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Estimados estudantes, esperamos que estes 

materiais de estudo encontrem vocês e os seus com 

saúde. Gostaríamos que você pensasse que o nosso 

caminho de reflexões será como um rio comprido, 

onde o estudante colocará sua canoa e começará a 

remar. Você terá controle de até onde e como vai 

navegar, mas gostamos de pensar que você pode 

experimentar essa viagem intensamente. 

  

Estamos certos de que você vai, de boa vontade, 

singrar os leitos e remansos. E não esconderemos a 

nossa felicidade se você encarar com coragem as 

quedas d'água e corredeiras que preparamos para 

vocês. Bons estudos e até o nosso reencontro 

presencial!  
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AULA 1 (21/09/2020) 

 

1° ANO (PROEJA) 

 

EIXO: Democracia e cidadania 
TEMA: Introdução aos Estudos Históricos 

 

 

“O objeto da história é o Homem. Melhor: os homens”. 
 

Marc Bloch 
 
 

O estudante do Colégio de Pedro II chega cheio de dúvidas e 

curiosidades, mas também carrega algumas certezas e, mesmo, 

ideias fixas. Nossa sociedade é grande consumidora de ficção e de 

experiências vividas por outras pessoas, representadas nas 

conversas, filmes, novelas, seriados, literatura, teatro e música. 

Corre-se o risco de confundir relatos de acontecimentos e histórias 

inventadas com a disciplina História e o pensamento de tipo 

histórico.  

Para que esta confusão fique afastada definitivamente, 

reflitamos um pouco: “o que é História?”. Comecemos com a sua 

perspectiva, depois, vamos nos nutrir com a reflexão de vários 

professores até, finalmente, recriar uma definição sua. 

 

PARA REFLETIR... 
 
- Vamos lá! O que é História? RESPONDA, primeiro, mentalmente (repita 

em voz alta, se necessário). 

 
- ESCREVA o que você pensou e deixe registrado. Use algumas linhas. Se 

preferir, algumas páginas. 
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Na perspectiva do filósofo Robin George Collingwood, no livro 

"A Ideia de História", a pergunta “O que é História?” é respondida 

em etapas. A primeira delas é: 

 
a) A definição da história  

Todo o historiador concordará, julgo eu, que a história é uma espécie de 
investigação ou inquérito. Que espécie de investigação – não faço tal pergunta, por 
enquanto. A questão é que, genericamente, ela pertence àquilo a que chamamos 
ciências: isto é, as formas de pensamento, através das quais fazemos perguntas e 
tentamos responder às mesmas. A ciência, em geral – é muito importante 
compreender isto – não consiste em coligir aquilo que já conhecemos e organizá-lo, 
segundo este ou aquele padrão. Consiste em fixarmo-nos sobre uma coisa que não 
conhecemos, procurando descobri-la. 

Entretermo-nos, pacientemente, com as coisas que já conhecemos pode ser 
muito útil para este fim, mas não é o próprio fim. É, quando muito, apenas um meio. 
Só é cientificamente válido, na medida em que a nova organização dos conhecimentos 
nos dá a resposta a uma pergunta que já decidimos formular. Eis por que toda a 
ciência parte do conhecimento da nossa ignorância de alguma coisa definida – a 
origem do Parlamento, a causa do cancro, a composição química do Sol, a maneira de 
por uma bomba a trabalhar sem a ação muscular do homem, ou de um cavalo, ou de 
qualquer outro animal doméstico. A ciência descobre coisas. Neste sentido, a história 
é uma ciência. 

 
Acharam tranquilo? Ótimo! Agora, vamos seguir viagem... Qual 

seria o assunto, o interesse, “o objeto de estudo da História?”: 
.  
b) O objeto da história 
Uma ciência difere de uma outra ciência por descobrir as coisas de maneira diversa. 
Que espécie de coisas descobriu a história? Eu respondo: res gestae – ações humanas 
praticadas no passado. Embora esta resposta provoque toda a espécie de perguntas 
ulteriores, muitas das quais são controversas mas podem ser respondidas, as 
respostas não desacreditam a afirmação de que a história é a ciência da res gestae, a 
tentativa de responder a perguntas sobre ações humanas praticadas no passado. 
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Percebam a importância que Robin George Collinwood dá a 

expressão res gestae. Agora percebam como res gestae lembra outra 

palavra, conhecida nossa, a expressão “resgate”. Será que ele 

pensa em história como uma disciplina de “resgate da experiência 

humana no tempo e espaço”? 

Vamos questionar, nesta etapa: “Como os historiadores e a 

História trabalham? Com quais meios? Qual o caminho para 

produzir conhecimento histórico?”. Noutras palavras, ainda: 
 

c) Como é que a história procede?  
A história atua através da interpretação das provas, que são a expressão coletiva das 

coisas que singularmente se chamam documentos. Um documento é uma coisa que existe 
num determinado sítio e em dado momento e uma coisa de tal espécie que o historiador, 
ao pensar nele, pode obter respostas para as perguntas que faz acerca de acontecimentos 
passados. Aqui, novamente, há muitas perguntas difíceis de formular, no que respeita às 
características das provas e ao modo como são interpretadas. Não necessitamos, porém, 
de fazê-las nesta altura. Como quer que elas sejam respondidas, os historiadores estarão 
de acordo quanto ao fato de o procedimento histórico, ou método, consistir essencialmente 
na interpretação das provas.  

