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Nenhum historiador trabalha sozinho. 
O trabalho com História necessita do trabalho de 

outros ramos das chamadas Ciências Sociais e 
Humanas e até mesmo das Ciências da Natureza 
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TEMPO-  
Qualquer contagem é artificial  

Natural ( cronológico)  e Histórico 
 
Natural  Aquele que é dado por algum 
elemento da natureza : ciclo do sol, fases 
da lua, variação de temperatura, variação 
de estações ( ano). 
Plantio e colheita   
ou o regime de rios . 
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Relógio de sol de Roma Antiga encontrado por especialistas da 
Universidade de Cambridge. Mais ou menos 2000 anos – contagem 

artificial do tempo natural 
 
 

                  Tempo natural :  
                                                constitutivo da     

                                                       natureza física e  
                                             biológica 
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Tempo  histórico  percebido e absorvido pelos seres humanos, 
faz parte do desenvolvimento humano e suas esferas de 
organização, isto é, a economia, a política, a sociedade e a cultura.  
 

  Tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou 
ou passa a realidade em estudo. Mas não é escravo do tempo 
cronológico. 

 
 Tempo histórico que está relacionado às permanências e 
transformações  nas sociedades humanas, que são objetos de 
estudo da História 

Fundamentos da História: tempo, memória e cultura 



“ Para historiadores, tempo é tanto o elemento de articulação 
da/na narrativa historiográfica como é vivência civilizacional e 
pessoal. Para cada civilização e cultura, há uma noção de 
tempo, cíclico ou linear, presentificado ou projetado para o 
futuro, estático ou dinâmico, lento ou acelerado, forma de 
apreensão do real e do relacionamento do indivíduo com o 
conjunto de seus semelhantes, ponto de partida para a 
compreensão da relação Homem – Natureza e Homem – 
Sociedade na perspectiva ocidental”  
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“para cada tipo de fenômeno a ser estudado existem diversas 
possibilidades de escolha de temporalidade: longa, estrutural, milenar 
– para os fenômenos de longa duração, como estrutura familiar, 
mentalidades, relação com o meio ambiente; média, conjuntural, 
secular ou semi-secular – para os fenômenos econômicos, sociais ou 
culturais, como ciclos de economia, estruturas sociais, formação 
econômica - social, crenças religiosas ou políticas; ou ainda, curta, 
factual, anual ou quase que diária, como a política cotidiana, os 
movimentos da economia, as transformações nas relações culturais 
em veículos de comunicação de massa etc “  
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“Qualquer que seja a temporalidade escolhida pelo historiador, 
ela passa a integrar o objeto de estudo desde a seleção do tema, 
na escolha das fontes – escritas, iconográficas, objetos 
tridimensionais, no viés analítico do campo, no conceitual teórico 
selecionado; fica interiorizada no objeto, e os marcos de periodização, 
datas iniciais e finais do estudo, são apenas recortes temporais, que 
devem guardar coerência interna, e não elementos de explicação 
causal.” 
 

Rachel Gleser – professora de Teoria de História – Dpto de História – USP 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252002000200021 
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Tempo cronológico  ordenação da narrativa segundo critérios do 
tempo natural , tomando em consideração a contagem de tempo usada 
pelo grupo humano em questão 
Tempo histórico e tempo cronológico cercados por várias 
diferenças 
 
MAS   o historiador utiliza a cronologia do tempo para organizar as 
narrativas que constrói.  
 
PORÉM se o tempo cronológico pode ser organizado por referenciais 
variados, o tempo histórico  pode variar de acordo com a sociedade e os 
critérios que sejam relevantes para o estudioso. 
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