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A ideia deste livro nasceu de nossas experiências como professores 
das disciplinas Introdução à História Pública e Seminário de 
História Pública no curso de Bacharelado em História da UFRGS. 

Na última reforma curricular do Curso de História, atentos à grande 
demanda profissional e atuação de muitos de seus profissionais, o 
Departamento de História da UFRGS criou um bacharelado com 
habilitação em História Pública. Naquelas disciplinas, que fomos os 
primeiros a ministrar, os/as estudantes devem ter um contato inicial 
com os principais debates e âmbitos de atuação de historiadores e 
historiadoras públicas (divulgação histórica, história digital, patrimônio, 
etc.) e, posteriormente, formularem um projeto de atuação na área. 
Se, no que tange às discussões mais amplas (conceitos, definições e 
tendências da história pública), encontramos significativa e qualificada 
bibliografia, inclusive em língua portuguesa, sentimos, porém, falta 
de textos que aliassem reflexões teóricas com experiências concretas, 
de produção de história pública, no sentido o mais amplo possível do 
conceito. Conhecedores de muitos e ótimos projetos de intervenção na 
área, em nossas trocas de experiências na regência da disciplinas fomos 
construindo o desenho deste livro. 

A ideia era que colegas que fazem história pública em diversos 
suportes e com variados objetivos relatassem as suas práticas e 
refletissem sobre elas, de modo a inspirar e embasar novas propostas 
no campo. Nos textos, estimulamos os autores e autoras a contarem 
sobre os bastidores dos seus projetos, indicando não só as realizações 
alcançadas, mas também os desafios e limites que enfrentaram, de 
modo a evidenciarem as dores e delícias da prática de história pública 
no Brasil. Contudo, os textos não se limitam a relatos autobiográficos, 
embora esses não estejam ausentes e nos pareçam bastante importantes, 
mas incluem discussões importantes sobre os aspectos teóricos, 
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metodológicos, políticos e éticos relacionados à intervenção pública 
dos e das profissionais da História. Outra ideia que nos norteava no 
princípio, quanto à forma, era a de que os capítulos fossem escritos de 
uma maneira menos formal que a escrita acadêmica estrita, sem muitas 
referências bibliográficas, debates teóricos/historiográficos e notas de 
rodapé, para que os relatos, ainda que trazendo insights e referências 
diversas, se apresentassem ao final como material de fácil emprego em 
sala de aula.

Escrevemos esta apresentação profundamente perpassados por 
dois processos muito intensos: um, mais amplo, a pandemia da covid-19, 
tragédia sanitária de escala planetária; o outro, mais específico do nosso 
métier, a regulamentação da profissão de historiador. Ambos têm e 
terão impactos decisivos na prática da história em geral, e da história 
pública em particular.

Medida comprovadamente eficaz para combater a disseminação 
do corona vírus, o isolamento social obrigou as historiadoras e 
historiadores a reinventarem estratégias de relacionamento com 
o público. Essa nova situação, cabe salientar, foi percebida muito 
rapidamente por uma parte desses profissionais que logo se desafiaram 
a promover projetos de história pública, principalmente em duas 
frentes: a divulgação do conhecimento histórico por meios digitais e o 
armazenamento de memórias relativas à pandemia e ao confinamento.

No primeiro caso, por exemplo, logo em 23 de março foi lançado 
por meio do Facebook Live o projeto “História em Quarentena”, 
iniciativa coletiva de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com 
o objetivo de “divulgar o conhecimento histórico, mas também o 
conhecimento proveniente de outras ciências humanas e sociais, 
aproveitando as possibilidades oferecidas pelas ferramentas digitais 
para reforçar o sentido de coletividade”. Periodicamente, o projeto 
vem promovendo desde então exposições e debates de especialistas em 
diversas áreas (sobretudo da história), militantes, artistas e professores, 
sendo a primeira semana dedicada ao tema “História das doenças, 
epidemias e pandemias”.1 Pouco tempo depois, em 2 de abril, na 

1 Cf. HISTÓRIA em quarentena. Disponível em: <https://www.historiaemquarentena.
com>. Acesso em: 21 ago. 2020.
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universidade onde atuamos, o Laboratório de Estudos sobre os Usos 
do Passado (Luppa) deu início à série de debates transmitida de modo 
virtual intitulada “Diálogos Luppa”, com o tema “A pandemia do 
covid-19 e as temporalidades”.2 A Revista Tema Livre, que já promovia 
eventos por mídias digitais antes da pandemia, com canais no Youtube 
e Facebook, intensificou sua agenda, promovendo entrevista com 
importantes historiadoras e historiadores brasileiros e estrangeiros.3

