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Resumo: No atual cenário da História da Educação, destaca-se a importância da pesquisa 
em acervos escolares como forma de estudo do passado das instituições educacionais. A 
partir disto, o presente trabalho, vinculado ao projeto de pesquisa “História das Instituições 
Educacionais e seus Acervos Escolares na Cidade de Osório – RS”, dedica-se à análise da 
cultura escolar no município. Através de um projeto anterior que mapeou os acervos de 
escolas públicas, verificou-se a existência de três escolas de relevância histórica no 
município, sendo uma delas o objeto de estudo da fase atual da pesquisa: a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental General Osório. Salienta-se que esta instituição é a mais 
antiga do município, completando 90 anos em 2014, e ainda não conta com nenhuma 
pesquisa de destaque. Diante disso, este estudo destina-se, principalmente, à preservação 
e divulgação da memória da referida escola. Além disso, busca-se realizar uma pesquisa 
documental em fontes escritas e iconográficas, extraídas da imprensa da cidade e do 
acervo da própria escola. Logo, durante a execução do projeto, organizou-se o acervo 
histórico da Escola General Osório, bem como a pesquisa em periódicos regionais. Assim, 
fez-se necessária a formação de um referencial teórico-metodológico, através da leitura de 
obras da área. Até o momento, catalogaram-se 362 fotografias, as quais inserem-se entre a 
década de 1920 e a atualidade. Além disso, realizou-se pesquisa nas edições de 1986 até 
1994 do Jornal Momento e nos jornais Correio do Litoral, Abertura, Gazeta do Litoral, Folha 
do Litoral e O Legendário, sendo que as edições destes datam da década de 1930. Por 
meio desta pesquisa, foram transcritas notícias referentes à temática educacional em nível 
municipal, estadual e, até mesmo, nacional, o que, em conjunto com a riqueza de 
informações encontrada no acervo catalogado, possibilita a representação da história da 
Escola General Osório desde seu fundamento em 1924.  


