
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 presente estudo se 
detém  no  exame  da  materialidade  do  acervo  documental  do  Memorial  “Do  Deutscher 
Hilfsverein  ao  Colégio  Farroupilha”.  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.  Através  deste  estudo  pretendo  analisar  as  contribuições  do 
memorial para a pesquisa em história da educação e na história das instituições escolares sul-
rio-grandenses. Analisar de que forma o acervo do museu escolar foi originado,  o processo 
educativo e pedagógico presente em seu corpus documental, o que foi descartado e qual a 
relação  com os seus sujeitos.  Analisar  também sua trajetória  dinâmica nesses 10 anos de 
criação.  Através da pesquisa,  tendo como objetivo final  a elaboração  de  um novo plano 
museológico,  com o  fim de  agregar  diversas  atividades:  exposições,  palestras,  pesquisas, 
material pedagógico. A metodologia empregada consiste em analisar o acervo documental, 
através  da  recatalogação,  tabular  e  entrevistar  alguns  doadores  a  fim  de  constituir  a 
historicidade  desse  acervo.  Como  resultados  preliminares  desta  pesquisa,  temos  a 
musealização  prévia  do  acervo,  a  fim de  ressignificar  sua  função de museu  escolar  e  de 
ordená-lo  museograficamente,  relacionando  diretamente  à  memória  da  instituição.  A 
digitalização do acervo fotográfico, também  auxilia no processo de circulação dessa história. 
Com  a  pesquisa  envolvendo  os  doadores  e  as  fichas  de  doações  temos  uma  síntese  da 
historicidade  desses  elementos  ao  longo  da  trajetória  da  escola.Podemos  saber  quais  os 
significados que eles receberam socialmente e como isso se relaciona no memorial.
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