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AS 6 PERGUNTAS DA HISTÓRIA 
 

História:  
Ciência que estuda a Humanidade (ciência humana) em todos os seus aspectos (sociais, 

económicos, políticos e culturais), a sua evolução no espaço e ao longo dos tempos (passado e 
presente). 
Utilidade da História: a História estuda o passado, ajuda-nos a compreender o presente e a pensar o 
futuro. 

 
1. O quê? 

Deve definir-se claramente a matéria a estudar para que não haja dúvidas. 

 
2. Quando? 

Indica-se o TEMPO, isto é, localiza-se cronologicamente o assunto que estamos a estudar. 
Apresenta-se o dia, mês, ano, década, século ou milénio em que se deu o acontecimento ou os 
vários acontecimentos importantes ao nosso estudo. [Analisa atentamente os quadros do verso 
desta ficha.] 

 
3. Onde? 

Aponta-se o

ESPAÇO, ou seja, 

situa-se 
geograficamente o 
tema em estudo. 
Identifica-se o 
continente ou

oceano, região ou 

mar, país ou rio 
que se relaciona 

com o objecto do 
nosso estudo.  

 
4. Quem? 

Reúnem-se os AGENTES, isto é, as nações, ordens, classes ou grupos sociais e/ou indivíduos 

envolvidos nos acontecimentos.  

Os agentes podem ser estados, instituições, reis, presidentes, dirigentes, burgueses no seu todo ou 
a nível individual, camponeses, proletários, etc… 

 
5. Como? 

Deve explicar-se a forma como os acontecimentos se verificaram. O que foi alterado? E de que 

maneira? De que forma a época (o tempo) influenciou os acontecimentos. E o espaço? Houve 
condicionalismos geográficos? E os agentes, qual a sua intervenção? 

 
6. Porquê? 

Devem aclarar-se as CAUSAS que levaram à ocorrência do ou dos vários acontecimentos e, bem 
assim, amplificar as CONSEQUÊNCIAS, isto é, o que mudou ou se manteve depois de determinado 

acontecimento histórico.  
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