstances restent 
les mêmes, ou que leurs différences sont négligeables, comme cela arrive dans les faits de répétition immuable, 
le mode de production de ces faits peut être formule par une pensée générale, une loi. [...] Quand, au contraire, 
les circunstances changent á tout moment et que la force s’incorpore dans des faits différents les uns des autres, 
une formule générale de leur production devient impossible. [...] chaque succession de faits se déroule d’une 
façon particuliére et unique, et il n’est plus possible de trouver de formule générale pour leur développement. 
[...] les faits de répétition peuvent être formulés par des lois générales, pendant que les faits de succession 
s’enchaînement dans les séries uniques et particuliéres qui exigente pour chacune d’elles une formule spéciale, et 
celle formula ele même rest vide si on détache les faits dont ele a été abstraite. 
Une autre différence qui distingue les faits de répétition des faits de succession, c’est que les premiers peuvent 
être prévus et prédits, pendant que les derniers  ne sauaient l’être (XÉNOPOL, 1901: 270-272). 
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fenômenos sucessivos (os acidentes) teria o poder de mudar a direção previamente 

estabelecida pelo estudo dos fenômenos passados. A previsão nos fatos de sucessão recairia 

sobre as forças naturais produtoras dos fenômenos, e não propriamente nos fatos (resultado da 

interação recíproca entre força (s) natural e, circunstancia (s) historicizada no tempo), pois as 

circunstâncias seriam impossíveis de se prever ou controlar com um grau de precisão 

admissível (XÉNOPOL, 1901: 272). 

Nos fatos de repetição o tempo seria determinante exatamente porque não 

exerceria nenhuma influencia no modo de produção dos fenômenos pelas forças, pois as 

circunstâncias não sofreriam influencia do tempo ao ponto de se modificarem e 

consequentemente transformarem a (re) produção dos fenômenos. O tempo assumindo assim 

uma forma passiva, onde o signo da generalidade poderia se impor quanto ao caráter 

contingente inscrito no tempo. Enquanto isso, nos fatos de sucessão o tempo seria o fator 

determinante para gerar as circunstancias elaboradoras da diferença, da forma como os 

mesmos tipos de fatos aconteceriam de formas distintas. A contingência temporal 

funcionando como um elemento individualizador dos fenômenos. 

Em outras palavras, o tempo seria o que determinaria se as circunstancias em que 

os fenômenos se produzem fossem idênticas ou não, sendo as circunstancias propriamente 

ditas que produziriam o elemento característico dos fenômenos. A distinta relação com o 

tempo entre a variedade de fatos é que definiria seu caráter classificatório nos âmbitos da 

repetição ou da sucessão. Entretanto, ao contrário da temporalidade, o espaço para Xénopol 

não exerceria influencia alguma na produção dos fenômenos, tanto no que tange ao 

estabelecimento das similitudes quanto das diferenças. Assim, um fato particular poderia 

determinar uma lei, mas não se poderia determinar uma lei através de um conjunto de fatos 

particulares. A forma genérica (vista como necessária) própria à explicação nos fatos de 

sucessão possuiria (tal como os fenômenos estudados por este respectivo nicho cientifico) um 

caráter particular, onde a explicação causal não poderia ser generalizada plausivelmente 

ignorando a temporalidade dos fenômenos6. 

Contudo, ao que parece, Xénopol possui uma concepção abrangente do conceito 

de lei, chegando mesmo a admitir leis na história, porém leis de caráter não determinista, em 

