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FONTES

Verena Alberti

O TRABALHO COM FONTES é tão importante para as aulas de história 
quanto são as experiências em laboratório para as aulas de química, física ou 
biologia. De um lado, porque (i) ele permite ampliar o conhecimento sobre 
o passado e, de outro, porque (ii) possibilita que alunos e alunas percebam, 
na prática, como se constitui o conhecimento histórico.

Comecemos pelo segundo fator (ii). Muitas pessoas que não estão di-
retamente envolvidas com a história como disciplina podem achar que o 
trabalho do historiador consiste no estudo de um repertório mais ou menos 
fechado de acontecimentos disponíveis para exame, e na transmissão desses 
acontecimentos na forma de narrativa. É importante entendermos, contudo, 
que o conhecimento sobre o passado é condicionado pelas perguntas que 
fazemos às fontes, perguntas essas que permitem que as fontes documentem 
algo, isto é, se transformem em evidência de algo. À semelhança do cientista 
no laboratório, o historiador se faz perguntas, as quais consegue ou não 
responder a partir dos documentos que encontra. E muitas vezes, em fun-
ção mesmo dos documentos que encontra, precisa refazer suas perguntas, 
o que incide sobre aquilo que descobre. O trabalho com fontes possibilita, 
então, que os estudantes aprendam que o conhecimento sobre o passado é 
resultado do trabalho intelectual do historiador.

Porque as fontes são tão centrais no trabalho do historiador é que elas 
permitem que alunos e alunas ampliem seu conhecimento histórico (i). 
Fontes estimulantes que possam engajar nossos estudantes na direção do 
tema estudado e permitam explorar a complexidade do passado abrem es-
paço para o aprendizado efetivo. Elas são indícios de situações vividas e da 
diversidade de formas de ser e de agir.

Ainda que os documentos possam ser usados para ilustrar ou compro-
var a narrativa do professor ou do livro didático – por exemplo: “vejam 
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108 aqui um trecho da carta-testamento de Getúlio Vargas” –, o trabalho com 
fontes pressupõe que elas adquiram uma centralidade nas aulas de história. 
Quanto mais os alunos e as alunas tiverem oportunidade de trabalhar com 
fontes, mais poderão progredir na aquisição de saberes e práticas vinculados 
à análise e à interpretação de dados a partir da formulação de problemas.

Praticamente toda produção humana pode ser indagada como fonte: do-
cumentos textuais, manuscritos e impressos (livros, jornais, revistas, cartas, 
processos criminais, registros paroquiais, diários, testamentos), documen-
tos sonoros (discursos, músicas, canções, entrevistas gravadas em áudio), 
imagens (cartazes, pinturas, desenhos, fotografias, cartões-postais, charges, 
histórias em quadrinho, mapas, gráficos, anúncios impressos), documentos 
audiovisuais (filmes, programas de televisão, entrevistas filmadas, anúncios 
em vídeo, videoclipes), achados arqueológicos, edificações, objetos, escul-
turas, ferramentas, vestimentas, utensílios etc. Para cada tipo há formas 
específicas de abordagem, mas determinadas perguntas precisam ser feitas 
a todos os documentos.

Todo documento precisa ser identificado. Isso significa, em primeiro 
lugar, saber quem o produziu (pode ser um indivíduo, uma instituição, ou 
um grupo de pessoas, por exemplo), quando e onde foi produzido e onde 
se encontra (em arquivo, biblioteca, museu, residência, escola etc.). Se fizer 
parte do acervo de uma instituição, deve haver também um código de iden-
tificação, que convém registrar para posterior consulta. Se não for possível 
responder a alguma dessas perguntas, essa impossibilidade deve ser assina-
lada (“sem local”, “sem data”, “autor desconhecido”, por exemplo).

Outro conjunto de questões diz respeito à intencionalidade: por que o 
documento foi produzido? Para quem? Como? Ou seja, quais as condições 
de sua produção? E por que, onde e como foi preservado e (se for o caso) di-
fundido? Aqui podem ajudar bastante as advertências feitas pelo historiador 
Jacques Le Goff a partir da ideia de “documento/monumento”. O documen-
to não chega até nós impunemente, digamos assim. O fato de ele ter sido 
produzido e de ser preservado é resultado de ações, voluntárias ou involun-
tárias, de indivíduos ou grupos que objetivaram e objetivam constituir e 
fixar determinadas imagens de si e de outros. Por isso, é muito importante 
nos perguntarmos como e por que um documento foi preservado e em que 
circunstâncias ele foi recuperado e transformado em fonte de conhecimento 
sobre o passado.
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É bem verdade que a ideia de “documento/monumento” não é fácil de 
ser apreendida pelos estudantes da escola básica, especialmente no ensino 
fundamental. Mas convém acostumar as alunas e os alunos a se pergunta-
rem sobre as circunstâncias de produção do documento, pois elas condicio-
nam indubitavelmente aquilo que a fonte documenta. Não podemos isolar 
o enunciado das condições de enunciação. Pensemos, por exemplo, nos re-
gistros produzidos pelos órgãos de repressão durante a ditadura militar. 
Digamos: fichas sobre indivíduos considerados opositores pelo serviço de 
informações. É evidente que precisamos nos perguntar sobre as condições 
de produção desses registros para avaliar seu conteúdo.