 
Esse trecho é um pouco mais complexo... Perceba que o autor 

anuncia que existem questões complicadas sobre esse tema (como 

produzir conhecimento histórico). Enquanto filósofo, ele já propõe 

algumas questões para a reflexão… 

Bacana perceber isso, não é?! Assim o debate se constrói: 

interpondo argumentos, organizando as ideias e sua exposição. 

Chegamos, agora, à questão mais importante que o Prof. 

Collingwood nos apresenta: “Para que serve a História?”. 
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d) Finalmente, para que serve a história?  

Esta é talvez uma pergunta mais difícil do que as anteriores. Uma pessoa que 
lhe responda terá de refletir bastante mais amplamente do que alguém que responda 
às três perguntas a que já respondemos. Terá de refletir não apenas sobre o 
pensamento histórico como também sobre outras coisas, porque dizer que alguma 
coisa é para alguma coisa implica uma distinção entre A e B, sendo A alguma coisa 
boa para B, e B alguma coisa para que A é boa. Sugiro, porém, uma resposta, 
exprimindo a opinião de que nenhum historiador a rejeitará, embora as perguntas 
ulteriores a que dá lugar sejam numerosas e difíceis. 
      A minha resposta é: a história é para o autoconhecimento humano. Julga-se, 
geralmente, que é importante, para o homem, que conheça a si próprio, não querendo 
isto dizer que ele conheça as suas particularidades meramente pessoais, aquilo que o 
diferencia dos outros homens, mas sim a sua natureza de homem. Conhecer-se a si 
mesmo significa saber, primeiramente, o que será o homem; em segundo lugar, saber 
a espécie de homem que se é; em terceiro lugar, saber o que será o homem que se 
é, distinto de qualquer outra pessoa. Conhecer-se a si mesmo significa saber o que se 
pode fazer. E como ninguém sabe o que pode fazer antes de tentar, a única indicação 
para aquilo que o homem pode fazer é aquilo que já fez. O valor da história está, 
então em ensinar-nos o que o homem tem feito e, deste modo, o que o homem é. 

  
Gostaram da perspectiva deste filósofo? É diferente daquelas 

que os historiadores estão habituados a proferir e, portanto, da 

perspectiva de seus professores de História. Vejamos, a título de 

exemplo, perspectiva típica de historiador sobre sua própria 

disciplina:  

  
"A história é uma dialética da duração; por ela, 

graças a ela, é estudo do social, de todo o social 

e, portanto, do passado, e portanto também do 

presente, um e outro inseparáveis". 

Fernand Braudel 

  
 



 

 

 
7 

Percebeu como o tempo, a sensação da passagem do tempo e 

as durações são fundamentais à perspectiva do sr. Fernand 

Braudel? Se isso ainda não ficou claro, veja o trecho, abaixo, do 

historiador José Carlos Reis: 
 . 

       Hoje talvez se possa afirmar, observando a operação histórica 

concreta dos historiadores, que a história é o conhecimento 

“cientificamente conduzido” do passado humano – problematizante, 

hipotético, comunicável, técnico, documentado. Ela procura realizar 

um diálogo entre os homens vivos do presente e os homens vivos do 

passado de forma racionalmente conduzida. Mas ela não foi, nem 

será, sempre assim. REIS, José Carlos. História e Teoria: historicismo, 

modernismo, temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

 . 
Nessa passagem, o Prof. José Carlos Reis dá uma definição 

para “História”. Lembra-nos, também, que a forma de reconstituir 

a experiência humana no tempo já foi bem diferente daquilo que 

nós, historiadores, praticamos nos dias de hoje. É possível escrever 

uma “história da História”, da disciplina História. 

 

Queridos estudantes, sugerimos, nesse ponto do nosso 

material, o episódio do GLOBO CIÊNCIA que tenta aprofundar as 

questões levantadas nos textos anteriores. Para isso, acesse 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OPEXl0KoLFI&list=PLNZjMlD1QicGIvoZPEc

s8d1xeeo3_g6mC 
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Vejamos alguns comentários, frases e reflexões de alguns 

historiadores notáveis! 

  
“... a propriedade da história é, em primeiro lugar, verificar o que foi 

realmente dito (ou feito) e, em segundo, para descobrir as causas do 

sucesso ou fracasso. Os fatos, por si sós, podem ser interessantes, mas 

dificilmente úteis. É o estudo das causas que faz história frutífera. 

Quando nossas mentes transferem para ocasiões presentes, condições 

semelhantes do passado, adquirimos uma base para estimar o futuro... 

e somos ajudados a enfrentar eventos futuros com confiança”. 

 Políbio (XII, 25b) Apud.Vol 1 Past and Present. 

  

 

"É preciso que a história deixe de 

vos aparecer como uma necrópole 

adormecida, onde perpassam apenas 

sombras despojadas de substância".  

Lucien Febvre. 
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“O bom historiador, esse se assemelha 

aos monstros da lenda. Onde farejar carne 

humana é que está a sua caça”.  

Marc Bloch 
 

  
 

  

“A História é a disciplina 

do contexto”. 

 E. P. Thompson. 
 

  
 

  

 

“A História, uma arma carregada de 

futuro". Josep Fontana. 
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PARA REFLETIR… 
 
- ESCOLHA, dentre as frases e reflexões de historiadores (acima), a que 

você mais se identificou. 

 
- É o momento de rever sua resposta para a pergunta do início deste 

material. ESCREVA novamente, com as suas palavras, resposta para a 

pergunta: O que é História? 