                                                           
6
 Pourtant quoique individualisée quant à l’espace, cette répartition n’em donne pas moins naissance à des lois. 

[...] Si les causes dont les circonstances sont individualisées quant à l’espace, possédent toutefois le caractère de 
loi, cette qualité ne peut leur être atribuée que parce que leur reproduction n’a pas de limites dans le temps, 
qu’elle est éternelle au moins par rapport à notre existence humanine. 
La cause des phénomènes de répétition qui peuvent être généralisés doit donc aussi se présenter sous une forme 
générique, l’explication d’um seul phénoméne devant s’appliquer à tous ceux de la même classe (XÉNOPOL, 
1904a: 290). 
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razão dos fenômenos históricos serem do âmbito da sucessão. As leis históricas (ou abstratas) 

explicariam então estritamente o modo de ação das forças, como elas se estendem no tempo e 

contribuem para a produção dos fatos, mas não poderiam determinar a forma de produção dos 

mesmos, em virtude da variedade das circunstancias em que eles ocorrem. O problema não 

estaria em admitir regularidades nos fenômenos históricos, mas antes de conceber a 

regularidade como o elemento característico dos mesmos (XÉNOPOL, 1901: 274). 

Deste modo, as leis na história não possuiriam uma forma rígida e determinista, 

pois estando imbricado no complexo jogo de trocas recíprocas entre a (s) força (s) e as 

circunstâncias necessariamente plurais. A complexidade da vida (complexidade advinda das 

existências individuais) constituindo uma barreira intransponível entre a determinação da 

regularidade dos fenômenos e a possibilidade de sua generalização precisa. 

A causa dos fenômenos históricos assumiria então esta mesma característica, pois, 

se por ventura se quisesse atrelá-los a leis, tal procedimento não poderia ser executado nos 

mesmos moldes de rigor possíveis nos fatos de repetição. Tentando ser enfático em sua 

reflexão, Xénopol reafirma o contraste entre este tipo de regularidade (histórica) e a 

regularidade encontrada nos fatos de repetição ao concluir que, somente o ultimo tipo poderia 

ser engendrada em formulas matemáticas duras e cristalinas, onde o rigor no cumprimento das 

leis seria pautado em um alto grau de precisão na generalização dos fenômenos. Reconhece-se 

a importância das características inerentes à vida e a inteligência como empecilhos às 

generalizações pré-concebidas á manifestação dos fenômenos (XÉNOPOL, 1904a: 291-294). 

Portanto, para Xénopol as ciências especiais seriam aquelas que têm por objeto o 

estudo dos fenômenos estritamente regulares, os fatos de repetição. A história (tendo por 

objeto outra classe fenômenos) então não só não seria uma ciência especial como não deveria 

tentar se enquadrar àquela, a uma única concepção de ciência. Assim, existiriam “dois modos 

universais de concepção do mundo” e, sua classificação das ciências provavelmente expressa 

a sua tentativa epistemológica de legitimar o modo histórico de investigação da realidade. Ao 

que parece, tal distinção dual da possibilidade de interpretação da realidade sequer implicaria 

em um menor grau de objetividade nas ciências dos fatos de sucessão, talvez o conhecimento 

histórico representando para ele uma ciência baseada em outro padrão de racionalidade que o 

das referidas ciências especiais e/ou naturais. Padrões de racionalidade não excludentes entre 

si, mas antes coexistentes e complementares. O conceito de evolução é invocado então com o 

intuito de evidenciar a importância dos saberes que se dedicam ao estudo das transformações 

no tempo, pois se a mudança impediria um saber pautado em generalizações rígidas, isso não 
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poderia servir de base para se negar a possibilidade de um conhecimento científico dos fatos 

de sucessão7. 

Em estreita ligação com o mencionado conceito de evolução, Xénopol utiliza o 

conceito de desenvolvimento para se referir ao caráter diferencial dos fatos de sucessão, as 

mudanças e as consequentes transformações ocorrendo no decorrer do tempo. Lançando mão 

do exemplo sobre o que chama de história dos povos, conclui que os fatos repetidos poderiam 

fornecer ao conhecimento histórico semelhanças antropológicas! O conhecimento dos povos 

só seria admissível através do uso de analogias possíveis por uma “natureza intima comum do 

ser humano”. Sem estas semelhanças entre os homens de todas as culturas distintas o 

conhecimento científico dos mesmos não seria plausível. 