No que se refere ao armazenamento de memórias, as iniciativas 
se multiplicaram também muito cedo e rapidamente. Em 7 de abril, 
historiadores alemães anunciaram uma plataforma colaborativa para 
registrar o cotidiano sob a pandemia, denominada “coronarchiv”. 
Segundo seus idealizadores: 

a ideia de criar uma plataforma para as experiências cotidianas durante 
a crise do novo corona vírus surgiu durante uma discussão que tivemos 
no Twitter. Estávamos conversando sobre nossas próprias experiências 
da pandemia e sobre como as experiências de indivíduos que geralmente 
não são representados nos livros de história podem se tornar parte de 
historiografias futuras.4

Duas semanas depois, a Associação dos Historiadores Públicos do 
Estado de Nova York (APHNYS) deu início a um projeto semelhante. 
De acordo com o anúncio feito pela entidade: 

é nosso dever documentar não apenas o passado, mas o presente. A 
pandemia de COVID-19 é um evento sem precedentes em todas 
as nossas vidas; é imperativo que registremos o impacto em nossas 
comunidades e como nossos cidadãos respondem a ela.5

No Brasil, dentre várias iniciativas, cabe destacar a plataforma 
Memórias Covid-19, criada na Universidade Estadual de Campinas 

2 Cf. LABORATÓRIO de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado - LUPPA. Disponível 
em: <https://www.ufrgs.br/luppa>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

3 Cf. REVISTA Tema Livre. You Tube, 8 jun. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.
com/channel/UCF44O7083jifivIxA1-TE1A>; Idem. Facebook. Disponível em: <https://www.
facebook.com/revistatemalivre>. Acesso em: 21 ago. 2020.

4 Cf. CAFÉ História. Disponível em: <https://www.cafehistoria.com.br/https-www-
cafehistoria-com-br-memorias-da-pandemia-do-novo-coronavirus/>. Acesso em: 21 ago. 2020. 

5 Cf. LEAL, Bruno. Associação norte-americana pede a historiadores que documentem 
a vida cotidiana durante a pandemia. Café história, 17 abr. 2020. Disponível em: <https://
www.cafehistoria.com.br/associacao-pede-a-historiadores-que-documentem-a-pandemia-de-
coronavirus/>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
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(Unicamp), que, segundo seus proponentes, deve funcionar como uma 
“cápsula do tempo”, com vistas a “conectar pessoas em meio a uma 
pandemia repentina” e “compartilhar relatos individuais ou coletivos, 
[...] coletando e preservando vivências numa nova narrativa!”.6 Citamos 
ainda o projeto Documentando a experiência da COVID-19 no 
Rio Grande do Sul, cujo lema é “Você vive a história em tempo real. 
Colabore para registrá-la”.7

Todos esses projetos, por um lado, consolidam e amplificam uma 
tendência que vinha se fortalecendo, ao menos, desde o início da segunda 
década do século 21: o desejo de historiadores e de historiadoras de se 
comunicarem com o grande público, possibilitando a exteriorização de 
debates ocorridos no meio acadêmico. Por outro, indicam algo novo: 
o sentido de urgência, conferido pelo caráter inédito da crise sanitária 
global, de guardar o presente, não pelo seu valor em si, mas pelo que 
ele pode colaborar para estabelecer novas comunidades imaginadas 
e conferir historicidade, agora ou no futuro, a uma experiência que 
parece sem sentido. Por outro, o compartilhamento de experiências 
profissionais, quando a pandemia impôs a todos o cotidiano do ensino 
e do trabalho remotos, e de experiências existenciais da reclusão e 
do luto, nos permite afirmar que a pandemia global há de impactar 
profundamente a história como profissão, e talvez mais acentuadamente 
o próprio conceito de história pública.

