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Resumo: Entendendo o tempo como elemento instituinte do conhecimento histórico, busco 
nesse artigo uma reflexão sobre a construção do conceito de “tempo histórico” no Ensino de 
História, especialmente a partir da emergência da chamada “cultura digital” (BUCKINGHAM, 
2010). Através da revisão da obra de autores que trataram o tema, como Helena Araújo (1998), 
Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel (2010, 2012a, 2012b, 2015a, 2015b), Sonia 
Regina Miranda (2012; 2013) e Marcella Albaine (2015), procuro contribuir para que 
professores do ensino básico tenham clareza no trabalho com o tempo histórico. Também faço 
uma reflexão sobre o tema do “presentismo”, fruto de uma aceleração do tempo causada a partir 
das práticas e ferramentas da “cultura digital”. É importante que esses profissionais possam 
enfrentar os desafios de trabalhar com um conceito ao mesmo tempo tão importante e 
complexo, mesmo diante dos desafios colocados pela cultura digital e a “presentificação”. 
Busco, aqui, então, apontar possíveis caminhos para qualificar o debate e ajudar em tarefa tão 
árdua. 
 
Palavras chave: tempo histórico; ensino de história; educação básica. 
 
A look upon time: contemporary challenges to the History teaching 
 
Abstract: Understanding time as an instituting element of historical knowledge, I seek in this 
article a reflection on the construction of the concept of "historical time" in History Teaching, 
especially from the emergence of the so-called "digital culture" (BUCKINGHAM, 2010). 
Through a review of the work of authors who dealt with the theme, such as Helena Araújo 
(1998), Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel (2010, 2012a, 2012b, 2015a, 
2015b), Sonia Regina Miranda (2012, 2013) e Marcella Albaine (2015), I try to contribute to the 
fact that teachers of basic education have clarity in their work with historical time. I also reflect 
on the theme of "presentism", the result of an acceleration of time caused by the practices and 
tools of "digital culture". It is important for these professionals to face the challenges of working 
with a concept that is both so important and complex, even in the face of the challenges posed 
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by digital culture and "presentism". I seek here to identify possible ways to qualify the debate 
and help in such an arduous task. 
 
Keywords: historical time: history teaching; basic education. 
 
 

Changes 
Just gonna have to be a different man 

Time may change me 
But I can't trace time 

 
Mudanças 

Só tenho que ser um homem diferente 
O tempo pode me mudar 

Mas eu não consigo compreender o tempo 
 

(David Bowie – Changes. tradução livre) 
 
 

ssistimos à emergência de uma nova cultura, chamada cibercultura (LÉVY, 
1999), sociedade de rede (CASTELLS, 1999), ou cultura digital 
(BUCKINGHAM, 2010), na qual os jovens já nascem imersos no uso de 

dispositivos das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), e que nos 
faz pensar sobre a influência dessas no aprendizado desses alunos e na escola, com 
certeza público e locus grandemente afetados pelo desenvolvimento e disseminação das 
novas tecnologias digitais. 

Cresce anualmente no Brasil o número de adolescentes que têm 
computadores/celulares/tablets com acesso à internet. Aumenta em mesmo nível e 
rapidez a quantidade de escolas com o equipamento disponível para os alunos, com a 
possibilidade de navegação na web, assim como a quantidade de docentes que preparam 
suas aulas utilizando parcial ou completamente digitais como suporte. Como lidar com 
as formas de busca e apreensão do conhecimento empreendido pelos born digital 
(NASCIMENTO, 2014), e como enfrentar as questões trazidas pela cultura digital para 
uma escola ainda analógica, são problemas que se colocam cada vez mais fortes para o 
campo da Educação. 
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 Como diz Lévy (1999), a relação dos alunos com o conhecimento se 
modificou de muitas formas, em meio à explosão das tecnologias digitais e de diferentes 
formas de aprender, especialmente fora da escola. Considero que as TDIC, por isso, são 
peça fundamental para pensarmos o atual panorama das instituições escolares. 
Compreender como todas essas novidades influem na relação entre sujeitos e saberes, é 
inferir questões para pensar a construção do currículo e do conhecimento escolar nas 
instituições de ensino, assim como apresentar alternativas para entender de que maneira 
a cultura digital pode contribuir para questões que evidenciam a “crise” (GABRIEL, 
2008) dessa instituição, como o desinteresse dos alunos na escola, a dificuldade de 
leitura e escrita dos discentes, dentre outras. Ou mesmo se tem alguma influência de 
fato nesse processo. 

A cultura histórica também é elemento sujeito às desestabilizações trazidas pela 
emergente cultura digital. Luciano Figueiredo (1997), em estudo pioneiro sobre a 
influência da informática na História, e no ensino dessa disciplina, já afirmava: 

 
O uso do computador na história é um debate que se anuncia. Diante 
de sua generalização não é impossível deixar de fazer uso da 
informática, mas não é possível deixar de se preparar para debater as 
implicações metodológicas de suas aplicações. As opções de 
programas, as hierarquizações temáticas e todo um conjunto de 
determinações seletivas adotadas ao longo da pesquisa dissimulada em 
programas e bases de dados não constituem atos sem implicações 
teóricas e metodológicas (FIGUEIREDO, 1997, p. 594). 

