
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sandra Jatahy Pesavento, 

75 anos 



 

Homenagem ao aniversário da 

historiadora, professora e pensadora, 

cuja trajetória foi marcante como 

produtora de pesquisas e reflexões. 

Porto Alegre, fevereiro de 2021 



Sandra Jatahy Pesavento, 75 anos 

Os registros reunidos neste conteúdo 
digital têm como propósito lembrar a 
trajetória da historiadora, na data em que 
estaria comemorando 75 anos. São itens 
que integram seu acervo pessoal, que está 
sendo organizado e digitalizado, para 
brevemente ser disponibilizado a todos 
que tenham interesse em conhecer melhor 
sua trajetória. 

Organizadores: 

Dr. Alexandre Veiga (historiador e arquivista) 

Dra. Nádia Maria Weber Santos (historiadora e 
curadora do Acervo Sandra Jatahy Pesavento) 

Sandra Jatahy Pesavento nasceu em Porto Alegre, em 22 de fevereiro de 1946, 

e residiu nesta cidade durante toda sua vida. Foi professora, historiadora, escritora e 

intelectual renomada. Atuando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), trabalhou primeiramente com uma visão de história econômica e formação 

de classe no Rio Grande do Sul, de vertente marxista. Nos últimos 15 anos de sua 

carreira, destacou-se como importante pesquisadora da História Cultural. 

Graduou-se em História na UFRGS, entre 1966 e 1969. Seu Mestrado, em 

História, foi realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) e foi defendido no ano de 1978. Doutorou-se em História pela Universidade 

de São Paulo (USP) em 1987. Realizou três pós-doutoramentos, todos em Paris, na 

França. O primeiro, na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (1990), 

o segundo, na Université Paris-Diderot (1992) e o terceiro, na Université Paris-

Sorbonne e École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (1995 até 1997). 

Professora Titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, exerceu vários cargos e funções: foi coordenadora do PPGH/UFRGS, 



integrante da equipe editorial de diferentes periódicos acadêmicos no Brasil e no 

exterior, membro de conselhos consultivos, membro de algumas associações de 

historiadores internacionais, membro de centros de pesquisas (como o 

CERMA/EHESS de Paris), consultora ad hoc e membro de comitês de algumas FAPs, 

membro fundadora de núcleos de pesquisa como o Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas sobre o Imaginário da PROREXT/UFRGS – NIPI, criadora de Grupos de 

Trabalho (GT) de História Cultural na ANPUHRS (1997) e na ANPUH Nacional (2001), 

coordenadora de acordos CAPES/COFECUB (França/Brasil). Foi membro da Comissão 

de Cooperação Internacional da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Sul (FAPERGS). Tornou-se pesquisadora nível 1A do CNPq. 

Entre suas publicações contam-se 29 livros, 22 capítulos/ensaios em livros 

nacionais, 3 capítulos/ensaios em livros estrangeiros, 54 artigos em periódicos 

científicos nacionais, 13 artigos em periódicos científicos estrangeiros, 17 

publicações em anais de congressos. 

Sandra faleceu precocemente, aos 63 anos, em março de 2009. Desde lá, ela 

vem sendo homenageada nacionalmente em vários encontros de historiadores e 

através de publicações nacionais e internacionais. Recentemente (dezembro de 

2020), foi publicado, em número especial (nº 158/2020), um dossiê na Revista do 

IHGRGS (https://seer.ufrgs.br/revistaihgrgs/issue/view/4163), intitulado ‘Sandra 

Jatahy Pesavento: acervo, memórias e trajetórias de pesquisa’, organizado pelas 

professoras e pesquisadoras Dra. Hilda Jaqueline de Fraga (UNIPAMPA/IHGRGS) e 

Dra. Nádia Maria Weber Santos (UFG/IHGRGS). Teve como proposta apresentar 

textos de interlocutores da professora e de membros da equipe do acervo, 

marcando a efeméride de 10 anos de seu falecimento, que por sua vez foi 

chancelada pela IV Jornada Sandra Jatahy Pesavento, acontecida em 8 de junho de 

2009 no Centro Histórico-Cultural da Santa Casa de Porto Alegre. Os textos 

perpassam alguns aspectos da trajetória intelectual da historiadora e de seu acervo. 