Já a relevância das condições de preservação e difusão, no exame de do-
cumentos, pode ser facilmente compreendida com a lembrança de algumas 
imagens recorrentes nos livros escolares e em outros recursos didáticos, 
como o quadro A primeira missa no Brasil (1861), de Victor Meirelles, ou a 
gravura conhecida como Pelourinho, de Jean-Baptiste Debret, que data da 
primeira metade do século XIX. Em que circunstâncias e por quais razões 
tais imagens são exaustivamente difundidas? O que será que essas repeti-
ções documentam?

Se o professor tiver claro que não podemos nos aproximar de um docu-
mento sem nos perguntar sobre a intencionalidade de sua produção, de sua 
preservação e de sua possível difusão, ele saberá “contagiar” seus alunos 
com a necessidade dessas perguntas, sem precisar necessariamente tratar 
do conceito “documento/monumento”.

Uma pergunta infalível na análise de documentos é: “o que a fonte do-
cumenta?”. Ou seja: “o que esse quadro, essa entrevista, essa charge etc. 
efetivamente documentam?”. Para nos aproximarmos das respostas é impor-
tante ter em mente que as fontes podem documentar coisas que seus autores 
originalmente não tencionavam registrar. Por exemplo, os horários de uma 
escola nos anos 1940 provavelmente foram feitos por necessidade da gestão 
escolar. Mas, para um historiador da educação, podem documentar elemen-
tos bem diversos daqueles inicialmente pretendidos. Isso porque o historia-
dor da educação, como todo historiador, conhece outras fontes e aspectos 
da história que, por contraste ou semelhança com o horário daquela escola, 
permitem novas descobertas. Percebemos, pois, que uma fonte sempre é 
analisada em sua relação com outras fontes e com outros conhecimentos que 
temos do passado e do presente. O mesmo vale, por exemplo, para um filme 
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110 de propaganda do Estado Novo – que certamente documenta dimensões que 
não tencionava documentar inicialmente – e para uma revista caracterizada 
como “feminina” do início do século XX – cuja especificidade vislumbramos 
porque a colocamos em perspectiva e a relacionamos com outras revistas e 
outros conhecimentos.

É importante que os alunos e as alunas sejam estimulados a praticar esse 
tipo de questionamento. Perguntar “o que a fonte documenta?” pressupõe, 
como sugere Le Goff, desmontar seu significado aparente e deslocar o olhar 
para aquilo que a fonte não tencionava documentar originalmente.

Outra forma bastante eficaz de nos aproximarmos de um documento é 
refletir a respeito de quatro níveis de inferência: o que o documento diz? O 
que podemos inferir? O que ele não diz? O que e onde podemos saber mais? 
Se a fonte for uma imagem ou o trecho de um documento escrito, ela pode 
ser fixada no centro de uma folha de cartolina e os quatro níveis podem 
ser demarcados com retângulos crescentes em volta da fonte. No primeiro 
retângulo estaria a própria fonte; o segundo retângulo seria destinado às 
anotações sobre “o que o documento diz”; o terceiro, para as anotações sobre 
“o que podemos inferir” e assim por diante. Assim organizada, a atividade se 
adequa bem a um trabalho de grupo, os alunos sentando em volta da folha 
de cartolina e fazendo suas anotações nos retângulos correspondentes – tal-
vez, primeiro, individualmente e, depois, discutindo entre si as anotações, 
para, em seguida, socializar as conclusões com o restante da turma.

Esse exercício é bem interessante porque permite interiorizar o fato de 
que nenhum documento responde a todas as nossas questões. Isso implica 
aprender que o trabalho de pesquisa depende da conjugação de diferentes 
fontes e da definição das questões que se almeja responder.

As perguntas dos quatro níveis de inferência podem ser combinadas 
com aquelas mais voltadas para a intenção da produção, da preservação 
e da divulgação do documento: quem, por que, quando, para quem, como 
produziu, preservou e difundiu o documento? O professor ou a professora 
pode perguntar, por exemplo: “por que vocês acham que esse documento 
foi escrito/produzido?”. “Quais evidências presentes no documento ajudam 
vocês a saber quando e por que ele foi escrito/produzido?” “Para que público 
o documento foi escrito/produzido?”

