
Porto Alegre
IPMS
2014

Maristela Bleggi Tomasini

PORTO ALEGRE IMAGINADA

CIDADE, CARTAS DE AMOR E POESIA

Coletânea Iconográfica



Maristela Bleggi Tomasini

PORTO ALEGRE IMAGINADA
CIDADE, CARTAS DE AMOR E POESIA

Edições IPMS
2014

Coletânea Iconográfica

IPMS



            DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO-CIP
      ________________________________________________________________________

                 T655p   Tomasini, Maristela Bleggi 
                                    Porto Alegre imaginada; cidade, cartas de amor e poesia [recurso
                                eletrônico] / Maristela Bleggi Tomasini. – Porto Alegre : Edições IPMS, 
                                2014.
                                     89 p. : il.  –  (Coletânea iconográfica)
                                     Inclui figuras e fotos.

                                    
                                     ISBN: 978-85-66703-04-7

                                     1.Porto Alegre : Imaginário urbano. 2. Arquivos pessoais. 3. Cartas
                              de amor. 4.  Arte.  I. Título. II. Série.

                                                                                        CDU: 711.42(816.51)                
     ______________________________________________________________________                       
                           Bibliotecária responsável: Jacira Gil Bernardes – CRB 10/463

Material licenciado via Creative Commons - 
Atribuição-NãoComercial 4.0
Internacional. Edições IPMS – Instituto de Pes-
quisa em Memória Social
http://www.memoriasocial.com.br/ hirajusto@uol.
com.br
Projeto Gráfico: Maristela Bleggi Tomasini

Considera-se comumente palavra poética aquela que, pondo numa relação absolutamente nova 
som e conceito, sons e palavras entre si, unindo frases de maneira incomum, comunica, juntamente 
com um certo significado, uma emoção inusitada; a tal ponto que a emoção surge ainda quando o 

significado não se faz imediatamente claro.
Umberto Eco
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E   Porto Alegre então era o mundo. 
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E o mundo era Porto Alegre.
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Porto Alegre Imaginada. 
Cidade, Cartas de Amor e Poesia

RESUMO. Cidades são objeto de pesquisas em diversos campos do saber, 
seja no âmbito econômico, social, cultural, histórico, antropológico como 
também artístico. Cidades não se limitam apenas a um espaço real, mas 
são plenas de imaginários, de lugares onde a ficção acontece na interiori-
dade dos sujeitos, exteriorizando-se depois mediante suas práticas. Ma-
pas, fotografias, cartas de amor e poesia podem ser fontes, seja de um fazer 
acadêmico, seja de um fazer artístico. A proposta deste trabalho consiste 
em apresentar visões do espaço urbano de Porto Alegre a partir de fontes 
epistolares combinadas com mapas, manuscritos, desenhos, pinturas e fo-
tografias. Foram utilizados um telegrama, um cartão de felicitações, três 
poemas e duas cartas de amor todos da década de 1920. Tais documentos 
são parte de um conjunto maior que abrange a correspondência amo-
rosa de Francisco para Maria (personagens reais que viveram em Porto 
Alegre) e integram um arquivo pessoal. Escolheram-se, para elaboração 
deste trabalho, trechos destes documentos, onde foram destacados rela-
tos pessoais do remetente da correspondência, para colocar-se em relevo 
sua relação com o espaço urbano metaforizado pela sensibilidade de um 
apaixonado. Uma vez obtidas imagens virtuais destes documentos, estas 
foram combinadas a mapas e fotografias, documentos antigos e institu-
cionais da cidade, formando-se com isso um novo arquivo que imprime 
outra dinâmica aos documentos, agora recombinados entre si e ainda a 
fotografias atuais da cidade feitas pela autora. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos pessoais. Cartas de amor. Imaginário 
urbano. Arte.

E havia um palipsesto sobre aquele documento, 
coisas resumidas e coisas bem explicadas.
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E  havia mais outro, expatriado, que dizia a 
mesma coisa em outros termos.

Porto Alegre Imagined.
City, Love Letters and Poetry

ABSTRACT. Cities are the subject of research in various 
fields of knowledge, whether in the economic, social, cultu-
ral, historical, anthropological as well as artistic. Cities are 
not limited to a real space, but they are full of imaginary pla-
ces where fiction takes place in the interiority of the subject, 
externalizing up after by their practices. Maps, photographs, 
love letters and poetry can be sources, is an academic ma-
king, is an art making. The purpose of this paper is to present 
visions of urban space in Porto Alegre, from epistolary sour-
ces combined with maps, manuscripts, drawings, paintings 
and photographs. We used a telegram, a greeting card , three 
poems and two love letters all from the 1920s . These docu-
ments are part of a larger set that covers the love letters of 
Francis to Mary (real characters who lived in Porto Alegre) 
and integrate a personal file. Were chosen for the preparation 
of this work, portions of these documents, which were posted 
personal accounts of the sender of the correspondence, to put 
into relief its relationship with urban space metaphorized the 
sensibilitie of a lover. Once obtained virtual images of these 
documents, these were combined with maps and photogra-
phs, old documents and institutional city , forming with it 
a new file that prints another dynamic documents , now re-
combined with each other and also the actual photographs of 
the city made by the author.

