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DOCUMENTOS

O QUE É UM DOCUMENTO?
Um documento é qualquer registro de informações, independentemente do
formato ou suporte utilizado para registrá-las. Pode ser uma foto, um papel, uma
carta, ou um desenho.

Os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas, posse,
locais, e fatos históricos.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS
Ao estudar a História da humanidade, os pesquisadores notaram que não podiam
confiar ou depender apenas de arquivos e documentos escritos para
compreender o passado, pois muitos aspectos da pré-história e história antiga
não haviam sido registrados por meio da escrita.
Pode-se, então, responder à pergunta “O que é um documento histórico?”
afirmando: é tudo aquilo que o ser humano produziu ao longo de sua história;
vestígios materiais, como peças de roupas antigas, armas, moedas, insígnias,
entre outros, além de fontes de outras disciplinas auxiliares, como a arqueologia e
a antropologia. Tudo isso interessa ao historiador, dependendo do enfoque que
ele der ao período histórico estudado.

A BIBLIOTECA DE ALEXANDRIA
Durante o Império Macedônio, o rei grego Ptolomeu I pensou que seria possível
criar um espaço para manter todos os livros e documentos registrando a história
de
TODA
a
humanidade.
Com esse intuito, a Biblioteca de Alexandria foi fundada no século III a.C., na
cidade de Alexandria, que fazia parte do império macedônico. Esteve em
funcionamento por seiscentos anos e foi destruída definitivamente entre os anos
de 250 a 270.
Porém a Biblioteca passou por inúmeros incêndios e ataques até sua destruição
definitiva inúmeros documentos foram perdidos.

PRESERVANDO DOCUMENTOS COM TECNOLOGIA
Como foi possível notar anteriormente, os documentos históricos são de grande
importância para o conhecimento e compreensão do passado, por isso não
preservados
em
museus,
bibliotécas,
bancos
e
até
cofres.
Contudo, com o avanço da tecnologia, é possível registrar tais documentos
digitalmente e evitar que a ação do tempo ou acidentes destruam este tipo de
registro histórico.
Um exemplo disso pode ser encontrado na Biblioteca Nacional Digital
(https://bndigital.bn.gov.br/) , um site onde podemos fazer um tour histórico e conhecer
documentos que ficam guardados longe do público geral, como por exemplo
jornais e periódicos antigos.

PRATICANDO
Leia o texto novamente e faça uma lista com os tópicos e pontos mais
importantes sobre documentos.
Pense e reflita sobre os documentos que fazem parte da história do nosso país,
da nossa comunidade e da nossa família.
Responda:
O que estes documentos devem registrar?