 
Creio que a discussão dessa questão é frutífera, e mexe diretamente com o futuro 

do ensino de História, não podendo, portanto, ser evitada. Como nos dizem Iandra 
Pavanati e Richard Perassi Luiz de Sousa: 

 
O ensino de História, cuja origem, evolução e sedimentação se 
realizam no registro escrito dos fatos da cultura, também, necessita 
transformar-se, sendo atualizado e redirecionado. Cabe à área de 
História compreender o seu tempo e apontar seu próprio futuro no 
contexto da cibercultura, com base no estudo crítico dos fatos 
passados e do contexto atual. Isso reafirma ainda mais o protagonismo 
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dos profissionais de História, especialmente dos professores, diante 
dos desafios de seu tempo (PAVANATI e SOUSA, 2011, p. 12). 

 
Todas as questões colocadas até aqui se relacionam a um conceito fundador do 

conhecimento histórico: o tempo. Mais precisamente, o tempo histórico. Como ensinar 
o tempo, se a sua percepção é cada vez mais acelerada, naturalizando uma pretensa 
fugacidade do tempo e definindo o tempo quase como um presente contínuo? Qual o 
papel das TDIC nessa sensação? E o que pode fazer o professor de História para, ao 
mesmo tempo, desconstruir essa presentificação e complexificar a percepção de seus 
alunos sobre os diferentes tempos, suas diferentes dimensões, e os conceitos múltiplos 
que dão a essa noção tão etérea e abstrata inteligibilidade e concretude histórica? 
Pretendo aqui não dar respostas a essas perguntas, mas contribuir com o debate, 
ajudando a jogar uma luz, especialmente, sobre a importância de tratar o tema com 
clareza e criticidade. Para tal, acredito ser importante rever alguns autores da área que já 
trabalharam e pensaram sobre o tema. 
 
Ensinando o tempo: um desafio para desnaturalizar o presente. 

 
Conforto alucinante, tranquilidade na clareira do caos 

O ponteiro, ele rodou mais rápido no mesmo relógio de ontem 
O que as horas guardam nos espaços do contratempo? 

(Otto – Meu Mundo) 
 
O tempo é uma dimensão constitutiva da experiência humana, e o ensino de 

História tem como objetivo chave a educação para a percepção e orientação ou 
operacionalização crítica do/ no tempo. Como diz Cinthia Araújo (2013), “como base de 
toda a experiência, o tempo deriva da forma como nossa consciência está estruturada, 
permitindo que possamos distinguir processos anteriores e posteriores, retenção e 
propensão, memória e expectativa, passado e futuro” (ARAÚJO, 2013, p. 66-67), e cabe 
à disciplina histórica trabalhar com as diferentes construções possíveis do tempo, para 
estruturar essa percepção no aluno. Como diz Albuquerque Júnior, “a História, quando 
se torna matéria escolar, explicita esse papel de formadora de sujeitos, de construtora de 
formas de ver, sentir, de pensar, de valorar, de se posicionar no mundo” 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 31). 
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Sendo assim, o tempo, e suas formas de abstração e apropriação, vem sendo 
debatido nessas últimas décadas no campo do Ensino de História. Autores consagrados 
como Circe Bitencourt (2004) e Isabel Barca (2000) já abordaram o tema, e autores 
como Helena Araújo (1998), Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel 
(2010, 2012a, 2012b, 2014, 2015a, 2015b), Sonia Regina Miranda (2012; 2013) e 
Marcella Albaine (2015) deram contribuições recentes importantes para o debate sobre 
o ensino do significante “tempo” na área. 

Helena Araújo (1998) aponta, em diálogo com autores como Nadai e Bittencourt 
(1988), Felgueiras (1994) e Correia (1996), para a necessidade de problematização de 
um ensino de História permeado por uma percepção de temporalidade “linear e 
evolucionista”. A partir dessa perspectiva, a autora se questiona qual seria o tempo 
construído em sala de aula. Para tal, ela elabora e aplica um questionário com o objetivo 
de investigar a noção de tempo em crianças na faixa etária entre os dez e quatorze anos, 
em escolas particulares e públicas, com um recorte na região metropolitana do Rio de 
Janeiro. Araújo reconhece que uma das dificuldades enfrentadas pelos alunos na 
assimilação do conhecimento histórico é o “não entendimento do processo histórico e 
de complexa abstração que envolve as múltiplas dimensões do tempo histórico” 
(ARAÚJO, 1998, p. 11). 

