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Principais Conceitos 

Três ideias sobre História:

• História: Processo de vida dos homens em 
sociedade no tempo – História Vivida.

• História: Representações do processo de vida dos 
homens em sociedade no tempo - História 
representada

• História: Narração, Ordenada, qualquer.

• Histor: do Grego “ver, testemunhar”.



• Fontes históricas

• Historiografia e Método: A maneira como a 

história foi escrita ao longo do tempo, fazendo 

uso de métodos diversos. 

• Método Historiográfico: Como a ciência faz 

uso de processos e objetos específicos de 

estudo.



Fontes Históricas

• Fontes  Escritas: São as mais tradicionais  fontes de 
estudo da História. Desde documentos como 
passaportes, cartas, registros de nascimento 
casamento e mortes. Jornais livros as fontes escritas 
fornecem valiosas informações ao historiador.

• Fontes materiais: São vestígios materiais deixados por 
inúmeras atividades humanas. Instrumentos de 
trabalho, utensílios domésticos, vestuário , moradias, 
monumentos, meios de transporte, moedas e qualquer 
material produzido pelas pessoas são considerados 
fontes materiais.



Fontes

• Fontes iconográficas: São feitas a partir  dos 
vestígios históricos deixados na 
imagem.Podem ser consideradas como fontes 
iconográficas as fotos, quadros , pintura e etc.

• Fontes Orais: As fontes orais podem ser 
utilizadas pelo historiador para entender o 
passado distante registrado na memória dos 
grupos sociais, por meios de cantos, orações, 
brincadeiras, lendas entre outras atividades.



• Historiografia Clássica: Greco-romana, reserva a 
importância ao ouvir, ver e relembrar os feitos dos heróis para 
que não se percam. Descrição e não análise.

• Historiografia Tradicional: Valoriza os heróis e as fontes 
econômicas, politicas, militar, tendo o documento como fonte 
de verdade absoluta.

• Historiográfica Marxista: Verificação e análise da 
História sobre o viés social econômico.

• Nova História: Origem Francesa, forma contemporânea 
de escrever história, variadas fontes e temas. Novas 
problematizações do exercício do fazer história.  



Períodos da História

• Antiguidade: começa com a escrita e termina com o fim do império Romano.

• Idade Média: termina com a queda de Constantinopla – Bizâncio.

• Modernidade: termina com a Revolução Francesa.

• Contemporaneidade: da Revolução Francesa aos dias de hoje.




