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Objetivo: 

- Coleta de fontes visuais (fotografias), audiovisuais (filmes) e fontes 
orais (entrevistas) no Arquivo Histórico Municipal João Spadari 
Adami. 
- Gravação de cenas cotidianas da cidade de Caxias do Sul; 
- Edição/produção de videografia; 
- Revisão bibliográfica sobre a temática. 

Esta etapa do projeto VISUH busca produzir uma videografia onde a 
cidade e seus lugares, os indivíduos e suas experiências cotidianas 
constituem-se objetos de leitura do mundo social em diferentes 
tempos. A videografia que está sendo produzida utiliza-se de 
fotografias, filmagens ao vivo e depoimentos orais referentes a 
vivências em espaços da cidade de Caxias do Sul. 

Metodologia: 

Discussão 1: 
Como afirmam Almeida e Rovai, “fazer história pública significa 
atuar em favor da difusão de conhecimento histórico para amplas 
audiências” (apud Santhiago, 2016, p. 27). Nesse sentido, a 
videografia, ou vídeo historiográfico, se apresenta como uma 
possibilidade de “aproximar a história de seus públicos”. A cidade é 
o cenário para a produção videográfica, e está sendo entendida 
como um texto dado a ler, que tem como seu principal leitor seus 
habitantes (Barros, 2007). A videografia produzida também se 
constitui como um importante recurso didático para a educação 
básica, em especial, no ensino de história. Neste sentido, 
acreditamos na “potencialidade da concepção cidade educadora”. 
Outro aspecto que norteia esta produção videográfica é a 
perspectiva do flâneur, “engajando-nos na constituição de uma nova 
sensibilidade histórica para se compreender melhor os indícios das 
possibilidades históricas de cada época, e as diferentes camadas de 
significados que participam da organização social do espaço 
urbano” (HADLER, 2015, p. 227). 

A videografia que está sendo produzida segue as características da 
modalidade de uma “Escrita Intertextual Ampliada”, isto é, “utiliza-
se dos recursos do documentário cinematográfico interpolando 
imagens fixas filmadas, cenas filmadas em eventos ao vivo, cenas de 
entrevistas filmadas. Compõe ainda a narrativa videográfica, a 
música incidental, a trilha sonora, a leitura de depoimentos e a fala 
dos entrevistados” (Mauad, Dumas, 2011 p. 92). Apresentando 
como compreendemos diferentes temporalidade históricas a partir 
do cotidiano urbano, foram explorados os seguintes espaços da 
cidade de Caxias do Sul: a Metalúrgica Eberle e a praça Dante 
Alighieri. 

Resultados: 

Falar de história pública como um campo de produção histórica 
implica que “num esforço colaborativo, ela pode valorizar o passado 
para além da academia; pode democratizar a história sem perder a 
seriedade ou poder de análise” (ALMEIDA, DUMAS, 2011). 
A videografia nos possibilita leituras da cidade. Ao analisar as 
diferentes formas de apropriação de espaços da cidade, percebe-se 
diferentes atribuições de significado ao longo do tempo. 
Entendendo a cidade como um texto a ser lido, existe um sistema 
urbano materializado nas avenidas e muros, espaços de 
comunicação e os seus recantos de segregação, códigos de trânsito, 
e os modos de utilização do mesmo, ou seja, como os pedestres e 
habitantes utilizam este sistema, através de seus saberes e maneiras 
de apropriação (Barros, 2007). A partir do cotidiano, 
compreendemos que as diferentes necessidades dos sujeitos 
transformam a cidade. 
Esta produção videográfica se apresenta como uma possibilidade de 
utilizar a cidade no ensino de história com o intuito de formar 
sujeitos ativos e participativos. Abordar a cidade, torna o trabalho 
do professor de história significativo, uma vez que é potencializada a 
ideia dos estudantes sentirem-se pertencentes à cidade e 
protagonistas da história de seu tempo (Hadler, 2015). 
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