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AULA O1 – COMEÇANDO DO ZERO 

Disciplina: História – Prof. ª Esp.  Inara Barros 

 

O que é História? Apontamentos iniciais 

 

HISTÓRIA E MEMÓRIA 

• A palavra História vem do grego antigo historie e significa “testemunho”; 

• Ela deu origem ao termo “Histor”, que significa “testemunho” ou “aquele 

que vê”; 

• História tem múltiplos significados: 

1. disciplina   

2. objeto de análise do historiador 

3. narrativa 

HISTÓRIA            MEMÓRIA 

• ambas tecem representações do passado, são narrativas; 

• a memória consiste em um jogo de seleção do que lembrar e do que 

esquecer; 

• a memória é uma ferramenta do conhecimento histórico. 

HISTÓRIA NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

• Em muitas sociedades arcaicas, o mito exerceu um papel fundamental de 

explicação dos fenômenos naturais e humanos; 

• O grego Heródoto foi o primeiro a tentar se desvencilhar das narrativas 

mitológicas para explicar o passado. Devido a isso, é considerado por 

muitos o “pai da História”; 

• Em suas obras, ele buscou relatar a expansão do Império Persa e as 

batalhas travadas pelos gregos para conservarem sua autonomia; 

• Como nasceu após o fim das guerras entre gregos e persas, percorreu 

regiões da África, Asia e Europa para elaborar suas narrativas; 

• No século V a. C, o general ateniense Túcides se dedicou à escrita da 

História da Guerra do Peloponeso, obra que descreveu o conflito entre 

Atenas e Esparta; 

• Há uma preocupação em se basear em testemunhas oculares para 

descrever o conflito, o que o obriga a lidar com narrativas por muitas vezes 

contraditórias; 



 

“Um dia sem estudar é um dia a mais entre você e o seu objetivo” 
Pré-Vestibular da Cidadania – Santa Tereza D’Avila 

Professora Esp. Inara de Sousa Barros 
04/08/22  

• Repudia as narrativas míticas, com uma ênfase ainda maior daquela vista 

em Heródoto; 

• Considera que a narrativa histórica serve como exemplo.  

HISTÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE 

• Revolução Francesa (1789) – singularidade histórica; 

• Ao longo do século XIX, a história se consolidou como campo 

autônomo do conhecimento, adquirindo caráter científico; 

• Certos procedimentos de pesquisa passam a ser exigidos no ofício do 

historiador. 

O QUE É HISTÓRIA? CONCEITUAÇÃO 

• Ciência que estuda o passado? 

• “HISTÓRIA É A CIENCIA DOS HOMENS NO TEMPO” 

• O trabalho do historiador se faz por meio das fontes históricas que 

são vestígios deixados pelos homens ao longo de sua existência.  

• Toda a produção humana pode se tornar um fato histórico, mas 

cada uma demandara certa maneira de abordagem; 

• A partir das fontes, o historiador reconstitui o fato histórico. Esse 

processo demanda uma análise crítica dos documentos.  

LIMITES DO SABER HISTÓRICO 

• O saber histórico é guiado pelas fontes e bibliografias 

consultadas; 

• Charles Seignobos: “Os fatos históricos só existem por sua 

posição em relação a um observador. Sem a curiosidade do 

historiador, o documento não existe”.  

• A compreensão da historia requer um deslocamento de seu 

próprio tempo. Explicar o passado com elementos e 

argumentos de outras épocas consiste em um erro de 

cronologia – um ANACRONISMO.  

O QUE É O TEMPO HISTÓRICO? 

• Tempo histórico é diferente de tempo geológico; 

• O tempo humano é uma criação, de maneira que cada 

sociedade terá sua forma de contagem do tempo.  

 

 


