


II Colóquio de Pesquisa do IHGRGS

Cidade: trajetórias, narrativas e patrimônios

05 e 06 de maio de 2022

Inserido nas comemorações dos 250 anos da cidade de Porto Alegre, o 2º 
Colóquio de Pesquisa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul (IHGRGS), a partir da temática “Cidade: trajetórias, narrativas e pa-
trimônios”, tem por finalidade continuar proporcionando um espaço para 
discussão e divulgação de pesquisas, além de promover o diálogo entre pes-
quisadores de diferentes campos do conhecimento das Ciências Humanas.

Comissão Organizadora

Djiovan Vinícius Carvalho
Éverton Reis Quevedo
Jefferson Telles Martins

Miguel Frederico do Espírito Santo
Tassiana Parcianello Saccol
Vanessa Gomes de Campos



Programação 
05 de maio | quinta-feira 

 Manhã

09h – Simpósio Temático: Cidades, narrativas e trajetórias
 

Tarde

16h30 – Roda de Conversa

Os artistas e a cidade:
Porto Alegre de Locatelli e Iberê

Charles Monteiro (PUCRS)
Luciana da Costa Oliveira (IHGRGS/GT ACERVOS/ANPUHRS)

Mediação: Jefferson Telles Martins (IHGRGS)

  

06 de maio | sexta-feira 

 Manhã

09h – Simpósio Temático: Cidades e patrimônios 

CLIQUE NA IMAGEM PARA ASSISTIR!

https://www.facebook.com/events/1046268912625072


RESUMOS
05 de maio | quinta-feira

09h – Simpósio Temático: Cidades, narrativas e trajetórias
Link de acesso: meet.google.com/wat-dtbe-rhi

Mediação
Éverton Reis Quevedo | Vanessa Gomes de Campos | Djiovan Vinícius Carvalho

A VIDA MAL VIVIDA RIO GRANDE:
LEMBRANÇAS DA CIDADE DE RIO GRANDE NOS

PASSEIOS DE ISIDORO VIRGÍNIO

Carlos Perrone Jobim Júnior

Em 1945, após 47 anos ausente, o aposentado Isidoro Virgínio retorna para Rio Grande. 
Nesse momento, aproveita para lembrar da cidade antiga e de seus moradores. A Vida Mal 
Vivida – Rio Grande é o nome de sua obra, formada por 15 cadernos, cuja narrativa segue 
a reminiscência das ruas por onde passa, lembrando das construções e dos moradores da 
cidade. Assim, em sua trajetória diária, entre 1945 e 1954, ele acaba resgatando a memória 
da cidade em seu tempo presente, como também em outras três épocas distintas, que são 
os primeiros anos da República brasileira, os quais testemunhou, e o período colonial e 
monárquico, a partir do que os moradores lhe contaram sobre a cidade antiga. Esse traba-
lho visa sintetizar as características de sua escrita e a história rio-grandina por ele narrada. 

Palavras-Chave: Rio Grande. Cadernos. Memória. Isidoro Virgínio. 

A GUARDA E REGISTRO DE VIAMÃO:
UMA ABORDAGEM PELA MEMÓRIA E PELA PAISAGEM

Antonio Carlos Soares

Aplicando pressupostos teóricos elencados em obras influenciadas pela Virada Linguísti-
ca e pela fenomenologia, que discutem paisagem, percepção e conceitos, a presente comu-
nicação pretende demonstrar que a narrativa historiográfica sobre os lugares originários 
de Santo Antônio da Patrulha, formada a partir de pesquisas na última metade do século 
XX, muitas delas vinculadas ao IHGRGS, que se inscrevem em contextos e em paradig-
mas de seus tempos, podem ser revistas e ampliadas a partir de conhecimentos teóricos 
que se formaram a posteriori. Apresentando um estudo de caso sobre a localização do 
Registro de Viamão, utilizando como recursos prospectivos a memória social, os vestígios 
na paisagem e a releitura de contextos históricos em fontes, considerando que conceitos 
expressos nestas poucas fontes podem manifestar uma percepção distinta da atual.  