Neste ponto, urge a necessidade de um questionamento: será que poderíamos 

sugerir que esta reflexão de Xénopol em que o similar associado á regularidade dos 

fenômenos, mesmo que particularizando-se nos diferentes povos, não necessariamente 

impediria a existência de um suposto dado antropológico universal? Acreditamos que a 

resposta possa ser afirmativa, pois nos parece que a expressão “natureza intima do ser 

humano”, onde se afirma a semelhança entre os povos, é pressuposto fundamental não para o 

intuito de estabelecer fórmulas gerais com a ajuda de dados estatísticos, mas antes para 

qualquer analogia histórica, produtoras de series e, por conseguinte de generalizações não 

deterministas8. 

 

1.2 A explicação cientifica: o problema da causalidade nos fatos de repetição e 

nos fatos de sucessão 

 

                                                           
7
 Ce tableau nous donne une idée de l’étendue de la science des faits sucession et par suite le droit de soutenir 

que l’histoire, au sens large du mot, n’est pas une science spéciale [...] science qui devrait être rangée à côté de la 
biologie, de la psycologie ou de la sociologie ; mais qu’elle constitue um des deux modes universels de 

conception du monde, le mode de la succession em regard du mode de la répétition. Cette conception de 
l’histoire montre l’importance de notre discipline, dont le príncipe, apliqué à nature matérielle, a régénéré l’étude 
de cette division par l’idée si féconde de l’évolution. Loin d’avoir á se défendre contre les imputations que lui 
adressent certains penseurs, de ne pas même être une science, l’histoire se dévoile à nous yeux comme ayant des 
droits égaux au sceptre de la raison humaine, avec as soeur jumelle, la science des faits de répétition 
(XÉNOPOL, 1901: 276). 
8
 Quand le développement l’emporte sur la répétition, cette derniére finit par perdre l’importance qu’elle avait, et 

la succession deviant la partie principale des phénomenes, celle qui frappé l’esprit et qui s’y impose. [...] La 
littérature, la philosophie, les arts ne sont pas affaires de statistique. L’histoire des peiples est aussi un 
phenomene de répétition, car le développement de tous présent des analogies données par la nature intime 
commune de l’être humain ; mais cette histoire est tellement different que la partie similaire, l’element répété, ne 
joue Presque plus aucun role et disparait devant lélement different du développement. (XÉNOPOL, 1904b: 20-
21). 



7 

 

Xénopol define a causa como o modo de explicação dos fenômenos. No entanto, 

chama a atenção para um equivoco fundamentado na confusão entre os termos causa e lei, 

que para ele é recorrentemente defendido nas ciências dos fatos de repetição. Sua intenção é a 

de ressaltar que se pode sim afirmar a existência da causa individual, a partir do momento em 

que se distingue a idéia de causa da idéia de lei. Ou seja, para Xénopol uma explicação que se 

reduz a investigar o modo como os fenômenos se produzem não caracteriza uma explicação 

cientifica plausível, sendo no máximo uma explicação incompleta. 

Neste sentido, Xénopol parece partilhar de semelhante concepção de lei e de 

causa de Comte, quando este se interessa pelas leis querendo saber “como” os fenômenos 

ocorrem. No entanto, Comte se abstém conscientemente das causas (em seus termos, das 

causas ultimas ou finais), de saber o “porque” eles ocorrerem de tal modo. Percebe-se assim 

uma aproximação entre Xénopol e Comte nas suas respectivas concepções de lei e de causa, 

entretanto eles logo se afastam a partir do momento em que Xénopol vai além da busca do 

“como” e coloca como exigência fundamental de toda ciência a preocupação com o “porque” 

os fenômenos ocorrem de tal ou qual maneira. Em outros termos, a lei não seria propriamente 

a explicação, pois ela somente estabeleceria o “como” das coisas, o modo de ocorrência dos 

fenômenos, assim a explicação estaria atrelada a esclarecer o “porquê” os fenômenos se 

deram daquele modo. A lei constituindo somente uma parte da explicação (estabelecimento 

dos fatos), e a causa constituindo a explicação propriamente dita. A lei não sendo a explicação 

em si mesma, mas parte dela, determinando a causa geral dos fenômenos particulares, estes 

sendo influenciados em diferentes graus (XÉNOPOL, 1904a: 293-295) 9. 