Após a aplicação e análise dos questionários, Araújo percebeu que a noção de 
tempo demonstrada pela maioria dos alunos era pautada em um saber “não escolar”, 
adquirido através da família e de vivências cotidianas, e não na escola (ARAÚJO, 1998, 
p. 141). Sendo assim, a autora reforça a necessidade de a escola focar no ensino dos 
conceitos básicos para compreensão do tempo, como “sucessão”, “duração” e 
“simultaneidade”, a fim de chegar a uma noção de tempo histórico mais problematizada 
e historicizada por parte dos alunos. Diz a autora: 

 
É fundamental que os indivíduos entendam e aprendam a noção de 
tempo histórico e todas suas características. Somente depois dessa 
aquisição estão mais preparados para o entendimento da história 
propriamente dita, podendo ser capazes de fazer análises, inferências e 
interpretações sobre a pluralidade das realidades presentes e passadas. 
(ARAÚJO, 1998, p. 5). 
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A ideia defendida por Araújo vai ao encontro da ideia de centralidade do tempo 
na epistemologia da História como colocado na seção anterior. Compreender as formas 
de manifestação do tempo, e suas articulações possíveis, é crucial também para o ensino 
da História. Carmen Gabriel reforça a centralidade da relação dialógica entre tempo e 
Ensino de História, ao colocar o significante “tempo” enquanto elemento sobre o qual se 
“articulam diferentes discursos historiográficos” e que “traz a marca desse campo 
disciplinar nos textos produzidos sobre o conhecimento histórico” (GABRIEL, 2015a, 
s/p), apontando para a disputa entre diferentes matrizes historiográficas na significação 
do termo e na construção do que é a disciplina História enquanto disciplina escolar. 

Com sólida obra dedicada a pensar nas questões epistemológicas e práticas 
trazidas pelos “tempos pós” para a ciência histórica e o ensino de História, Gabriel tem 
dedicado alguns de seus esforços em pensar sobre a “análise das temporalidades 
recontextualizadas na escola da educação básica para a compreensão dos processos de 
produção e distribuição desse conhecimento” (GABRIEL, 2012a, p. 215-216). Para a 
autora, a questão temporal é ao mesmo tempo elemento estruturante do pensamento 
histórico, e o que diferencia a construção do currículo dessa disciplina das demais que 
também lidam com o social. 

Diz Gabriel:  
A discussão sobre o ensino e a aprendizagem de passados e futuros, 
por meio da disciplina escolar história, remete-nos diretamente a uma 
das diversas crises que qualificam nosso presente e interferem na 
configuração de nosso quadro de pensamento. Expressões como 
“presentismo”, “aceleração da História”, “compressão da memória”, 
“fim das utopias”, em voga nos debates intelectuais da atualidade, são 
indícios de que os sentidos atribuídos ao tempo presente interferem na 
leitura contemporânea do mundo (GABRIEL, 2015a, s/p). 
 

Em suas análises, Gabriel também nota uma permanência da matriz temporal 
“tradicional”, associada ao tempo linear, nas aulas e conteúdos de História (GABRIEL, 
2012a). No trabalho citado, a autora, a partir do relato de uma professora de ensino 
básico, propõe uma problematização sobre essa permanência. Para ela, apesar de todas 
as críticas já feitas ao modelo de currículo que organiza cronologicamente os conteúdos 
da história, há diferentes perspectivas a serem abordadas acerca do tema, que não 
apenas a crítica à linearidade temporal. Ordenar cronologicamente o conteúdo, por 
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exemplo, não necessariamente implica a adoção de um tempo histórico linear e 
evolutivo, tampouco impede que se traga contribuições da História-problema para as 
aulas. 

A autora identifica nessa disputa entre modelos de temporalidade associados à 
“história narrativa” e à “história-problema”, a mesma dicotomia que se instaurou no 
seio da epistemologia da História a partir do século XIX, e que traz sublunarmente 
outros tipos de binarização como “narratividade x cientificidade”, “subjetividade x 
objetividade” e “interpretação x explicação” (GABRIEL, 2012a, p.14). Tais 
perspectivas estabelecem entre si cortes antagônicos que mexem diretamente com os 
processos de significação do tempo nas aulas de História. 

Gabriel, então, aposta nos diálogos com Paul Ricoeur como forma de encontrar 
uma terceira via, preservando o status científico do conhecimento transposto para a 
escola, a centralidade da temporalidade na epistemologia da História e as 
particularidades da escola enquanto local de produção de saber. A autora então se 
propõe a pensar sobre como a teoria ricoeuriana traz potencialidades para pensar sobre o 
ensino das temporalidades a partir de três eixos (desafios): o presente como partida, a 
aversão à cronologia e o porquê de ensinar História. 

No primeiro eixo, a autora problematiza a ideia de que a noção de “presente” é 
constantemente mobilizada no ensino de História, como ponto de partida para a 
construção da narrativa escolar. A partir do diálogo entre Ricoeur e Koselleck, aponta 
para a noção do presente enquanto demanda, que articula “espaços de experiência” e 
“horizontes de expectativa”, e propõe questões para pensarmos nos critérios de seleção 
e organização dos conteúdos a partir dessas demandas. 

No segundo eixo, Gabriel faz uma crítica à tendência, em nome de uma defesa 
da história-problema, de se abolir o tempo (em forma de cronologia) das aulas de 
História. Mobilizando os conceitos de “conectores” e “representância”1 a partir da obra 
de Ricoeur, a autora aponta para uma possibilidade de se trabalhar com os elementos 
ligados a marcos temporais da história, e com linhas do tempo, sem mobilizar 
conjuntamente sentidos de “progresso” e “linearidade” nesse trabalho. 