Palavras chaves: Arqueologia. Guarda Velha. Paisagem. Memória. Tropeirismo.

file:///D:/Downloads/meet.google.com/wat-dtbe-rhi


A SÁTIRA EM MINHA MORTE E OUTRAS VIDAS
DE GLADSTONE OSÓRIO MÁRSICO

Gláucia Elisa Zinani Rodrigues

O estudo analisa a sátira na literatura pós-moderna produzida no livro de contos Mi-
nha Morte E Outras Vidas, de autoria do escritor erechinense Gladstone Osório Mársico 
(1927-1976). O recorte do estudo é o ano de publicação da obra em 1958. Objetiva-se a 
analisar a sátira em Minha Morte E Outras Vidas, devido sua literatura ser satírico-margi-
nal, pois retrata o cotidiano do centro urbano erechinense em cinco contos - O dote, O 
magistrado e o poço, O escrivão e o murro, O Bacharel e a causa, e satirizam as personali-
dades públicas erechinenses, em forma de caricaturas humorísticas. O estudo, em termos 
teóricos metodológicos, dialoga com a História Cultural e situa-se na fronteira entre a 
Literatura e a História. O cruzamento de fontes inclui revisão bibliográfica, documentos 
sobre a imigração por fontes orais e literárias.

Palavras-chave: A sátira. Minha Morte e Outras Vidas. Gladstone Osório Mársico

“OS MEUS OLHOS DE POETA ROMÂNTICO SE ENCHERAM DE 
LÁGRIMAS”: MEMÓRIA, SAUDADE E MELANCOLIA NA OBRA DE 

AQUILES PORTO ALEGRE 

Henrique Perin

Bardo romântico, como muitas vezes se autorreferenciou, o cronista Aquiles Porto Ale-
gre presenciou as transformações da cidade de Porto Alegre durante a passagem do século 
XIX para o XX. Dentre os inúmeros assuntos elencados em sua obra, o surgimento e as 
modificações nas igrejas da capital sulina prenderam a sua atenção. Inúmeras são as refe-
rências que o autor estabelece entre as casas santas e o crescimento da cidade, citando não 
apenas suas origens e seu desenvolvimento, mas também o cotidiano da urbe que se es-
tabelecia a partir das relações entre a população e seus religiosos. Esta pesquisa apresenta 
um vislumbre do olhar de Aquiles sobre a religiosidade na Porto Alegre entre os séculos 
XIX e o XX.

Palavras-chave: Porto Alegre. Aquiles Porto Alegre. Crônicas.

DE PARREIRAS, PARA BORGES:
MISSIVAS SOBRE UMA PINTURA

Luciana da Costa de Oliveira

O presente trabalho pretende discutir os entornos de produção da pintura “A Proclama-
ção da República Rio-Grandense”, encomendada pelo governo do Rio Grande do Sul 
ao pintor Antônio Parreiras no ano de 1912. Através do fundo documental “Borges de 
Medeiros”, sob a salvaguarda do IHGRGS, se pode perceber, sobretudo nas cartas en-
viadas pelo artista a Borges de Medeiros, elementos que se constituíram fundamentais 



para a elaboração da obra. Assim, analisar a pintura a partir de outras fontes, como as cor-
respondências, oportuniza novas compreensões acerca do trabalho do artista bem como 
dos anseios do governo. Da mesma forma, abre a possibilidade de se perceber a imagem a 
partir de suas particularidades, ou seja, de não tomá-la como simples ilustração de um fato 
histórico.

Palavras-chave: Antônio Parreiras. Borges de Medeiros. Correspondências. Pintura de 
história. Imagem.

O DISCURSO DAS MÍDIAS IMPRESSAS SOBRE O SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES RURAIS DE PASSO FUNDO (1962-1964):

O CASO DO JORNAL O DIÁRIO DA MANHÃ

Milena Moretto

História e Imprensa sempre foram tópicos estudados para uma melhor compreensão de 
entidades e de como estas estavam ligadas à comunidade. Nesse sentido, foi por meio da 
impressa que entidades puderam divulgar as suas ações e prestar contas de suas atividades 
diárias, sendo utilizado, em sua maioria, os jornais impressos para essa finalidade, princi-
palmente por serem os mais expressivos em números, chegando na maior parte das comu-
nidades. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar as matérias relacionadas 
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo/ RS, no jornal o Diário da Manhã, 
durante o período de janeiro de 1962 a março de 1964, através do método empregado por 
Patrick Charaudeau, compreendendo quais ações e atividades desenvolvidas pelo sindica-
to eram publicados nos jornais e qual era o discurso empregado ao entregar à comunidade.  

Palavras chaves: Análise do discurso. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fun-
do. Diário da Manhã. 