                                                           
9
 Commençons par déterminer le sens précis dans lequel nous entendons nous occuper de la cause. La cause est 

um mode d’explication des faits, celui qui se rapport à la réalité (XÉNOPOL, 1904a: 265) 
Il ne suffit pourtant pas d’avoir determine le sens du terme cause ; il faut encore le dégager d’une confusion à 
laquelle il a souvent été exposé. La notion de cause a été et est confondue avec celle de loi. [...] Bernheim 
conçoit aussi “la loi naturelle comme um juegement universel qui reproduit la connaissance des cause constantes 
des phénomenes ” . Simiand na même plus loin. Maintenant la confusion entre les termes de cause et celui de loi 
par le príncipe qu’il n’y formule qu’il cause au sens positiv du mot [...]”, il em tire la conclusion, que “le 
phenomene individuel unique de son espece n’a pas de cause”. Lacombe avait d’ailleurs dit avant lui, 
que”l’individuel n’est pas une cause” […] a detacher l’individuel du nexus causal de l’existence, impossibilite 
logique absolue, car tout ce qui existe, individuel ou general, a as raison d’être. 
Toutes ces formules sont entachées d’erreur. Entre loi et cause il y a une difference radicale. La loiconstate le 
mode d’accomplissement d’un phenomene ; la cause en donne l’explication. La loi expose comment le 
phenomene se produit; la cause cherche á render compte pourquoi il se manifeste de la sorte. [...] 
On retrouve cette confusion entre la notion de loi et celle de cause [...] notamment que les sciences auraient pour 
but principal la recherche des causes des phenomenes, príncipe dans lequel le terme de cause est identifié 
implicitement avec celui de loi. C’est ainsi que Schopenhauer dit que le porquoi est la source de tout science, car 
rien n’est sans raison d’être ;  l’essence de la science consiste dans l’enchainement des connaisances sur la base 
du pourquoi, enchainement qui distingue la science du simple agrégat de connaisances (XÉNOPOL, 1904a: 267-
269). 
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Deste modo, para Xénopol seria inadmissível negar a existência da causa 

individual (a causalidade histórica, aquela que não pode ser generalizada em forma de lei) se 

as próprias ciências dos fatos de repetição em geral partilham de uma concepção de causa 

demasiadamente estreita, de curto alcance, restringida ao modo de produção e reprodução dos 

fenômenos. Tais ciências ao se recusarem à explicação do porque também abdicariam da 

investigação das causas reais, ao ficarem satisfeitas com uma noção de causa que tenderia ao 

hipotético. Assim, para Xénopol a verdade cientifica se encontraria em uma conjunção entre a 

constatação do “como” e a explicação do “porque”. 

Neste sentido, o autor também questiona a pretensão de um único padrão de 

racionalidade cientifica, sintomaticamente constatado em Comte. Nesta acepção talvez 

possamos notar em Xénopol uma singela afirmação de superioridade das ciências de sucessão 

quanto á pretensão de objetividade cientifica (uma constatação paradoxal se levarmos em 

consideração as frequentes tentativas de validação de um único padrão cientifico tendo como 

modelo as ciências naturais, exatamente pelo lugar comum de que estas seriam os únicos 

conhecimentos objetivos, e em função disto positivos!), a partir do momento em que conclui 

que a recusa do porque caracterizaria um saber excessivamente pautado em hipóteses, em 

detrimento do que chama de teoria dos fatos, em virtude da depreciação do nexo causal entre 

os fenômenos10. 

