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Neste artigo, tencionamos fazer uma reflexão sobre a 

relação entre o ensino de história e a história do tempo presente. 

Para isso, efetuaremos uma discussão teórica, rastreando 

também elementos de minha experiência docente em prol de 

indicar possibilidades de encontros entre o ensino e o saber 

produzido por esse campo histórico. A problemática que nos 

direcionou fora a seguinte: Quais as zonas de contato entre o 

ensino da história (pensado em sua concepção ampla, ou seja, 

sem sua redução aos espaços escolares) e a história do tempo 

presente?  

 

 

Ensino de história e história do tempo presente 

 

Segundo Gonçalves (2011), a história do tempo presente, 

no modelo produzido a partir de fins da década de 1970, 

constituiu-se mediante os questionamentos que brotaram 

naquele momento. Por exemplo, os desafios econômicos e sociais 

enfrentados posteriormente a Segunda Guerra Mundial, como as 

tiranias e os totalitarismos que emergiram, como o facismo e o 

nazismo, bem como as inovações tecnológicas que levaram a uma 

aceleração na vida diária das pessoas. 

Consoante Dosse (2012), esse campo da história não 

nasceu do nada, mas tinha uma longa tradição que remetia aos 

relatos feitos sobre a guerra do Peloponeso por Tucídides. Essa 

tradição foi renegada e colocado de lado pelas injunções teóricas 

e metodológicas do século XIX operadas pelos historiadores, que 

tencionaram transformar a História em ciência. Para isso, 

afastaram a história dos objetos de seu presente em prol de 
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resguardá-la e dá-la o signo da objetividade característico da 

ciência física e biológica. 

O retorno dos estudos do presente se deram com o retorno 

do político como objeto de investigação para o historiador que, 

para Dosse (2012), teve seu início no Instituto de Estudos 

Políticos de Paris (IEP), ligados a Universidade de Paris. A 

construção em 1978 do Instituto de História do Tempo Presente 

no CNRS, outrosssim, agregou-lhe força. Essa instituição foi 

inaugurada por François Bédarida em 1980, ficando em sua 

coordenação até 1990. 

Os embates sobre as suas várias nomeações, para Soulet 

(1994), possibilitou profusas abordagens e métodos que a 

caraterizavam por sua qualidade e amplitude. Por exemplo, a 

definição feita por Jean-François Soulet que a intitulou de 

história imediata. Essa se aproximava da concepção de história 

contemporânea. Em 2005 Fabrice d’Almeida e Christian Ingrao, 

mediante as constribuições de François Hartog, principalmente o 

conceito de regime de historicidade, afirmaram que essa 

abordagem fazia parte do chamado “présentisme”. Para o 

aprofundamento nas questões metodológicas que envolve o 

campo, destacamos os trabalhos de Christian Delacroix, François 

Dosse e Patrick Garcia. 

Nesse rol de embates, para Delacroix (2018), Emmanuel 

Droit e Franz Reichherzer defederam a fundação de uma 

““história-ciência social” do presente”. Essa defesa era no intuito 

de dar autonomia ao campo da própria disciplina histórica. 

Destacou também que para pensar a história do tempo presente 

a incorporação da relação pensada por Paul Ricoeur sobre a 

memória e a história se fazia mediante o elo entre a ética e o 

científico; bem como a aproximação do que Michel Foucault 

chamou de “ontologia do presente” 

Nos anos 1980 e 1990 a história oral saiu de um lugar 

subalterno e os pesquisadores passaram a aperfeiçoar sua 

metodologia e suportes teóricos a fim de seu uso na pesquisa de 

humanidades, por exemplo. Os estudos feitos sobre o presente 

era empreendido por diferentes campos do saber que a davam a 

sua tonalidade e a nomeavam com diversos termos. Dessa forma, 

nasceu o embate de como denominar a História do tempo 
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presente. Não estamos interessados nesse debate, pois 

entendemos que essa pluralidade de nomes faz parte de sua 

particularidade, decorrente de sua formação, ou seja, a 

confluência de várias práticas que pensavam o presente desde os 

primeiros trabalhos. 

