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RESUMO

O objetivo deste artigo é refletir sobre a noção do passado e sua relação com o tempo presente a partir de
textos de alunos do Ensino Médio. A partir de observações da escrita dos jovens, em sala de aula, foram
produzidas as reflexões fundamentadas nas ideias de Bosi, Balandier, Halbwachs, Hall, Gagnebin e Le Goff. A
análise parte da ideia de um “presente” sempre contínuo em que vivem os jovens, resultante do mundo
fragmentado e efêmero, em que já não se faz presente os indícios de memória ligada ao passado. Assim, a
necessidade de conscientizar os jovens da importância de rememorar e da preservação dos locais de memória
coletiva.

Palavras-chave: Jovens. Memória. Passado. Presente contínuo. Tempo.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es discutir la noción del pasado y su relación con el presente a partir de textos de
los estudiantes de la escuela de tiempo. A partir de observaciones de la escritura para los jóvenes, en el salón
de clases, se produjeron las reflexiones basadas en las ideas de Bosi, Balandier, Halbwachs, Hall, y Le Goff
Gagnebin. El análisis parte de la idea de un "regalo" siempre actual en la que viven los jóvenes, como
resultado de mundo fragmentado y efímero, cuando aún no se presentan pruebas de memoria conectada al
pasado. Por lo tanto, la necesidad de educar a los jóvenes sobre la importancia de recordar y preservar los
lugares de la memoria colectiva.

Palabras-clave: Joven. Memoria. Pasado. Presente continuo. Tiempo.

No prefácio de seu livro “Era dos Extremos”, Eric Hobsbawm (1995, p.13) fala das dificuldades de lembrar o
passado e que os “jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação
orgânica com o passado publico da época em que vivem.” A leitura desse livro e as observações em sala de
aula possibilitaram uma reflexão sobre o conceito de passado e sua relação com o presente, visto que os
jovens estão sempre ligados no presente, acessando as várias redes sociais, num desinteresse por algo que já
passou, na linguagem deles.

Inicialmente, é necessário, primeiro descrever alguns conceitos para se entender as reflexões. Entender que a
noção de “jovem” aqui esboçada é para se referir aos alunos do Ensino Médio com faixa etária entre 15 e 20
anos. Entretanto, este é um enquadramento variável de país a país, no caso da “América Latina, vai se
estabelecendo o consenso de que os jovens devem ser considerados como tal até os 29 anos, como vimos no
Estatuto e na PEC da juventude.” (MEC, 2013, p.13).
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Além deste conceito, é interessante se debruçar sobre a noção de presenteísmo, no sentido de
“desqualificação do passado, como experiência político-social”. Neste sentido, Janotti (2006, p.43), chama a
atenção quanto aos perigos desta prática, já que o estudo de História imediata também pode incorrer “o
perigo das interpretações ideológicas ou construções explicativas descontínuas.”.

Partindo das conceitualizações e observando as atitudes da maioria de nossos jovens e suas relações com a
ideia de passado, deparamo-nos com frases do tipo: “vivo o presente”, “passado é para os velhos”, “quem
vive de passado é museu”, “que necessidade tem saber de acontecimentos antigos”. Estas indagações são
constantes nas aulas de história, em que é inevitável o contato com o discurso escrito do passado. E, a partir
destas concepções do passado dos jovens advêm as indagações: De onde procede este discurso?
Como resolver no contexto das aulas de História?

Possivelmente, a culpa de tal pensamento, a deficiência quanto à noção de passado, é do tratamento didático
dos livros de história, sempre preocupada com a síntese dos acontecimentos que ocorreram no mundo. Neste
sentido, Halbwachs (1990, p.82) conclui acertadamente, visto que entende a história como um resumo,
afirmando que a mesma “obedece, assim fazendo, somente a uma necessidade didática de esquematização.”.

Este problema referente ao ensino de História é que na maioria das escolas publicas, o livro didático é o
instrumento principal que serve de base para as aulas da disciplina. Para Fonseca (2003, p.55), esta situação
acarreta problemas, visto que,

O uso de um único livro, única fonte, acaba por simplificar a forma do currículo e do
conhecimento em sala de aula. Essa postura metodológica acaba formando nos
alunos uma concepção auto-excludente da história, e uma concepção de ‘história
como verdade absoluta’, e de livro didático como a fonte de conhecimento
inquestionável.