Deste modo, Xénopol explora a ideia de demanda causal existente nas ciências 

dos fatos de repetição, onde a lei teria o papel de explicar o caso particular gerador da referida 

demanda. Para ele o fato de se poder atrelar o caso particular a uma formula geral, a lei, não 

constitui uma explicação das causas reais de manifestação dos fenômenos, mas antes uma 

redução (compartimentação) do individual ao geral. Ou seja, para Xénopol a explicação dos 

fenômenos não pode ser reduzida tão-somente á sua generalização em fórma de lei11. 

                                                           
10

 Les sciences des faits de répétition et notamment celles des faits matériels ne s’occupent pas habituellement 
des causes des phénomènes ; eles n’étudient que le comment des choses et laissent le plus solvente le porquoi de 
cotê. Il y a même des savants comme Claude Bernard et philosophes comme Auguste Comte  qui veulent 
intentionellement restreindre la conaissance scientifique ai comment des choses sans y joinder l’explication du 
porquoi. […] 
Les auteurs que nous venons citer se trompent donc lorqu’ils assignent à toutes les sciences la mission 
d’expliquer aussi les phénomènes qu’elles étudient. […] trés desirable que la science donne aussi les causes des 
phénomènes [...] Une science existe par la seule faculté de constater et de démontrer la verité, c’est-à-dire de 
procurer à l’esprit la conaissance certaine de la realité. [...] L’a explication des phénomènes de la nature, dûment 
connus et enregistrés, se reduit le plus souvent à des hypothéses, à ce que l’on apele la théorie des faits. 
Le plus souvent á des faits materiels n’est qu’um mirage trompeur, car ou considere le mode de perpétration du 
phénomene comme son explication causale. (XÉNOPOL, 1904a: 270-271). 
11

 Mais une pareitte explication causale n’est qu’apparente. En effet, remarquons á quelles demandes causales 
ces lois de manifestation servente de repouse. A des demandes qui sont eles-mêmes que des cas de manifestation 
de la loi. On se demande porquoi um phénomene s’accomplit de telle façon et on pense en trouver l’explication 
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Segundo o autor, os dois elementos constituidores da produção dos fenômenos, as 

forças naturais (visto como a força motriz dos fenômenos) e as circunstâncias (condições 

particulares de existência dos mesmos), devem ser considerados em conjunto, a causa do 

fenômeno não podendo ser encontrada em nenhum dos dois elementos isoladamente. Nesta 

direção, Xénopol cita dois exemplos sintomáticos deste erro (notável indício levando em 

consideração de que se trata de dois autores que também dialogam intensamente na RSH 

sobre a história e suas condições de possibilidades de se constituir enquanto ciência), cada um 

se dirigindo em uma direção para buscar as causas dos fenômenos: enquanto Seignobos 

considera unicamente as circunstâncias, Simiand se localizaria no extremo oposto, nas forças. 

Outra aproximação possível para Xénopol é entre Seignobos e Durkheim, pois em 

sua interpretação Durkheim também restringiria a explicação causal às condições de 

existência. Outra discordância interessante entre Xénopol e Seignobos se refere sobre o 

problema em se definir a cientificidade da historia através de um método direto ou de um 

método indireto (XÉNOPOL, 1904a: 281-283). 

A seu ver esta prática metodológica incorre em erro em função de ser 

reducionista, e sua argumentação se baseia na ideia que de acordo com as circunstâncias a 

mesma força pode produzir efeito diverso e vice-versa. Ao que parece sua concepção de 

causalidade em história depende muito desta definição, pois incide na plausibilidade adquirida 

ou não da explicação histórica. 

A seu modo o autor parece então propor uma terceira via entre a consideração da 

regularidade centrada exclusivamente nas forças e nos pretensos fatos repetidos (posição 

defendida por Simiand e Paul Lacombe) e da irregularidade baseada tão-somente nas 

circunstâncias e nos fatos de sucessão (Seignobos) em história. Entretanto, a nosso ver, 

Xénopol sugere certa primazia do particular e da irregularidade na História, a partir do 

momento em que as circunstâncias parecem constituir em ultimo caso o elemento 

determinante dos fatos históricos, caracterizando a história como uma ciência dos fatos de 

sucessão12. 