No que concerne à regulamentação da profissionalização da 
história, não deixa de ser uma coincidência irônica que ela tenha 
ocorrido sob a pandemia e sob o atual governo. A derrubada do veto do 
presidente da República ao projeto de regulamentação da nossa profissão, 
ocorrida no mês de agosto de 2020, acrescenta novas nuances a esse 
contexto. Uma antiga reivindicação dessa comunidade profissional ou, 
mais precisamente, de parte significativa dela, vê-se agora concretizada, 
impondo uma derrota a um governo que tem entre seus alvos o ataque 
sistemático ao ensino público, à cultura e à história profissional. Entre 

6 Cf. DIVULGAÇÃO MEMÓRIAS COVID-19. “Memória Covid-19” nova plataforma 
para conectar pessoas em meio a pandemia. Cocen, 22 mai. 2020. Disponível em: <https://
www.cocen.unicamp.br/noticias/id/576/memoria-covid-19-nova-plataforma-para-conectar-
pessoas-em-meio-a-pandemia>. Acesso em 21 ago. 2020.

7 Cf. ARQUIVO Público. Disponível em: <https://www.apers.rs.gov.br/documentando-
covid19-rs>. Acesso em: 21 ago. 2020.
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outras medidas, a regulamentação garante a presença de historiadoras e 
historiadores profissionais em espaços que prestam “serviços de história”, 
possibilitando, esperamos, não controle, mas maior rigor teórico e 
metodológico às narrativas sobre o passado difundidas no espaço público.

Os capítulos que compõem esta coletânea se referem a 
experiências pré-pandêmicas, e são muito ricos para nos ajudar a 
pensar as funções do conhecimento histórico e os usos do passado, 
bem como as possibilidades do fazer história pública no tempo 
presente. O conjunto se abre com “Narrativas da Presença Negra 
no Distrito Federal – histórias vistas desde o nível da vida”, das 
professoras Ana Flávia Magalhães Pinto e Andressa Marques da Silva, 
relato pungente de intervenção a mostrar o potencial transformador 
da história pública. As autoras contam sua experiência no processo de 
elaboração, montagem e exibição da exposição histórico-fotográfica 
Reintegração de Posse: Narrativas da Presença Negra na História do 
Distrito Federal, que aconteceu no Distrito Federal em 2019. Se a 
narrativa oficial criou e o espaço público de Brasília abriga um panteão 
de “notáveis”, um grande contingente de pessoas, famílias, trajetórias 
individuais e coletivas, sobretudo das trabalhadoras e trabalhadores 
negros, “candangos”, foram silenciadas e jogadas no esquecimento.  
Mais que denunciar ausências, a exposição e o texto fazem presentes 
esses sujeitos, como Vô Plínio. 

Com o célebre episódio Dreyfus, militar francês injustamente 
acusado de traição em 1895, o termo “intelectual” supera a qualidade 
de adjetivo pejorativo para tornar-se o substantivo que designa a 
pessoa de educação que ocupa lugar na arena pública. O conceito 
transformou-se ao longo do tempo e hoje, na era da instantaneidade 
e ubiquidade do mundo virtual, aguarda refinamento. Historiadoras e 
historiadores têm ocupado papel de relevo na esfera pública, no debate 
de questões urgentes, conclamados a participar do debate justamente 
por causa de sua expertise, de seu treinamento. Em “O historiador no 
Brasil ultrajado e humilhado”, o professor Luiz Felipe de Alencastro 
oferece contribuição importante, a partir do resgate memorialístico de 
sua trajetória de historiador da escravidão e do tráfico modernos e seu 
papel nos debates contemporâneos sobre o racismo no Brasil.
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Poucos núcleos de pesquisa e educação sobre a história e o legado 
dos afrodescendentes no Brasil, sobretudo no período pós-abolição, 
realizaram tanto quanto o projeto “Passados presentes”, desenvolvido 
junto ao Laboratório de História Oral e Imagem da UFF. Por sua 
atuação na formação de professores e na Educação básica, e de história 
do racismo e memórias do cativeiro, Mônica Lima e Martha Abreu 
vêm atuando há anos na arena pública, a partir da organização de 
roteiros e aulas sobre o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.  Em “Duas 
historiadoras e os desafios do Museu de Território da Pequena África 
no Rio de Janeiro, 2017-2019”, as professoras nos relatam algo de sua 
experiência e dos imensos desafios na construção do Museu da História 
e da Cultura Afro-Brasileira.

