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Resumo

Este  projeto  pretende  organizar  e  disponibilizar,  ao  público  acadêmico  e  demais 

interessados na temática, fontes bibliográficas referentes à imigração e colonização alemã no 

estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, estão sendo feitos levantamentos bibliográficos em 

sites da  internet de instituições superiores de ensino, e digitação de eventuais materiais que 

venham a agregar mais fontes à pesquisa. Além disso, pretende-se dispor os resultados na 

internet, mais especificamente no site do “DELFOS – Espaço de Documentação e Memória 

Cultural”, da PUCRS, no link referente ao Acervo Benno Mentz.

Introdução

O presente projeto almeja a organização de uma bibliografia nacional e internacional 

sobre a temática da imigração e colonização alemã no Rio Grande Sul, tema esse de interesse 

de  pesquisa  do  professor  Dr.  René  E.  Gertz,  iniciada  por  volta  dos  anos  1970.  Assim, 

organizar esse grande acervo bibliográfico e disponibilizá-lo, por meio de acesso eletrônico 

ao público acadêmico e interessados de um modo geral é o principal objetivo desse trabalho. 

Temos ainda,  como alçada  inicial,  o texto  de Giralda Seyferth  “Imigração  e  Colonização 

Alemã no Brasil: uma revisão da bibliografia”, publicado nos anos 1980, na Revista Brasileira 

de Informação Bibliográfica em Ciências  Sociais  (BIB, n. 25, 1988), onde ela  inicia  uma 

revisão bibliográfica sobre a imigração alemã no Brasil e no Rio Grande do Sul, trabalho esse 

a que, de alguma forma, nos propomos a dar continuidade e ampliação.

O início desse projeto foi estimulado quando o Acervo Benno Mentz, que – ao lado do 

Arquivo Histórico Professor José Ferreira da Silva (Blumenau) e do Instituto Martius-Staden 
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(São Paulo) – deve estar entre os três mais importantes acervos documentais sobre o assunto 

existentes no Brasil, foi transferido para o “DELFOS – Espaço de Documentação e Memória 

Cultural”, da PUCRS, no final do ano de 2009. Além disso, a doação do acervo Centro de 

Documentação sobre a AIB e o PRP, para a mesma instituição, veio a somar mais material de 

interesse à pesquisa, embora este último acervo não seja específico da temática.

O  Acervo  Benno  Mentz  já  possui  um  link (em construção)  no  site  do  DELFOS 

[http://www.pucrs.br/delfos/?p=mentz],  link que  também  será  estabelecido  para  o  CD-

AIB/PRP. Dessa forma,  esses dois acervos terão uma ligação com o público externo para 

pesquisa. Por tudo isso, parece sensato disponibilizar através deste instrumento uma listagem 

bibliográfica nacional e internacional de bibliografia sobre o tema da imigração e colonização 

alemã no estado.

Metodologia

Tendo-se por objetivo fazer um levantamento bibliográfico sobre a imigração e 

colonização  alemã  no  Rio  Grande  do  Sul,  inicialmente,  essas  fontes  foram buscadas  da 

seguinte forma: Registros em ficha de uso pessoal do professor Dr. René E. Gertz; digitação 

dos Anais dos Simpósios de História da Imigração e Colonização, disponíveis em livros e em 

CD-ROM; consultas às principais instituições que se dedicam ao tema, que são, sobretudo, os 

programas de pós-graduação em História  e Ciências  Humanas  em geral  de universidades, 

como UNISINOS, UPF, UNIJUI, UNISC, Faculdades EST (São Leopoldo), além de PUCRS 

e UFGRS, e outras instituições de ensino superior, mesmo que não possuam programas de 

pós-graduação na área, como UNIVATES (Lajeado), FEEVALE (Novo Hamburgo), ULBRA 

(Canoas), FACCAT (Taquara); pesquisas em acervos bibliográficos de instituições como o 

Museu Histórico Visconde de São Leopoldo,  bibliotecas universitárias;  além de editoras e 

revistas, bibliotecas e outras instituições.

As indicações bibliográficas levantadas deverão ser classificadas, em primeiro lugar, 

por tipos (“livros”, “teses/dissertações”, “capítulos de livros”, “artigos” etc.), e seu conteúdo 

(“assunto”)  enquadrado  em  categorias,  como  “economia”,  “política”,  “sociedade”, 

“instituições  religiosas”,  “associações  recreativas”,  “contatos  interétnicos”  –  só  para  citar 

alguns. Para montar o arquivo eletrônico que deverá agregar esse material  se recorrerá ao 

pessoal  especializado  em  Biblioteconomia  da  Biblioteca  Central  da  PUCRS.  Quanto  à 
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elaboração do arquivo eletrônico, se contará com o assessoramento do pessoal da Informática 

da Universidade.

Resultados (ou Resultados e Discussão)

Atualmente  as  atividades  encontram-se  em  fase  de  coleta  de  dados,  através  das 

pesquisas em sites da internet de instituições superiores do Rio Grande do Sul e digitação de 

demais materiais encontrados sobre a temática da imigração e colonização alemã no estado 

sul-rio-grandense. 

Dessa forma, conseguiu-se, até o presente momento, levantar aproximadamente 1.740 

registros bibliográficos, contando com 145 páginas digitadas com os dados colhidos.

Conclusão

Percebemos a importância de estudar, principalmente para pesquisadores da área das 

Ciências Humanas, a história da imigração e colonização alemã no estado do Rio Grande do 

Sul,  uma vez que os  imigrantes  foram parte  importante  da formação étnica  e  cultural  do 

estado. Partindo disso, evidencia-se a grande relevância de um acervo bibliográfico sobre essa 

temática  visando  a  contribuir  para  a  pesquisa  histórica,  agregando  material  e 

disponibilizando-o ao público interessado.
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