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Resumo 
 

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 (ABE) até 

hoje. A escola teve suas origens em salas alugadas da Comunidade Evangélica de Porto 

Alegre no ano de 1886, inicialmente com um corpo discente masculino.  

No ano de 1895, a escola mudou-se para uma sede própria situada na Rua São 

Raphael, atual Avenida Alberto Bins. A partir da década de 1940, o prédio situado no centro 

da cidade fica pequeno e de pouca utilidade para a demanda que a escola vinha recebendo. 

Com a transformação da rua São Raphael na Avenida Alberto Bins, fatores externos como o 

trânsito e o barulho também passam a dificultar as atividades educativas. Em 1957, a direção 

da escola decide construir uma nova sede com mais recursos em um ambiente propicio ao 

aprendizado. Em 1962, o Farroupilha deixa a sede localizada no centro da cidade e muda-se 

para o atual bairro Três Figueiras. 

A presente pesquisa contextualiza a história de Porto Alegre, evidencia o processo de 

urbanização que ocorreu na cidade a partir da década de 1950, importante para a compreensão 

do contexto em que se inseriu a nova escola. Analisa as origens do bairro Três Figueiras que 

se deu com a compra da chácara da Família Muller pela Associação Beneficente 

Educacional/ABE. Analisa de forma qualitativa o acervo fotográfico do Memorial do Colégio 

Farroupilha com imagens referentes à compra da chácara em 1928, a sede campestre da escola 

em 1940, a construção do educandário no período de 1957 a 1961 e a mudança da escola em 

1962.  
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Através das análises contextuais e fotográficas podemos inferir como deu-se o 

processo de adaptação da nova escola e de seus sujeitos. Conjuntamente com a análise das 

fotografias e os depoimentos de ex-alunos foi possível analisar o processo de construção e 

adaptação da nova sede da escola às necessidades e concepções educacionais da época, 

oportunizando mais espaço e convívio com a natureza. 
 


