
“LINHAS DE TEMPO…” 
 
  
 Há quem acredite no Destino e quem acredite no 
Livre Arbítrio.  
 Para quem o Destino é fatal como ele próprio, tudo o 
que fazemos, bem como as suas consequências, estão há 
muito escritas nas páginas da Divina Providência, nos 
planos de Deus ou simplesmente nas estrelas que 
iluminam o nosso céu (quando as nuvens e a poluição o 
permitem).  Para essas pessoas a História mais não é 
que o registo dos factos que nunca poderiam ser outros. É 
como se a História já estivesse toda só à espera de 
acontecer, como se fosse um mero guião que as pessoas, 
o mundo e o Universo tão diligentemente se limitam a 
cumprir. Contudo, para aqueles que acreditam que 
acreditar no Destino não faz sentido, a História é apenas 
uma fotografia de quem já fomos enquanto memória, 
enquanto vozes do Passado que nos previnem de como poderá ser 
o nosso Futuro se não aprendermos com os erros dos nossos 
egrégios avós.  
  Para estes, a História é feita por cada um de nós todos os 
dias, a cada minuto do dia, em toda e cada uma das muitíssimas 
decisões que tomamos constantemente. “Levo o guarda-chuva?” 
“Telefono agora, ou daqui a cinco minutos?”. Ter consciência de 
optar por uma opção A ou por uma opção B pode nem sequer fazer 
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 Na opção A a Maria sai de casa de manhã para ir 
trabalhar e decide NÃO levar guarda-chuva. Entretanto cai 

um aguaceiro e ela fica encharcada durante horas. Na 
manhã seguinte apanha uma gripe e passa o fim-de-

semana de cama. Não saiu com as amigas como 
combinado. Já na opção B a Maria opta por levar o guarda-

chuva, pelo que à tarde não se molha, não apanha gripe e 
sempre sai com as amigas no fim-de-semana; durante a 
saída, uma amiga apresenta-lhe o primo, por quem a Maria 

acaba por se apaixonar. Começam a namorar, casam e têm 
um filho chamado Daniel. Na opção A o Daniel nunca 

chega a nascer porque a Maria não levou guarda-chuva. 
Na opção B o Daniel nasceu porque a Maria levou guarda
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 Os que acreditam no Livre Arbítrio equacionam a pos-     
 sibilidade de “Histórias Alternativas”.  Com isto não se 

pretende dizer que existem mundos paralelos ao nosso 
 onde a História é diferente; na verdade, a “História 

 Alternativa” é uma disciplina, mais mental que outra 
coisa, na qual se fazem uma série de exercícios de cálculo, 

projecção e raciocínio baseados no estudo dos dados que a 
História real nos apresenta. 

 
 
  

Na História Alternativa o desafio está 
em escolher um acontecimento 

específico da História real e colocar a 
questão: “e se…?”. Normalmente, 

esse  
e se…?” reflecte a inversão do 

desfecho de um momento marcante, 



 Um dos mais conceituados autores de obras de 
História Alternativa é Harry Turtledove, cuja obra 
mais recente coloca a 
questão “e se a Invencível 
Armada de Filipe II de 
Espanha não tivesse 
apanhado a tempestade que 
quase a destroçou no Canal 
da Mancha e tivesse 
conseguido atingir a costa de 
Inglaterra na sua máxima 

força?”. No livro, intitulado “O Dilema de 
Shakespeare”, a acção decorre cerca de vinte 
anos depois da invasão bem sucedida de 
Inglaterra pelas tropas espanholas.  

 
 
 Há outros temas 
muito apetecidos no 
âmbito da História 
alternativa, como a 
Segunda Guerra Mundial, 
a Guerra Civil Americana, 
o Império Romano, etc.  

 “E se os EUA não se tivessem mantido unificados a partir de 1791?” 

 “E se a Alemanha Nazi tivesse derrotado os EUA e ganho a II Guerra Mundial?” 
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Os adeptos da História Alternativa chamam “Linha de Tempo 
Oficial” à realidade, dando depois um nome específico a cada uma das 
Linhas de Tempo criadas pela imaginação dos autores. No sítio da 
internet www.alternatehistory.com podem ser consultadas versões de 
H. A. criadas por inúmeros autores.  

Acima de tudo, a História Alternativa é um exercício de 
prazer para quem gosta de História real. 
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 “E se o Império Romano tivesse 

conquistado as tribos da 
Germânia?” 
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