Por fim, no terceiro eixo a autora busca afirmar a importância do ensino de 
História no contexto contemporâneo, de crise de paradigmas, especialmente no que diz 

                                                           
1 “Conectores” sendo aqueles elementos que ajudam a construção da mediação entre tempo e vivido, ou 
seja, a narrativa histórica, tais como calendário, geração, sucessão etc. Já o conceito de “representância” 
se refere ao status de construção do conhecimento histórico ao mesmo tempo mediado pela vivência e 
ficção, pela objetividade do fazer historiográfico e pela subjetividade da imaginação. 
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respeito ao papel dessa ciência enquanto estruturadora da apreensão, percepção e 
refiguração temporal das crianças e adolescentes. Gabriel aponta para um tempo 
caracterizado pela distensão entre “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, 
que leva a uma sensação de presentismo. Esse presentismo tende a esvaziar o sentido do 
ensino de História. Trazendo a razão prática de Ricoeur, a autora aponta para a 
construção dessa tensão entre passado e futuro como possibilidade de tomada de 
responsabilidade pelo professor de História, no sentido de explicitar essa mesma tensão 
enquanto elemento estruturante da percepção temporal. Tal é a importância do ensino de 
História, e do professor enquanto mediador entre esse conhecimento e seus alunos. 

Recentemente, a autora voltou a abordar o tempo histórico enquanto tema 
central de um de seus textos, ao questionar os PCNs da década de 1990 quanto às 
articulações possíveis sobre os significantes “tempo histórico” e “identidade nacional” 
na “definição hegemônica de história do Brasil na educação básica” (GABRIEL, 2015b, 
p. 39). Para tal, a autora retoma a noção de “narrativa histórica” de Ricoeur. Sobre a 
utilização desse conceito enquanto ferramenta potente para analisar as mobilizações de 
sentidos nos currículos de história, diz Gabriel: 

 
(...) a narrativa histórica – como estrutura temporal que organiza a 
dispersão de nossas experiências – é intensamente mobilizada nas 
políticas de identidade e de diferença por meio de dispositivos 
variados que acionam memórias, produzem silêncios, lembranças e 
esquecimentos. Nos processos de identificação, passados são 
escolhidos, registrados, arquivados, reativados, transmitidos para 
reatualizar tradições inventadas e comunidades nacionais imaginadas. 
Nesse mesmo movimento, um outro no tempo e no espaço é 
produzido, seja como exemplo a ser seguido, seja como meta a ser 
atingida – ou seja até mesmo como um antagônico das identidades 
narrativas que se quer reafirmar. Seguir seus traços, trazê-lo para o 
presente, transformá-lo em objeto de investigação ou do ensino são 
ações recorrentes das práticas profissionais de pesquisadores e 
professores de História. (GABRIEL, 2015b, p. 39). 
 

Gabriel também aponta, mais uma vez, para a recorrência das críticas ao modelo 
chamado “tradicional” de História, que é significado enquanto antagonista no campo do 
ensino dessa disciplina, e do qual as recentes propostas curriculares, apoiadas em 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun  2017 

 
172 

diferentes matrizes teóricas, buscam se distanciar, ao mesmo tempo em que se esforçam 
para deslocar sentidos hegemônicos de “tempo histórico” e “identidade nacional” 
ligados à essa matriz historiográfica, muitas vezes elencando a “narrativa histórica” 
enquanto inimigo a ser combatido.  

A autora problematiza essa crítica à “narrativa histórica” enquanto 
questionamento a um sentido hegemônico de narrativa, ligado à matriz historiográfica 
tradicional, que associa as ideias de “processo” e “progresso”, significando o tempo 
histórico enquanto sucessão linear de fatos, que apontam para um fim previsível e 
desejado. Para Gabriel, cabe indagar se a própria noção de “processo histórico” está 
sendo questionada, ou se é um sentido hegemonizado desse conceito, que o associa a 
uma narrativa histórica hegemônica, e a um sentido de tempo histórico como sinônimo 
de “progresso”, que é o alvo dessas análises. Para a autora, é necessário salientar que 
essa crítica deve ser endereçada a “um sentido particular hegemonizado de narrativa” 
(GABRIEL, 2015b, p. 41) que hibridiza os sentidos dos conceitos em questão, e não à 
noção de narratividade do conhecimento histórico, que é o que lhe dá inteligibilidade, 
ou a uma noção de tempo histórico em cuja cadeia de equivalência possa ser encontrada 
a noção de “processo histórico”, caro especialmente à didatização desse conhecimento. 

Sobre a análise do documento proposto, Gabriel aponta para a desestabilização 
que a proposta de organização temática dos conteúdos causa sob o sentido hegemônico 
de tempo histórico ligado à matriz tradicional, o que propõe um avanço nos debates. 
Porém, a autora aponta para um risco do reforço do sentido criticado, dada a “ausência 
de explicitação de outras opções de reelaboração didática” (GABRIEL, 2015b, p. 51). 
Por um lado, a ausência de propostas levaria a uma continuidade na hegemonia do 
significante “processo”, dado o contexto de formação e costume dos professores a lidar 
com tal premissa, e por outro lado, o uso do tempo braudeliano proposto nos PCNs não 
permite a ressignificação desejada. 

