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Tempo e História



História e Historiadores

A Procura do Saber Sobre as Vivências Humanas

A compreensão das relações entre passado e presente é uma questão intrigante.

É também uma das preocupações centrais da História, disciplina que se dedica ao estudo 

das vivências humanas em épocas e lugares distintos.

Ela investiga o que mulheres e homens de diferentes sociedades fizeram, 

pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas.
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Sentidos da Palavra História

Exploremos um pouco o sentido da palavra História, uma vez que ela é Polissêmica, isto é, 

possui diversos significados. Vejamos alguns:

– Ficção

Os livros de aventura, as novelas de televisão, ou os filmes de cinema, contam 

histórias muitas vezes inventadas para despertar nossa atenção sobre um 

determinado assunto, fazendo-nos refletir ou simplesmente para nosso 

entretenimento.

Essas histórias criadas pela imaginação humana, com seus lugares e 

personagens, são chamadas também de Ficção.

Muitas vezes, as obras de ficção são inspiradas no conhecimento de 

épocas passadas, como acontece em filmes e romances históricos ou 

em novelas de época.
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– Processo Vivido

As lutas e os sonhos, as alegrias e tristezas de uma pessoa ou de um grupo social 

fazem parte de sua história, de suas vivências.

Assim, o conjunto de acontecimentos e das experiências que correm no dia a dia, 

tanto de uma pessoa quanto de um grupo, pode ser chamado de História Vivida.

Essa história integra a memória (recordações) das pessoas que a viveram.

– Área de Conhecimento

A produção de um conhecimento que procura entender como os Seres Humanos

viveram e se organizaram desde o passado mais remoto até os dias atuais constitui 

uma área de investigação ou disciplina denominada História.

Nesse sentido, História constitui um saber preocupado em desvendar e 

compreender as condições históricas (historicidade) das vivências Humanas, 

ou seja, em tratar essas vivências como expressão da época em que elas 

ocorreram.
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Esses três sentidos da palavra História estão relacionados.

As Histórias Vividas pelas pessoas e a Ficção não estão excluídas da História como Área 

de Conhecimento.

As pessoas interessadas em pesquisar ou escrever sobre História ou, ainda, em 

ensiná-la escolhem assuntos que podem incluir tanto a Ficção quanto as Histórias de 

Uma Vida.

Assim, uma Pesquisa Histórica sobre cultura em determinada época pode utilizar-se de Obras de 

Ficção – Literatura, por exemplo – Para analisar como eram representados (ou imaginados) os 

lugares, as relações entre pessoas e grupos, os costumes, etc.

Já um estudo sobre Memória envolve as recordações de experiências vividas por pessoas, 

que são coletadas pelo Historiador por meio de Depoimentos.
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Fontes Históricas

Os Historiadores, trabalham portanto, com variadas Fontes em suas Pesquisas.

A partir delas, buscam obter informações ou indícios sobre idéias e realizações 

humanas no decorrer do tempo.

As Fontes Históricas podem ser classificadas de várias maneiras: recentes ou antigas, 

privadas ou públicas, etc. Outro critério bastante utilizado consiste em classificar essas 

fontes:

– Fontes Escritas

Registros em formas de inscrições, cartas, letras de canções, livros, jornais, 

revistas, documentos públicos ou particulares, entre outros;

– Fontes Não Escritas

Registros da atividade humana, como vestimentas, armas, utensílios, pinturas, 

esculturas, construções, músicas, filmes, fotografias, etc.
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Outro exemplo de Fonte Histórica Não Escrita é, como já mencionamos, o depoimento de 

pessoas sobre aspectos da vida social e individual.

Esses depoimentos, que podem ser colhidos a partir de entrevistas guardadas pelo 

próprio historiador, servem para registrar a memória (pessoal e coletiva) e ampliar a 

compreensão de um passado recente ou da história que se está construindo no 

Presente.

É o que se chama de Fonte Oral.

Durante muito tempo, Historiadores utilizavam principalmente as Fontes Escritas para 

fundamentar as Pesquisas Históricas.

Atualmente, devido ao desenvolvimento de Novas Tecnologias (como televisão, rádio, 

cinema, DVD, Computador, Internet, etc.), os Historiadores estão cada vez mais 

consultando e interpretando uma grande variedade de Fontes Não Escritas

(imagens, sons).
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Limites do Saber Histórico

Vimos que, com base em pesquisas, os Historiadores procuram reconstruir as formas de 

viver de uma sociedade.

