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ACERVOS SOBRE HISTÓRIA PLATINA 
EXISTENTES NOS CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL 

Heloisa Jochims Reichel 
Ieda Gutfreind 

APRESENTAÇÃO 

As oportunidades para wna maior integração dos países banhados 
pela bacia do rio da Prata, propiciadas pelos Seminários de Integração 
do Cone Sul, que a Univers idade Federal do Rio Grande do Sul/ UFRGS 
vêm realizando desde 1989, começam a apresentar resultados. 

É o caso desta Relação dos Acervos de Fontes Documentais e Bi
bliográficas sobre História Platina , existentes nos Núcleos de Pesquisa 
vinculados aos Cursos de Pós-Graduação das Universidades do Estado, 
que ora apresentamos. 

Fruto do trabalho desenvolvido pelo GRUPO DE DISCUSSÃO 
IDSTÓRIA PLATINA, durante o II Seminário de Integração do Cone 
Sul, que ocorreu em setembro de 1991, esta Relação tem por objetivo 
apresentar a documentação histórica relativa aos países que integram a 
bacia do Prata e que se encontra disponível nos Acervos dos cursos de 
Pós-Graduação do Estado. Para tal , foi feito um levantamento das fon
tes docwnentais e bibliográficas existentes nas três instituições de ensi
no superior da Grande Porto Alegre e que realizam pesquisa sobre o 
tema ; a Pontificia Universidade Católica - PUC/RS, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, e a Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos - UNISINOS. 

Heloisa .lochims Reichel e Ieda G utfrcind foram professoras do Departamento de 
História e do CPG em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
atualmente trabalham no CPG em História da UNISINOS. 

Anos 90, Porto Alegre, n.2, maio 1994 143 



 
 

Cabe aqui apontar os motivos que levaram a organização desta pu
blicação. 

Durante os encontros promovidos pelo GRUPO DE DISCUSSÃO 
HISTÓRIA PLATINA, para o qual foram convidados os pesquisadores 
que trabalham com temas referentes à Região, ocorreu a apresentação 
dos proj etos de pesquisa de professores e alunos, que se encontram em 
andamento nos cursos de pós-graduação das universidades acima menci
onadas. Na ocasião, verificou-se que era signifi cativo o número de pes
quisas que apresentavam alguma relação entre si, sej a quanto ao objeto 
de estudo, sej a quanto ao período ou quanto ao espaço trabalhado. Igual
mente, constatou-se uma série de dificuldades comuns ao desenvolvimento 
das pesquisas. Dentre elas, destacou-se a defi ciente divulgação dos Acer
vos conhecidos e levantados por cada pesquisador. 

Na tentativa de socializar informações e dar irúcio a um maior inter
câmbio entre pesquisadores, combinou-se a elaboração de um documento 
que apresentasse os acervos sobre História Platina, provenientes de arqui
vos e bibliotecas existentes na Espanha, na Argentina, no Uruguai e no 
Brasil , disponíveis nos N úcleos de Pesquisa dos cursos de Pós-Gradua
ção, aos quais os pesquisadores se acham vinculados. Para esse dossiê, 
cada uma das insti tuições ali representadas entregou à coordenadora do 
GRUPO as informações que dispunha , resultando daí esta publicação. 

Cabe, portanto, agradecer à cooperação dos cursos consultados, 
mais diretamente ao CPG em História da PUC/RS, na pessoa da profes
sora Sandra M. L. Brancato, coordenadora do N úcleo de Pesquisa em 
Relações In ternacionai s do Brasil e ao CPG em Históri a da UNISINOS, 
na pessoa de sua coordenadora, professora Beatriz Vasconcelos Franzen. 

NÚCLEO DE PESQUISA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
DO BRASIL 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS 

Coordenadora -Profa. Dra. Sandra ML. Branca/o 
Coordenadora Adjunta- Prof Cláudia Musa Fay 

Prof Helder G. da Silveira 
Profa. Ana Luiza Se/ti 

O Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais do Brasil , do 
Curso de Pós-Graduação em ll istória, possui documentação provenien
te da doação de material de pesquisa de alunos mestrandos e doutoran
dos desta Universidade . 
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Este acervo sobre História Platina possui: 

1- Documentação do Centro de Pesqu isa e Documentação da 
Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV) - Rio de Janeiro 

1. 1nfonnações sobre as re lações b ilaterais Brasil/Argentina e do 
segundo governo de Vargas ( 1951 -1952). 

