
 

 

Tarefa 7 professora Anna 
 
01. “... o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.” (Carlos 

Drummond de Andrade, Mãos Dadas, 1940).  
a) Se o presente é o tempo do poeta, resta ao historiador somente o tempo passado? 
b) Justifique sua resposta, procurando discutir as relações que a História ou o historiador pode 

estabelecer entre presente e passado.  
 
02. “A história que se escreve está intensamente ligada à história que se vive.”.  

Analise a frase e escreva sobre a objetividade nos estudos históricos. 
 
03. Explique em que consiste o trabalho do historiador?  
 
04. “História é passado e presente, um e outro inseparáveis.” (Fernand Braudel)  

Reflita sobre essa afirmação e comente-a.  
 
05. LEIA O POEMA:  

Quem construiu a Tebas de sete portas? 
Nos livros estão nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 
E a Babilônia, várias vezes destruída. 

Quem a reconstruiu tantas vezes? 
Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China ficou pronta? 
A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? 

Sobre quem triunfaram os césares? (BRECHT, B.) 
 

Perguntas de um trabalhador que lê. Disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br. Acesso em: 28 
abr. 2019. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de História, o autor censura a 
memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos.  
O que o autor critica? 

 
06. A História não passa de uma área de conhecimento preocupada em estudar o passado? Justifique a sua 

resposta. 
 
07. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens? 

Justifique a sua resposta através de um exemplo. 
 
08. Estabeleça a diferença existente entre o tempo cronológico e o tempo histórico. 
 
09. O que é anacronismo (pesquise), e como ele dificulta o trabalho com o passado? 
 
10. A História é marcada por continuidades e descontinuidades que mostram as dificuldades encontradas pelos 

homens na sua luta para construir sua cultura. Para compreender esses processos, o historiador deve 
fazer? 
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2

Gabarito 
 
01. Não. A História não estuda o passado. Ela estuda a vida do homem ao longo do tempo, comparando o 

presente com o passado, analisando permanências e rupturas, continuidades e descontinuidades, e 
buscando enriquecer sua experiência cultural e compreender a dinâmica construção das sociedades 
humanas. 

 
02. A história escrita não pode ser isolada de sua época. Ela reflete o historiador e o tempo em que ele vive. 

Por isso, a objetividade histórica é sempre muito relativa: as intenções dos historiadores não podem ser 
consideradas verdades absolutas, variando de acordo com as mudanças ocorridas no presente histórico.  

 
03. Serve para investigar e interpretar as ações humanas de modo a compreender o processo histórico. 
 
04. O conhecimento histórico não diz respeito somente ao passado. Para entender um período histórico, 

comparações com o presente também são válidas. Além disso, é necessário compreender o contexto 
histórico em que as sociedades do passado estavam inseridas. 

 
05. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada 

aos governantes das sociedades que os construíram. O poeta apresenta uma concepção de história que 
valoriza os trabalhadores, os homens comuns e faz uma crítica à cultura histórica tradicional que valoriza 
governantes como responsáveis por grandes feitos, como se fossem heróis. 

 
06. Não. Apesar de trabalhar com dados que se encontra no tempo passado, a ciência histórica é uma 

importante ferramenta para que possamos repensar a situação presente do homem. Sempre que nos 
voltamos àquilo que já foi feito, procuramos informações e desdobramentos daquele ato em nosso tempo 
presente. De tal forma, tem grande importância na reflexão das experiências vividas e na obtenção de 
respostas que possam reorientar nossas ações e comportamentos. 

 
07. Não. As realizações dos fatos históricos podem acontecer pela ação de pessoas completamente 

desconhecidas ou por coletividades. Em um processo eleitoral, por exemplo, várias pessoas determinam a 
escolha de um governante através de uma ação individual. Dessa forma, vemos que elas participam de um 
importante fato político sem que para isso, tenham que ser reconhecidas ou responsáveis por uma ação de 
grande impacto. 

 
08. O tempo cronológico trabalha com unidades de tempo constantes que buscam um padrão válido para um 

grande número de pessoas. Dessa forma, ao falarmos do tempo cronológico, fazemos referência aos 
minutos, horas, dias, meses, anos... Já o tempo histórico tem uma forma de organização dinâmica, que 
varia de acordo com as transformações mais significativas para uma sociedade. Nesse caso, vemos que 
cada povo tem autonomia para estabelecer a divisão do seu tempo histórico. 

 
09. O anacronismo é toda a interpretação do passado realizada a partir dos valores e conceitos desenvolvidos 

no tempo presente. Muitas vezes, o anacronismo dificulta o trabalho com o passado por criar 
interpretações que não têm relação com o conjunto de valores e ideias da época trabalhada. De tal forma, 
esse tipo de ação pode incorrer no desenvolvimento de interpretações incoerentes sobre as experiências, 
questões e modos de vida das sociedades passadas. 

 
10. Analisar os fatos históricos com critérios teóricos e metodológicos, para que se possa ter uma melhor 

compreensão do que aconteceu. 
 


