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FICHA DE HISTÓRIA – 10º ANO 
 

Os historiadores muitas vezes reportam os documentos históricos produzidos no local ou 
perto do acontecimento sob investigação como fonte «primária» (como a «testemunha 
principal» num crime). Fontes «secundárias» indicam as obras de outros escritores 
posteriores. Contudo, trata-se aqui apenas de anotações úteis e não muito filosóficas, porque 
a linha entre as duas pode ser difícil de traçar; e as fontes «secundárias» são igualmente 
fontes «primárias» no seu próprio período. (...) Uma fonte pode ser qualquer coisa que nos 
tenha legado um vestígio do passado. Pode ser um contrato, registando uma transferência 
de terras; um processo do tribunal, apresentando os depoimentos da testemunha; um 
sermão a uma audiência anónima; uma lista de livros, acções, preços, pessoas, gado ou 
crenças; pinturas ou fotografias de rostos desconhecidos; cartas, memórias, autobiografias 
ou grafitos; edifícios de gente abastada, exibindo todo o seu poder e riqueza, ou casas 
humildes, expondo a situação oposta; contos, poemas, canções, provérbios, anedotas 
grosseiras, anotações obscuras deixadas nas margens por escrivães entediados ou 
comentadores astuciosos. Uma fonte pode ser um infindável número de coisas. Pode ser a 
descoloração de uma página num manual da Inquisição, marcado pela impressão de um 
milhar de beijos no ritual de obediência daqueles que iam ser interrogados. É um vestígio do 
passado. 

John H. Arnold, A História, Edições Quasi, Abril de 2006 
 

1. Que tipo de fontes são referidas pelo autor do texto? 
2. É óbvia a divisão entre essas fontes? Justifica. 
3. Define fonte. 
 

A – Sepultura medieval, Mosteiro de 
Alcobaça 

B – Moedas romanas representando Brutus 

 

  
 

 

  
 

C – Nota italiana com a efígie de Marco Pólo D – Lavatório Art Deco, Casa de Serralves, 
Porto 
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E – Pintura de Paula Rego F – Página da Crónica de D. João I 
 

  
 

 

  

 

1. Faz corresponder cada fonte apresentada nas imagens a um dos tipos de fonte 
enumerados por John Arnold. 

2. Ordena as fontes da mais antiga para a mais recente. 
3. Selecciona duas destas fontes que, juntas, te dêem a noção de evolução. 
4. Do conjunto das fontes, enumera as que correspondem a momentos da 

História Nacional. 
5. Classifica estas fontes. 
6. Em que contexto pensas ter surgido cada uma destas fontes? 
7. Com que intenções terá sido produzida cada uma delas? 

 

Todo o trabalho histórico decompõe o tempo passado e escolhe as suas realidades 
cronológicas, segundo preferências e exclusões mais ou menos conscientes. A história 
tradicional, atenta ao tempo breve, ao indivíduo e ao acontecimento, habituou-se desde há 
muito à sua narração precipitada, dramática, de pouco fôlego. A nova história económica e 
social coloca no primeiro plano da sua investigação a oscilação cíclica e aposta na sua 
duração: deixou-se iludir pela miragem – e também pela realidade – dos aumentos e quedas 
cíclicas dos preços. Desta forma, existe hoje, a par da narrativa (ou do «recitativo») 
tradicional, um recitativo da conjuntura que para estudar o passado o divide em amplas 
secções: períodos de dez, vinte ou cinquenta anos. Muito acima deste segundo recitativo, 
situa-se a história de fôlego ainda mais contido e, neste caso, de amplitude secular: trata-se 
da história de longa, e mesmo de muito longa, duração. 

Fernand Braudel, História e Ciências Sociais,  Lisboa, Editorial Presença, 1972, p.p. 11-12 

 
1. Quais os “tempos” de duração da História considerados por Braudel? 
2. Faz corresponder os conceitos de conjuntura, acontecimento e estrutura a cada 

um destes “tempos” da História. 
3. Apresenta exemplos que ilustrem cada um destes “tempos”.  

Bom Trabalho! 