ENTRE O LOCAL E O NACIONAL ESTÁ UM ACERVO PESSOAL:
QUESTÕES POLÍTICAS E IMIGRATÓRIAS NO ACERVO DE CARLOS DE 

SOUZA MORAES

Rodrigo Luis dos Santos

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância histórica dos acervos pessoais – es-
pecialmente através do acervo do advogado, político e intelectual Carlos de Souza Moraes 
– para reconstituição de elementos relacionados com as trajetórias de sociedades locais e 
em nível mais amplo. No caso supracitado, o acervo pessoal de Carlos de Souza Moraes 
nos fornece subsídios para compreender aspectos políticos de São Leopoldo, cidade na 
qual residiu e atuou política e intelectualmente, assim como do Rio Grande do Sul e do 
Brasil das décadas de 1930 e 1940, sobretudo no tocante ao nacionalismo, processos imi-
gratórios, xenofobia e medidas restritivas. 

Palavras-chave: Carlos de Souza Moraes. Acervos Pessoais. Política. Imigração. 



06 de maio | sexta-feira 
 09h – Simpósio Temático: Cidades e patrimônios
Link de acesso: meet.google.com/uxv-qjqk-mjm

Mediação: Tassiana Saccol, Éverton Reis Quevedo e Vanessa Gomes de Campos

DA ESCARRADEIRA AO PNEUMOTÓRAX:
A HISTÓRIA DA TUBERCULOSE CONTADA ATRAVÉS DOS OBJETOS 
NO MUSEU DE HISTÓRIA DA MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL

Angela Beatriz Pomatti 
Gláucia Giovana Lixinski de Lima Kulzer 

Apresentaremos o trabalho realizado no Museu de História da Medicina do Rio Gran-
de do Sul (MUHM), na exposição “Assistir, Educar e Vigiar: a Tuberculose em Porto 
Alegre’’. A exposição foi inaugurada, no formato virtual e físico, em 29 de setembro de 
2020, buscando discutir a história da doença. Iniciamos o processo de concepção através 
de pesquisas e seleção dos acervos, e, a partir disso, se pensou a organização da expogra-
fia, construção dos textos e as ações lúdico-pedagógicas. Dentre os objetos selecionados 
destacamos: a escarradeira e o pneumotórax, que serão os objetos norteadores deste tra-
balho. Através deles apresentaremos a potencialidade dos patrimônios musealizados para 
as discussões das temáticas relacionadas à História da Saúde e da cidade de Porto Alegre. 
Os objetos permitem ainda a aproximação do público, a valorização da memória e do 
patrimônio permitindo - através do exercício do olhar e da vivência museológica - que se 
desenvolva o conhecimento. 

Palavras-chaves: Patrimônio. Acervo. Porto Alegre. Saúde. Tuberculose

A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SAÚDE
ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS DO MUHM

Felipe Vieira Chiamulera
Marcelo Vianna 

A necessidade de preservar e divulgar o patrimônio histórico é um tema muito debatido, 
entretanto, com a chegada da pandemia esse debate se intensificou com a impossibilida-
de de acesso às instituições de preservação. O projeto “Disseminando o conhecimento 
histórico da saúde: digitalização e catálogos virtuais de obras raras do Museu da História 
da Medicina do Rio Grande do Sul” se insere nesse contexto, com uma parceria entre o 
MUHM e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS) - campus Osó-
rio e com amparo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.  
Busca facilitar o acesso ao acervo e a preservação dos documentos, através da digitaliza-
ção. Ao fim dessa etapa será organizado um catálogo contextualizando os documentos. 
Com esse projeto se espera democratizar os acervos históricos da saúde, torná-los mais 
acessíveis ao público em geral e preservar os documentos para as próximas gerações.

Palavras-chave: Preservação. Digitalização. MUHM. Acervos. Saúde 

file:///D:/Downloads/meet.google.com/uxv-qjqk-mjm


MUSEU DE PERCURSO DO NEGRO EM PORTO ALEGRE:
ANTI-MUSEU DE MEMÓRIA E REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA 

DE MATRIZ AFRICANA NA CAPITAL DO RIO GRANDE DO SUL

Elza vieira da Rosa

A garantia da representatividade das populações negras a partir do Museu pensado e ar-
ticulado em formato de percurso sinaliza para uma concepção inovadora que visa à afir-
mação da identidade da cultura de matriz africana (afro-brasileira), de uma releitura que 
retome os territórios negros. Além disso, cabe destacar, sobretudo através de ícones, de 
monumentos, símbolos inerentes a sua cultura, concebidos e executados por atores sociais 
negros, que buscam por meio da arte as formas cristalizadas, pré-definidas de antemão de 
conceber as coisas, que rompem paradigmas em relação à estrutura dominante e reinante 
tanto em sentido de museologia quanto em sentido tradicional. Para isto, parte da apre-
sentação dos territórios negros em Porto Alegre e a constituição geopolítica da cidade, a 
ocupação da Cidade por parte do povo negro e o respectivo processo de desterritorializa-
ção e branqueamento que se deu ao longo dos séculos. Esse aspecto fez com que migras-
se para as periferias da Cidade, implicando, por conseguinte, na perda de suas raízes, de 
sua religiosidade e de seus referenciais, a partir do desenvolvimento da Cidade e de suas 
consequências. Enfim, visa mostrar como o movimento negro articulado com as demais 
organizações da sociedade civil e esferas administrativas construíram importante pauta de 
reivindicações que desembocou no projeto do Museu fruto da criatividade e inventivida-
de do povo negro gaúcho.