Apesar de que nem sempre as aulas das outras disciplinas, especialmente no Ensino Médio, são atrativas. A
escola tem suas deficiências e por isso a oferta do ensino médio deveria contemplar a diversidade de
experiências juvenis que se expressou no encontro desses jovens em situação de diálogo.

Deve-se levar em consideração, também, que se fazem muitas críticas à historiografia positivista. Segundo
Fonseca (2003, p.43-44), apesar das críticas, a realidade das aulas de história ainda não mudou muito, ou
seja,

...a historiografia de difusão que é consumida pela maioria dos jovens ainda difunde
o conceito dogmático de progresso da humanidade. Um dos modelos dominantes no
ensino é o chamado ‘quadripartite francês’, esquema cronológico composto pelos
quatro grandes períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e finalmente
Contemporânea.

Neste caso, uma organização longe do mundo dos alunos, promovendo um desinteresse pela história, em face
da esquematização da história.

É de conhecimento dos professores de história que não faz sentido para os jovens, um discurso da história
esquematizado, está longe de suas vivências nos diversos grupos as quais estão inseridos. “Para que a
história assim entendida, mesmo que seja muito detalhada, ajude-nos a conservar e encontrar a lembrança
de um destino individual, é preciso que o indivíduo considerado tenha sido ele mesmo um personagem
histórico.” (HALBWACHS, 1990, p. 78).

Além dos problemas referentes à prática pedagógica, o tempo do hoje, que os jovens fazem questão de viver,
é fruto das divisões impostas pela sociedade, há uma aceleração da vida, no dizer de Halbwachs (1990, p.91),
fica uma percepção de que não se pode perder tempo e tudo deve está ‘cronometrado’ como um relógio, fugir
desta rotina “comprometeria assim algumas oportunidades e vantagens que me oferece a vida em
sociedade”. A idéia de que o “presente passou a explicar-se a partir de si mesmo” (JANOTTI, 2001, p.43). E
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esta autora vai alertar para os perigos decorrentes desse pensamento, no caso a “perda da visão dialética da
História”.

Esta noção de “presente contínuo”, que os jovens fazem questão de defender, é fruto do desenraizamento.
Para Bosi (2003, p.28), “o desenraizamento é condição desagregadora da memória”. Os vínculos que ligam os
jovens ao passado já não existem, a destruição do patrimônio material das cidades, a especulação imobiliária,
a falta de uma politica de preservação das praças, prédios, casas, árvores, ruas que tornam mais visíveis os
sinais do passado. Já não se tem a conversa com os mais velhos para escutar suas histórias. Este vínculo não
lhes pertence mais, não fazem parte de suas memórias.

Levando em consideração a falta de preservação de um patrimônio histórico e cultural, visto que
impossibilitou a construção de uma memória plural, que represente a diversidade da população. Uma
memória construída a partir dos referenciais da classe dominante. Assim, de acordo com Oriá (2001, p.138),
a comunidade “não se vê nos ícones, símbolos e monumentos que foram preservados por uma ação estatal”.

Os jovens conversam mais com as “telas” da televisão, dos cinemas e do computador. Esta nova condição
encerra o contato entre gerações, que antes permitia o rememorar do passado. É o encantamento do
narrador que se perdeu. Para Gagnebin (2006, p.50), essa “perda da experiência acarreta um outro
desaparecimento, o das formas tradicionais de narrativa, de narração, que têm sua fonte nessa comunidade e
nessa transmissibilidade.”

Essa “mágica” da transmissão de valores, de cultura e de conhecimento que perdem espaço para os
modismos tem como consequência a perda dos referenciais e da identidade. A cultura mediática com o
aparato de vigilância dos governantes controlam a memória e os utensílios de sua produção como o rádio e a
televisão. Como afirma Le Goff (2003, p.471), “devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva
para a libertação e não para a servidão dos homens.”

O mundo de mentalidade capitalista impõe o tempo rápido, acelerado, a marcação da passagem do tempo
passa a ser dividida por atribuições e obrigações que o individuo se sujeita a cumprir. Os jovens já não têm
mais os referenciais que rememoram o passado, nem as narrativas de família, nem os espaços de lembrança
e, assim “condenados pelo sistema econômico à extrema mobilidade, perdemos a crônica da família e da
cidade mesma em nosso percurso errante”. (BOSI, 2003, p.28).

