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Resumo: 
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Arquivo Histórico Antônio
Stenzel Filho: Imprensa e História”, que objetiva desenvolver um catálogo dos jornais presentes
na referida instituição, localizado na cidade de Osório/RS. A partir da transcrição de notícias da
temática educacional, foram encontradas temáticas recorrentes, entre elas as greves do
magistério estadual. Este recorte propõe-se a analisar a forma como um destes movimentos,
realizado no ano de 1997, é compreendido a partir do Jornal Momento, um dos principais
periódicos do litoral norte e que se faz presente na região há trinta anos. O foco do estudo é
realizar uma reflexão acerca das categorias de negociação e resistência, apresentadas como
possibilidades de interlocução entre a História e a Teoria Social, esta investigação encontra-se
pautada pela História Cultural e embasa-se em categorias oriundas da Teoria Social. Conta-se,
ainda, com referenciais teórico-metodológicos que embasam a utilização da imprensa como
fonte. A imprensa se mostrou atrelada a interesses contrários aos do magistério, articulando sua
posição em argumentos relacionados a veraneio e economia. O IFRS possui um compromisso
social com as regiões onde os campi estão inseridos, sendo a realização de pesquisa científica
parte deste compromisso. Estudos deste cunho e com o objetivo o qual essa pesquisa propõe
ajudam não só no desenvolvimento da cidade, com a produção de novos conhecimentos, como
também na visibilidade e protagonismo de espaços culturais, pesquisa e constituição da história.
A pesquisa se encontra em andamento e os resultados ainda são parciais, pois a catalogação
dos jornais e a transcrição das notícias estão em processo.
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