Segundo Wolikow (1998), a história do tempo presente 

nos anos 1970 estava mais associada ao fazer jornalístico, por 

exemplo, usavam da história oral para se construir uma história 

imediata. Para ele, a memória tinha suas especificidades e a 

história oral dava possibilidade de retirar o historiador da tirania 

do documento escrito. Dando-lhe também brechas para se 

pensar novos sujeitos e objetos de pesquisa.  Para Wolikow, 

 

La mémoire est productrice de représentations, 
individuelles et collectives du passé, entretenues par 
de nombreuses activités commémoratives 
organisées par les différents groupes sociaux. Les 
rapports qu’elle entretient avec l’histoire du temps 
present sont dons ambivalents. En principe, eles 
n’ont pas la même relation avec le passé: si l’histoire, 
en tant que savoir rigoureux, critique et scientifique 
se donne comme objectif la connaissance du passé la 
mémoire, elle, reconstitue et reconstruit le passé 

comme un moyen d’identité individuelle ou 
collective. Leurs intérêts peuvent coincider, mais il 
existe souvent une tension entre eux. (WOLIKOW, 
1998, p.16). 

 

Escolhemos destacar dois autores que contribuíram para a 

reflexão sobre a escrita da história e a relação história e 

memória: Michel de Certeau e Paul Ricoeur. Ambos pensaram o 

lugar do historiador, a relação do tempo, da memória com o 

presente e o métier daquele que produzia o saber oficial sobre o 

passado. 

Segundo Poirrier (2008), a clarificação das regras 

deontólogicas da disciplina histórica deu possibilidade de se 

construir caminhos para o que chamou de “história cultural do 

tempo presente”. Para ele, alguns elemento o dava relevo: 1 - era 

uma prática feita por várias gerações, pensando, assim, uma 

tradição desde os historiadores helenos; 2 -  a diversidade de 

escolher o objeto e o método, como também as suas várias 

formas de bricolagens, a prática da interdiciplinaridade e da 

transdisciplinaridade; 3 – as aproximações com a sociologia e as 

ciências políticas, especificamente com a sociologia da cultura 
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dos anos 1960, cujo uso da metodologia da história oral já se 

fazia presente. 

O elemento fundamental era a sua coexistência com as 

outras ciências sociais, destacando o pionerismo da historiografia 

francesa nos estudos culturais em relação a outros lugares, 

incorporando as contribuições de outras disciplinas, mas sem 

perder o seu caráter de conhecimento histórico. Para Poirrier, 

“ces défis obligent l’historien du culturel à rappeler avec force 

les spécificités de la pratique historienne. Sans exclure le 

raisonnement sociologique, il s’agit de privilégier l’examen des 

temporalités localisées dans une perspetive diachronique” 

(2008, p.86). 

Nesse cenário, dois temas se faziam pertinentes: história e 

memória. Buscando olhá-la, rastrearam um regime de verdade 

em prol de dar respostas sobre questões específicas, por 

exemplo: Como a sociedade foi capaz de produzir o holocausto? 

Dessa forma, esse campo foi impulsionado por instituições que 

realizavam um divã coletivo e tratavam as suas referidas nações 

dos traumas de sua história recente. Essa memória deveria ser 

pensada para alguns como “dever de memória”, para outros 

“atividade de memória”.  

Em 1970 com as Comissões de verdade e reconciliação a 

memória-testemunho fora manejada em prol de responder e ser 

a prova de catástrofes humanitárias. Portanto, esse passado 

traumático estava sendo invocado e instrumentalizado para se 

abrir as chagas dessa sociedade, tentando curá-la. Isso com o 

objetivo de livrá-la de possíveis renascimentos de tais fatos, que a 

levassem, por sua vez, a vivenciar o mesmo caos, por exemplo, da 

Segunda Guerra Mundial. 

Para isso, manejaram-se temas sobre a memória lembrada 

e a esquecida, a vontade em expô-la e o seu medo, o desejo de 

recuperá-la em prol de se fazer justiça e o embate das memórias 

que se cruzavam nesse campo de batalha infindável. Essa cultura 

memorial emergida no século XX e XXI relacionava as 

comemorações, o patrimônio e a identidade como forma de 

sustentar e produzir políticas da memória. Essa questão nodal de 

se pensar a escrita da história estava em jogo o caráter ético do 

métier, quando se tratava de um passado recente. Isso se faz 
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presente, principalmente, ao tocarmos em sua transmição dentro 

da sala de aula, seja no ensino básico ou superior. Nesse 

momento, as subjetividades estão afloradas, tanto do historiador 

como dos alunos, com o do fato que recentemente aconteceu, 

dando assim elementos para que o público também se coloque. 

