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Resumo: 
O presente estudo faz parte de uma pesquisa maior, denominada “Arquivo Histórico Antônio
Stenzel Filho: imprensa e história”, que busca refletir sobre os acervos jornalísticos como
espaço para realização de pesquisas na área de História da Educação, bem como, analisar a
imprensa como fonte e objeto de pesquisa, a partir do uso dos impressos resguardados no
Arquivo Histórico Municipal - Localizado em Osório, no litoral norte do Rio grande do sul. Tendo
em vista que o referido arquivo não foi, até o presente momento, objeto de investigação, o
projeto em questão propõe-se a desenvolver um catálogo dos jornais presentes na referida
instituição. Este trabalho objetiva apresentar a catalogação realizada até o presente momento
dos jornais constantes no referido acervo. Além disso, dedica-se ao estudo dos principais
desafios, conquistas e impasses na educação e os discursos que permeavam as visões sobre o
pensamento e a prática educacional da cidade a partir da perspectiva divulgada na imprensa,
contribuindo assim com a preservação da memória local. Deve-se levar em conta o papel da
imprensa como difusor e formador de opiniões, bem como a intencionalidade e as vinculações
ideológicas/doutrinárias as quais o periódicos estão vinculados. Os referenciais teóricos
metodológicos construídos a partir de leituras de obras significativas na área e utilizados na
realização da pesquisa, auxiliam em uma maior compreensão de alguns termos e conceitos
essenciais para análise dos documentos. A escolha dos referenciais está organizada da
seguinte forma: com relação ao papel dos impressos e o que cabe à sua utilização para
investigação historiográfica, o uso da imprensa nos estudos no campo da História da Educação
e o papel dos Acervos Históricos na sociedade em que estão inseridos. Dentre os principais
autores estão LeGoff (1990), Vidal (2008), Nóvoa (2002) e Silva (2006). Esta investigação é
pautada nos seguintes periódicos produzidos durante o século XX: Jornal Momento, Painel,
Folha Patrulhense, Litoral Norte, Jornal Integração, Abertura, Gazeta do Litoral, Correio do
Litoral e Folha do Litoral.
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