                                                                                                                                                                                     

causale dans le fait que le phénomene est general. Or, dans um pareil cas, il ne s’agit pas d’une tautologie qui 
formule dans une demande la réponse contenue implicitement dans la loi de manifestation du phénomene ; [...] 
Quelle belle explication, exclame avec raison Labriola, que de supposer la generalization du fait lui-même 
comme moyen d’explication! [...] 
Toutes les causes des phénomenes sont reduites à de simples hypóthéses ou abandonnées à l’inconnu 
(XÉNOPOL, 1904a: 271-273). 
12

 Un phenomene est toujours le produit d’une force naturelle agissant dans certaines circonstances de 
l’existence. La cause n’est due ni à la force seule comme le pensent à tort quelques auteurs, ni aux circonstances 
seules, auxquelles bien d’autres l’attribuent. [...] Fonsegrive [...] attribue la cause aux circonstances seules et 
oublie le second facteur essentiel, la force. [...] Il em est de même de seignobos [...] Mais Simiand à sour tour 
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Para Xénopol a relação necessária entre a investigação das causas e de seus 

efeitos para com a realidade histórica seria inerente, tal consideração coloca em evidencia sua 

ideia da relação entre o conhecimento cientifico e a realidade em si. Apesar de admitir certo 

limite da capacidade da ciência de penetrar na essência dos fenômenos, profere um repudio á 

possibilidade de algum grau de subjetividade no conhecimento cientifico baseada na 

experiência interna, como o conhecimento sendo um ato do pensamento sobre os fenômenos. 

Trata-se de uma recusa à idéia de ciência como produtora de uma interpretação subjetiva da 

realidade. A nosso ver, o que ele pretende não é ir em direção ao extremo de negar a 

dimensão subjetiva do conhecimento cientifico, mas antes de frisar o caráter referencial do 

mesmo, talvez chegando até mesmo ao ponto de dar primazia à dimensão objetiva13. 

De tal modo, Xénopol sustenta que a noção de causa está intrinsecamente ligada à 

experiência externa do sujeito cognoscente, esta funcionando como o elo de ligação entre o 

seu espirito e a realidade sensível em que os fenômenos se produzem. Assim, ao concordar 

com Boutroux de que “o homem não é uma anomalia da natureza” com a intenção de ressaltar 

a sua inserção na mesma natureza, Xénopol se dá por satisfeito ao concluir que esta inserção 

do homem na natureza é o pressuposto para que o conhecimento sobre as coisas humanas 

esteja suficientemente conectado com a realidade. O autor concebe então a ciência como 

                                                                                                                                                                                     

tombe dans l’erreur de Bain, d’attribuer la cause à la seule force, quand cette derniere ne peut avoir aucun effet si 
elle n’agit pas dans certaines circonstances, necessaires pour produire l’effet voulu. L’action combinée de ces 
deux éléments est indispensable pour déterminer l’apparition du phenomene. Si la force n’existait pas, il n’y 

aurait pas de moteur, si les circonstances faisaient défaut, l’action de la force se perdrait dans le vide. [...] la 
cause  doit être rechechee dans l’action combinée des deux éléments qui lui donnent naissance : la force et les 
circonstances. 
La meilleure preuve que la force seule n’est pas la cause des phenomenes, consiste dans le fait que la même 
force, agissant dans des circonstances différentes, peut donner naissance á des classes de phenomenes tout á fait 
différentes. [...] tous ces divers effets sont deteminés par la diversité des circonstances dans lesquelles la même 
force travaille. [...] la même cause peut produire plusieurs effets. 
[...] la realité nous motrant que quelfois la force produit le même effet et d’autres fois des effets différents [...] 
La même force produit le même effet quand elle penetre a travers les mêmes circonstances. La m~eme force 
produit des effets differents quand elle agit a travers des circonstances differentes. (XÉNOPOL, 1904a: 274-
278). 
13

