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Você sabe o que são Fontes Históricas?
“Como é que posso saber se o que aconteceu no passado foi real?”
Ou ainda: “Que tipo de prova a historiografia oferece aos seus leitores, de modo a
confirmar a veracidade daquilo que ele está expondo?
A palavra “fonte” aqui é entendida no sentido
de “documento”, ou seja, algo em que está registrado o
testemunho de algum evento que ocorreu no passado.
Nesse sentido, as fontes ou documentos históricos
constituem tudo o que ser humano produziu desde os
seu primórdios. Tais fontes podem ser desde artefatos
arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no
século XX, como os primeiros computadores ou
microchips.
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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.
Egito

1942: Anne Frank inicia seu diário

Pintura Rupestre no Piauí
3

TIPOS DE FONTES HISTÓRICAS:
• Documentos Escritos – Certidões, cartas, testamentos, livros, jornais,

revistas, entre outros.
• Relatos Orais – Entrevistas, lendas, etc.

• Fontes Materiais – Pedras, cerâmicas, objetos, entre outros.
• Fontes audiovisuais e sonoras – Cinema, televisão, DVD’s, CD’s, etc.
• Fontes Visuais – Imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade,
entre outros.
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O QUE SÃO PINTURAS RUPESTRES?
A arte rupestre é compreendida como o
amplo conjunto de desenhos, pinturas e
inscrições realizadas pelo homem préhistórico. Geralmente, este tipo de
manifestação artística aparece no interior
de cavernas e em outras superfícies
rochosas cingidas pela marca da presença
humana.
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PRATICANDO:

Annelies Marie Frank foi uma adolescente alemã de origem
judaica, vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras
mais discutidas do século XX após a publicação do Diário de
Anne Frank, que tem sido a base para várias peças de teatro e
filmes ao longo dos anos.

 É possível perceber traços do
cotidiano da autora?
 Quais palavras mostram o
estado
emocional
da
personagem?
 A autora-personagem faz uma
narrativa sobre um momento
importante da sua vida? Onde
podemos perceber isso?
 O diário foi escrito em 1942.
Quais as semelhanças da
infância de Anne Frank com a
infância de muitas crianças de
hoje?

6

@keuricampelo
7

Saiba o que são as fontes históricas e que importância elas têm para a investigação
histórica, isto é, para o estudo do passado.
01. O que são fontes históricas? Cite exemplos?
02. O que as pinturas rupestres retratam?
03. A Pré-História pode ser definida como:

a) O período em que os Dinossauros dominaram o planeta.
b) O período anterior ao surgimento da escrita.
c) O período que vai do surgimento da escrita até o início da civilização grega.
d) O período em que o ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras
e ossos e escrevia textos em blocos de pedras.
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