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Para começar .. 
O que podemos dizer acerca do que se entende por 

História? 
 

Palavra grega  “conhecimento advindo de investigação” 
ou 

“aquilo que foi visto” 
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Mas... Que história ?  

- História como narrativa ? Organização de um conjunto de 
fatos de forma que ouvintes ou leitores possam visualizar 
os acontecimentos. ( mito ou real)  
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“A história está para a humanidade assim como a 
memória está para o indivíduo, é a memória coletiva." 

(Piancantol) 



“ No século V a.C, o historiador grego Heródoto escreveu a primeira 
narrativa histórica não-mitológica conhecida....Histórias de Heródoto 
registra a guerra entre gregos e persas.” “ ....numa época em que toda a 
historiografia misturava ações humanas e vontades divinas, Histórias 
tinha como principal característica a objetividade.” 
 
“ A obra ... criou uma distinção entre a história como arte narrativa e a 
história como registro do passado. Como narrativa, o propósito da 
história era fazer o homem refletir sobre a experiência humana. Se os 
fatos narrados eram reais era uma questão sem importância. Como 
registro do passado, a história passou a servir para preservar a memória 
dos grandes acontecimentos como foram efetivamente vistos pelas 
testemunhas.” ttps://filiprof.wordpress.com/1-2/i-introducao-a-historia/1-historia-como-narrativa/ acesso  15/ 04  /  2018 
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Segundo o historiador Marc Bloch,   

História é "a ciência dos homens no tempo“ 
 
 

Ou seja, o presente é objeto de estudo do historiador: como a 
temporalidade afeta os diversos modos de vida presente. 

 
História é mais do que narrativa . Ela é representação e vivência. 
Do tempo estudado e do historiador que estuda aquele modo de 

vida . Assim... não é, portanto,  neutra. 
 

 
 



 
 

Bases do estudo histórico: 
 

1- Homem 
2- Análise de processos históricos de sociedades analisados através 

de fontes 
3- Interdisciplinariedade 
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O que são fontes  Material para a análise e interpretação do 
historiador  todo objeto  resultante de interação humana 

 

Fontes escritas  documentos, (oficiais ou não), atas, livros, diários, 
cartas, jornais, panfletos 

            imagéticas  fotos, quadros, filmes, gravuras, postais 

            orais  lendas , mitos, ditos, relatos gravados 

            patrimoniais  estátuas, prédios oficiais 

            restos  construções e material arqueológico 
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Fontes históricas  amplas e variadas 
 
- Trabalho com diferentes fontes  diferentes expertises 
 
- Problemas  interpretação das fontes  
                          sustentáculo para a argumentação do proposta  
                              pelo historiador.  
         credibilidade das fontes depende da FORMA  com  
                              que o historiador as  maneja em sua narrativa  
                              construída. 
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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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Antropologia  estudo dos costumes, crenças, hábitos e aspectos físicos 
dos diferentes povos que habitaram e habitam o planeta  diversidade 

cultural dos povos.  
- Paleontologia  estudo dos fósseis 

- Heráldica   estudo de brasões e emblemas.  
- Numismática  estudo das moedas e notas.   

- Psicologia   estudo do comportamento humano.   
- Arqueologia  estudo da cultura material de povos antigos  

Paleografia  estudo de textos manuscritos  antigos. 
-Papirologia  estudo de antigos papiros 

- Epigrafria  estudo de inscrições antigas em pedra, madeira, argila, etc. 
- Filatelia  estudo de selos de cartas e cartões postais. 
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