Ana Maria Monteiro (2012) aborda o tema através do debate sobre como o 
“presente” aparece nas aulas de História, ou seja, como os professores articulam, em 
suas narrativas, questões e demandas do presente para formular um nexo de 
inteligibilidade histórica para seus alunos. Partindo das discussões acerca da 
cientificidade do conhecimento histórico, do conceito de “regime de historicidade” e do 
entendimento da narrativa histórica enquanto elemento estruturante do discurso 
historiográfico (MONTEIRO, 2012, p. 196), a autora parte à análise de trechos de aulas 
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de História do ensino básico em busca do “tempo presente” e suas articulações com 
essas questões. 

Em suas análises, Monteiro aponta para o uso constante do tempo presente na 
articulação da fala de vários professores, o que provoca o surgimento de acronias 
(RANCIÉRE, 1996, apud MONTEIRO, 2012), heterocronias e anacronias na 
construção da narrativa histórica escolar. A autora busca uma argumentação no sentido 
de problematizar esses conceitos, especialmente a anacronia, como “o pior pecado que 
se pode cometer” para o conhecimento histórico. Em diálogo com Dosse (2005) 
argumenta que a utilização desses recursos tem valor didático, e pode auxiliar no 
processo de didatização do conhecimento histórico, desde que seja feito com “vigilância 
epistemológica, para que sejam evitadas simplificações e distorções” (MONTEIRO, 
2012, p. 206). 

Dessa forma, a autora, especialmente por retirar exemplos de aulas de 
professores considerados “bem-sucedidos”, argumenta que a utilização de referências e 
metáforas do tempo presente na construção da narrativa histórica escolar pode ser 
frutífera. Como diz Monteiro, “o tempo presente orienta os referenciais teóricos e 
encaminhamentos utilizados para a análise. O passado é reconstituído a partir de 
demandas curriculares do presente. A metáfora estabelece a possibilidade de 
comunicação de sentidos na base da explicação” (MONTEIRO, 2012, p. 209). 

Sonia Miranda (2012, 2013) também apresenta importantes reflexões sobre a 
questão da temporalidade no ensino de História. A autora tem como disparadoras das 
suas reflexões as questões colocadas por sua filha, ao se deparar com a percepção do 
aprendizado do tempo. A autora atribui algumas dificuldades apresentadas por ela a 
uma falta de clareza no ensino sobre as temporalidades. Diz a autora: 

 
Na base dessa dificuldade, por certo, localiza-se o fato de que o 
tratamento conceitual da temporalidade histórica é, por vezes, 
escamoteado e diluído em meio a outros componentes tidos como 
‘mais importantes’, talvez por se remeterem à esfera do tangível, 
avaliável por meio de medidas diretas, quantificável por meio de 
testes estandardizados e, consequentemente, passível de 
disciplinarização (MIRANDA, 2012, p. 39). 
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A autora alerta para uma difícil construção da noção de tempo nos alunos do 
ensino fundamental e médio, e que não é mediada apenas pela escola. Em diálogo com 
Bakhtin (2006), Miranda atenta para um tempo representado por “signos que demandam 
múltiplos processos sociais de mediação e a interveniência da linguagem em sua 
ampla rede de significações e sentidos” (MIRANDA, 2012, p. 43). Para ela, isso 
dificulta a apreensão do tempo para as crianças, pois essa ideia não pode ser associada a 
algo concreto. O calendário não é o tempo, o relógio não é o tempo. Diz Miranda: 

 
Palavras como calendário, duração, sequência, modernidade, 
simultaneidade, estrutura, conjuntura, longa ou curta duração – 
portanto em uma gama maior de exemplos mais próximos daquilo que 
nos afeta enquanto professores de História – a associação cognitiva 
em questão demanda outras mediações que vão muito além da 
explicação de uma definição que não se vincula a um objeto concreto, 
mas a uma categoria emanada de uma construção cultural altamente 
complexa e que, por essência, ancora-se em uma perspectiva dedutiva 
e generalizadora, e não indutiva (MIRANDA, 2012, p.43). 

 
Ao chamar a atenção para a complexidade da construção cultural do conceito de 

“tempo”, a autora busca afirmar a necessidade de uma educação para a compreensão 
desse conceito, com orientações claras e procedimentos didáticos planejados para esse 
fim. Da mesma forma, encarar o tempo enquanto construção social faz com que ele só 
possa ser plenamente entendido em seu contexto cultural, e na interação com outras 
pessoas/ sistemas de tempo. 

 
Assim, é somente no processo de interação social e, 
consequentemente, na clareza quanto aos efeitos pedagógicos de um 
trabalho sistêmico, envolvendo o tratamento das categorias temporais 
em diversas circunstâncias e recortes históricos, que os signos 
linguísticos derivados das noções temporais podem se apresentar para 
os diversos estudantes, de modo consistente, em sua dimensão de 
Linguagem e ser capazes de produzir atividade de pensamento e 
deslocamentos conceituais entre diversas situações nas quais a 
temporalidade seja convocada em sua rede compreensiva 
(MIRANDA, 2012, p.45). 
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Por essas razões, Sonia Miranda aponta o ensino para a compreensão das 
temporalidades como o grande desafio dos professores de História em seu cotidiano.  E 
elenca mais uma questão para tornar ainda mais complexa a intricada questão do tempo 
histórico enquanto objeto de ensino: o presentismo. 

