
O que e Historia?
História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo.

 O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permitem o estudo do passado.

História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não
é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do
seu objeto de estudo a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados.

A palavra “história” tem origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo “hístor”, que significa
“aprendizado”, “sábio”. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estu-
do. A importância da História está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possi-
bilidade de compreender a própria realidade.

O conceito de História recebe definições distintas de acordo com diferentes historiadores. O historia-
dor Marc Bloch, por exemplo, considera que a História não é a ciência que estuda os acontecimentos passados,
mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo|1|. Outros entendem como o estudo das transforma-
ções na sociedade humana ao longo do tempo.

Nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica que o permita chegar a uma conclusão
sobre determinado acontecimento passado a partir da investigação de fontes históricas. O historiador não deve
glorificar ou demonizar determinado acontecimento, mas deve analisá-lo criticamente, utilizando todas as fon-
tes que estiverem ao seu alcance e empregando métodos de análise que o auxiliem em seu exercício.

Quando se iniciou a História?

O surgimento da História enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos. Heródoto é
considerado o pai da História. Seu trabalho aconteceu por meio da sistematização dos eventos da história dos
gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por
Heródoto foram as Guerras Médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas.

Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar, de fato, um método de análise que permitisse reconstitu-
ir e formular uma análise a respeito de um acontecimento passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Pe-
loponeso, conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta.

Periodização

Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em períodos. Essa pe-
riodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava acontecimentos marcantes para deter-
minar o fim de um período e o começo de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de
mudanças profundas imediatas, mas indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de mudanças significati-
vas com o passar do tempo.

Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ela permanece em
vigência e é utilizada como mecanismo para organizar o estudo da história e facilitar o ensino. Os períodos hist-
óricos são Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea.

Pré-História

Período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo de seu surgimento e estenden-
do-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi criada, por volta de 4000 a.C. A Pré-História acom-
panha todo o processo de desenvolvimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de
ferramentas até o processo de sedentarização.

Idade Antiga

Tem como ponto de partida a criação da primeira forma de escrita desenvolvida pelo homem: a escrita
cuneiforme, criada pelos sumérios, povo que habitou a Mesopotâmia.

Esse período estuda os acontecimentos que envolveram diferentes povos, como egípcios, sumérios, as-
sírios, persas, hititas, gregos, romanos, etc. O marco do fim desse período é a queda do Império Romano do
Ocidente, quando o último imperador romano foi destronado pelos hérulos, em 476 d.C.
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Idade Média

Acompanha os eventos históricos do período que se estende de 476 a 1453. Seu marco inicial é o fim
do Império Romano do Ocidente, e seu marco final é a queda de Constantinopla para os otomanos.

Nesse período, enfocam-se os fatos acontecidos na Europa com o surgimento do feudalismo e a forma-
ção de uma sociedade controlada pela Igreja Católica. Atualmente, o estudo desse período no Brasil tem expan-
dido seu foco para estudos de outros povos, como árabes, povos asiáticos, africanos e pré-colombianos.

Idade Moderna

É um período mais curto o qual analisa os acontecimentos de 1453 a 1789, com destaque para o pro-
cesso de colonização do continente americano. São ressaltadas também as diversas transformações que a Euro-
pa enfrentou com o surgimento de novas ideias durante o Renascimento e o Iluminismo.

O marco estipulado para o fim desse período é a Queda da Bastilha, evento que iniciou a Revolução
Francesa, em 1789.

Idade Contemporânea

Período atual em que estamos inseridos. Acompanha acontecimentos do final do século XVIII até a os
dias de hoje. Sendo assim, esse período engloba fatos que marcaram grandes transformações para a humanida-
de, como aqueles causados pelas revoluções industriais.

|1| BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 55.
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