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Título:  A  utilização  do  audiovisual  nas  memórias  do  historiador/docente  em  formação  Resumo:  Hoje  o
audiovisual é um importante recurso didático à disposição dos docentes de diferentes áreas atuantes na
educação básica que buscam romper com as formas tradicionais de ensino. A partir disto, esta pesquisa
busca  perceber  a  presença  do  recurso  audiovisual  em  aulas  de  História  bem  como  a  metodologia
empregada  na  sua  utilização.  Para  que  esta  análise  fosse  possível,  foram  utilizados  como  fonte  os
memoriais construídos por estudantes do curso de Licenciatura em História da Universidade de Caxias do
Sul  na  disciplina  de  Estágio  em  História  II.  Entende-se  por  memorial  de  formação  a  narrativa  de
experiências  onde,  através  de  suas  memórias,  o  autor  articula  vivências  pessoais,  profissionais  e  de
formação (Prado e Soligo, 2005). Foram selecionados 60 memoriais referentes, especialmente, à prática
docente  no  ensino  fundamental,  entre  os  anos  de  2008 a  2014.  Após  esta  seleção,  foi  construída  uma
Base de Dados contendo as categorias de análise para a leitura das fontes que consistem na identificação
e  perfil  geral  das  turmas  onde  foi  realizado  o  estágio,  a  concepção  de  educação  e  de  história  e  suas
funções  presentes  no  discurso  dos  estagiários.  Concomitante,  realizaram-se  leituras  e  fichamentos  de
obras  relacionadas  ao  tema  pesquisado  onde  foram  estudados  conceitos  como  narrativa,  memória,
memoriais,  memoriais  de  formação  docente,  bem  como  as  relações  entre  o  ensino  de  História  e  a
linguagem  audiovisual.  Na  ocorrência  de  tal  uso,  identificou-se  qual  o  título  do  recurso  audiovisual  e
temática a que se refere bem como recorrência de ambos e como foi aplicado em sala de aula. Assim, foi
possível  identificar  as seguintes questões:  dos 60 memoriais  selecionados,  em apenas 37 o audiovisual
aparece  como  um  recurso  que  foi  planejado  para  ser  aplicado.  Dentre  estes  estão  filmes,  vídeos  e
capítulos  de  séries  que  foram  utilizados  de  forma  integral  ou  parcial,  conforme  critério  do  estagiário.
Percebeu-se  um  maior  número  de  planejamentos  voltados  para  os  dois  últimos  anosséries  finais  do
ensino fundamental. Quanto à metodologia adotada pelo estagiário na utilização do recurso há variações.
Em alguns casos foi apresentada a descrição completa, contendo: sinopse, roteiro entregue aos alunos e
atividade aplicada a partir do recurso. Outros memoriais aparecem com uma breve explicação a respeito
de  tal  aplicação.  Após  essa  amostragem  da  utilização  de  outras  linguagens  no  ensino  de  História,  a
pesquisa  prevê  a  produção  de  um  vídeo  historiográfico  que  articule  os  conceitos  de  cidade,  tempo  e
cotidiano no sentido de contribuir na formação de sujeitos capazes de ler a cidade e seus lugares como
espaços  de  múltiplas  experiências  temporais.  Busca-se,  em  síntese,  "compreender  melhor  como  as
práticas do ensino de História podem acenar para uma forma de educação histórica que se desenrole na
cidade e pela cidade" (Hadler, 2015, p. 229).
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