Uma reflexão a partir das observações em sala de aula

O discurso dos jovens quando foram indagados sobre o tempo, mostra quanto o passado é algo sem muita
importância, destituída de sentido, é somente um instante que passou e que tem sentido efêmero, como
reafirmam os trechos dos textos dos alunos:

Um tempo que passou (A1); Algo que ficou para trás e jamais pode ser recuperado
(A2); Aquilo que se foi e deixou lembranças, boas ou ruins (A3); É tudo aquilo que a
pessoa já viveu (A4); São lembranças, seja ela de nossa vida ou dos outros (A5);
Algo que aconteceu em nossa vida que já ficou prá traz (A6); É todo acontecimento
que passou antes do presente (A7); Passado é algo que ficou para traz, que um dia
fez parte de nosso presente (A8); Tem a ver com algum marco que já passou, ou
seja, algo que não volta mais (A9); É tudo aquilo que a pessoa já viveu (A10).
(Trecho de textos dos alunos).

Os trechos acima foram retirados de textos produzidos pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio, com o
objetivo de discutir em aula as noções que eles tinham do passado e da importância deste conceito para se
entender o Mundo, dito, contemporâneo. Assim, foi proposta uma atividade escrita discursiva, a partir das
seguintes indagações:

• O que é o passado?
• Qual a importância do passado para você?
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• O que seria lembrar do passado?

A partir das respostas dos alunos foram analisadas as narrativas dos jovens sobre o “passado”, e entendidas
como permeadas por conceitos firmados culturalmente por uma sociedade que elege o transitório como marca
de um tempo sempre “no presente”, ou seja, “a ênfase no instantâneo, que se tornou dominante, a
importância de um agora despojado de significado, Acabam por retirar toda a importância do passado, ao
mesmo tempo que esvaziam a possibilidade de futuro”. (AUGUSTO, 1994, p.168-grifo nosso).

E o passado desprovido de sentido, reforça as individualidades, mas traz consigo a angústia, a falta de
sentido e de perspectiva quanto ao futuro. Os jovens têm dificuldade de se acomodar ao tempo lento e a
rotina, isto possibilita que eles confiem “o desejo, a afetividade, as relações eletivas, as paixões ao domínio
de uma mobilidade exigente. A espera desaparece diante da urgência.” (BALANDIER, 1999, p.60). As relações
sociais dos jovens se tornam passageiras e os diálogos se resumem às novas alternativas da mídia, como
wats’app, facebook, instangran, etc. Ao mesmo tempo que estão juntos, estão sozinhos. Cada um no seu
mundo da cibercultura.

Esta mobilidade produz fraturas na cultura, no modo de vida e na configuração de uma identidade fixa. E
“quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens da mídia e
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas -
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar livremente’.” (HALL,
2006.p.75).

Interrogados sobre a importância do passado, os jovens afirmam que serve como:

“uma lição para o futuro”; “aprender a enxergar outros caminhos”; “como um livro
onde os fatos ocorridos nele podem ser superados”; “para guardarmos nossas
recordações, tudo aquilo que foi inesquecível”; “Se não existisse passado não ia
haver lembranças e não existiria história”; “pode mudar o meu futuro com novas
ideias”. (Trechos de textos dos alunos)

A partir das opiniões dos alunos, é perceptível que a noção de passado exposta tem um caráter utilitarista e
desprovida de sentido. Levando em consideração as noções bergsonianas de tempo, discutidas por Bosi
(2003, p.52), as afirmativas dos alunos estariam dentro da memória-habito, “repetição do mesmo esforço,
adestramento cultural”; diferentemente da lembrança pura que “traz à tona da consciência um momento
único, singular, irreversível, da vida.”.

Outra explicação para este tipo de conscientização do tempo está restrita somente ao modo como o tempo
passa, levando em consideração a Física e a Astronomia. No dizer de Halbwachs (1990, p.90), “a sucessão do
tempo, sua rapidez e seu ritmo, é apenas a ordem necessária segundo o qual se encadeiam os fenômenos da
natureza material e do organismo.”.

Na verdade, as respostas dos alunos sinalizam que o passado para eles é destituído de referenciais. Estes
jovens estão na “condição de estrangeiro do tempo, despossuído ou em estado de a-temporalidade”
(BALANDIER, 1999, p.61). Este autor vai defender a necessidade da “busca dos lugares de memória, daquilo
que contribui para um reatamento histórico, mostra que este último é considerado necessário à formação da
identidade e de vínculos menos frágeis.”.

