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Cultura: o conceito de cultura é um dos principias nas ciências humanas, o resultado é que os 
conceitos de cultura são múltiplos e, às vezes, até contraditórios. O significado mais simples, que 
utilizaremos para os estudos de história neste momento, coloca cultura como o termo que abrange 
todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo; em outras palavras, tudo aquilo 
que é produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou imaterial.     
 
Fonte Histórica: documento, registro, vestígio são todos termos correlatos para definir tudo aquilo que 
é produzido pela humanidade no tempo e no espaço; a herança material e imaterial deixadas pelos 
antepassados que serve de base para a construção do conhecimento histórico.  
 
Historiografia: Reflexão sobre a produção e a escrita da história. Trata-se da análise do discurso de 
diferentes historiadores, também de como estes pensam e dos métodos históricos.  
 
Mito: fábulas, narrativas puramente fictícias, em cuja base encontramos o sobrenatural, os fenômenos 
da natureza ou os acontecimentos históricos alterados. A universalidade do mito e sua grande 
importância para o pensamento humano é algo palpável no fato de que todas as sociedades elaboram 
mitos, quer sejam representações do inconsciente coletivo, das estruturas sociais, quer tenham função 
prática na sociedade.  Um conjunto de mitos de uma determinada cultura é uma mitologia.  
 
Modo de Produção: uma das formulações do materialismo histórico1 divide a história em épocas 
distintas e sucessivas, correspondendo a estágios específicos das relações de produção de cada 
formação social. Nessa perspectiva, todos os aspectos da vida em sociedade estariam determinados 
pela (re)produção da vida material. Os modos de produção identificados por Marx são: comunismo 
primitivo; asiático ou oriental; feudalismo; escravista; capitalismo, socialismo e comunismo. 
 
Pré-história: conceito elaborado no século XIX que se refere ao período anterior ao desenvolvimento 
da escrita pelas sociedades humanas. Porém, atualmente, esse termo é bastante questionável, uma 
vez que apresenta dois sérios problemas: o primeiro é o fato de a escrita não ter surgido em todos os 
lugares ao mesmo tempo o que torna essa divisão temporal bastante arbitrária. O segundo é o 
etnocentrismo2, resultante de considerar apenas a escrita, um elemento cultural restrito a 
determinadas culturas, como fator determinante de quem se situa dentro da história e quem se situa 
fora dela.  
 
 
     

                                                        
1 Abordagem  teórico-metodológica elaborada por Marx e Engels.  
2  Conceito antropológico que ocorre quando determinado individuo ou grupo de pessoas, que têm os mesmos 
hábitos e caráter social, discrimina outro, julgando-se melhor. 