Retomando a discussão sobre autoria e autoridade compartilhada, 
tão cara ao próprio conceito de história pública, Marcelo Abreu evoca 
três experiências que viveu como historiador profissional na sempre tensa 
mediação entre públicos, autores/atores, instituições, meios e linguagens, 
em que a formação de historiador/a é exigida e, conforme oferecida hoje 
nas universidades, nem sempre suficiente para atender novas demandas 
que vão além da produção escritural tradicional: divulgação científica 
para público infantil, curadoria de exposição e produção de documentário 
junto a comunidades periféricas. A própria experiência de rememoração 
dessas experiências já é problematizada de início. Negociação de autoria e 
auscultação de sujeitos estão entre aprendizados importantes que o autor 
compartilha aqui em “Fazendo história em comum: divulgação histórica, 
exposição, documentário e história pública”.

O Projeto República da UFMG surgiu no começo dos anos 2000, 
como centro de pesquisa de excelência vocacionado para da investigação 
história das lutas sociais e políticas no Brasil contemporâneo. Antes 
mesmo que a expressão “história pública” ocupasse relevo na paleta 
historiográfica, o coletivo do República sentiu a necessidade premente 
de sair dos muros da universidade e levar, de um modo muito original e 
efetivo, o conhecimento produzido nos espaços acadêmicos à população 
que faz a história das lutas sociais nos campos e periferias.  O conceito 
do caminhão transformer, como na série de ficção científica, que se 
desdobra e transfigura numa instalação funcional de vários ambientes, 
valendo-se de diversos meios e linguagens para contar a história das 
pessoas comuns e suas lutas, com rigor historiográfico e apelo lúdico, faz 
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do  caminhão/museu da UFMG um dos mais bem sucedidos projetos 
institucionais de história pública do Brasil. Essa experiência nos é 
aqui contada por Heloisa Starling, Marcela Telles e Pauliane Braga no 
capítulo “Um historiador na boleia do caminhão”. 

No contexto em que vivemos, em que a demandas e expectativas 
públicas por história se desdobram gerando produtiva tensão 
epistemológica na própria historiografia acadêmica, iniciativas de 
interlocução sobre história e memória rompem os limites das salas de 
aula, físicas e virtuais, e conquistam as ruas da cidade, onde a história 
se faz ao mesmo tempo em que se conta. A cidade como lugar da 
experiência e das disputas de memória ganha particular potência 
criativa em temas afeitos aos debates e lutas do tempo presente, máxime 
em relação à emergência transformadora dos grupos subalternizados 
ao longo da história, questionadores das matrizes eurocêntricas ainda 
organizadoras dos curricula e da cosmovisão dominante. No capítulo 
“Pedal pela memória”, Eduarda Soletti e Fernando Nicolazzi reportam 
a vivência dessa atividade desenvolvida junto ao já mencionado Luppa, 
dos itinerários feitos de bicicleta por lugares da memória LGBTQIA+ e 
da  memória da democracia na cidade de Porto Alegre, com ênfase nos 
desafios organizativos, execução e dificuldades enfrentadas.

A cidade como lugar de história e memória, e suas 
possibilidades de experimentação profissional com públicos diversos, 
é problematizada no relato muito pessoal e sensível de Monique 
Sochaczewski, “Uma História Global pelas Ruas do Rio de Janeiro”. 
Sua experiência de construção de roteiros de walk tours e sua experiêcia 
com diversos grupos complementou a prática que já tinha de “aulas 
externas” ministradas a estudantes de graduação, quando professora 
da Fundação Getúlio Vargas. Historiadora com sólida formação 
acadêmica e profissional habilitada como guia turístico, a Autora 
tem vasta experiência acompanhando estudantes e turistas em visitas 
culturais a diversos sítios históricos do Rio de Janeiro. Três de seus 
itinerários - “Rio Médio-Oriental”, sobre a presença médio-oriental 
no Centro do Rio; “Rio Europeu”, tratando da presença portuguesa, 
francesa, inglesa e de refugiados europeus no Centro da cidade); e 
“Rio Africano”, sobre as marcas da escravidão na região portuária 
do Rio – são apresentados, compartilhando aprendizados marcantes 
dessa prática profissional.