O Acervo Sandra Jatahy Pesavento do IHGRGS 

Em 22 de fevereiro de 2021 a historiadora completaria 75 anos. Os registros 

aqui apresentados, formado por pequena amostra dos conteúdos do acervo que está 

sendo organizado desde finais de 2014 e que em breve estará à disposição do 

público para consulta, em formato digital, são uma homenagem à sua trajetória. 

O arquivo pessoal Sandra Jatahy Pesavento (1946-2009) – Acervo SJP, como 

denominamos – está depositado no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Sul (IHGRGS) desde final de 2014, por doação da família Pesavento. Desde então, 

passa pelas diversas fases de organização e acomodação. A equipe curatorial do 

Acervo SJP, constituída em meados de 2015, é responsável pela organização 



primária do acervo em seus diferentes momentos (triagem, limpeza, classificação; 

descrição e divulgação, realização de eventos e exposições). É composta pelos 

seguintes membros: Curadora – Dra. Nádia Maria Weber Santos (historiadora); Me. 

Anelda Oliveira (historiadora); Me Luciana Gransotto (Mestre em Bens Culturais); 

Dra. Hilda Jaqueline Fraga (historiadora), Lic. Francielle Garcia (historiadora); Lic. 

Simone Steigleder (conservadora e restauradora de bens culturais); Dr. Alexandre 

Veiga (historiador e arquivista). 

O material completo do Acervo, até fevereiro de 2021, abrange três fundos ou 

coleções: I – Coleção Bibliográfica: a biblioteca da historiadora, estimada em 4 mil 

obras (em fase de catalogação), II – Fundo Documental (estimado em 60 mil itens): 

II.1 - o material de estudo e de pesquisa dos 40 anos de trabalho da professora e 

pesquisadora, II.2 – Arquivo digital: obras completas de SJP digitalizadas e 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: III.1 – Objetos de viagem (Caixas, pedras, 

vasos, imagens, etc.); III.2 – Colares de Sandra Pesavento. Esta última parte que 

compõe o acervo museológico recém foi colocado à disposição pela família 

Pesavento e está em fase de inventário, através da elaboração de fichas individuais 

para dimensionar o acervo museológico, sendo depois realizada sua higienização, 

conservação, expografia, produção de documentação, etc. 

O presente e-book foi pensado para evidenciar, a partir de documentos de 

arquivo, alguns eixos de atuação de Sandra Pesavento, que se misturam em suas 

atividades como historiadora. De algumas facetas possíveis, destacamos as de 

professora & pesquisadora, que fazia questão de mostrar aos alunos o que era fazer 

pesquisa histórica em arquivos; a pesquisadora & intelectual, com uma intensa e 

profícua produção de escritos que compõe sua obra; a palestrante, convidada na 

França e alhures; e por fim, mas importante, a personalidade que se destacou em 

nossa região, recebendo prêmios, distinções, sendo várias vezes chamada a 

participar de programas de TV e concedendo entrevistas para jornais e revistas, 

quando explicava ou interpretava, pelo viés da História Cultural, vários “fatos 

históricos” e personagens da sociedade gaúcha. Como fio condutor desta mostra, 

utilizamos os desenhos feitos por ela mesma em diversas fases da vida (sim!! Sandra 

também era uma artista!), que ilustram sua grande capacidade criativa e inventiva: 

assim no texto, assim na imagem! 

Bom proveito! 



 

Sandra, a professora 











 

Sandra, a pesquisadora 









 

Sandra, palestrante 



 











 

Sandra, a personalidade 



 



Sandra Jatahy Pesavento, 75 anos 

Este conteúdo foi integralmente obtido e editado a partir dos registros 

digitalizados do acervo da professora Sandra Jatahy Pesavento, cujo 

inventário online provisório pode ser consultado no site do IHGRGS, através 

do endereço https://www.ihgrgs.org.br/arquivo.html, na opção “ACERVO 

SANDRA JATAHY PESAVENTO 2017”. 

As obras digitalizadas da autora encontram-se no seguinte link 

http://ihgrgs.org.br/biblioteca.html , no item “Obras Completas”. 

O texto inicial (biografia e acervo) foi adaptado do verbete da Wikipédia, que 

está no endereço: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Jatahy_Pesavento, e 

de artigos dos autores. 

Em breve, todo o acervo será integralmente disponibilizado em formato 

digital. 

Visite-nos! 

Equipe Acervo SJP. 
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