Miranda, em diálogo com Sarlo (2000), atenta para uma condição de “saturação 
do instante presente” (MIRANDA, 2012, p. 60) provocada pela emergência da cultura 
digital. Para a autora, as crianças e jovens, imersos nessa cultura, vivem em uma 
sensação de presente contínuo, e têm grande dificuldade em enxergar e construir 
algumas categorias históricas ligadas à noção do tempo, especialmente a de “mudança”. 
Além disso, a simultaneidade com a qual as crianças em idade escolar assistem aula, 
trocam mensagens de texto e ouvem música provoca, para a autora, uma sensação de 
fugacidade da informação, e que afeta também a capacidade de problematizar questões 
temporais e questionar e problematizar a História. 

Miranda também argumenta que essa sensação de dilatação do tempo presente 
passa pela imensa velocidade com a qual as tecnologias avançam. A autora destaca que 
a sensação de “novidade” trazida pela tecnologia tem sido fator crucial na construção da 
sensação temporal em jovens. A autora argumenta, em diálogo com Lipovetsky (1989), 
que isso causa uma sensação de efemeridade e sedução enquanto princípios 
estruturantes da vida dos jovens na contemporaneidade digital (MIRANDA, 2013, p. 
244), o que dificulta a formação de uma consciência temporal histórica relacionada ao 
tempo de longa duração e à continuidade dos fenômenos. 

Miranda não foi a primeira ou a única a abordar o tema do presentismo. O 
professor norte-americano Douglas Rushkoff (2013) classifica o atual momento como 
um “choque de presente”. Diz o autor: 

 
Nossa sociedade se reorientou para o momento presente. Tudo é ao 
vivo, em tempo real, e sempre ligado. Não é apenas uma aceleração, 
apesar de muito em nossos estilos de vida e tecnologias tenha 
acelerado a velocidade na qual tentamos fazer as coisas. É mais como 
uma diminuição de qualquer coisa que não esteja acontecendo agora – 
e uma investida violenta de tudo que supostamente está (RUSHKOFF, 
2013, s/p, tradução livre) 2. 

                                                           
2 O livro de Douglas Rushkoff utilizado nesse trabalho, “Present Shock: When Everything Happens 
Now” (“Choque de presente: quando tudo acontece agora”) foi comprado, acessado e lido através de um 
Kindle, um dispositivo de leitura digital. Os livros digitais nessa plataforma não são organizados em 
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Em sua análise, o autor aposta em como a sensação de compressão temporal fez 
a sociedade se desconectar do passado e se concentrar em narrativas sobre o futuro, o 
que ele chama de “futurismo” (RUSHKOFF, 2012, s/p). Ele exemplifica essa assertiva 
com elementos da cultura contemporânea: desenhos animados, filmes, livros, e tantas 
outras obras de ficção sobre o futuro que têm maior audiência do que narrativas sobre o 
passado (RUSHKOFF, 2013, s/p). 

O autor aponta também para uma diferente forma de leitura através das 
plataformas digitais, que nos leva a uma diferente percepção e posição em relação à 
localização temporal. Diz o autor: 

 
Nossas tecnologias analógicas nos ancoraram temporalmente de 
formas que as tecnologias digitais não fazem. Em um livro ou 
pergaminho, o passado está à esquerda, e o futuro está à nossa direita. 
Nós sabemos onde estamos no tempo linear pela nossa posição no 
papel. Enquanto o livro, com suas páginas organizadas, é um pouco 
mais sequencial que um pergaminho, os dois são mais temporalmente 
orientados que uma tela de computador. Qualquer tela de programa 
que pudermos ter aberta no momento é uma versão digital do agora, 
sem contexto ou lugar em uma linha do tempo. O futuro em um blog 
não é para um dos lados, mas para cima – no material ainda não 
postado. O passado não está para o outro lado, mas para baixo, em e 
entre posts anteriores. Ou ali, no próximo link em hipertexto. O que 
vem depois não se desvela com o tempo, mas é selecionado como 
parte de uma sequência (RUSHKOFF, 2013, s/p, tradução minha). 
 

Tal premissa vai ao encontro do exposto por Nascimento (2014), já citado nessa 
pesquisa. Como enfrentar o desafio de educar leitores que estão lendo de forma cada 
vez mais diferente/ imprevisível? Que configuram textos inimagináveis, conexões 
múltiplas e incontáveis, que ressignificam ao mesmo tempo em que significam saberes? 
Como ensinar História em tempos de “presentismo”? 

Monteiro (2013) e Gabriel (2013) também lidam com esse tópico. Monteiro 
dialoga com Harthog (2003), na busca da compreensão de que “regime de 
historicidade” se constrói em tempos de presentismo. A autora aponta para uma 

                                                                                                                                                                          
páginas, mas em posições. Daí a dificuldade em citar a página na qual se encontra o trecho citado. Mais 
um desafio da cultura digital que se apresenta, já que as regras formais de citação não versam sobre como 
citar artigos em formato de leitura digital. 
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preponderância do presente no atual regime de historicidade, e para o medo de um 
futuro “cada vez mais improvável” (MONTEIRO, 2013, p. 200)3. Citando Harthog, 
afirma que, no presentismo, o tempo presente se coloca como “ao mesmo tempo, tudo 
(não há nada além do presente) e quase nada (a tirania do imediato) ” (HARTHOG, 
2003, apud MONTEIRO, 2013, p. 200). Dessa maneira, novas questões se colocam para 
o historiador, sobre a epistemologia da História do tempo presente, e do presente na 
mesma História. Que tempo ensinar em tempos de presentismo? 