Portanto, a partir das reflexões esboçadas ao longo do artigo, a ideia de “um passado que se foi”, tão
constante na memória coletiva dos jovens que foram indagados, nos permite refletir sobre a necessidade de
discutir a formação da consciência histórica dos mesmos. E neste caso, um trabalho em sala de aula, e
também, na cidade, que permita aos alunos refletirem sobre os lugares de memória e a busca por uma
identidade coletiva.

Neste trabalho com os jovens, em sala de aula, a necessidade de uma prática pedagógica diferenciada no
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sentido de “contribuir para que os educandos se tornassem conhecedores da pluralidade de realidades
presentes e passadas, das questões do seu mundo individual e coletivo, dos diferentes percursos e trajetórias
históricas.” (SCHMIDT, 2001, p.65).

E, também, uma reflexão quanto ao patrimônio cultural, não se restringindo somente aos objetos materiais,
mas a toda evidência de cultura da comunidade em que esteja inserido este jovem; visto que estes vestígios
culturais estão próximos e configuram a idéia de pertencimento, de identidade. Para Oriá (2001, p138),
“nessa perspectiva, o patrimônio histórico-cultural se reveste de grande importância para o país por lidar com
o substrato da memória, que, por sua vez, constitui elemento essencial para a construção da cidadania
cultural.”.

E, não somente a formação dos jovens, mas também, a formação dos professores para o trabalho com a
memória, ou seja, “ao lado da compreensão relativa às formas de didatização do saber histórico no interior do
espaço escolar, é necessário ampliar a condição de discussão dos discursos da Memória e dos diálogos com os
saberes e valores que se encontram nesse espaço.”. (MIRANDA, 2009, p.60).

Afinal, por mais paradoxal e trivial que seja, segundo Gagnebin (2006, p.192), “os homens não são animais
tão específicos porque possuem uma memória: mas somente porque se esforçam em não esquecer.”. Assim,
a necessidade de guardar um passado, de rememorar os mortos.

Referências

AUGUSTO, Maria Helena Oliva. Tempo e indivíduo no mundo contemporâneo: o sentido da morte. Psicol.
USP, São Paulo , v. 5, n. 1-2, 1994 .Disponível em <http://
pepsic.bvsalud.org/scielo.>. acessos em 02 maio 2014.

BALANDIER, G. O Dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

FONSECA, S. G. Caminhos da História ensinada. 5 ed. Campinas: Papirus, 1993.

______________. Didática e prática de ensino de história: Experiências, reflexões e aprendizados. 4 ed.
Campinas: Papirus, 2003.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora dos Tribunais, 1990.

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhias das Letras,
1995.

JANOTTI, Maria de Lourdes M. História, política e ensino. In: BITTENCOURT, C. (Org.). O saber histórico na
sala de aula. 4ed. São Paulo: Contexto, 2001, p.42-53.

LE GOFF, J. Memória. In: LE GOFF, J. História e Memória. 5 ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003, p.
419-476.

MIRANDA, Sônia R. História, Memória e Formação de professores: desafios e perspectivas para o cotidiano de
uma didática da História. In: FONSECA, S. G. (org.). Ensinar e Aprender História: formação, saberes e
práticas educativas. Campinas: Alínea, 2009, p.55-69.

ORIÁ, Ricardo. Memória e ensino de História. In: BITTENCOURT, C. (Org.). O saber histórico na sala de
aula. 4ed. São Paulo: Contexto, 2001, p.128-148.

SCHMIDT, Maria A. A formação do professor de História e o cotidiano da sala de aula. In: BITTENCOURT, C.
(Org.). O saber histórico na sala de aula. 4ed. São Paulo: Contexto, 2001, p.54-66.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_presenteismo_e_as_nocoes_de_passado_para_jovens_do_ensino_medio.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[i] Este trabalho de observação foi realizado com alunos da 3ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual
Castro Alves de Adustina/Ba.
[ii] Professor de História na Educação Básica nos estados de Sergipe e Bahia. Cursa a disciplina Cultura e
Práticas escolares no PPGED, com matricula especial (2014), ministrada pelas professoras Anamaria G.B. de
Freitas e Marizete Lucini,. E-mail: j_vcastro@yahoo.com
.br
.

Recebido em: 25/06/2014
Aprovado em: 25/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_presenteismo_e_as_nocoes_de_passado_para_jovens_do_ensino_medio.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