 L’esprit ne peut pas pénetrer plus avant dans la nature des phenomenes exterieurs à lui ; mais cette 
connaissance est suffisant pour lui donner la conviction inébrant de l’existance d’une relation intime entre la 
cause et l’effet dans les phénomenes qui ne sont pas le produit de sa prope pensée. Toute autre conception de la 
cause, comme résultat de l’esperience interne, comme acte de la pensée, ne peut nous donner une idée de la 
causalité dans les faits extérieurs, a moins que d’admettre la theorie de Schopenhauer que le monde est ma 
répresentation et que le monde est ma volonté, ce qui équivaut, selon nous, á nier completement l’existence de 
l’univers sensible et à le transporter comme espace, comme temps et comme causalité dans le for intérieur de 
notre âme. [...] 
Nous pensons que Schopenhauer se trompe et étend trop le sens de la qualitas occulta. (XÉNOPOL, 1904a: 277-
279). 
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sendo o reflexo da realidade, onde o espírito humano somente reproduzira as causas reais dos 

fenômenos exteriores14. 

Nos fatos de repetição tanto a força quanto as circunstancias possuem caráter 

universal. E o particular seria atrelado (incorporado de forma submissa) ao geral (XÉNOPOL, 

1904a: 289). Destarte, Xénopol entende então que a questão da causalidade é central para a 

compreensão da história enquanto ciência, pois o estabelecimento das causas constituiria a 

base para a operação da explicação em qualquer conhecimento cientifico, uma vez a causa 

sendo concebida não só como o modo de explicação dos fenômenos, mas também como o elo 

de ligação entre a ciência e a realidade. Tal relação (a conexão entre o saber científico e a 

realidade) é visto como necessária, pois fundamento de legitimação de um conhecimento que 

se pretende seguro. 

Deste modo, Xénopol julga necessário estabelecer uma distinção no que tange ao 

problema de se aliar a idéia à realidade. Nota-se neste ponto que ele se preocupa com o que 

Meinecke (1943: 511) definiu algumas décadas depois como sendo um dos principais 

problemas encarados pelo historicismo, onde aliar a idéia à realidade expressaria um desejo 

de administrar a tensão entre a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva do conhecimento 

histórico. Contudo, Xénopol coloca o problema em outros termos, definindo como não 

cientifico todo saber pautado em idéias que fossem estritamente produto do espírito humano 

e, em contrapartida o opõe ao saber cientifico baseado em idéias que fossem nada mais do que 

o mero “reflexo do mundo exterior”. Ou seja, embora admita a subjetividade na construção do 

conhecimento histórico (ao reconhecer o papel das idéias do sujeito cognoscente), Xénopol se 

exime de uma reflexão mais aprofundada sobre esta dimensão15. 

 

 

                                                           
14

 Nota de rodapé (número 2): Cette conception de la science comme reflet de l’Univers dans notre esprit, nous 
dispense de réfuter la doctrine de la cause comme experience interne et de son imposibilité comme experience 
externe, doctrine soutenne par plusieurs philosophes (XÉNOPOL, 1904a: 267). 
15