KEYWORDS: Personal archives. Love Letters. Urban Imagi-
nary. Art.



18 19E          notícias deste aniversário de Maria. E das ca-
rinhosas felicitações de Francisco, aquele que 

haveria de ser o seu grande amor. Assim dizem as 
cartas que, afinal, não mentem.
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E  houve outro 3 de novembro. Outro aniver-
sário de Maria. E Francisco não se esqueceu 

desse também.



22 23E pela cidade desfilavam as vaidades. Vaidades 
feridas ou lisonjeadas.Vaidade, vaidade, tudo 

vaidade.



24 25E  sobreveio o esquecimento. Com ele, a nostalgia 
e todas as coisas que se fazem de ausências. Sau-

dades.



26 27E   encontrei Calvino na cidade especular. E Maria, 
nas águas deste Guahyba caligrafado com as tin-

tas de uma paixão.
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E    a cidade tem também o lado que é 
posto de lado.



30 31

E    a cidade lembrava Maria. Intensamente.
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40 41Fotografia é imaginação. Longe, bem longe da 
realidade, captamos com a lente o lado de 

dentro das coisas, das pessoas, das cidades, de 
tudo. Porque a realidade muitas vezes cansa, e 
precisamos de outros olhos para ver o mundo.
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Porto Alegre Imaginada. 
Cidade, Cartas de Amor e Poesia

RESUMO. Cidades são objeto de pesquisas em diversos campos do saber, seja no âmbito econômico, social, 
cultural, histórico, antropológico como também artístico. Cidades não se limitam apenas a um espaço real, mas 
são plenas de imaginários, de lugares onde a ficção acontece na interioridade dos sujeitos, exteriorizando-se 
depois mediante suas práticas. Mapas, fotografias, cartas de amor e poesia podem ser fontes, seja de um fazer 
acadêmico, seja de um fazer artístico. A proposta deste trabalho consiste em apresentar visões do espaço ur-
bano de Porto Alegre a partir de fontes epistolares combinadas com mapas, manuscritos, desenhos, pinturas e 
fotografias. Foram utilizados um telegrama, um cartão de felicitações, três poemas e duas cartas de amor todos 
da década de 1920. Tais documentos são parte de um conjunto maior que abrange a correspondência amorosa 
de Francisco para Maria (personagens reais que viveram em Porto Alegre) e integram um arquivo pessoal. 
Escolheram-se, para elaboração deste trabalho, trechos destes documentos, onde foram destacados relatos 
pessoais do remetente da correspondência, para colocar-se em relevo sua relação com o espaço urbano metafo-
rizado pela sensibilidade de um apaixonado. Uma vez obtidas imagens virtuais destes documentos, estas foram 
combinadas a mapas e fotografias, documentos antigos e institucionais da cidade, formando-se com isso um 
novo arquivo que imprime outra dinâmica aos documentos, agora recombinados entre si e ainda a fotografias 
atuais da cidade feitas pela autora. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos pessoais. Cartas de amor. Imaginário urbano. Arte.

Porto Alegre Imagined.
City, Love Letters and Poetry

ABSTRACT. Cities are the subject of research in various fields of knowledge, whether in the economic, social, 
cultural, historical, anthropological as well as artistic. Cities are not limited to a real space, but they are full of 
imaginary places where fiction takes place in the interiority of the subject, externalizing up after by their prac-
tices. Maps, photographs, love letters and poetry can be sources, is an academic making, is an art making. The 
purpose of this paper is to present visions of urban space in Porto Alegre, from epistolary sources combined 
with maps, manuscripts, drawings, paintings and photographs. We used a telegram, a greeting card , three 
poems and two love letters all from the 1920s . These documents are part of a larger set that covers the love 
letters of Francis to Mary (real characters who lived in Porto Alegre) and integrate a personal file. Were chosen 
for the preparation of this work, portions of these documents, which were posted personal accounts of the sen-
der of the correspondence, to put into relief its relationship with urban space metaphorized the sensibilitie of 
a lover. Once obtained virtual images of these documents, these were combined with maps and photographs, 
old documents and institutional city , forming with it a new file that prints another dynamic documents , now 
recombined with each other and also the actual photographs of the city made by the author.

