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Introdução 

           

 

 Esta pesquisa está na terceira edição porque já havia sido feita antes, tendo sido 

apresentada em 2010. Já a sua renovação ocorreu em 2011.  A pesquisa que havia sido 

feita, resultou em uma arrecadação de mais de 2.200 títulos .Em 2012 não houve 

renovação. Mas, tendo em vista que neste mesmo ano foram disponibilizados 

bibliografia sobre a imigração e colonização no Rio Grande do Sul através do site 

http://renegertz.com/publicacoes/textos  pode-se avaliar um número extenso, já 

que no dia 2-04-2013  este arquivo foi baixado cerca de 895 mais de 5 vezes por dia. E 

com isso, foi possível retomar o projeto. 

No programa de pós graduação da PUCRS existe uma linha de pesquisa 

chamada “ Sociedade, urbanização e imigração”, com um professor responsável: Prof. 

Dr. René Ernaini Gertz. Assim, acaba-se por constituir-se um centro de produção, em 

que a sua obrigação consiste em  manter atualizado todos os dados  relativos a este 

tema. 

 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. 

 Na pesquisa anterior desse projeto já foi levantada , até o presente momento,  

aproximadamente 1.740 registros bibliográficos, contando com 145 páginas digitadas 

com os dados colhidos. Por tudo isso, parece sensato disponibilizar através deste 

instrumento uma listagem bibliográfica nacional de bibliografia sobre o tema da 

imigração e colonização alemã no estado. 

http://renegertz.com/publicacoes/textos�


Resumo  

 

 O objetivo deste projeto visa a fornecer um levantamento bibliográfico sobre 

imigração e colonização alemã no RS da seguinte maneira: foi feito um levantamento 

bibliográfico através dos sites da universidade e outras instituições de ensino superior. 

Este levantamento foi iniciado pelo Professor Dr. René Gertz, com bolsistas, nos 

últimos anos, e desde então buscou-se a pesquisar mais fundo sobre esta temática, 

assim, organizando uma listagem bibliográfica extensa por meio do sistema eletrônico e 

disponível ao público, desde então buscou-se a pesquisar mais fundo sobre esta 

temática, assim, organizando este acervo bibliográfico extenso por meio do sistema 

eletrônico e disponível ao publico. 

A base é o Acervo Benno Mentz, que foi transferido para o DELFOS da 

PUCRS, no final de 2009, e está entre os mais importantes do Brasil quando o assunto é 

imigração alemã. Este acervo tem ligação com outro, o AIB-PRP, que apenas estimulou 

ainda mais a pesquisa embora este último não tenha a mesma temática.  

Este acervo tem um link no site do DELFOS (http://www.pucrs.br/delfos/?p=mentz) 

que agora tem um CD, contendo tudo que nele existe, desde o material iconográfico até 

os periódicos. 

 

Metodologia 

No que diz respeito à metodologia  buscou-se mais materiais que possam 

agregar-se à pesquisa ( como livros e revistas), além  de consulta aos programas de pós-

graduação das principais universidades do sul do Brasil: 

UFRGS,UNISINOS,UNISC,UFPEL, UPF,UFSM,UNIJUÍ,UFSC, UFPR, e também a 

PUCRS, onde se presumo exista maior possibilidade de terem sido feitos trabalhos 

relacionados ao tema. 

 

Resultados alcançados 

 

Atualmente ainda se encontra em fase de coletas de dados, sobre a classificação, 

pesquisa através de sites da internet muito embora grande parte já tenha sito feita. 

 

 

 

http://www.pucrs.br/delfos/?p=mentz�
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