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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 
 

Francisco Marshall nasceu no dia 11 de dezembro de 1966, em Porto Alegre no 
Hospital Beneficência Portuguesa, filho de Ana Maria Dischinger Marshall e Paulo Boeira 
Marshall, neto de Augusta Becker Dischinger (1916-2011) e Francisco Emílio Dischinger (1904-
2002) e de Noemia Boeira Marshall (1912-2004) e Guilherme Schell Marshall (1908-1988). 
Entre seus antecedentes mais notáveis, destacam-se o herói farroupilha Rafael Pinto Bandeira e o 
filantropo abolicionista Guilherme Schell (comprava escravos para alforriá-los). Sua mãe, Ana 
Maria Marshall, professora da rede municipal de ensino aposentada como decana, foi laureada 
educadora emérita pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 1992. 

 
Francisco Marshall estudou nos colégios Santo Antônio e Nossa Senhora do 

Rosário. Formou-se em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 
1989, e doutorou-se em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) em 1996. Fez 
pós-doutorado nas Universidades de Princeton (EUA, 1998) e Heidelberg (Alemanha, 2009) 
como professor visitante. Atualmente, é professor no Departamento de História do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS. Além da docência, atua como pesquisador e 
orientador de estudos científicos. Paralelamente, contribui com a cultura de Porto Alegre por 
meio das atividades do StudioClio, pro bono. 

 
Sua trajetória tem dois eixos: a carreira de cientista e professor da UFRGS com 

renome internacional e fomentador e realizador da cultura em Porto Alegre. Como cientista e 
professor, Francisco Marshall atua nas áreas de História Antiga, Arqueologia Clássica, História 
da Cultura, História da Arte, Teoria da História, Iconologia e Museologia.  

 
Ainda estudante, recebeu o prêmio Jovem Pesquisador da UFRGS, em 1988. 

Logo após concluir a graduação, por seu bom desempenho, ingressou diretamente no doutorado. 
Sua tese de doutorado originou o livro “Édipo tirano, a tragédia do saber” (Editora da UFRGS e 
Editora da UnB, 2.000), com o qual ganhou o Prêmio Açorianos na categoria Ensaio de 
Humanidades, em 2001. Francisco Marshall realiza, desde 1997, o Projeto Apollonia, um amplo 
e pioneiro programa de pesquisas em História Antiga e Arqueologia Clássica que inclui 
escavações arqueológicas no sítio de Apollonia-Arsuf, em Israel, em parceria com a Tel Aviv 
University. Em suas expedições científicas internacionais, levou mais de 40 pesquisadores 
brasileiros ao Oriente Médio, produzindo grande impacto científico e educacional. 

 
Atuando como diretor do Museu da UFRGS, entre 1996 e 2002, projetou e 

implantou o novo “Museu da UFRGS, estado da arte em Museologia, ampliando os laços entre 
universidade, educação e sociedade”. Promoveu o Curso de Especialização em Museologia da 
UFRGS, formando 64 novos profissionais na área patrimonial. Em 2004, foi curador da 
exposição do cinquentenário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGs), inovando com 
museografias interativas para deficientes visuais e crianças. Ele apresentou conferências nas 
universidades norte-americanas de Princeton, da Califórnia e de Colúmbia, em Lyon (França), 
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Bose e Pisa (Itália), Heidelberg e Erfurt (Alemanha), Tel Aviv (Israel), Buenos Aires 
(Argentina), Valparaíso (Chile) e Montevideo (Uruguay), além de muitas universidades 
brasileiras. Dentre as numerosas publicações internacionais, destaca-se a publicação pela 
prestigiosa Oxford University Press.  

 
Mercê desta trajetória, Francisco Marshall foi eleito membro da Academia 

Nacional de Ciências de Buenos Aires, Argentina (2011). Recebeu também a prestigiosa bolsa 
de pesquisa Humboldt (2008-2009), que visa a “promover a cooperação internacional entre 
pesquisadores altamente qualificados”, concedida exclusivamente “aos indivíduos que 
demonstraram realizações extraordinárias na pesquisa e que contribuem significativamente para 
a cooperação e a compreensão internacionais.” (declarações da Fundação Alexander Von 
Humboldt).  

 
Paralelamente à sua atuação acadêmica, Francisco Marshall se destaca 

especialmente como promotor e realizador cultural em Porto Alegre, desde os anos 1990, em 
especial desde a fundação do StudioClio, Instituto de Arte & Humanismo, dia 20-09-2005, na 
Cidade Baixa, em Porto Alegre. Neste Instituto, desenvolve-se uma programação intensa e muito 
original, que se tornou rapidamente parte substantiva do cenário cultural porto-alegrense. Com 
apoio de seu irmão, Otávio, administrador do espaço, e capitais de origem familiar, este instituto 
independente valoriza com alta qualidade todos os campos da memória e da criação cultural, da 
música, das artes visuais, da literatura, das ciências, da filosofia, da gastronomia cultural, da 
profissionalização das artes, do cinema, do teatro entre outras. De caráter autônomo e espírito 
inovador, o StudioClio promove simultaneamente grandes nomes locais, nacionais e 
internacionais e jovens talentos de nossa comunidade, que ali encontram ponto de partida para 
trajetórias artísticas relevantes.  

 
No StudioClio, Francisco Marshall atua como curador voluntário, concebendo a 

programação, convidando artistas e docentes, realizando atividades culturais, educacionais e de 
difusão científica e, sobretudo, zelando pela constante atividade de um espaço que já se integrou 
ao espaço cultural de Porto Alegre. Por essas atividades, o StudioClio já recebeu premiações 
importantes, como o troféu Líderes e Vencedores, da Federasul (2010) e o Prêmio Fato Literário 
RBS-Feira do Livro, 2011.  

 
Em face de sua atuação e contribuição para a nossa comunidade, principalmente 

nas áreas culturais, educacionais e científicas, tomamos a iniciativa de indicá-lo como merecedor 
do título de Cidadão Emérito de Porto Alegre. 

 
 
Sala das Sessões, 5 de julho de 2012. 

 
 
 
 

VEREADOR DR. GOULART 
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Subscrição dos vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre para a 
concessão do título de Cidadão Emérito de Porto Alegre ao senhor Francisco Marshall, com 
base no inc. V do § 2º do art. 82 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, bem como no § 
1º do art. 133 do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre: 



PROC. Nº 1382/12 
PLL     Nº   106/12 

 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI 
 
 

 
Concede o título de Cidadão Emérito de Porto 
Alegre ao senhor Francisco Marshall. 

 
 
Art. 1º  Fica concedido o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre ao senhor 

Francisco Marshall, nos termos da Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.  
 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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