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Resumo: 
O presente estudo, parte de uma pesquisa maior intitulada “Arquivo Histórico Antônio Stenzel
Filho: imprensa e história”, busca apresentar o acervo de periódicos constantes no citado
arquivo. Assim, tendo como objetivo preservar e divulgar a memória das instituições
educacionais do município de Osório - RS, realizou-se a catalogação deste acervo, bem como a
transcrição de notícias sobre a temática educacional. Para tanto, tornou-se necessária a
formação de um referencial teórico metodológico a importância da preservação de documentos
históricos e, ainda, a relação da imprensa com a educação. O catálogo, finalizado no decorrer
do ano de 2019, apresenta informações como: nome do periódico, local de edição, data de
início, data da última edição catalogada, anos de publicações catalogadas, periodicidade,
associações a qual o periódico fazia parte, notas pertinentes, número de edições catalogadas,
colaboradores (diretores, editores, jornalistas, entre outros), o número de notícias catalogadas
referente à educação e as principais temáticas presentes. Tendo em vista a disponibilidade de
tempo, optou-se por desenvolver um catálogo dos jornais até o ano de 2000. Foram
catalogadas edições dos seguintes periódicos: Jornal Momento, Painel, Folha Patrulhense,
Litoral Norte, Jornal Integração, Abertura, Gazeta do Litoral, Correio do Litoral, Folha do Litoral,
Revisão, A Semana, Farroupilha, O Legendário, Guarda Velha, Litoral Sul, Legislativo, Capital
das Praias, Legislativo e Rota do Mar. O total de jornais catalogados é de três mil duzentos e
dois, com destaque para os jornais Momento e Folha do Litoral, com 41% e 23% do total de
jornais, respectivamente. Preservar este acervo significa um passo para compreender a história
educacional, não só no município, mas, da região Litoral Norte Gaúcho. Como resultado dessa
catalogação, foi desenvolvido um livro que servirá de base para futuras pesquisas na área de
história e história da educação, colaborando para preservar e perpetuar a história do Litoral
Norte Gaúcho.
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