KEYWORDS: Personal archives. Love Letters. Urban Imaginary. Art.
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Arte, Amores, Mapas, Cidade

É    possível que a palavra poetizada redesenhe visões do espaço urbano? 

Talvez, mas é preciso pensar nos efeitos da passagem do tempo, na prescrição do rigor acadêmico, 
nas impossibilidades da imagem, estática e instantânea, e da palavra, polissêmica, nos múltiplos senti-
dos que lhes assina o sujeito.

A crer no que sinala Eco (1991, p. 107), citado em epígrafe, a emoção pode surgir ainda quando 
o significado não se faça desde logo claro. Ambiguidades são assim como que aplainadas, o sentido 
da obra permanecendo aberto à fruição de um expectador livre e consciente. 

Cidades, por sua vez, não obstante as análises quantitativas e qualitativas às quais se submetem, 
também resultam de uma mentalidade urbana que se caracteriza por certo ritmo particular impri-
mido ao espaço. Cores, vozes, cartazes, praças, prédios, ruas, pontes e tudo o mais afetam o imaginá-
rio de seus habitantes, conferindo-lhe uma identidade reconhecível, sobretudo, na expressão carac-
terística de uma urbanidade dada, seja em um do Cristo Redentor, seja em uma Torre Eiffel, Tâmisa, 
Sena ou Guaíba — por que não? — todos elementos que se prestam à construção dos mitos e lendas 
urbanas. Nestes não há mentiras, assim pensadas em oposição a verdades, mas, sim, falas que cons-
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troem discursos em um tempo próprio, não histórico, mas comtemporâneo a certa sociedade.

Ao percorrerem-se os escritos de Francisco com um olhar que se subtraia ao sentido único que 
lhe assina a designação de documento de arquivo, a emoção antecipa-se ao significado, a estética da 
letra cursiva faz supor a mão que comandava a caneta tinteiro. O amarelo do papel, já quebradiço 
e manchado, materializa o tempo concretizado nos danos que impõe ao que uma vez fora novo. A 
imaginação é atiçada, desafiada a decifrar imagens, descobrindo e assinando novos sentidos a algo 
que se quer arrancar à tirania de uma designação formal. 

Como nomear a espécie circunscrita à experiência do acervo pessoal? Designando-a, assina-
mo-lhe um sentido conforme a sua estrutura, disposição, funcionalidade, elementos muito preci-
sos, mas de nenhum modo artísticos. Será uma carta, um poema, uma poesia? E o envelope que 
o reteve? Estará perdido para sempre dentre outros tantos elementos que alguém pacientemente 
acumulou nesse arquivo? 

Cartas de amor, um bilhete, um telegrama, poemas, etc.. Coisas que abrem janelas para o pas-
sado (COX 2008, p. 40). Um namoro que começa em Porto Alegre, cidade que tem suas águas, seus 
mapas, suas ruas como inserção topográfica de um amor documentado em prosa e verso, começado 
nos idos da década de 20 do século passado, romance epistolar do qual um arquivo pessoal dá tes-
temunho. 

Antes, porém, de se passar à apresentação de cada um dos elementos iconográficos que foram 
confeccionados especialmente para compor este trabalho, é preciso que se dê uma palavra sobre 
arquivos pessoais, cartas de amor e outros materiais aqui utilizados: mapas, gravuras e fotografias, 
porque, não obstante se tratar apenas de um catálogo, sua configuração permeia saberes que me-

recem ser explicitados. As imagens colacionadas são fruto de um empenho artístico e simulam um 
arquivo nascido de outros arquivos, acúmulo composto de fragmentos de outros acúmulos. Em 
comum, os temas: a cidade aonde teve lugar um amor, segundo narrativas encontradas em cartas 
trocadas sobre este território mapeado. 

Arquivos pessoais, diferentemente do que ocorre com arquivos institucionais, “contêm a visão 
pessoal de experiências de vida; eles representam o ponto de partida de uma organização coletiva, 
formal e sistêmica encontrada em outros tipos de registro” (HOBBS, 2001, p. 127). Eles integram 
os mais variados elementos acumulados por alguém, muitas vezes durante anos, documentos de 
tipologia variada, entendendo-se por tipo “a configuração que assume a espécie documental de 
acordo com a atividade que ela representa” (Camargo; Bellotto apud Bellotto, 2008, p. 72). Quando 
escapam ao descarte, arquivos pessoais podem se tornar interessantes objetos de pesquisa, seja pelo 
conteúdo, seja pela própria tipologia documental, seja, como no caso presente, pela beleza das fór-
mulas epistolares típicas da época em que foram produzidas, seja mesmo pelos efeitos que o tempo 
imprime ao papel. 