Gabriel (2013) corrobora tais pensamentos. Também em diálogo com Harthog e 
sua “crise do regime moderno de historicidade” (HARTHOG, 2007, apud GABRIEL, 
2012b, p. 217), Gabriel explicita como essa sensação de “um presente que se eterniza” 
desloca os sentidos de “tradição” e “utopia”, desestabilizando significantes 
hegemônicos na percepção do tempo até então, e levando a um quadro de incertezas 
políticas e epistemológicas na leitura do mundo (GABRIEL, 2012b, p. 218). Diz a 
autora: 

Do ponto de vista político, essa pluralidade de articulações possíveis 
insere na disputa fluxos culturais que carregam e reforçam as ideias do 
que tem sido chamado de presentismo, cuja marca consiste em um 
achatamento da linha de tensão entre passado e futuro. [...] O presente 
hipertrofia-se alimentado pelo consumo desenfreado, pelos recursos 
das mídias que rapidamente tornam “bens, acontecimentos e pessoas, 
obsoletos” (HARTHOG, 2003:27). Sem possibilidades nem de sonhos 
nem de lembranças, o que nos restaria seria viver o aqui e o agora 
(GABRIEL, 2012b, p. 218-9). 
 

A questão do presentismo insere nesse debate a importância da reflexão sobre 
como a emergência da cultura digital traz novos significantes para essa disputa sobre as 
possibilidades de significação da temporalidade. Além disso, promove não só uma 
sensação de aceleração ainda maior, mas também proporciona diferentes formas de 
perceber, sentir e viver o tempo. Sobre a temporalidade dos aparatos digitais, diz-nos 
Sarlo: 

                                                           
3 MIRANDA (2013) também atenta para a mesma ideia, ao relatar diálogo sobre a obra de Elton John 
com uma criança. A menina, ao ser questionada sobre como a música desse autor seria ouvida por 
gerações daqui a 100 anos, diz que “dentro de 100 anos, a humanidade já terá desaparecido por causa dos 
atuais desastres ambientais, portanto, não haverá ninguém mais para ouvir Elton John” (MIRANDA, 
2013, p. 242). 
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O tempo é a nova qualidade dessa sintaxe de objetos. O controle 
remoto, o fax e o modem produzem outra textura do tempo, 
desconhecida há duas décadas. Não se trata apenas do sentimento de 
necessidade urgente de ter mais imagens, mas sim da velocidade com 
que elas seguem umas às outras, refletindo-se e se atropelando. Hoje o 
tempo é mais fluído (SARLO, 2005, p. 95). 
 

Se Sarlo pensava sobre controles remotos, fax e modem, que outras texturas de 
tempo são possíveis agora que esses três artefatos são cada vez mais uma marca do 
passado? Que outras significações temporais virão em tempos cada vez mais próximos 
de realidade virtual ao alcance das mãos? Qual o papel da História, e do ensino dessa 
disciplina, nessas constantes refigurações de sentidos de tempo, nesse presentismo que 
parece só se avolumar? Como diz Costa:  

 
As noções de passado, presente, futuro, sucessão, ritmo, duração, 
processo, assim como outros vocábulos ligados a esse universo 
semântico, tais como, calendário, cronologia, linha do tempo, 
sequência, ordenação, continuidades, descontinuidades, 
simultaneidades, transformações e permanências podem ser 
modificadas pela dinâmica da cibercultura. Afinal, “o que entender 
por historicidade quando algumas garantias acerca dos sentidos 
atribuídos à nossa orientação temporal são gravemente abaladas em 
nosso presente”? (COSTA, 2015b, p. 160). 

 
As propostas de equacionamento para as “demandas do nosso presente” 

(GABRIEL, 2013) estão também na fala de boa parte das autoras supracitadas. Em 
quase uníssono, a reafirmação da cientificidade do conhecimento histórico, da 
especificidade do construto “saber histórico escolar”, e da centralidade da reflexão sobre 
o tempo histórico está presente nas falas de Miranda (2013), Monteiro (2013) Gabriel 
(2008, 2012a, 2012b, 2013, 2015a, 2015b) e Costa (2015) como possíveis condições 
para equacionamento do “presentismo”. Reafirmar o ensino de História enquanto 
espaço de se pensar e aprender sobre o tempo, assim como as noções e conceitos que o 
tornam inteligível, é fundamental. 

Como diz Durval Muniz de Albuquerque Júnior: 
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A História tem a importante função de desnaturalizar o tempo 
presente, de fazê-lo diferir em relação ao passado e ao futuro, no 
mesmo momento em que torna perceptível como essas temporalidades 
se encontram, como elas só existem emaranhadas, articuladas em cada 
instante que passa, em cada evento que ocorre. A história serve para 
que se perceba o ser do presente, como devir, como parte de um 
processo marcado por rupturas e descontinuidades, mas também por 
continuidades e permanências (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 
30-1). 
 

