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Resumo: 

No cenário atual da História da Educação verifica-se uma tendência dos 

pesquisadores pela escolha de temas pouco recorrentes na área o que amplia os 

objetos as fontes e as  bordagens de pesquisa. No estudo das instituições 

educacionais destaca-se a importância da pesquisa em acervos escolares. A partir 

disto por estar vinculado ao projeto “História das instituições educacionais e seus 

acervos escolares na cidade de Osório – RS” cujo objetivo é preservar a memória 

escolar das instituições educacionais públicas do município o presente trabalho 

dedica-se à compreensão divulgação e preservação da cultura escolar na cidade 

em questão. Salienta-se que até o presente momento o projeto dedicou-se 

especificamente à Escola Estadual de Ensino Fundamental General Osório uma vez 

que esta é a instituição educacional mais antiga da cidade e ainda não contava com 

uma pesquisa que lhe desse destaque. Trata-se de uma pesquisa documental 

realizada em fontes escritas e iconográficas extraídas da imprensa da cidade e do 

acervo da própria escola. Para a execução do projeto fez-se necessária a formação 

de um referencial teórico-metodológico através da leitura de obras da área. 

Organizou-se o acervo iconográfico da Escola General Osório catalogando-se 367 

fotografias as quais inserem-se entre a década de 1920 e o período atual. Também 

foi realizada pesquisa em periódicos regionais fornecidos pelo Arquivo Histórico 

Municipal Antonio Stenzel Filho. Foram transcritas 488 notícias extraídas das 

edições de 1986 até 1994 do Jornal Momento bem como dos jornais Correio do 

Litoral Folha do Litoral Gazeta do Litoral Abertura e O Legendário sendo este último 

datado de 1930.  Além disso realizou-se pesquisa em atas da Câmara 

Municipal dos Vereadores datadas das décadas de 1910 até 1940 as quais 

possibilitaram a transcrição de 126 documentos relativos à educação municipal. 

Uma vez que a cidade de Osório conta com um grande número de acervos 

históricos desorganizados o presente projeto de pesquisa também serve para 

viabilizar o acesso de outros pesquisadores a alguns destes acervos agora 

organizados catalogados e digitalizados.   