A história das cartas de Francisco para Maria não fugiu à regra. 

Durante a década de 1980, Paulo Roberto Hernande, antiquário, foi chamado para avaliar mó-
veis e objetos pessoais que haviam pertencido a uma pessoa idosa, do sexo feminino, então recen-
temente falecida. Ele adquiriu dos herdeiros vários móveis e objetos, pois o imóvel onde vivera a 
falecida deveria ser desocupado em pouco tempo. Dentre as coisas, uma sacola plástica com papeis: 
dezenas de cartas, cartões, fotografias, fitas, bilhetes, exames médicos, anotações diversas, enfim, um 
arcabouço de recordações colecionadas ao longo de muitos anos, mas que nenhum valor mercantil 
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apresentavam para o antiquário como comerciante que era. Paulo Roberto, todavia, ainda assim 
guardou com ele todos esses objetos, preservando, inclusive, a ordem do conjunto. 

Passados mais ou menos dez anos, na década de 1990, Paulo Roberto descartou grande parte 
de seu estoque comercial, especialmente o que tinha pouco ou nenhum valor. Entretando, sabe-
dor do interesse da autora por essa categoria de objetos, a saber, papéis, fotos, documentos, enfim, 
arquivos pessoais, presenteou-a com toda a coleção que foi então lida, guardada e preservada do 
desmembramento. 

Além de cartões, algumas fotografias, notas fiscais, embalagens, santinhos, fitas, exames mé-
dicos e cartas de família em geral, chamava a atenção um conjunto de cartas de amor, a maioria 
sem envelopes, mas algumas delas ainda guardadas dentro deles, algumas seladas e com carimbo, 
outras sinaladas como tendo sido entregues em mãos. Eram cartas, cartões e poesias que um 
Francisco reiteradamente enviava para uma Maria, pessoas reais de quem, todavia, foram aqui 
preservados os nomes completos. O conjunto documental, composto de centenas de itens manus-
critos, mostrava-se não apenas curioso como ainda raro, de certo modo, precioso, uma vez que a 
coleção abrangia considerável período temporal. Ali estavam décadas de registros pessoais e uma 
história de amor. Importante colocar que, em matéria de arquivos, “a primazia do contexto sobre 
o conteúdo é crucial para compreender o caráter probatório dos documentos de arquivo, do ponto 
de vista de um dos atributos que melhor o definem: a autenticidade” (CAMARGO, 2009, 432). A 
certeza da origem, a preservação do conjunto, a conservação dos elementos de sorte a evitar sua 
dispersão muito contribuíram para autenticar tais elementos, validando-os como fontes. 

A correspondência que Francisco dirigiu à Maria envolve duas décadas. Aqui, entretanto, 

tomou-se objeto apenas cinco elementos integrantes deste arquivo para, com eles, tentar-se em-
preender uma abordagem artística, inspirada em parte no que Foster apontou como impulso de 
arquivar, uma tendência em sentido próprio (FOSTER, 2004, p.3). Segundo ele, artistas arquivistas 
começam por fazer a informação histórica, — muitas vezes perdida ou deslocada —, fisicamente 
presente.  Depois, optam normalmente por organizar os elementos na forma de uma instalação. 
No caso, optou-se por isolar referências à cidade, para depois reelaborá-las sobre mapas, aquarelas 
e fotografias.

O primeiro objeto tomado para dar início a esse novo arquivo é um telegrama (fig. 01). Ele 
foi passado por Francisco de uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul em razão do 
aniversário da destinatária, a saber, dia 03 de novembro de 1922. Não existe, no arquivo, nenhum 
documento de Francisco para Maria anterior a esta data. Manuscrito em papel de baixa gramatu-
ra, o telegrama enuncia todo um estilo de vida. A despeito de qualquer interpretação ou sentido 
que se assine ao seu conteúdo verbal, o documento em si pode ser visto simplesmente a partir de 
seus elementos não verbais: a elegância da letra, o trabalho tipográfico, os elementos que o iden-
tificam, e mesmo autenticam, este achado que ganha em verossimilhança, graças à existência de 
tantas inserções, do carimbo à rubrica do encarregado dos Correios.

O segundo elemento tomado ao arquivo consiste em um cartão de felicitações (fig. 02). No-
vamente o aniversário de Maria. Um ano decorrido entre ambos os documentos, primeiro e se-
gundo. Estamos em 1923, e ainda neste mesmo ano Francisco fará chegar às mãos de Maria três 
poemas que falam da cidade, bem como duas cartas com passagens que ressaltam diferentes as-
pectos de Porto Alegre.