É nesse quadro, portanto, que se insere esse artigo. Devemos buscar 
compreender que novos sentidos o tempo toma através das mediações via recursos 
digitais. Para além disso, nessa “novidade”, é uma procura por valores que são 
intrínsecos à historicidade do conhecimento. Não apenas que o tempo apareça, mas que 
ele seja problematizado, ele mesmo historicizado. É uma busca pela garantia da 
cientificidade do conhecimento histórico, após seu processo de didatização e inserção 
no digital. Essa é uma busca pela reafirmação do campo, pela centralidade do tempo, 
pela centralidade da História. Pela especificidade e importância de seu ensino.  

Termino essas reflexões concordando com a colocação de Araújo (1998), que 
dão contundência a essa assertiva: 

 
Ninguém inventa o conceito de tempo por si só, o indivíduo aprende 
desde sua infância esse conceito, assim como a instituição social do 
tempo, que lhe está unida e lhe é indissociável. O tempo é um meio 
elaborado pelos homens para se orientarem, logo é uma invenção 
humana. Portanto, se não houvessem homens e seres vivos no mundo, 
não haveria tempo, e tampouco, calendários e relógios (ARAÚJO, 
1998, p. 3). 
 

Acrescento eu: nem hipertextos, hiperlinks pdfs, e outras ferramentas e suportes 
digitais. 
 
Fechamentos contingentes – caminhos para continuar a reflexão. 

Todos usam a internet. Eu também. Todos falam sobre a Internet. Eu 
também. Em tal tópico, o risco de ser banal é muito grande. Eu decidi 
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correr esse risco porque a revolução tecnológica que está ocorrendo 
perante nossos olhos e que modificou profundamente a nossa 
existência, mesmo nos aspectos mais triviais do dia-a-dia, deve ser 
analisada em suas implicações (GINZBURG, 2010, s/p). 
 

Na palestra que ilustra a epígrafe desse fechamento contingente, Carlo Ginzburg 
atenta para as ambivalências da revolução digital. Segundo esse autor, ao passo que ela 
é potencialmente libertadora e democrática, para dominar seus instrumentos e códigos é 
preciso dispor de um privilégio cultural, diretamente associado ao privilégio social. Para 
o historiador, dessa maneira, a internet acaba reforçando aquelas barreiras que promete 
quebrar, o que sublinha ainda mais o significado da palavra “potencial” nessa rede. 

Compreendendo a internet como a rede que conecta diversos tipos de aparelhos 
e interfaces, e essa conexão como a teia que entrelaça pessoas e conhecimentos na 
formação de todo o sistema que forma e sustenta a “cultura digital”, acrescento ao 
argumento de Ginzburg:  essa duplicidade ambivalente da internet é a ambivalência 
desse mesmo sistema. As novidades trazidas pela velocidade da revolução tecnológica 
nas últimas duas décadas (quem diria que eu, um menino que ganhara seu primeiro 
computador aos dez anos, andaria no bolso, com um aparelho de capacidade muito 
maior, vinte anos depois) são permeadas por potencialidades técnicas e humanas que 
esbarram constantemente nos seus próprios limites. 

Essa característica dupla potência/ limite é o marco mais relevante da 
emergência da cultura digital. O próprio Ginzburg (2010) afirma que todo o poder do 
Google não é nada sem uma boa pergunta. Tal premissa pode ajudar a pensar nas 
questões trazidas por essa mesma duplicidade. Se acreditamos que a escola está em crise 
em nosso presente e sua relação com a cultura digital é fundamental para a compreensão 
desses tempos difíceis, o que podemos esperar do futuro? Acredito que, se não nos 
debruçarmos sobre essa questão, a “crise” tende a ser “solucionada” ou domesticada 
pela hegemonização de sentidos particulares de escola que tendem a sobrepor e 
supervalorizar as tecnologias em detrimento da prática escolar. 

Se não afirmarmos a escola e o papel do professor como essenciais na relação 
com o conhecimento dito válido e necessário estamos abrindo espaço para aqueles que 
afirmam (e têm interesses) que tal espaço e tais profissionais sejam cada vez menos 
necessários diante do “avanço tecnológico”. 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun  2017 

 
181 

Da mesma forma, é necessário ressaltar a característica ambivalente entre 
potencialidades e limites da cultura digital. Só que dessa vez, para o Ensino de História 
em específico. Ao passo que, por um lado, aplicativos, programas, interação, multimídia 
e outros recursos digitais potencializam formas concretas, lúdicas e diferentes de lidar 
com a construção do tempo e seus conceitos auxiliares, por outro, se tal trabalho não for 
feito com clareza teórica e sólido planejamento pedagógico, acaba esbarrando em suas 
próprias potências e reafirmando aquilo o que queria desestabilizar. E isso reforça ainda 
mais a importância desse debate, da formação sólida do professor de História para lidar 
com os dilemas do tempo, além da especificidade e cientificidade desse conhecimento. 
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