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Mais de 4000 livros. Material de pesquisa da historiadora.  

Estudos. Manuscritos de artigos e livros.  

Projetos de pesquisa. Produção e transcrição de fontes históricas. 

Objetos de viagens. Álbuns e diários de viagens 

  



DIVISÃO DO ACERVO SJP 

 E SEUS CONTEÚDOS 
 

I – Coleção bibliográfica: a biblioteca da historiadora, com quase 5 mil 
obras (este material não está organizado ou catalogado ainda),  

II – Fundo documental:  

II/1- Material de estudo e de pesquisa dos 40 anos de trabalho da 
professora da UFRGS e pesquisadora, 

II/2 - Arquivo digital: obras completas digitalizadas 

II/3 – Arquivo especial de fichas manuscritas: fichário completo, com 
móvel, pertencente à historiadora, incluindo fichamento de jornais do 
século XIX e início do século XX do Rio Grande do Sul.  

 



II/4 - Documentos de viagens (Álbuns com fotografias de viagens; 
Diários de viagens [cadernetas e pequenos cadernos, desde 1975]). 

III – Documentos tridimensionais/acervo museológico (em fase de  
inventário): 

III/1 – Objetos de viagem (Caixas, pedras, vasos, imagens, etc.) 

III/2 – Colares 

[Inventariando os documentos tridimensionais através da elaboração 
de fichas individuais para dimensionar o acervo museológico e poder 
executar a gestão desta documentação, que inclui: higienização, 
guarda, conservação, expografia, produção de documentação, etc] 



AÇÕES DE CURADORIA 
Captação de recursos financeiros e humanos para a organização do ACERVO  SJP. 

[edital Universal do CNPq 2018 – vigente de fevereiro de 2019 a janeiro de 2022] 

Ações de salvaguarda, organização e difusão do ACERVO SJP. 

Eventos para difusão e interpretação do acervo. 

Intercâmbio de saberes e experiências com outras instituições de pesquisa e arquivos. 

Difusão do ACERVO SJP em eventos acadêmicos e de historiadores. 

Formação de pessoal, através de estágios voluntários e ou curriculares na área de 

História e Arquivologia. 

Produção de conhecimento – escrita e publicação de artigos, comunicações em eventos 

e publicações em anais, realização de documentário. 

Criação de um Núcleo de História Cultural no IHGRHS. 

 

 

 

 



Imagens do espaço físico, processo 
de organização 

e de fragmentos do  
ACERVO SJP 



A ORGANIZAÇÃO –  
TRIAGEM & SEPARAÇÃO NAS CAIXAS 







    A BIBLIOTECA 



Biblioteca 









   PASTAS SUSPENSAS 



Material de estudo e pesquisa 



CAIXAS COM MANUSCRITOS, DOCUMENTOS 
DE PESQUISA, ETC. 







Sala individual para caixas 



FICHÁRIOS DE SANDRA JATAHY PESAVENTO 



Fichários com transcrição de fontes históricas (jornais)  - residência Pesavento 



Fichários no IHGRGS 



    GAVETAS 





DOCUMENTOS DE VIAGENS 
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DIÁRIOS DE VIAGENS 





DOCUMENTOS 
TRIDIMENSIONAIS/ 

ACERVO MUSEOLÓGICO  



FASE DE INVENTÁRIO 







FRAGMENTOS DO FUNDO 
DOCUMENTAL 



Documentos do acervo (manuscritos e plano de 
seminário de pós graduação) 



“Ouro Puro”  
Caixa 48 





LINHA DO TEMPO INTELECTUAL 











Site do IHGRHS – Acervo SJP 





Site do IHGRGS – Biblioteca digital 
http://ihgrgs.org.br/#SandraPesavento  

http://ihgrgs.org.br/#SandraPesavento
http://ihgrgs.org.br/#SandraPesavento






 
Site Sandra Jatahy Pesavento 

 
 

 







III Jornada Sandra Jatahy Pesavento  [junho 2017] 

Lançamento do site oficial da historiadora com dados biográficos, imagens, 

entrevistas e as obras completas digitalizadas [junho 2017] 

Abertura do acervo documental e acervo fichário especial para pesquisa  

Novas publicações 

Orientação de estágio e pesquisa para a comunidade acadêmica: 1 

estagiário de doutorado UNEB e 1 estagiário Bacharelado em História 

UFRGS. 

 



Em 2018 
• EIXOS DE AÇÃO 

• 1- Produção intelectual 

• 2- Produção de pesquisa 

• 3- Estagiários 

• 4- Eventos 

• 5- Trabalho de manutenção e organização do acervo físico 

   

• Evento “Sandra Pesavento e a História de Porto Alegre”, na CMPA – com mesas redondas, 
filmes e exposição de imagens, fotos, obras de Pesavento sobre Porto Alegre e documentos 
do arquivo – 23 de março 

• Escrita de artigos e publicações (coletivos e individuais) 

• Aplicação em editais para recursos físicos e financeiros (edital Universal CNPq) 

• Continuidade da organização (Limpeza, descrição e catalogação, acondicionamentos) 

• Realização de um GT (Grupo de trabalho) para formatar um projeto e vender os produtos do 
acervo a uma empresa. 

• Fazer a Wikipedia do Acervo (Luciana e Sinara) 
 



Em 2019 
• Aprovado projeto de pesquisa pelo edital Universal do CNPq, com recursos financeiros 

para organização do acervo. Parceria UFG, Unipampa e IHGRGS. 

• IV Jornada Sandra Jatahy Pesavento (no Centro Histórico Cultural Santa Casa de POA). 

• Exposição “Sensibilidades e memórias de viagem de Sandra Jatahy Pesavento” no 
Museu Júlio de Castilhos. 

• Catalogação da Biblioteca. 

• Renovação da equipe curatorial e novos parceiros voluntários. 

• Aumento do acervo e nova perspectiva com documentos tridimensionais (objetos de 
viagens, colares e outros), álbuns de fotografias de viagens e diários de viagens. 

• Busca de espaço para alocação do acervo em conjunto. 

• Pesquisa (estagiários e pesquisadores de mestrado e doutorado), escrita e publicação de 
artigos e capítulos de livros. 

• Defesa de tese de Maximiano Meireles (UNEB) e qualificação de tese de Luciana 
Gransotto (UFSC) 

acervosjp@gmail.com  
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