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Sugestões de Vídeos sobre História e Fontes Históricas 
 
Atividade 1 
 
Após assistir ao vídeo indicado abaixo, responda: 
 
O que é História? (Um vídeo curtinho – menos de dois minutinhos - e bem legal que 
aborda a definição de História e de fontes históricas, além de explicar o papel do 
historiador.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ru4hS353DOE 
 
1. O que é história? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Por que estudamos história? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. O que faz um historiador? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Por que não é correto dizer que estudamos História para aprendermos com os erros 
do passado e não voltarmos a cometê-los no presente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. O que são Fontes Históricas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Escreva aqui exemplos de fontes históricas citadas no vídeo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Atividade 2 
 
Ouça a paródia da autoria do professor Chico. Que tal cantarmos juntos? Abaixo, 
segue a letra! 
 
Hit's do Chico: Introdução à História  
Paródia de História (Música original: Corpo Sensual - Pablo Vittar) 
https://www.youtube.com/watch?v=pWMs10L3YZw 
 
Nós vamos ver 
Porque é importante a História aprender. 
Pros gregos e romanos 
Para mim e pra você 
Passado e presente 
Eu preciso conhecer e entender 
 
Mandando ver 
Heródoto é o pai, vai pesquisar e escrever 
História não é mito 
É concreta pode crer 
E a historiografia 
é a forma de escrever, de escrever 
 
Não tem final, 
a História muda com a historicidade e tal 
É filha do seu tempo e do mundo atual 
Vai depender das fontes 
e não há ponto final 
 
É só formal, 
a divisão da História em Antiga e Medieval 
A Idade Moderna e Contemporânea e tal 
Apenas convenção da sociedade ocidental,  
é só formal 
Ai, papai... 
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Atividade 3 
 

Para facilitar estudo a respeito da História, os historiadores do século XIX 
dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em cinco grandes períodos que 
estão representados na Linha de Tempo abaixo.  

Essa divisão é muito criticada pelos historiadores atuais porque valoriza os 
fatos importantes da Europa e desconsidera os acontecimentos da África, da Ásia e 
da América. Os criadores dessa periodização também consideraram as fontes escritas 
mais importantes do que as não-escritas. No entanto, essa forma de dividir a História 
ainda é muito utilizada em livros, jornais, revistas etc. Assim, vamos a ela!  

Complete as caixinhas da linha de tempo com os períodos da História. Esses 
períodos são citados na última parte da Paródia que você acabou de ouvir. 
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