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O exemplo da Fundação Osório 

Terezinha Saraiva* 

No bairro do Rio Comprido, dentre as belas árvores da Mata 

Atlântica e arbustos de vários tons de verde, numa área de 200 mil 

metros quadrados, avista-se a Fundação Osório. 

Sua história começa em 1º de junho de 1921, quando o Decreto 

14.856 criou o Orphanato Osório destinado a oferecer educação às órfãs 

de militares do Exército e da Armada que haviam tombado na Guerra do 

Paraguai. 

Em 1924, a instituição passou a se chamar Fundação Osório. 

Até 1928 esteve sob a administração das freiras da Congregação 

Nossa Senhora da Misericórdia. A partir daí passou a ser administrada 

por oficiais do Exército. 

A partir de 1993 passou a receber alunos e alunas dependentes 

de militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e de Civis. 

Em 1995, a Lei 9.026 elevou a instituição à categoria de 

Fundação, entidade de direito público com personalidade jurídica, 

patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Comando 

do Exército, por delegação do Ministério da Defesa. 
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Eu a conhecia de nome, há muitos anos, pelo trabalho que 

realizava, e porque o Coronel Ariovaldo Fontes a presidiu e sobre ela 

muito falava comigo. Convidou-me muitas vezes para visitá-la, o que 

nunca aconteceu. 

Até que, muitos anos depois, em 2002, a vida proporcionou-me 

essa oportunidade. Conhecer, finalmente, a Fundação Osório e 

participar de 2012 a 2017 de seu Conselho Deliberativo. 

Possui amplas salas de aula, laboratórios de Ciências e de 

Informática, salas de Artes e Música, biblioteca com expressivo acervo. 

Praça de Esportes com ginásio e quadra coberta, auditório com 

capacidade para 600 pessoas, refeitório para 400 pessoas, salas para a 

parte administrativa, contábil, financeira, jurídica. Tem um 

Departamento de Saúde para atendimento médico e odontológico. 

Lá estudam cerca de mil alunos que frequentam o ensino 

fundamental e médio. Neste, oferece um curso técnico de Administração 

de Empresas. 

A Fundação Osório completou no dia 1º de junho de 2018, 97 

anos de existência. 

Por lá passaram milhares e milhares de alunos, que receberam 

um ensino de qualidade, participando de atividades culturais e 
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desportivas. A formação moral e ética está presente no dia a dia da 

instituição. O hábito da leitura é formado desde o início dos estudos. 

A proposta pedagógica, sob orientação e acompanhamento da 

dedicada e competente Diretora da Divisão de Ensino, professora Sueli 

Guimarães Gomes é resultado de um trabalho coletivo. Regula o 

planejamento anual, a gestão escolar, a execução do ensino, da 

supervisão, da orientação educacional, os parâmetros para a avaliação. 

A proposta pedagógica visa à construção de conhecimentos, 

competências, habilidades, valores, além das habilidades 

socioemocionais, atualmente tão valorizadas, quer para a formação 

integral dos alunos para a vida e convivência, quer pelo mercado de 

trabalho. 

Há, ainda, um outro fator tão importante na educação de 

crianças, adolescentes e jovens: a efetiva participação das famílias de 

seus estudantes, acompanhando a assiduidade, a pontualidade, o 

desempenho escolar de seus filhos. No início do ano, em uma grande 

reunião, as famílias conhecem o planejamento anual, o cronograma das 

provas, etc... 

A Fundação Osório participa do Censo Escolar e das avaliações 

nacionais realizadas pelo INEP, autarquia do Ministério da Educação. 
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Como integrante do Conselho Deliberativo tive o privilégio de 

acompanhar a gestão, o trabalho administrativo, educacional, cultural e 

esportivo lá realizado. 

Logo no início, participei de um período difícil. Os vários 

pavilhões precisavam ser recuperados, assim como o telhado de um 

deles. Faltavam professores. Pude observar que as dificuldades não 

interferiram no trabalho pedagógico, educacional, administrativo. 

Assisti como é possível ultrapassar as dificuldades, resolver os 

problemas, quando a instituição tem à frente um competente gestor, um 

líder e profissionais coesos que se dão as mãos para responder os 

desafios, ultrapassando-os. 

Seu presidente, há alguns anos, é o Coronel Luiz Sérgio Melucci 

Salgueiro. Sua competência, seu descortino administrativo, sua 

capacidade de bem gerir o orçamento, o apoio que recebe do Ministério 

do Exército em atender o que solicita, além do apoio de todos os 

profissionais que lá trabalham vêm marcando sua brilhante gestão à 

frente da Fundação Osório. 

Os imóveis foram recuperados, o telhado foi refeito, as salas de 

música e informática foram instaladas, a biblioteca foi modernizada, a 

conservação de todas as dependências é permanente. O trabalho 
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pedagógico, cultural, esportivo, de formação de cidadãos conscientes de 

seus deveres e direitos é acompanhado e estimulado pelo presidente da 

Fundação. 

Durante os anos que participei do Conselho Deliberativo pude 

observar a união entre os profissionais que lá trabalham, a alegria no 

rosto de seus alunos e alunas e sua postura impecável, a beleza 

paisagística do seu entorno, a impecável limpeza de suas instalações. 

Vinha sempre à minha mente a imagem de uma orquestra regida 

por um excelente maestro e formada por excelentes músicos. Imagens 

que sempre busquei em cada escola que conheci, e foram muitas. 

Senti muito ter que me afastar do Conselho Deliberativo, por 

problemas de dificuldade de locomoção, mas, em verdade, nunca me 

afastei da Fundação Osório. Acompanho, com o mesmo interesse, a 

continuação de sua brilhante história. 

Há dias, participei da bela festa comemorativa de seus 97 anos. 

Com a emoção de sempre assisti ao impecável desfile dos alunos, 

orgulhosos de estudarem naquela Escola. Era visível a emoção contida 

no rosto do presidente da Fundação e no de todos os seus companheiros 

de trabalho e, também, no olhar das autoridades presentes à solenidade. 
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Antes de me deslocar para assistir à apresentação do Coral e dos 

alunos músicos que o acompanhavam, agradeci a Deus a oportunidade 

de vivenciar aquela festa escolar, e a Ele pedi que permitisse à Fundação 

Osório dar continuidade ao trabalho exemplar que realiza, tendo à 

frente, por muitos anos, o excelente trabalho de seu atual gestor. 

Nesse território continental, a Fundação Osório é uma das ilhas 

de excelência que nele existem. 

*Educadora 