Podem, também, propor interpretações sobre como diversas ações humanas

desencadearam mudanças ou tiveram continuidade, ao longo do tempo, em vários 

aspectos da vida pública ou privada:

Na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir 

o mundo, no cotidiano, na percepção das diferenças.

O Trabalho do Historiador consiste, portanto, em perceber e compreender esses 

processos.

Isso significa que Estudar a História é uma maneira de adquirir consciência sobre a 

Trajetória Humana.

Essa consciência nos permite refletir sobre o que fomos, o que somos e o que 

pretendemos ser.

No entanto, devemos estar atentos para os limites ou problemas na 

Interpretação Histórica
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Uma questão fundamental é que a Historiografia – isto é, a Escrita da História – não pode 

ser isolada de sua época.

Acreditamos que ao interpretar e escrever sua história, o historiador também vive seu 

tempo e seu contexto histórico.

Por isso, a história que se escreve está ligada à história que os historiadores 

vivenciam, isto é, a seus problemas e alegrias, lutas e sonhos, valores, visões e 

expectativas.

Assim, o trabalho que o historiador elabora depende de uma série de concepções que ele 

desenvolve.

Concepções que impactam suas escolhas e “recortes”, desde a definição do objeto 

enfocado (tema, método e projeto da pesquisa) até a seleção das Fontes Históricas a 

serem utilizadas.
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Em conseqüência, as conclusões a que chegam os Historiadores nunca podem ser 

consideradas absolutas e definitivas.

O Historiador trabalha para seu tempo, e não para a eternidade.

Por isso a Historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e 

acabadas.

Isso porque a História como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de 

pesquisa.

Em sua etimologia, História deriva de Historein que, em grego antigo, significa 

Procurar Saber, Informar-se.

História significa, pois, Procurar.



O Trabalho do Historiador

Fatos, Seleção e Interpretação

O Historiador não é um Escravo Humilde num um Senhor Tirânico de seus fatos.

A relação entre o Historiador e seus fatos é de igualdade e de reciprocidade.

O Historiador começa com uma seleção provisória de fatos e uma interpretação, também 

provisória, a partir da qual a seleção foi feita – tanto pelos outros quanto por ele mesmo.

Enquanto trabalha, tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação dos fatos passam 

por mudanças sutis e talvez parcialmente inconsistentes, através da ação recíproca de uma 

ou de outra.

Essa ação mútua também envolve a reciprocidade entre presente e passado, uma vez 

que o historiador faz parte do presente e os fatos pertencem ao passado.

O Historiador e os Fatos Históricos são necessários um ao outro.



O Trabalho do Historiador

O Historiador sem seus Fatos não tem raízes e é inútil; os Fatos sem seu Historiador são 

mortos e sem significado.

Portanto, minha primeira resposta à pergunta “O Que é História?” é que ela se constitui de 

um processo contínuo de interação entre o Historiador e seus Fatos, um diálogo 

interminável entre o Presente e o Passado.
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Diferentes Percepções e Medições

Se a História estuda os grupos humanos através do tempo, exploraremos um pouco o tema 

Tempo.

Conforme já mencionamos, a experiência do tempo faz com que nosso cotidiano:

– Quando percebemos coisas que mudaram ou permaneceram, do passado ao presente, 

experimentamos a duração do tempo;

– Quando observamos a rotina das atividades humanas, percebemos diferentes ritmos de 

tempo ordenando as vidas das pessoas;

– Quando olhamos as horas no relógio e programamos nossos compromissos, exercitamos 

a vivência bastante comum do tempo cronológico, isto é, do tempo dividido de acordo com 

um Sistema de Medição.

Podemos dizer, então, que a noção de tempo não se relaciona apenas com a duração dos 

acontecimentos e as percepções de mudanças e de permanências é preciso considerar também 

a sucessão desses acontecimentos ou momentos, seja no plano pessoal ou coletivo, e os 

critérios que adotamos para distingui-los e valorizá-los.
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Medições do Tempo

O estudo das Ocorrências Temporais pode levar-nos a estabelecer algumas formas de 

ordenar ou organizar essas ocorrências.

Isso implica em elaborar uma divisão ou medição do Tempo.

O modo como atualmente medimos o tempo, geralmente pelo relógio, não é universal – ou 

seja, não é válido para todas as épocas e todos os povos.