Os poemas intitulam-se “Footing”, “As Praças Velhas” e “Canção dos Arrabaldes”. Todos fo-
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ram manuscritos a lápis de cor azul. Os dois primeiros possuem referência a mês e ano: agosto de 
1923; o que não possui data, todavia, foi escrito no mesmo tipo de papel, com o mesmo lápis de 
cor azul. 

As cartas datam uma de agosto de 1924 e outra de 15 de outubro de 1925. 

O contato com tais elementos do arquivo poderia dar a ver a cidade? 

Situada além do amor supostamente experimentado pelos protagonistas desta história, a ci-
dade apresenta realidade topográfica antes, durante e depois desse encontro. Os mapas, então, sur-
giram como referenciais de lugar e, mais ainda, de representações tomadas ao imaginário de dese-
nhistas e cartógrafos que procuravam ser precisos e, além disso, cultores de um ethos que, afinal, 
cada cidade nos concede, na medida em que é nela que acontecem os fatos que nossa memória vai 
amealhar e que nossos arquivos vão refletir.

Além dos mapas, buscou-se imagens da cidade feitas por artistas nela residentes e fotografias, 
— cujo uso na arte contemporânea vem sofrendo severas transformações (BAKER, 2005, p. 120) 
—, atuais e antigas. O material já em domínio público é de uso livre, objeto de edição pelo Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que editou um CD de mapas de Porto Alegre em 
2005 e outro de fotografias do acerrvo de Laudelino Teixeira Medeiros em 2011. 

Fotos atuais da cidade, todas da autora. 

A ideia de formar uma coletânea ocorreu por força da própria noção de arquivo, do acúmulo 
de elementos em torno de algo pessoal e altamente subjetivo, centrado em um sujeito que pratica 

ações sistematicamente. A conexão entre as cartas de amor escritas por Francisco, os mapas, os re-
tratos de Porto Alegre,  — suas fotografias —, tudo isso está repleto de força narrativa e é capaz de 
produzir um discurso, se não histórico, ao menos artístico.

Esta Porto Alegre, porém, quer-se aqui imaginada a partir de elementos autênticos, verossí-
meis. “A compreensão concede à imaginação um lugar essencial na construção da História. Trans-
ferir para uma situação histórica esquemas explicativos experimentados no presente, colocar-se 
no lugar daqueles que se estuda, é imaginar situações e homens” (PROST, 1996, p. 168).

É sobre uma base real, pois, que se constrói essa cidade sonhada, não apenas por Francisco, 
mas também por seus cartógrafos, por seus artistas, por seus fotógrafos. Restaria, contudo, ajus-
tar este produto artístico a certo tipo de intelegibilidade muito sutil, passando por determinados 
conceitos e, se possível, indo além. Arte, obra de arte, sentido da obra dado pelo artista e depois 
pelo espectador, arquivo, registro, documento de arquivo de certo tipo (carta de amor, telegrama, 
bilhete, poema), cidade, mapa, enquanto obedientes a tais designações e depois desatrelados delas, 
fragmentados e transformados em imagens abertas, que refletem meros rastros daquela tal ativi-
dade de origem da qual nasceu o documento de arquivo.

A poética da obra “aberta”, tende, como diz Pousseur, a promover no intérprete “atos de 
liberdade consciente”, pô-lo como centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis, entre 
as quais ele instaura sua própria forma, sem ser determinado por uma necessidade que lhe 
prescreva os modos definitivos de organização da obra fruída (ECO, 1991, P. 41).

Se Porto Alegre é detectável no tempo e no espaço, nossa proposta é apresentá-la em frag-
mentos onde entram personagens e poesia, todos aqui coletados sem que se assine qualquer sen-
tido preciso a obedecer, salvo esta apresentação, ou melhor, esses esquemas criados a partir de 
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Figura 2. Cartão de Francisco apresentando felicitações pela 
passagem do aniversário de Maria.

Figura 1. Telegrama do qual foram excluí-
dos dados de identificação das pessoas en-

volvidas.

dados concretos, porém, descontextualizados.

Além das laminas, também fotografias contemporâneas da cidade sofreram um processo de 
envelhecimento, de sorte a não poderem mais se diferenciar muito de uma bem mais antiga, esta 
sim, sem data, mas de décadas passadas, parte de acervo já em domínio público.

Trechos das cartas, quando citados, são escritos com a grafia original.

