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1 A HISTÓRIA NO TEMPO

E NO ESPAÇO

1.1 As fontes históricas
A História é a ciência que estuda as sociedades humanas ao longo do tempo,
desde o passado até ao presente.
O historiador, através da análise dos factos históricos, procura compreender e
explicar o aparecimento e a evolução
das sociedades.
Estes são alguns exemplos de factos históricos que vais estudar:

Facto histórico
Manifestação
humana,
acontecimento
importante na
história da
humanidade.

• independência do Reino de Portugal;
• chegada de Vasco da Gama à Índia;
• Revolução dos Cravos.

E como consegue
o historiador explicar
acontecimentos
do passado?

Fontes históricas

O historiador analisa os factos históricos com base em vestígios que os seres
humanos deixaram. Esses vestígios chamam-se fontes históricas e são muito
variados. Por esse motivo, dividimos as
fontes históricas em:

Todos os vestígios
do passado,
tudo aquilo que
o ser humano
produziu e que
serve de base
ao trabalho do
historiador.

• primárias;
• secundárias.
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As fontes primárias têm informação original sobre o facto histórico
e dividem-se em:
• orais:

Música

Entrevistas e testemunhos de pessoas vivas

• materiais:

Monumentos

Fotografias

Obras de arte

• escritas:

Carta de foral

Jornais, revistas

Livros

As fontes secundárias relacionam-se com as primárias porque as
analisam e interpretam. São essenciais para a construção da narrativa histórica. São exemplos de fontes secundárias: artigos de dicionário,
biografias, textos de historiadores e conhecimentos de outas ciências.
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1.2 O tempo
Existem diferentes unidades de medida
para contar o tempo, como o minuto, o mês,
o ano. Em História, utiliza-se também o
século.
Os países organizam o tempo de formas
diferentes, mas a grande maioria, na qual
se inclui Portugal, divide o tempo de acordo com a Era Cristã. Foi um facto histórico,
o nascimento de Cristo, que nos fez organizar os séculos em antes de Cristo (a.C.)
e depois de Cristo (d.C.). Outros povos,
como os Judeus ou os Muçulmanos, têm
os seus calendários próprios.

Século
Unidade de
medida que
se refere a um
período de
100 anos.

Para conseguirmos identificar visualmente os acontecimentos históricos no tempo, utilizamos um friso cronológico.

Friso cronológico
Permite-nos situar e representar os factos
históricos numa linha organizada de acordo
com uma unidade de tempo.

Antes de Cristo
(a.C.)

Depois de Cristo
(d.C.)

VII • VI • V • IV • III • II • I • I • II • III • IV • V • VI • VII

Nascimento
de Cristo
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