1. 1. Arquivo Oswaldo Aranha 
a) Ano 1934 até 1939 
b) Ano 1942 até 1944 
c) Ano 195 1 até 1954 

1.2. Arquivo Getúlio Vargas 
a) Ano 1932 até 1939 
b) Ano 1942 até 1944 
c) Ano 195 1 até 1954 

1.3. Arquivo de Orlando Leite Ribeiro, Paulo Hasslocher, Cyro de 
Freitas Vai/e, Leopoldo Diniz Jr. , João Alberto Lins de Barros, João 
Goulart, Wa/terJobim, Pimentel Brandão, Péricles Lucena, Maciel Fi
lho, Oscar da Fontoura, Juan Domingo Perón, Batista Luzardo, Rómulo 
Almeida, Raul Fernandez e Oscar Lorenzo Fernandez. 

Anos de 1951 até 1954 

2. Relações Políticas Brasil-Argentina : a questão do Chaco, a ques
tão dos exilados, problemas de fronte ira 

2 .1 . Arquivo Getúlio Vargas 
Anos 1937 até 1943 

2.2. Arquivo Getúlio Vargas 
Anos 193 9 até 1944 

II. Documentação do Arquivo Histórico do Itamaraty 

1. Correspondência d iplomáti ca re lativa ao Reconh ecimento da 
República Brasileira pelos países da Bacia do Prata : Uruguai, Paraguai e 
Argentina 

2. Tratado do ABC (ano 19 15) 
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III. Documentação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
de Janeiro. 

Informações sobre a ingerência argentino-brasileira na questão do 
Chaco: 

Arquivo José Carlos de Macedo Soares 
Anos 1935 até 1938 

IV. Documentação da Biblioteca Nacional- Rio de Janeiro. 

I. Informações sobre a ingerência argentino-brasileira na questão 
do Chaco: 

Arquivo Afrânio de Mel/o Franco 
Anos 1933 até 1935 (em microfilme) 

2. Jornais Microfilmados: 
a) Diário de Notícias (RJ) -março a abril de 1954 
b) Tribuna da Imprensa (RJ) -março a abril de 1954 

V. Documentação do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 

Informações sobre aspectos estratégico-militares nas relações Bra
sil/ Argentina: 

Arquivo Goés Monteiro 
a) Ano 1935 
b)Anos 1951 até 1954 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (MESTRADO) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL- UFRGS 

O Curso de Pós-Graduação em História da UFRGS não possui 
núcleos de pesquisa formalmente organizados. Os acervos existentes 
vinculam-se diretamente às pesquisas individuais ou de grupo desen
volvidas por seus professores. 

A linha de pesquisa História Platina apresenta os seguintes proje
tes em andamento: 
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I -ARQUEOLOGIA HISTÓRICA MISSIONEIRA 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Arno Kem 
O projeto visa a implementação de atividades de pesquisa histórica 

e arqueologia histórica através de prospecções, escavações, análises 
laboratoriais e estudo das fontes escritas. Tem como objetivo a recupe
ração dos remanescentes das ruínas e sua integração ao patrimônio cul
tural nacional, dentro da campanha da UNESCO para a preservação e 
restauração das missões jesuítico-guaranis. 

A documentação e material coletado encontra-se no Núcleo de 
Arqueologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas do IFCHI 
UFRGS. 

II- A REGIÃO PLATINA NOS SECULOS XVII E XVIII: CONCEITO 
E REALIDADE 

Pesquisadores responsáveis: 
Profa. Dra. Heloisa Jochims Reichel e Profa. Dra. Ieda Gutfreind 

A pesquisa se divide em dois sub-projetos que são: A estrutura 
económico-social das campanhas da Argentina, Uruguai e Rio Grande 
do Sul e O gaúcho e suas manifestações culturais. Seus objetivos prin
cipais são: 

- através da abordagem teórico-metodológica da categoria modo 
de produção, contribuir para uma melhor definição do que fundamenta 
as áreas que compões a Região Platina, durante o período colonial. 

-através da análise das historiografias nacionais e do levantamen
to de documentação, recuperar o processo histórico da referida região. 

Este acervo reúne fontes bibliográficas e documentais pertinentes 
à temática da pesquisa, selecionadas de acordo com as seguintes pala
vras chaves: área geográfica, histórico, comércio e produção, sistema 
de produção, relações de produção, uso e propriedade da terra, uso e 
propriedade do gado, outras atividades econômicas, histórico do gaú
cho, peões e vagos, pecuaristas e proprietários de terras, relações soci
ais, habitação, vestuário, alüncntação, lazer, valores culturais, etnias, 
etimologia, processo politico, ocupação do território. 

