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É a partir dos vestígios preservados pelo tempo que a história é construída/reconstruída. A 

relação do historiador com as fontes é uma das bases sobre as quais se edifica a pesquisa 

histórica, pois as fontes são a matéria-prima básica do historiador, indispensáveis para a 

reconstituição do passado. Esta é uma construção do historiador, portanto, parte da 

operação historiográfica. 

O ponto de partida de uma pesquisa não é a análise de um documento, mas a formulação de 

um questionamento. A problematização das fontes é fundamental porque elas não falam por 

si são testemunhas, vestígios que respondem a perguntas que lhes são apresentadas. 

Segundo Eliana Marta Teixeira Lopes e Ana Maria de Oliveira Galvão (2001, p.79) “[...] o 

que determina o que são as fontes é exatamente o [...] problema problematizado.” 

As perguntas que o pesquisador formula ao documento são tão importantes quanto o 

próprio documento. São as perguntas que o historiador faz ao documento que lhe 

conferem o sentido. Daí Foucault (apud Le Goff, 1984) dizer que os problemas da 

história podem se resumir nas seguintes palavras: o questionar dos documentos. 

O documento é resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 

época, da sociedade que o produziu e também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a existir. O documento é monumento, resulta do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro determinada imagem de si própria. O documento é 

produto da sociedade, que o fabricou segundo as relações de forças que nela detinham o 

poder. O que transforma o documento em monumento é a sua utilização pelo poder. 

Atualmente, a história transforma os documentos em monumentos e apresenta uma 

massa de elementos que é preciso isolar, reagrupar, tornar pertinentes, ser colocados em 

relação, constituídos em conjunto. O novo documento alargado, transformado deve ser 

tratado como um documento-monumento (Le Goff, 1984). 

Os historiadores têm ampliado o uso das fontes, incorporando a idéia de que a história se 

faz por qualquer traço ou vestígio deixado pelas sociedades passadas. Daí a utilização de 

diversas fontes para a escrita da história.         

                                                 
 



Como já foi dito anteriormente, o ponto de partida da pesquisa é o estabelecimento de um 

problema de pesquisa, pois é ele que vai nortear a escolha e a seleção das fontes. Ao 

partimos para essa seleção, precisamos ter em mente que uma seleção já foi feita por 

aqueles que produziram o material, pelos que o conservaram ou deixaram um rastro de uma 

destruição intencional ou não, por aqueles que organizaram o acervo e pelo próprio tempo. 

O historiador recorre aos arquivos onde estão guardados e preservados os testemunhos do 

passado. Pode-se pensar nas pessoas como arquivos vivos de sua própria memória, 

testemunhas de seu tempo; na história, como um grande arquivo da civilização, da 

sociedade, de uma época; no arquivo, como um espaço físico, lugar destinado a guardar 

memórias e vestígios de nossa existência. Sem falar naquele tipo de arquivo que desafiou a 

materialidade de seus suportes e se transformou em uma seqüência de sinais eletrônicos, em 

um espaço virtual (Giglio, 2001). 

Como o historiador deve se posicionar diante dos acervos existentes nos arquivos? Quais 

são os limites e as possibilidades dos acervos com que trabalhamos? A organização do 

arquivo poderá influenciar na história que será escrita? Até que ponto os documentos 

preservados determinam o trabalho de pesquisa? Como saber o que foi destruído e o que 

significaram os documentos preservados? Que peso dar a um documento único? Até onde 

podemos confiar no que está escrito, especialmente quando a fonte foi produzida pelo 

Estado? 

Nestes termos, destacamos a importância da pesquisa e da análise documental pra a escrita 

da história. A pesquisa documental é  uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências 

sociais e humanas; é  indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são 

quase sempre a base do trabalho de investigação; é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. A pesquisa 

documental deve muito à História e sobretudo aos seus métodos críticos de investigação 

sobre fontes escritas. 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

de um tema ou problema. (Ludke e André, 1986). Utiliza-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico e vive muito da crítica histórica. 



Assim, o nosso objetivo  é explicar   a teoria e a prática da pesquisa e análise documental, 

por meio da análise de documentos, bem como a escrita da história a partir dos dados 

retirados de diversas fontes documentais.   
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