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Resumo 

 

O Acervo Benno Mentz constitui valiosa fonte de informações aos interessados na 

temática da colonização alemã, pois abriga materiais diversos. E dentre os documentos mais 

procurados do Acervo, pode-se citar o conjunto de jornais encadernados que somam 34 títulos 

diferentes, abrangendo, principalmente, a produção jornalística em língua alemã publicada no 

Rio Grande do Sul, da década de 1860 até o início da década de 1940. As coleções de jornais 

encadernados do Acervo estão praticamente completas, apresentando como destaques o 

Deutsche Zeitung (1861-1917), o Koseritz’ Deutsche Zeitung (1885-1906) e o Neue Deutsche 

Zeitung (1906-1941), já entre os demais documentos importantes estão um fichário 

genealógico de cerca de 25.000 famílias de origem alemã no estado, jornais e almanaques em 

língua alemã, além de livros, revistas, arquivos pessoais de personalidades da política gaúcha, 

e ainda arquivos de empresas e material iconográfico. Incluem-se, também, alguns jornais em 

língua alemã posteriores à Segunda Guerra Mundial editados em São Paulo (Brasil-Post e 

Deutsche Nachrichten), além de jornais em língua portuguesa de alguma forma ligados ao 

tema da colonização alemã. 

 

Introdução 

 

No presente projeto, almeja-se que após a organização do Acervo Benno Mentz, suas 

informações possam ser acessadas pelos pesquisadores interessados, uma vez que o mesmo 

abriga coleções de documentos, jornais, almanaques, revistas, fotografias, mapas e mate riais 

diversos que servem como fonte de pesquisa para a compreensão da trajetória dos imigrantes 

alemães e de seus descendentes no sul do Brasil.  
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 O Acervo Benno Mentz, por iniciativa da família de Raul Santos, foi acolhido no 

DELFOS. Alguns de seus materiais encontram-se em estado não totalmente satisfatório, e, 

por isso, estão sendo acondicionados, de forma a que o processo de deterioração não continue.  

 

Metodologia 

 

 Inicialmente, apenas parte do acervo será trabalhada, o material referente à imprensa, 

em que os componentes estão sendo organizados e classificados, conforme título e data, de 

forma individual, e registrados através de numeração em ordem crescente de 0001 ao infinito. 

Nas etapas seguintes haverá a higienização, o tombamento, e, finalmente, a catalogação no 

sistema ALEPH, da Biblioteca Central Irmão José Otão. 

 
Resultados  

 

 Atualmente o projeto encontra-se na etapa final da organização, ou seja, registro e 

classificação dos componentes, contudo, quando da apresentação do projeto no XII Salão de 

Iniciação Científica, já será possível demonstrar resultados mais concretos.  
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