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OSWALDO VERGARA: VIDA E OBRA. João Luis dos Santos, Fabricio Romani Gomes, Luiza Horn 
Iotit – Departamento de História e Geografia, Centro de Ciências Humanas e Comunicação/Universidade 
de Caxias do Sul, Alexandre Cortez Fernandes – Departamento de Ciências Jurídicas, Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas/Universidade de Caxias do Sul, Fábio Vergara Cerqueira - UFPEL. 
O objetivo do projeto “Oswaldo Vergara: vida e obra” é elaborar e publicar um livro referente à biografia de 
Oswaldo Fernandes Vergara e sua contribuição na vida política, jurídica, social e intelectual do Rio Grande do Sul, 
nas sete primeiras décadas do século XX. O projeto completou um ano em junho de 2002. Até o momento, a 
pesquisa contemplou duas etapas do projeto original: o levantamento de fontes e a revisão bibliográfica. Em relação 
a primeira, foram consultados os acervos dos seguintes locais: Biblioteca Central BICE/UCS – setor de Coleções 
Especiais; no Centro de Documentação da UCS - CEDOC, onde se encontra em fase de seleção e catalogação, 
documentos, fotografias, cartas e jornais doados pela família Vergara; no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e 
nos seguintes arquivos: da Varig, do Hospital Parque Belém e do Correio do Povo. Também foram realizadas 
entrevistas com o Dr. Manoel Braga Gastal - Conselheiro Jurídico do Hospital Parque Belém e advogado laureado 
com a medalha Oswaldo Vergara do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e com moradores do Belém 
Velho que conviveram com Vergara. Em relação a revisão bibliográfica, optou-se pela análise de obras voltadas para 
a fundamentação teórica-metodológica da pesquisa, em especial, as relacionadas ao gênero biografia. O trabalho 
realizado até o momento permite concluir que a participação de Vergara no cenário jurídico e empresarial do Rio 
Grande do Sul é mais expressiva do que inicialmente se teve idéia. A cada passo, a cada documento, constata-se sua 
importância e influência na História Riograndense e do Brasil. 
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