Compete ao historiador manejar o seu arsenal historiográfico 

para fazer uma análise não fechada dos acontecimentos, por 

exemplo, olhando os elementos presentes pertencentes a um 

longa duração. Para Agamben, 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular 
relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 
mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 
precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um 
anacronismo. Aqueles que coincidem muito 
plenamente com a época, que em todos os aspectos a 
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 
porque, exatamente, por isso, não conseguem vê-la, 
não podem manter fixo o olhar sobre ela. (2009, 
p.59). 

 

Pensar o ensino da disciplina de história, em sua ação 

efetiva no presente, seria pensar algumas questões impostas para 

ela “hoje”. Por isso, ao lançar uma visada para o passado e assim 

tecer uma explicação que não somente seja racionalmente 

“científica”, mas também busque despertar no mundo vivido, no 

“presente”, o ardor de um passado que não está totalmente 

morto. Entretanto, ainda possui resquícios que foram ao longo 

do tempo (re) apropriados e (re) significados. 

Entender o presente seria colocá-lo em relação com o 

passado, vermos que as temporalidades não estão separadas, 

passado, presente e as perspectiva para o futuro se misturam. E, 

assim, conseguirmos compreender os dramas da memória e do 

esquecimento, do social e cultural, do político e econômico. 

Segundo Le Goff (1999), a “história do tempo presente” deveria 

ser tomada em sua longa duração. Compreendemos também, 

conforme Rémond, que “hoje em dia o político concerne a tudo o 

que toca a existência individual: o corpo, a vida, o nascimento, a 

morte” (1999, p.59). 
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Uma maneira de pensar o presente é usando como 

dispositivo pedagógico: os “lugares de memória”1. Utilizando-os 

o ensino de história seria menos abstrato e mais visível através 

dos sentidos, por exemplo, daqueles que pisavam em seu terreno 

(de um casarão do século XIX) usando o seu corpo. Isso os 

possibilitaram  trazer os sentidos para as coisas locais, o seu ser 

político em construção, ligando, assim, o vivido e o estudado. 

Isso possibilitaria favorecer um prazer aos alunos, tratar o 

conhecimento histórico, a possibilidade de desconstruir as 

imagens sacralizadas e historicizar os monumentos. Segundo 

Delgado e Ferreira, “o ensino de história pode ser exatamente um 

instrumento para estabelecer de uma forma clara as distinções 

entre a memória e a história” (2013, p.31). 

Essa forma de tornar o conhecimento histórico mais 

prazeroso, despertando leitores além das fronteiras acadêmicas, 

                                                
1 Segundo Nora, os lugares de memória são “com efeito da palavra, material, 
simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo 
um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só 
é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica” (1993, 
p.21). 

estaria embasada em uma perspectiva que começou a ser 

pensada em 1990. Construindo, outrossim, amantes da história 

que se deleitassem com os trabalhos e juntamente a isso 

compreendessem a mensagem transmitida. A partir disso, 

começou a serem plantadas sementes na população brasileira 

que aumentavam o aperfeiçoamento e feitura de uma criticidade. 

Essa posição de alguns teóricos da prática de ensino em história 

foi importante para se perceber “que ensinar História é também 

ensinar o seu método (Segal) e, portanto, aceitar a ideia de que o 

conteúdo não pode ser tratado de forma isolada. Deve-se menos 

ensinar quantidades e mais ensinar a pensar (refletir) 

historicamente” (NADAI, 1993, p.159). 

Essa consciência histórica, construída através de 

estratégias que propiciam a relação da escola com o social, das 

disciplinas/matérias com a vida socioeconômica e cultural dos 

alunos, ajuda-nos a pensar o ensino de história para além do 

espaço escolar. Essas zonas de contato entre o ensinar e o 

historiar, produzi-la e vivê-la, requer do historiador uma postura 
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metodológica clara, tendo como bases, para isso, as regras de sua 

profissão. 

Enfim, o uso da história do tempo presente no ensino de 

história é uma faca de dois gumes. Essa característica impõe ao 

professor uma preparação maior de sua aula, onde se fugiria dos 

temas tradicionais. Concordamos com Delgado e Ferreira (2013) 

que o trabalho com a memória, em sua dimensão pública e 

privada, é promover o “direito de cidadania” dos que o são 

atingidos.  
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