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Escrita por Heródoto, História, constitui-se na primeira
tentativa do homem em sistematizar o conhecimento de suas
ações ao longo do tempo. Data de cerca de 440 a.C., até
aquele momento, nenhuma obra procurara reunir os registros
historiográficos da Grécia. O título tinha o significado de
pesquisas - mas ganhou em seguida a conotação de registro
que até hoje conserva.
Os nove livros das Histórias
Cada um dos livros é dedicado a uma das Musas, que eram
em número de nove e, segundo a Mitologia, eram as
responsáveis pelas artes.
A obra tem início no Proêmio, que é onde o autor expõe sua
intenção: evitar que os feitos das gerações que o precederam
sejam relegados ao esquecimento, explicando-os.
Livro I (Clio)
Ao expor as causas do conflito conhecido por Guerras
Médicas, Heródoto aborda as primeiras dissenções e enfrentamentos que se produziram entre
gregos e bárbaros, na época mítica (os raptos de Europa, Medeia e Helena de Troia). Entretanto,
mantém certa distância em relação a estas tradições e, em seguida, segundo o que ele sabe, indica
quem cometeu os primeiros atos de provocação (Creso, rei da Lídia). Expõe, assim, claramente, que
a agressão é proporcional à responsabilidade, moral e jurídica.
Sua atenção passa, então, para a figura de Creso, o primeiro agressor. A história da Lídia permite
que se conheça o grande eixo de sua história, a Pérsia (Império Aquemênida); ao mesmo tempo,
firma as bases de sua concepção teleológica dos acontecimentos humanos (relato da entrevista entre
Sólon e Creso; I 28-33). O restante do Livro I desvia sua atenção para a Pérsia, com a subida ao
trono por Ciro II e as diversas campanhas deste rei (conquista da Jônia, Cária e Lícia).
Livro II (Euterpe)
É em sua totalidade dedicado ao Egito: antigüidade dos frígios; geografia egípcia, história do país,
estudos sobre a geografia e o rio Nilo; faz um estudo comparado da religião egípcia, em relação à
grega; animais sagrados (gatos, serpentes), sucessão de reis.
Livro III (Tália)
Trata das causas que levaram Cambises II a atacar o Egito. A campanha militar. Detalhes sobre o
caráter soberbo e ímpio de Cambises. Sua morte e entronização de Dario I. Cambises, segundo
Heródoto é etnocêntrico, quando ridiculariza as práticas religiosas egípcias.
Livro IV (Melpômene)
Segue a expansão persa: Cítia. Digressões acerca dos citas. Campanha contra os citas. Campanha
contra a Líbia. É dedicado a uma musa .
Livro V (Terpsícore)
O avanço persa contra a Grécia. Operações contra a Macedônia e Trácia. Sublevação jônica.
Aristágoras de Mileto pede ajuda a Esparta e Atenas, o que serve de mote para que o autor
desenvolva a História das duas cidades.
Livro VI (Erato)
A Guerra Médica. Incursão persa na Macedônia. História contemporânea de Esparta e Atenas.
PDF File: História

Ler ou baixar Online História PDF, ePub, Mobi Gratis Heródoto Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Escrita por Heródoto, História, constitui-se na primeira tentativa...

Desembarque persa na Ática. Batalha de Maratona. Assuntos da política interna em Atenas.
Alcmeônidas e Milcíades.
Livro VII (Polímnia)
Precipitação dos acontecimentos. As digressões possuem uma estreita relação estrutural com o
núcleo do relato. Traz a morte de Dario, Xerses I ocupa o controle do império persa e decide invadir
a Grécia. Descrição da gigantesca expedição, a passagem do Helesponto e o desenrolar das
operações bélicas. Preparativos para a resistência grega. Batalha das Termópilas.
Livro VIII (Urânia)
Batalha do cabo Artemísio. Ocupação e destruição de Atenas. A população e a frota atenienses se
refugiam na ilha de Salamina. Batalha de Salamina. Retirada de Xerxes.
Livro IX (Calíope)
Batalhas de Plátea e Micala. Trágicos amores de Xerxes. Tomada de Sesto pelos atenienses. Opinião
de Ciro sobre os riscos do expansionismo.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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O Poder do Agora
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http://new.beebok.info/br-560984981/o-poder-do-agora.html

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para
o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia
distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes.
Mas, se queremos realmente mudar...
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Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://new.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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