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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Registros da história: linguagens e culturas. 

Objetos de conhecimento: As tradições orais e a valorização da memória; O surgimento da 

escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. 

 

Você sabe o que são Fontes Históricas? 

 

Para saber o que são fontes históricas, precisamos primeiramente entender que, ao desempenhar 

seu trabalho, o historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios 

do passado que possam ajudá-lo a decifrar e entender a história. Esses vestígios são o que 

chamamos de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são documentos que, 

através de seus sinais e interpretação, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a 

história. 

Fontes como mapas, pergaminhos, jornais, cartas, diários, objetos, pinturas, utensílios, 

ferramentas, armas, esculturas, ossos humanos e de animais, e ainda fontes advindas de lendas 

e contos antigos trazidos pela tradição oral foram deixadas pelo mundo todo e encontrá-las faz 

parte de um processo grandioso, no qual outras áreas acabam envolvidas – como as da 

Antropologia, Paleontologia, Psicologia, Arqueologia, Paleografia, Heráldica, Numismática e 

outras tantas ciências capazes de auxiliar nesses estudos. É válido ressaltar, portanto, que as 

relações entre diversas fontes falam muito mais que uma fonte histórica isolada e que elas podem 

ter mais de uma interpretação. 

Fonte: http://blog.editoracontexto.com.br//voce-sabe-o-que-sao-fontes-historicas/ 

Acesso em 5/8/2020 

 

Para saber mais, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=hKML2Ev-I_s 

 

 

Após a leitura do texto, realize as atividades propostas. 

 

1- Segundo o texto, o que são fontes históricas?  
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2- No texto são citadas algumas fontes históricas. Na tabela abaixo, classifique-as conforme 

as descrições. 

 

Fonte oral 

(histórias que são 

passadas de geração 

em geração) 

Fonte visual 

(fontes históricas que 

são vistas) 

Fontes materiais 

(objetos encontrados) 
Fontes escritas 

    

 

 

3- Quais fontes históricas você deixará para as futuras gerações? Isso inclui mídias sociais, 

aparelhos eletrônicos, enfim, todas as possibilidades de mostrar quem é você para aqueles 

que virão futuramente. 

  

  

  

  

  

  

  