Fazendo História Pública

14

Profissionais da pesquisa histórica tendem a tomar os arquivos 
como lugares da produção de sentido sobre passado. Mas arquivos 
podem ser e são, mais que isso, lugares de interações diversas e intensas 
com o público. Em geral, usuários de arquivos públicos são especialistas 
da pesquisa, já que essas instituições servem ao braço da administração 
pública a que estão vinculadas (executivo, legislativo e judiciário), 
custodiando a documentação de guarda permanente e/ou coordenando 
programas de gestão documental nos respectivos órgãos desses poderes, 
além de atenderem cidadãos em busca de documentação probatória e 
pesquisadores acadêmicos. Problemas de compreensão dos acervos 
neles custodiados (por exemplo, no âmbito da leitura paleográfica 
ou da contextualização da informação documental) criam barreiras e 
dificultam o acesso público. Em “Cidadão Arquivista: arquivos públicos, 
internet e história pública”, Renato Venancio o reflete como já há muitas 
décadas criaram-se programas de educação patrimonial que procuram 
superar essas barreiras. Ultimamente, a internet ampliou o público 
da educação patrimonial, assim como deu origem a novos projetos. 
Venancio nos dá a conhecer melhor o Citizen Archivist, projeto em que 
se desenvolvem ações junto ao grande público, com o fim de divulgar 
atividades e funções arquivísticas, como etiquetagem (tageamento) 
de acervos iconográficos, transcrição de documentos datilografados, 
avaliação arquivística ou a criação de blogs com repertórios de fontes. 
Os projetos e programas referentes ao “Cidadão Arquivista” são, dessa 
maneira, uma forma de os arquivos públicos contribuírem e ampliarem 
suas atividades no campo da história pública, em articulação com a 
arquivologia. O arquivo é também objeto do capítulo “História pública 
e a função de difusão nos arquivos”, onde Ivana D. Parrela analisa as 
iniciativas da Associação Nacional de História (ANPUH) no trato 
de questões como perfil profissional dos pesquisadores atuantes em 
aquivos, gestão documental e atendimento a usuários, assuntos urgentes 
na problematização da relação entre público e história.

O ambiente digital potencializou geometricamente a relação do 
grande público como produtor e consumidor de conteúdos históricos. 
Muita literatura de caráter teórico há sobre o tema. Em “Ensino de 
História e plataformas digitais: os canais Leitura ObrigaHistória e 
História da Ditadura”, dois dos mais atuantes historiadores nos meios 
digitais no país, Icles Rodrigues e Paulo Cesar Gomes, aproveitam suas 
intensas experiências de divulgação histórica em plataformas digitais, 
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com especial atenção ao YouTube. Depois de breves considerações 
teórico-metodológicas sobre História Pública, divulgação científica e 
história digital, relacionando-as com seus respectivos projetos pessoais, 
os autores apresentam resultados e impressões de suas práticas com os 
canais, muito populares no YouTube, bem como em outros veículos 
de divulgação científica por meio da internet, como o site História da 
Ditadura e o podcast História FM. Nesse relato, os autores procuram 
apontar aos historiadores e historiadoras caminhos e possibilidades 
de utilização dessas ferramentas tanto como instrumento pedagógico 
quanto como meio de divulgação do conhecimento.

Entre 2005 e 2006 a Rede Globo, o canal de televisão de concessão 
pública mais visto no Brasil nas últimas décadas, exibiu a telenovela 
“Alma Gêmea”, de autoria de Walcyr Carrasco. O folhetim narrava 
a história de Serena, uma mestiça que assistiu à aldeia de sua mãe 
indígena no Pantanal ser atacada por garimpeiros gananciosos. No 
capítulo final desta coletânea, “Um historiador na aldeia global: fazendo 
história, refazendo memórias na televisão brasileira”, o antropólogo e 
historiador especializado em História Indígena Giovani José da Silva 
conta sua experiência de atuação na construção e produção dessa 
telenovela, dirigida por Jorge Fernando e líder de audiência na época.

Os depoimentos que constituem os capítulos deste livro coletivo 
aliam, pois, o frescor da prática com a sofisticação da reflexão, 
evidenciando a importância da intervenção pública de historiadores 
e historiadoras quando se trata de construir narrativas mais plurais 
e complexas sobre o passado. Aliando nosso saber profissional à 
escuta atenta de múltiplas vozes, temos sim muito a contribuir com a 
construção de uma sociedade mais democrática e menos desigual. Que 
esse livro inspire novos engajamentos no fazer da história pública!  

Porto Alegre, Setembro de 2020.

Os organizadores.


