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A pesquisa analisa e contextualiza os 10 anos de atuação do 
museu escolar - Do Deutscher Hilfsverein ao Colégio 
Farroupilha: a historicidade do  processo museológico - dos 
sujeitos que compuseram o acervo, o conceito de patrimônio 
cultural, isto é, dos elementos da memória social. 

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa “Entre Memórias e 
Histórias da escola do Rio Grande do Sul: Do Deutscher Hilfsverein ao 
Colégio Farroupilha (1858-2008)”, que objetiva estudar a história 
centenária do Colégio Farroupilha de Porto Alegre, desde a fundação 
de sua mantenedora – Associação Beneficente e Educacional de 1858 
até hoje.

O memorial foi criado em Junho de 2002 e visava arquivar e 
musealizar o acervo da escola, com a função de difundir e 
preservar sua história. O espaço conta com um acervo de 
fotografias, uniformes, livros, periódicos, mobiliário e demais 
objetos da cultura escolar.

Após a análise e através da nova museologia percebemos que o museu dota-se de diversas 
funções, a preservação da memória, a salvaguarda da história e a reflexão acerca das histórias 
contadas. 

Não se resume só a um repositório das ações humanas, mas um espaço de preservação, 
pesquisa e produção do conhecimento. Não é apenas um arquivo da escola, mas um espaço 
multidisciplinar, complexo e em movimento para com comunidade.
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