Os arquivos e bibliotecas consultados foram: 
- Arquivo Histórico/RS, Arquivo Público/RS, Arquivo Histórico 

Moysés Vellinho -Biblioteca Pública!RS, Biblioteca Rio-Grandense, 
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Núcleo de Pesquisa em História/UFRGS, Biblioteca Central!UFRGS 
Biblioteca Setorial das Ciências Sociais e Humanidades/UFRGS, Insti: 
tu to Anchietano de Pesquisas /UNI SINOS, Arquivo Histórico Nacional/ 
Rio de Janeiro, Archivo General de la Nación/Montevideo, Biblioteca 
Nacional/ Montevideo, Archivo General de la Nación/ Buenos Aires, 
Arquivo Ultramarino/Lisboa, Arquivo Militar/ Lisboa, Biblioteca Na
cional/Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo/Lisboa, Archivo 
Historico Nacional/Madrid, Archivo General de Indias/Sevilla. 

A documentação consultada que encontra-se reproduzida e/ou fi-
chada é a seguinte: 

-Inventários dos Códices da Fazenda Real/ Brasil 
-Bandos e Atas do Cabildo de Montevideo 
-Bandos e Atas do Cabi ldo de Buenos Aires 
-Acuerdos dei Cabildo de Buenos Aires 
-Atas do Cabildo de Santa Fé 
-Livros de Registro/APRS 
-Coleção "Docwnentos Interessantes para a História e Costumes 

de São Paulo" 
-Coléccion de Documentos para la Historia Económica y Finan-

ceira de la Republica Oriental do Uruguai 
-Livros de Vereança da Villa do Rio Grande de São Pedro 
-Livros de Registro da Vedaria do Rio Grande de São Pedro 
-Correspondencia passiva da Câmara de Vereadores/ PA 
-Documentos dos AGN/ Buenos Aires referentes a la guerra de la 

independencia y emancipación politica de la Republica Argentina y de 
otras secciones de America - antecedentes coloniales 

-Documentos extraídos do Archivo General de Indias/Sevilla -
servicio de microfilmes Buenos Aires -Biblioteca Riograndense I sala 
Silva Paes 

-Docwnentos publicados nas Revistas do II-IG/Brasil, IHG/RS, II-IG 
e Etnográfico/ Brasil e Arquivo Público Nacional/RI 

-Docwnentos diversos do F ondo Docwnental do AGN/Montevideo 
-Manuscritos da Coleção de Angelis. 
O acervo se constitui, também, de uma relação da bibliografia so

bre o tema pesquisado, existente nas bibliotecas de Porto Alegre, Rio 
Grande, Montevideo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, sendo que, a cada 
obra, corresponde uma ficha de apreciação e outra de conteúdo. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS TEUTO-BRASILEIROS 
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) 

Coordenador: Prof D1~ Arthur Blasio Rambo 

O Núcleo de Estudos Teuto-Brasileiros, criado na âmbito doMes
trado em História, com área de concentração em Estudos Ibero-Ameri
canos, desenvolve uma série de projetos sobre a imigração alemã no 
Brasil e também nos outros países da América do Sul. 

Um desses projetos, considerado prioritário, objetiva recuperar a 
Imprensa Teu/o-Brasileira. Consiste, essencialmente, em identificar e 
listar tudo o que foi escrito sobre a imigração alemã e escrito por imi
grantes, existente nos diversos acervos . Com isso, se pretende facilitar 
aos pesquisadores dessa temática a localização das fontes e a sua con
sulta. 

O trabalho se acha concluído em dois acervos :da biblioteca do 
Instituto Anchietano de Pesquisa e do Acervo Mentz da UFRGS. Fez-se 
a listagem em ordem alfabética dos títulos, com indicação bibliográfica 
completa. 

Encontram-se em fase de conclusão as listagens dos acervos do 
Instituto Histórico de São Leopoldo e da Sociedade Antonio Vieira, que 
é o maior de todos e encontra-se depositado na antiga sede da Unisinos. 

Outros acervos, existentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, 
São Paulo e outros estados do Brasil, vêm sendo listados desde abril de 
1992. Em fase de listagem encontra-se também o acervo sobre as Mis
sões. 

Apresenta-se à disposição dos interessados, no Núcleo de Estudos 
Teuto-Brasileiros, a relação bibliográfica do Acervo Mentz e do Institu
to Anchietano. 
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