O resultado intencionalmente se volta à criação artificial de uma coleção de imagens, figuras 
que têm em comum o tema e que procuram responder a questões voltadas à discussão que envolve 
arquivos e atividade artística, suas possibilidades e empecilhos, motivações e perspectivas.
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 1. PLANTA COMERCIAL DE PORTO 
ALEGRE, 1900.Autor: Empreza An-
nunciadora S. R. Weiss & Cia. Original 
impresso, colorido, tinta s/papel, com 
orientação norte-sul, com legendas e 
propagandas dos anunciantes. Impressão: 
Lith. Paulo Robim & Pinho, Porto Alegre. 
Acervo Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Sul Cópia digital: Insti-
tuto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul. Sobre o mapa comercial foram 
feitas alterações para inserção dos logos 
da Universidade de São Paulo, da Escola 
de Comunicação e Artes, do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande o 
Sul (responsável pela edição dos CDs com 
imagens digitais utilizadas neste trabalho) 
e do Município de Porto Alegre.

Nota: Este trabalho foi desenvolvido a 
partir da disciplina CAP5359-3/1 — A Fo-
tografia do Invisível (Escola de Comunica-
ções e Artes - Universidade de São Paulo) 
cursada pela autora em 2013/2.

2. PLANTA GERAL DO MUNICÍ-
PIO DE PORTO ALEGRE, 1919. 
Autor: João Moreira Maciel. Original 
impresso, colorido, tinta s/papel, 
com coordenadas geográficas, escala 
1:125.000, com convenções, legendas 
e tabela de população. Impressão: 
Lithographia de Weingartner & Cia, 
Porto Alegre, 60,5X54,5 cm. Acervo 
Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul. Cópia digital: Ins-
tituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul. Sobre o mapa houve 
intervenções escritas para inserir da-
dos de referência, como nome, título, 
instituição.
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 3. A figura que aparece ao fundo 
é o CÓDIGO DE POSTURAS DE 
PORTO ALEGRE, 1829. Acervo: 
Arquivo Histórico de Porto Alegre 
Moysés Vellinho. Sobre ele foi 
inserido o resumo deste trabalho, 
procurando-se dar ao todo um 
efeito de palimpsesto.

4. PORTO ALEGRE PELO SUL, 
1852. Rudolph Hermann Wendroth. 
Reprodução de aquarela
Acervo: Instituto Histórico e Geográ-
fico do Rio Grande do Sul. A figura 
de fundo foi ajustada para receber 
sombreamento, conservando em 
parte sua transparência, servindo 
de fundo à página onde se apôs o 
abstract do presente trabalho. 

Porto Alegre Imagined.
City, Love Letters and Poetry

ABSTRACT. Cities are the subject of research in various fields 
of knowledge, whether in the economic, social, cultural, histo-
rical, anthropological as well as artistic. Cities are not limited 
to a real space, but they are full of imaginary places where fic-
tion takes place in the interiority of the subject, externalizing 
up after by their practices. Maps, photographs, love letters and 
poetry can be sources, is an academic making, is an art making. 
The purpose of this paper is to present visions of urban space 
in Porto Alegre, from epistolary sources combined with maps, 
manuscripts, drawings, paintings and photographs. We used a 
telegram, a greeting card , three poems and two love letters all 
from the 1920s . These documents are part of a larger set that 
covers the love letters of Francis to Mary (real characters who 
lived in Porto Alegre) and integrate a personal file. Were chosen 
for the preparation of this work, portions of these documents, 
which were posted personal accounts of the sender of the cor-
respondence, to put into relief its relationship with urban space 
metaphorized the sensibilitie of a lover. Once obtained virtual 
images of these documents, these were combined with maps 
and photographs, old documents and institutional city , forming 
with it a new file that prints another dynamic documents , now 
recombined with each other and also the actual photographs of 
the city made by the author.

KEYWORDS: Personal archives. Love Letters. Urban Imagi-
nary. Art.

