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Um bom exemplo 

Terezinha Saraiva* 

No dia 1º de junho, a Fundação Osório comemorou os 96 anos de 

sua criação, com uma cerimônia emocionante assistida por grande 

número de autoridades, convidados, professores e famílias de seus 

alunos. 

Lá estive numa dupla condição: como ex integrante do seu 

Conselho Deliberativo e representando a Fundação Cesgranrio. 

Durante o período em que participei do Conselho pude 

acompanhar, de perto, a excelente gestão de seu presidente, Coronel 

Luiz Sérgio Melucci Salgueiro, o desenvolvimento da proposta 

pedagógica concebida pelo corpo docente, coordenada pela competente 

e dedicada professora Sueli Guimarães Gomes, diretora da Divisão de 

Ensino. 

É importante registrar que o currículo desenvolvido pelos 

professores da Fundação Osório tem como objetivo a formação integral 

dos alunos. 

Atende, hoje, a 952 alunos no ensino fundamental e médio. Neste, 

oferece o curso técnico de Administração de Empresas. 
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Em uma área intensamente arborizada de 200 mil metros 

quadrados, erguem-se os prédios da Fundação Osório, que possuem 

ótimas instalações: salas de aula, laboratórios de Ciências e Informática, 

salas de Artes e de Música, biblioteca, praça de esportes com ginásio e 

quadra coberta, onde são praticadas várias modalidades esportivas, 

auditório com capacidade para 600 pessoas, refeitório para 400 

pessoas, Departamento de Saúde para atendimento médico e 

odontológico. 

A proposta curricular é desenvolvida com vista à construção de 

conhecimentos, competências e habilidades, além das competências 

socioemocionais, hoje tão valorizadas na formação integral dos alunos. 

A formação moral e ética está presente no dia-a-dia, preparando os 

alunos para uma vida cidadã. 

Um outro aspecto importante. A Fundação Osório conta com a 

efetiva participação das famílias de seus alunos, acompanhando a 

assiduidade, pontualidade, o desempenho escolar de seus filhos. Estão 

sempre presentes nas reuniões periódicas de pais e professores. 

O corpo discente é constituído por dependentes de militares das 

Forças Armadas, Forças Auxiliares e de Civis. 

A Fundação Osório fica situada no bairro do Rio Comprido, 

próximo à Comunidade Paula Ramos e Adjacências, onde a Fundação 
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Cesgranrio desenvolve há quase 13 anos, seu projeto social “Apostando 

no Futuro”. Várias crianças e adolescentes moradoras desta 

Comunidade são alunos da Fundação Osório. 

Quando integrei o Conselho Deliberativo presenciei um período 

difícil, com redução de orçamento, falta de professores, necessidade de 

recuperar os prédios. Acompanhei o esforço para recuperá-lo. Isto 

ocorreu sem qualquer efeito negativo na qualidade de ensino, por ter à 

frente um competente gestor e profissionais dedicados e coesos. 

A cerimônia do dia 1º de junho foi realizada na quadra coberta. Lá 

estava formado o corpo discente, irrepreensível em seu uniforme azul e 

branco. Todos de luvas brancas. 

Após a execução do Hino Nacional e o hasteamento da Bandeira, 

usou da palavra o presidente, Coronel Salgueiro, que relembrou a 

história da Fundação Osório. 

Enquanto assistia a solenidade, evoquei o tempo em que fui aluna 

do Instituto de Educação do antigo Distrito Federal. Voltei a me ver com 

o impecável uniforme do Instituto de Educação, também azul e branco, 

usando luvas nas solenidades. Lembrei-me da disciplina exigida pelo 

Instituto de Educação. A mesma exigida pela Fundação Osório. Lembrei-

me do culto à Pátria, que o Instituto de Educação praticava junto com 

seus alunos. O mesmo que é praticado pela Fundação Osório. 
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Emocionada revivi o passado e assisti emocionada o presente. 

A seguir, ao som da banda de música, teve início o irrepreensível 

desfile dos alunos. Quando estava quase terminando, observei sem 

entender, que um número significativo de pessoas que assistiam à 

cerimônia nas arquibancadas, deslocava-se ocupando a pista do desfile. 

Para minha surpresa e emoção, e provavelmente de muitos que 

assistiam à cerimônia, vimos que eram mães e pais de alunos que, 

organizadamente, desfilaram encerrando a parte externa da cerimônia, 

ao som da banda militar e dos aplausos dos convidados. 

Logo após, fomos convidados para ver a galeria com desenhos e 

pinturas dos alunos e, finalmente, para assistir ao coral. 

O êxito da Fundação Osório pode ser assim resumido: excelente 

gestão, excelente corpo docente e administrativo, rica proposta 

pedagógica desenvolvida com competência pelos professores e 

acompanhados por competente coordenadora, boas instalações, 

participação efetiva das famílias dos alunos. 

Como se vê não é fácil ser reproduzido por todas as escolas de 

educação fundamental e médio brasileiras, mas é possível. 

*Educadora 