 Commençons par déterminer le sens précis dans lequel nous entendons nous occuper de la cause. La cuase est 
um mode d’explication des faits, celui qui se rapport à la réalité. Le philosophie allemand Kiesewetter  a três 
bien marquee la difference qui existe entre la raison ssuffisant et la cause. “la cause logique (principe de la 
conaissance), dit-il, ne doit pas être confondue avec la raison réelle (cause). Le príncipe de la raison suffisant 
appartient à la logique ; celui de la causalité à la méthapychique. Le premier est le príncipe fondamental de la 
pensée; le second de ‘expérience. La cause se rapporte á des objets réels, la raison logique rien qu’á des 
répresentations.” 
On pourrait objeter contre cette distiction, que les phénomenes extérieurs se résolvent aussi en idées dans notre 
esprit. Cela est incontestable; mais il y a une différence entre les idées qui sont le produit de l’intelligence et 
celles qui ne sont que le reflet du monde exterieur. Ce sont les systemes construits sur cette derniere classe 
d’idées qui constituent la science. La science n’est une creation de notre esprit, comme le sont l’art, la religion, 
les moeurs, la langue, les formes politiques; elle n’est que la reproduction intelectuelle de l’Univers (XÉNOPOL, 
1904a: 265-266). 
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CONCLUSÃO 

 

A. D. Xénopol foi um pensador que tinha a sua fala localizada nas margens 

daquele que foi um momento de discussão sobre os limites e possibilidades da tradição 

historicista de se escrever história. O autor se posiciona a favor de um contínuo 

aperfeiçoamento teórico e metodológico daquele modo de constituição de sentido histórico, 

em uma época freqüentemente definida como de crise do historicismo Rankeano. Esta crise, 

localizada no embate teórico entre os representantes da referida tradição e os adeptos de uma 

nova forma de se abordar a realidade histórica, culminou no debate acerca do método 

histórico: enquanto historicistas como Xénopol ainda defendiam a eficácia da tradição 

rankeana, outros pensadores como Karl Lamprecht16 (na Alemanha) e Paul Lacombe (na 

França) acreditavam na necessidade de aplicação de novos métodos à história em função da 

também necessária utilização de novas abordagens. Trata-se, neste específico ponto, da 

nascente sociologia fazendo ecos á uma concepção de história já consagrada. 

No centro deste debate estava o problema de se definir qual a melhor forma de se 

generalizar em história, ao levantar-se novamente o questionamento sobre o grau de 

regularidade dos fenômenos históricos: "generalizar comparando casos a partir de problemas 

ou reconstruir realidades entendidas na sua especificidade e diferença" (SILVA, 2012: 56). O 

interesse de Xénopol é o de evidentemente defender a história de influencias que considera 

maléficas á sua constituição científica: o autor, a exemplo de Rickert (1901: 121-122), nega a 

possibilidade de generalização das séries históricas de forma comparativa. Tanto Rickert 

quanto Xénopol, vêem nesta empreita um eminente perigo: o de novamente transpor para a 

história os métodos das ciências naturais. 

 

FONTES: 
 

                                                           
16

 Karl Gotthard Lamprecht (1856-1915) foi um historiador alemão. Estudou história, ciência política, economia 
e arte nas universidades de Göttingen, Leipzig e Munique. Lamprecht ensinou na Universidade de Marburg e 
mais tarde em Leipzig, onde fundou um centro dedicado à história cultural e comparativa (Institut für Kultur-und 
Universalgeschichte). Lamprecht pesquisou a história social e econômica alemã e europeia, especialmente da 
Idade Média. Seus métodos interdisciplinares despertaram controvérsias ante à academia alemã. Lamprecht foi 
alvo de criticas de estudiosos consagrados como Friedrich Meinecke, sobretudo por uma suposta falta de rigor 
metodológico. De acordo com Silva (2013: 60) "o conceito de mentalidade da Escola dos Annales na França, a 
ênfase vitalista da Nova História norte-americana (Turner, Robinson, Beard) e a importância decisiva da 
imputação causal em Max Weber são produtos das ideias de Lamprecht: apreensão coletivista da história, 
regularidade, série de épocas, representações coletivas, evolucionismo, psicologia social, estágios de 
desenvolvimento econômico ". Assim, Lamprecht foi apenas um dos vários autores que estiveram no centro das 
inumeras crises e reformulaçoes do historicismo, onde a mudança de perspectiva das abordagens dos objetos 
históricos eram resultado de concepções de história que detinham forte influencia das então nascentes ciencias 
sociais. 
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