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Resumo: Este trabalho apresenta alguns resultados da participação como bolsista de
Iniciação Científica no projeto de pesquisa “Museologia e Cidadania: a utopia como prática
política”, que entre outros objetivos realiza um levantamento de informações sobre as práticas
letradas na cidade de Porto Alegre, RS, através de periódicos que circularam na capital no
período compreendido entre 1846 e 1865. Esta pesquisa, que utiliza periódicos da segunda
metade do século XIX do acervo do setor de imprensa do Museu da Comunicação Hipólito
José da Costa, ainda se propõe a analisar as condições de acesso para pesquisas e consulta ao
acervo de jornais, a fim de diagnosticar as dificuldades e as necessidades de um maior controle
sobre a preservação do acervo. Para tanto, foram realizadas visitas à instituição e foi aplicado
um questionário, com diversas questões referentes à composição, conservação e administração
do acervo. Também foram analisados e fotografados alguns periódicos do período estudado,
além de realizadas leituras referentes ao tema. Através do contato com a instituição, com os
funcionários do setor de imprensa e com o acervo de periódicos do século XIX foi possível
levantar diversas informações a respeito do funcionamento da instituição, da administração do
acervo, das pesquisas ali realizadas e das dificuldades existentes. Além do mais, na análise dos
periódicos, foi identificada a existência de práticas letradas na cidade de Porto Alegre no período
em questão, evidenciadas através dos anúncios e publicações dos periódicos analisados, o que
evidencia a existência de leitores e espaços para essas práticas letradas na capital no período
estudado, além da existência de escolas e a presença e necessidade de professores
capacitados para atuar na educação de jovens na capital. Tais periódicos são importantes, pois
não há registros de pesquisas sobre esta temática no período selecionado, existindo uma lacuna
na historiografia que necessita de pesquisas e análises de fontes, que podem contribuir para a
compreensão deste período e a memória e história de Porto Alegre.
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