Porto Alegre Imaginada. 
Cidade, Cartas de Amor e Poesia

RESUMO. Cidades são objeto de pesquisas em diversos campos do 
saber, seja no âmbito econômico, social, cultural, histórico, antro-
pológico como também artístico. Cidades não se limitam apenas 
a um espaço real, mas são plenas de imaginários, de lugares onde 
a ficção acontece na interioridade dos sujeitos, exteriorizando-se 
depois mediante suas práticas. Mapas, fotografias, cartas de amor 
e poesia podem ser fontes, seja de um fazer acadêmico, seja de um 
fazer artístico. A proposta deste trabalho consiste em apresentar 
visões do espaço urbano de Porto Alegre a partir de fontes episto-
lares combinadas com mapas, manuscritos, desenhos, pinturas e 
fotografias. Foram utilizados um telegrama, um cartão de felicita-
ções, três poemas e duas cartas de amor todos da década de 1920. 
Tais documentos são parte de um conjunto maior que abrange a 
correspondência amorosa de Francisco para Maria (personagens 
reais que viveram em Porto Alegre) e integram um arquivo pes-
soal. Escolheram-se, para elaboração deste trabalho, trechos destes 
documentos, onde foram destacados relatos pessoais do remetente 
da correspondência, para colocar-se em relevo sua relação com o 
espaço urbano metaforizado pela sensibilidade de um apaixonado. 
Uma vez obtidas imagens virtuais destes documentos, estas foram 
combinadas a mapas e fotografias, documentos antigos e institu-
cionais da cidade, formando-se com isso um novo arquivo que im-
prime outra dinâmica aos documentos, agora recombinados entre 
si e ainda a fotografias atuais da cidade feitas pela autora. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos pessoais. Cartas de amor. Imagi-
nário urbano. Arte.
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5. PLANTA DA CIDADE 
DE PORTO ALEGRE, 
CAPITAL DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO 
SUL, 1906. Autor: A. A. 
Trebbi. Original impresso, 
colorido, tinta s/papel, 
com orientação norte-sul 
e coordenadas geográficas, 
escala 1:13.400, com legen-
das desenhos de monu-
mentos arquitetônicos.
Impressão: Casa Editora 
Livraria do Commercio, 
Porto Alegre, 63,3X44 cm.
Acervo Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Gran-
de do Sul
Cópia digital: Instituto 
Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul. Sobre 
a figura foi feita a inserção 
do telegrama de Francisco 
para Maria (fig. 01), dado 
que marca o início da fase 
documentada do relaciona-
mento afetivo que ambos 
mantiveram.

6. VISTA GERAL DE 
PORTO ALEGRE, s/
data, de autor des-
conhecido. Gravura 
sobre papel. Acervo 
Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio 
Grande do Sul. Cópia 
digital: Instituto 
Histórico e Geográ-
fico do Rio Grande 
do Sul. Sobre a figura 
foi feita a inserção do 
segundo documento 
extraído da corres-
pondência amorosa, 
a saber, o cartão (fig. 
02). Entre o telegra-
ma e este cartão, o 
decurso de um ano.
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 7. Trechos do poema ”Footing” enviado a Maria em agosto de 1923. Manuscrito em lápis de cor azul, o poema 
tem conteúdo descritivo e crítico desta prática citadina que persistiu em Porto Alegre até por volta da década 
de 1950.  Ao fundo, fotografias feitas pela autora que receberam diversos tratamentos de imagem.  O andar pela 
cidade, o ver e ser visto, o sentido do convívio que traduz práticas sociais.

Na tarde radiante, todos vão a passeiar,
todos vão a rodar, todos vão a gyrar.
Pelas ruas, ascende o perfume da graça,
incensando, amoroso, a alegria que passa,
a alegria efêmera e bôa dos momentos.
Eu fico a ver esta onda humana que, agitada, 
a rodopiar, passa ante os meus olhos cansados.
(Que philosophia deliciosa,
a philosophia das attitudes!)

Todos passam... Homens activos, preocupados,
homens vagarosos, homens sabios,
mulheres faceiras, a entoar, nos gestos, o hynno
imprudente e ridículo da sedução,
mulheres futeis, mulheres inuteis,
todos passam pelas ruas,
todos andam, vertiginosamente, 
pela calçada anonyma das ruas,
atraz de um fim, atraz de um destino...
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 8. Combinação de duas imagens, a saber, a VISTA GERAL DE PORTO ALEGRE, s/data, de autor desconhecido, 
já utilizada em outra lâmina, mas agora recebendo sobreposição da PRIMEIRA INSTALAÇÃO DA SANTA CASA, 
década de 1840. Autor Desconhecido, s/d. Óleo sobre madeira. Acervo do Museu Julio de Castilhos. 
Sobre as imagens o poema “As Praças Velhas”, no qual Francisco fala sobre lugares que decaem da preferência popular 
nas cidades. Assim, em prosopopeia, deixa falar a velha praça, descrevendo a decadência dos elementos que compõem 
a paisagem, com apelo nostálgico bastante acentuado.