Trata-se apenas de uma possibilidade de medição desenvolvida em nossa cultura, 

sendo, portanto, uma Construção Histórica, isto é, relativa a algum lugar e uma época, 

portanto, a uma Sociedade:

O modo como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e segundos é puramente 

convencional. Assim, também, a decisão de que um dado dia começa com a 

aurora, ao nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol ou à meia-noite é uma questão 

de escolha arbitrária ou conveniência social.
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– Ritmos da “Natureza” e da “Fábrica”

Em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciam um “tempo da natureza”, 

relacionado ao dia e à noite, às variações do clima, às épocas de plantio e de colheita, 

etc.

O Historiador francês Lucien Febvre conta que a população do campo na França no 

Século XVI referia-se ao tempo dessa maneira: 

Por volta do sol levante ou por volta do sol poente.

Já nas Sociedades Industriais Contemporâneas, os trabalhadores de uma fábrica, 

por exemplo, vivenciam um ritmo de tempo marcado pelas horas de um relógio, 

mesmo porque as horas de trabalho, em geral, são vendidas por determinado preço

– o Salário. 

Assim, nesse “tempo da fábrica” – também encontrado, é claro, em outras 

atividades profissionais –, a jornada de trabalho não obedece mais ao nascer e 

pôr do sol nem às variações do clima, mas às exigências da Empresa.
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– O Relógio

O modo de vida das Sociedades Atuais levou-nos a uma crescente preocupação

com o Tempo Cronológico, que se traduz pela constante consulta ao relógio.

Os primeiros relógios mecânicos foram instalados nas Torres das Igrejas, nos 

Monumentos de praças, nos Edifícios públicos.

Atualmente, o relógio é considerado um instrumento básico para a organização 

das Rotinas Diárias.

Por isso, encontramos o relógio no pulso das pessoas, nos veículos, nas paredes 

de casas e escritórios, sobre a mesa, nas agendas, no computador, no telefone 

celular, etc.

O Tempo do Relógio passou a governar, em grande parte, o cotidiano das pessoas, 

mesmo contrariando as necessidades naturais.

Assim, há hora para acordar, comer, trabalhar, tomar banho, dormir. Há inclusive, 

hora para lazer e para happy hour (expressão inglesa que pode ser traduzida por 

“hora da comemoração”, geralmente após o expediente).
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Calendário

O Tempo também pode ser organizado em unidades (como ano, mês, etc.) relacionadas aos 

interesses de uma sociedade, dando origens aos Calendários.

O Calendário é um sistema que estabelece um modo de Contar o Tempo.

O termo deriva do Latim Calendarium, que era o livro de contas no qual constavam os 

juros dos empréstimos, pago nas Calendae, que correspondiam ao primeiro dia dos 

meses romanos.

A História dos Calendários mostram-nos que diferentes povos criaram Calendários, de 

acordo com seus conhecimentos, critérios e necessidades, com base tanto em observações 

astronômicas como em crenças religiosas ou outros valores sociais.

Os Calendários são, portanto, uma criação sociocultural, ou, como dissemos antes, 

uma Construção Histórica.

Assim, todo Calendário tem uma História, ou muitas histórias.
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Supõe-se que os Primeiros Calendários tenham sido criados entre 3 mil e 2 mil anos antes 

do Nascimento de Cristo – provavelmente pelos Chineses, Egípcios ou Sumérios – com 

base na observação do Sol e da Lua.

Atualmente, o Calendário Cristão é o mais utilizado no mundo, embora nem todos os povos 

o tenham adotado.

Muçulmanos e Judeus, por exemplo, têm sistemas próprios de Contagem do Tempo.
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– Calendário Cristão

Os Povos Cristãos tem como marco básico da contagem do tempo o Nascimento de 

Cristo.

Em 532, um Monge, Dionísio, o Pequeno, constatando a impotência dos Cristãos

quanto a entenderem-se sobre a data da criação do mundo, propôs que se iniciasse 

a Era Cristã com o Nascimento de Cristo, que ele situava no ano de 753 de Roma.

A sua proposta foi adotada por toda Cristandade e hoje a Era Cristã é a mais 

usada no mundo.

Segundo o Calendário Cristão, as datas anteriores ao Nascimento de Cristo

recebem a abreviatura de a.C. (antes de Cristo) e as datas posteriores podem vir 

acompanhadas ou não da abreviatura d.C. (depois de Cristo).

No Calendário Cristão o ano fixado para o Nascimento de Cristo foi considerado o 

Ano 1 da Era Cristã e não o Ano Zero; possivelmente porque o conceito do Zero

ainda era pouco difundido na Europa Ocidental.
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No Século XVI, o Papa Gregório XIII convocou uma Comissão de Astrônomos que 

promoveu ajustes no Calendário Cristão.

