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Apresentação

Repertoriar, identificar e caracterizar diferentes tipologias de documentos impressos que integram o acervo histórico da 
Sociedade Polônia de Porto Alegre e que contemplam o tema Educação, constitui parte das ações do Termo de 
Cooperação Científico-Cultural entre a UFRGS e a Sociedade Polônia. Fundamentada na história cultural e história da 
cultura escrita, esta pesquisa inscreve-se no campo da História da Educação.  

Primeiros movimentos 

Um dos primeiros movimentos foi localizar e inventariar 
os impressos que contemplassem o tema Educação, fosse 
a História da Educação na Polônia ou seus materiais 
didáticos, ou ainda manuais didáticos em língua 
portuguesa e em língua polonesa, dentre outros. Tais 
movimentos possibilitaram a identificação de diversas 
tipologias documentais atinentes às buscas acerca de 
Educação e escolas étnicas polonesas. Adotada a 
classificação por gêneros utilizada pelo LIVRES, Banco 
de Dados de Livros Escolares Brasileiros da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo (USP), a 
organização desses documentos ocorreu segundo um 
léxico mais usual e de domínio dos pesquisadores do 
campo da História da Educação.  

Da ausência à diversidade documental 

Em 2018,  foram identificados cerca de 100 impressos 
relacionados à educação e, hoje, encontram-se 
repertoriadas mais de 500 obras, que abrangem o período 
1888-2010 e que contemplam diferentes temáticas, como o 
processo de ensino dos imigrantes poloneses no sul do 
Brasil no início do século XX, suas práticas de leitura e 
organizações culturais. Prevalecem as seguintes tipologias: 
54 exemplares de gramática, 58 livros de alfabetização – 
cartilhas, 247 obras de literatura infanto-juvenil. O 
inventário e classificação de documentos impressos sobre 
Educação que integram o acervo ainda não estão esgotados, 
mas já demonstram suas potencialidades para diferentes 
pesquisas em História da Educação. 
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Fonte: Inventário de Educação 2018 - 2019 elaborado pela autora.
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