Pobres praças velhas!
Como me comove a sua melancolia,
como eu amo, como eu adoro as praças velhas,
com as suas árvores senis e belas,
.....................
com seu pobre repuxo,
antes faiscante de luxo,
de rica pedraria,
agora, mudo e repassado de ironia,
na sua melancholica solidão
Pobres praças velhas,
Onde o tempo poz a irradiação da agonia,
E a velhice pintou, no gesto do silencio,
A magestade da melancholia
Pobres praças velhas!
que já conheceram a agitação,
o tumulto, o delírio e a vida de um movimento;
que já conheceram
todo o esplendor, todo o deslumbramento
dos dias de festa, dos dias de alegria,
quando uma intensa e louca multidão
por ellas rodou, gyrando no turbilhão.
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9. Para compor esta lâmina, foi reiterada a imagem já utilizada anteriormente, a saber, a INSTALAÇÃO DA SANTA 
CASA, década de 1840, autor desconhecido, s/d, óleo sobre madeira, do acervo do Museu Julio de Castilhos combi-
nada a diversas fotografias da cidade extraídas do acervo digital Laudelino de Medeiros, edição do Instituto Histó-
rico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Combinando transparência e opacidade, foi sobreposto o poema “Canção 
dos Arrabaldes”. Francisco identifica e poetiza as áreas de exclusão das cidades, a periferia,  cujas ruas não possuem 
calçamento, onde os muros são quebrados e as casas pequeninas, acanhadas, cercadas de jardins que ele define como 
melancólicos.

Arrabaldes de muros quebrados,
Das casas pobres e pequeninas,
Das ruas desertas e cheias de pó,
Por onde passeiam, ironicamente,
Entre a poeira doirada do caminho,
A ansia e o tedio da vida.
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10. PORTO ALEGRE VISTA DO HOSPITAL,1852. Rudolph Hermann Wendroth. Reprodução de aquarela. Acervo: 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Sobre a imagem foram recombinadas diversas fotografias da 
cidade extraídas do acervo digital Laudelino de Medeiros, edição do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 
do Sul, e depois, sobre o conjunto, foi sobreposta parte de uma carta de Francisco para Maria, onde ele a compara 
à cidade de Porto Alegre (que fica às margens do Guaíba). Tal como a Valdrada de Calvino (1990, p.53), ela nasceu 
à beira de um lago, formando assim outra cidade, idêntica, que repete coisas e pessoas, pois: “Nada existe e nada 
acontece na primeira Valdrada sem que se repita na segunda”. Extraída de seu próprio espaço, ela se concretiza na 
intimidade do leitor.

Como vae essa mulher? “Que mulher?”... Essa que vive eternamente deitada, numa indolência de princesa 
oriental, ao longo do Guahyba, a espelhar no Crystal móvel das suas aguas? Essa, em quem Deus, no logar 
da boca, em vez de boca, poz um coração a sangrar de amor? Essa, em louvor da qual o sol acende lampa-
das de ouro? Essa, que esconde, num dos seus palácios encantados, a menina linda, a menina feliz, que é, 
afinal, a menina destes olhos tristes e exilados? Do teu Francisco.
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11. PLANTA DA CIDADE DE PORTO ALEGRE , 1833. 
Autor: Lívio Zambeccari. Colorido, aquarela sobre papel, 
com legenda, sem escala, original autografado, 27x15cm. 
Acervo Museo Del Risorgimento, Bologna, Itália Cópia 
digital: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul. Sobre a imagem, trecho de uma carta de Francisco. A 
geografia da cidade presentifica Maria para Francisco, que 
a concretiza pela ausência, poeticamente. 

Maria. Longos dias a te procurar em vão, andei 
pelas ruas da cidade. Meu vulto doloroso, meio 
esbatido entre a nevoa destes ultimos dias, era 
todo o anceio de uma busca e o desanimo de uma 
desillusão. Tu não me apparecias...
Da primeira claridade do dia, no meio do bulicio, 
entre o torvelinho humano, à meia tinta do 
crepusculo, sempre em vão, rodei pelos caminhos, 
em procura da minha vida, em procura de mim 
mesmo...
E tua figura, vezes e vezes, ephemeramente, aos 
olhos da minha illusão, na figura das outras mu-
lheres que passavam, vagas, indistintas, tecendo o 
meu engano.
Rodavam comigo a Saudade, a soluçar a canção 
das lagrimas, e o meu cigarro.

Foto 1. Vista de Porto 
Alegre do 22° andar do 
Edifício Galeria Nossa 
Senhora do Rosário, 
prédio situado no 
Centro Histórico da 
cidade, 2013. 
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Foto 2.  Parque Farroupilha, 
também chamado Reden-
ção, 2012. Vista do espelho 
d’água.

Foto 3. Cais de Porto 
Alegre, com seus típicos 
três guindastes sempre 
visíveis, 2013.
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Foto 4. Outra vista do 
espelho d’água do Parque 
Farroupilha, Redenção, 
2012.

Foto 5. Rua dos 
Andradas, sem 
data. Acervo Lau-
delino Medeiros.
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Foto 6. Dia de chuva. Foto 7. Reflexo em 
uma poça d’água. Torre 
do antigo prédio dos 
Correios e Telégrafos 
de Porto Alegre, onde 
atualmente se encontra 
sediado o Memorial do 
Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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