O resultado ficou conhecido como Reforma Gregoriana, dando origem ao 

Calendário que ainda hoje utilizamos.

A Reforma Gregoriana foi posta em prática a partir de 1582.

Como outros, o Calendário Cristão organiza o tempo em Dias, Semanas, Meses e 

Anos.

Os períodos maiores podem ser agrupados de 10 em 10 anos (Décadas), de 100

em 100 anos (Séculos), de 1000 em 1000 anos (Milênios).

O Século é uma unidade de tempo muito utilizada nos Estudos de História.

Costuma-se indicar os Séculos por Algarismo Romanos, uma tradição que vem 

da Roma Antiga.
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Um modo fácil de saber a que Século pertence determinado ano é Somar 1 ao 

número de Centenas do Ano.

Por exemplo, no ano de 1997, o número de Centenas é 19.

Temos, então:

1997 ––– 19 + 1 = 20

Assim, 1997 pertence ao Século XX.

No entanto, quando um Ano termina em 00, como o Ano 

2000, por exemplo, temos uma exceção à regra anterior.

Nesse caso, o número de Centenas indica o Século. 

Veja:

2000 ––– 20 Centenas = Século XX
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Periodização Histórica

Periodizar significa “separar ou dividir em períodos”, isto é, em Espaços de Tempo

demarcados por eventos considerados significativos e caracterizados, entre si, por Traços 

Contrastantes.

Os Historiadores elaboram periodizações da história como forma de Ordenar, 

Compreender e Avaliar os acontecimentos e temas estudados. Como escreveu Jacques Le 

Goff:

Não há história imóvel e a história também não é pura mudança, mas sim o estudo das 

mudanças significativas.  Periodização é o principal instrumento de inteligibilidade  das 

mudanças significativas.

É possível fazer distintas Periodizações na História,com base em diferentes enfoques ou 

critérios – econômico, político, tecnológico, ideológico-cultural, etc. – essas periodizações  

são concebidas pelos Historiadores e expressam o ponto de vista interpretativo de quem as 

elaborou.
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É o caso, por exemplo, da Periodização Tradicional da História – que apresentaremos em 

nosso estudo –, elaborada por Historiadores Europeus que davam maior importância às 

Fontes Escritas e aos Fatos Políticos Europeus.

Por isso, chamaram de Pré-História todo o período anterior à Invenção da Escrita.

E estabeleceram como Marcos Divisórios das “Idades” de uma possível História 

Universal acontecimentos ocorridos na Europa ou a ela relacionados.
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Vejamos quais são os Marcos dessa Periodização Tradicional:

– Pré-História

Do surgimento do Ser Humano até o 

Aparecimento da Escrita (c. 4000 a.C.);

– Idade Antiga ou Antiguidade

Do Aparecimento da Escrita até a 

Queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.);

– Idade Média

Da Queda do Império Romano do Ocidente até a

Tomada de Constantinopla pelos Turcos (1453);

– Idade Moderna

Da Tomada de Constantinopla pelos Turcos até a

Revolução Francesa (Tomada da Bastilha, 1789);

– Idade Contemporânea

Da Revolução Francesa até os Dias Atuais.
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Críticas à Periodização Tradicional

O termo Pré-História, costuma ser criticado, pois o Ser Humano, desde o seu surgimento, é 

um Ser Histórico, mesmo que não tenha utilizado a Escrita em algum período.

Outras expressões foram propostas para denominar os Povos Sem Escrita, como Povo 

Pré-Letrado ou Povo Ágrafo (sem escrita).

O uso dessas expressões, entretanto, não se generalizou.

Já o termo Pré-História é consagrado mundialmente.

Assim, podemos empregá-lo, mas cientes de que esse período também faz parte 

da História.

Outra crítica à Periodização Tradicional da História é o fato de ter sido elaborada com base 

no estudo de apenas algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África.

Portanto, não pode ser aplicada à todas as regiões do mundo.
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Por fim, há um problema próprio de toda periodização:

Como ela adota certos fatos como Marcos dos períodos, dá a Falsa Impressão de que 

as Mudanças Históricas ocorreram repentinamente.

A rigor, é impossível que um único fato possa inaugurar ou encerrar um Período 

Histórico.

Em geral, as Grandes Mudanças Históricas fazem parte de um processo 

longo e gradativo, embora haja o costume de se adotar um determinado 

evento para simbolizar tais mudanças.
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