OS TERRITÓRIOS NEGROS NOS MAPAS HISTÓRICOS DE PORTO ALEGRE/RS:
ORIGEM, EXPANSÃO E DESLOCAMENTO

Daniele Machado Vieira

No mestrado construímos uma geografia histórica da presença negra em Porto Alegre, do 
século XIX a meados do século XX. A partir do cruzamento de fontes diversas identifi-
camos os espaços-tempos ocupados pelos grupos negros. Elaborou-se uma cartografia dos 
antigos territórios negros sobre os mapas históricos da cidade, do primeiro mapa em 1833 
ao mapa de 1916, quando todos os territórios negros aparecem. Procedeu-se a um mapea-
mento e análise tanto diacrônico quanto sincrônico, sendo possível, concomitantemente, 
visualizar e acompanhar a cidade e a inserção dos territórios negros em cada momento do 
urbano. Os mapas históricos (IHGRGS, 2005) foram um instrumento essencial, permi-
tindo visualizar e compreender a cidade antiga, seus limites, traçado, forma, toponímias. 
Assim como os territórios negros: área inicial, expansão e deslocamento. Identificou-se 
três espaços-tempos dos territórios negros: Centro (séc. XIX), arraiais (1ª metade séc. 
XX) e periferia (anos 1940/70). Essa cartografia atualiza a memória sobre os espaços da 
cidade.

Palavras-chaves: territórios negros. Geografia histórica. Cartografia. Espaço urbano. 
Porto Alegre.



O QUE É A ILHOTA?
ORIGENS DESCONHECIDAS DE UMA HISTÓRIA MAL (OU NÃO) CONTADA

Betina da Rocha Gamalho

Corriqueiramente, ao falar sobre a região conhecida como Ilhota, é comum o olhar de 
estranhamento das pessoas, seguido da pergunta: o que é isso? As narrativas demons-
tram o quanto a Ilhota fora invisibilizada do mapa físico da cidade e do mapa mental da 
sociedade. Para dar conta do questionamento central do artigo, utilizou-se, como fonte 
primordial, a planta da Cidade de Porto Alegre de 1906, retirada do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul e a ressignificação do mapa, de Daniele Machado 
Vieira. Demais fontes documentais e bibliográficas foram consultadas, de modo que ser-
vissem como subsídio à pesquisa e ao uso do mapa, o qual se fez fundamental para situar 
a Ilhota no espaço físico da cidade. As fontes analisadas permitiram a compreensão do 
que é a Ilhota a partir da análise histórica e contextual das origens desconhecidas dessa 
história que fora por décadas mal (ou não) contada.

Palavras-chave: História. Ilhota. Invisibilizada. 

TOPONÍMIA, HISTÓRIA E MEMÓRIA:
NOMES DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO DA CIDADE

DE SANTA MARIA/RS

Tatiana Keller

A toponímia, de acordo com Dick (1990), é uma das atividades humanas mais significa-
tivas, especialmente porque reflete a compreensão do homem acerca de sua realidade. Por 
isso, por meio dos estudos toponímicos, é possível verificar a forma como o homem uti-
liza a linguagem para atribuir significados aos lugares que ocupa. Neste trabalho, temos 
por objetivo fazer um levantamento toponímico das ruas do bairro Centro da cidade de 
Santa Maria/RS e observar, com base em Dick (1992), a motivação para a designação de 
tais lugares. O corpus é constituído por 57 logradouros e foi selecionado com base na Lei 
no 5608, de 5 de janeiro de 2012 (SANTA MARIA, 2012) que rege a designação de espa-
ços públicos da cidade. Observa-se, de modo geral, predominância de antropotopônimos 
e axiotopônimos, os quais homenageiam, em sua maioria, pessoas ilustres da cidade, o que 
parece indicar a intenção de manter viva a memória desses indivíduos. 

Palavras-chave: Topônimos. Nomes de ruas. Centro de Santa Maria/RS. História e me-
mória.
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