Cabe também observar a materialidade do documento. Por exemplo, 
verificar se se trata de original ou cópia; se manuscrito, datilografado ou di-
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gitado; se contém anotações à mão, carimbo, cabeçalho, papel timbrado etc. 
Esses elementos também podem informar sobre a procedência e o processo 
de elaboração do documento. O ideal é trabalhar com versões fac-similares, 
que permitem esse tipo de observação, bem como o reconhecimento de dife-
renças e semelhanças ortográficas, quando se trata de documento escrito. No 
caso de documentos sonoros e/ou audiovisuais, o exame pode ter como foco 
as tecnologias de gravação, a qualidade do som e da imagem, a iluminação, 
o ritmo da fala, a existência de ruídos e de chiados, a música de fundo, as 
legendas, as locuções em off etc.

Não podemos esquecer de questionar as fotografias, que muito frequen-
temente são tratadas como “retratos da realidade”, como se não tivessem, 
elas também, intencionalidade, contexto de produção, autoria etc. O que 
dizer do enquadramento, da escolha da imagem a ser fotografada, ou ainda 
da decisão acerca da fotografia a ser revelada e ampliada, no meio de tantas 
outras? Perguntas interessantes a serem feitas seriam: “onde está a pessoa 
que fez a fotografia? Quem era essa pessoa, a seu ver? Como as pessoas foto-
grafadas (se for o caso) parecem se relacionar com ela?”. Além dessas, podem 
ser úteis as seguintes questões: “por que vocês acham que a fotografia foi 
feita?”. “Como vocês acham que era o equipamento no qual a fotografia foi 
feita?” “Quanto tempo vocês acham que levou para a fotografia ser feita? 
Por quê?” E quanto ao objeto fotografado: “descrevam o que vocês veem: as 
pessoas (o que estão fazendo, o que estão vestindo, onde estão), a paisagem, 
o local, se é de dia ou de noite, se é na cidade ou no campo etc.”. “Descrevam 
a fotografia: “a imagem está centralizada? O que se vê no plano da frente e 
do fundo? A imagem está focada?”

O trabalho com fontes é especialmente proveitoso quando faz parte de 
um percurso de pesquisa, no qual se preconiza a autonomia dos estudantes. 
O professor ou a professora pode disponibilizar para suas turmas uma va-
riedade de documentos a serem trabalhados numa investigação, a partir de 
uma ou mais perguntas de pesquisa. Por exemplo: “quem era a favor e quem 
era contra a abolição da escravidão no Brasil e por quê?”. Entre as fontes, 
podem estar reportagens de jornal, textos e propagandas a favor e contra a 
abolição, debates parlamentares, biografias de personagens que se destaca-
ram nas campanhas, dados dos censos de 1872 e 1890 etc. Como resultado, 
poder-se-ia propor aos alunos que preparassem uma apresentação, seguindo 
ou não um modelo previamente elaborado. As apresentações poderiam ser 
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112 montadas a partir de perguntas do tipo: “quais eram os principais argumen-
tos a favor da abolição?”. “Quem eram os abolicionistas e como agiam?” 
“Quem era contra a abolição e por quê?”. Entre as fontes fornecidas, pode 
haver algumas que pouco ou nada têm a ver com a pergunta de pesquisa, e os 
alunos teriam então que decidir se elas seriam úteis ou não para desenvolver 
a tarefa. Oferecer uma variedade de fontes favorece a autonomia dos alunos 
e das alunas e legitima sua produção autoral. Ou seja, não se trata de uma 
atividade que instrua “leia o documento tal e retire do texto tal informação”, 
ou “ouça a música tal e faça isso e aquilo”.

Professores e professoras de história que têm a possibilidade de transfor-
mar o trabalho com fontes numa rotina contagiam suas turmas e possibili-
tam o aprendizado efetivo do passado e das formas como o conhecimento 
histórico se constitui. Além disso, como os alunos e as alunas aprendem a 
olhar os documentos de modo crítico, podem empregar as mesmas reflexões 
sugeridas neste verbete na avaliação e na análise de produções contempo-
râneas, como filmes, artigos de jornal, telejornais, anúncios, mensagens em 
redes sociais etc. Os estudantes aprendem que é necessário identificar a 
produção (o filme, o artigo, a mensagem); perguntar por que foi elaborada 
e difundida e o que, afinal, ela documenta. Aprendem ainda que, do mes-
mo modo como os documentos estudados para compreender o passado, as 
produções contemporâneas são incompletas e, por isso, precisamos buscar 
eventuais respostas em outras produções, do passado e do presente, e in-
centivar a formulação de mais perguntas.
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