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O que é História?

Por Júlia S. Matos



O tempo histórico

Segundo Marc Bloch, a história tem 
por objeto o homem e por isso ela é 
a ciência que estuda os homens 
no tempo; (p.55) “uma ciência dos 
homens no tempo” (p.67);



Mas, o que é o tempo? 

1. Para Bloch, o tempo é o plasma que envolve os 
fenômenos como lugar de sua inteligibilidade; é no tempo 
que entendemos os fatos históricos, pois somente o 
contexto pode nos auxiliar a compreender os 
acontecimentos;

2. O paradigma: o tempo é contínuo, mas está em eterna 
mudança;

3. Por que estaria o tempo em mudança? Porque novos 
acontecimentos no presente transformam as sociedades e 
contribuem para que mudemos nossa forma de 
compreender o passado.



Tempo cronológico 

1. Tempo Cronológico: é aquele que pode ser contado, 
agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, 
séculos e milênios. É o tempo registrado nos calendários.



Tempo histórico 

1. O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos, os 
quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em 
que são modificados por elas.

2. Tempo Histórico: é o modo como cada grupo ou sociedade 
vivencia, percebe e organiza o seu tempo cronológico, ou 
seja, o modo de vida varia muito de uma sociedade para 
outra, cada uma tem sua organização social e econômica; 
seus membros tem mentalidade e visão de mundo próprias, 
criadas, desenvolvidas e modificadas ao longo de sua 
história. 

3. Portanto, embora o tempo passe igualmente para todo o 
mundo, nem todos passam pelo tempo da mesma forma.



Passado e presente

1. O presente estaria ligado em cadeia ao passado (p. 60); Isso 
porque o presente é resultado dos acontecimentos do passado;

2. A fronteira entre passado e presente é um movimento 
constante – essa fronteira se move de acordo com a 
compreensão humana do passado.

3. Os sentimentos influem na análise independente da 
distância temporal (p. 61) – pois, toda a leitura do passado, 
ou seja, o estudo do historiador é motivado por interesses e 
por sua própria vivência, assim seu processo de 
interpretação do passado é influenciado por seus 
sentimentos e escolhas;

4. O presente se explica pelo passado;



A escolha do historiador

 “Não deixa de ser menos verdade que, face à imensa e 
confusa realidade, o historiador é necessariamente levado 
a nela recortar o ponto de aplicação particular de suas 
ferramentas;

 
 em consequência, a nela fazer uma escolha que, muito 

claramente, não é a mesma que a do biólogo, por 
exemplo; que será propriamente uma escolha de 
historiador” (p. 52).



Ofício do Historiador 

1. Assim, a base do ofício de historiador está na tarefa de 
delimitação, seleção e recorte histórico dos temas a serem 
estudados. 
2. Isso demonstra que existe uma diferença entre o passado, aquilo 
que vivemos no cotidiano e a História enquanto conhecimento, pois 
a segunda é produto da escrita dos historiadores e portanto, de suas 
escolhas e seleções. 
3. Em contrapartida a primeira são os acontecimentos que estão no 
passado dispersos nas memórias dos sujeitos, nas fontes e marcas 
deixadas pelo homem. 
4. Esse passado somente se tornará história se o historiador o 
estudar, registrar e interpretar.



A história e os homens: o que estuda 
o Historiador

Mas, a final, o que estudam os historiadores? 

Nós estudamos a mudança dos homens na duração do tempo a 
partir de dois eixos: 

1. as causas da mudança; 
As causas são todos os acontecimentos que podem ter influido no 

desenvolvimento do fato histórico;

2. as conseqüências da mudança;
As consequências são os acontecimentos que se desenvolveram 

em decorrência do fato histórico;



Dimensão estética 

1. Cada ciência possui a sua estética da linguagem e o 
historiador precisa perceber o papel da linguagem nos 
processos de interpretação (p. 54); 

Nessa afirmação Marc Bloch, quer nos explicar que a História 
possui um escrita que deve ser composta por um processo 
explicativo e essa se utilizará de conceitos para significar os 
fenômenos históricos.



As mudanças tecnológicas ampliaram a distância 
psicológica entre as gerações (p. 62);

 O desconhecimento do passado compromete a ação 
humana no presente;

 A sociedade é influenciada por um conjunto de eras 
passadas;

 Os fatos se projetam num continuum;
 O fato não se explica em si mesmo;
 Para ler e interpretar os documentos é preciso antes 

observar e analisar a paisagem de hoje;
 O passado e o presente isolados não compreenderão 

nada senão pela metade;



FONTES HISTÓRICAS 



A FORMAÇÃO DO HISTORIADOR-DOCENTE

 Conforme Demo (2004, p.116),  

[...] o aluno que aprende a pesquisar, aprende a habilidade 
mais básica para sua permanente renovação profissional, 
sem falar naquela de estudar melhor e aprender de maneira 
reconstrutiva; não vem à instituição para escutar aula, tomar 
nota, fazer prova, mas para reconstruir conhecimento 
sistematicamente; este tipo de aluno tem peso no futuro do 
país e é a fonte principal para a instituição de novas 
vocações docentes.
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