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bem como do curso de História e do mestrado em De-
senvolvimento Regional das Faculdades Integradas de 
Taquara (Faccat).



Prefácio

É com enorme satisfação que apresento ao leitor este 
livro Gênero, identidade étnica e poder: mulheres na imi-
gração alemã no Rio Grande do Sul, que resulta das aná-
lises desenvolvidas na dissertação de mestrado e na tese 
de doutorado que Marlise Regina Meyrer e Daniel Luciano 
Gevehr, respectivamente, defenderam junto ao Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos). 

Empenhados em desvendar o universo feminino teu-
to-sul-rio-grandense, os talentosos historiadores, apesar 
de contemplarem contextos, espaços e temporalidades dis-
tintos, oferecem significativa contribuição à historiografia 
do Rio Grande do Sul, em especial, para a que trata da 
história da imigração, na medida em que discutem os con-
dicionantes e os diferentes elementos simbólicos presentes 
na construção das representações sobre o feminino na área 
de imigração alemã do Vale do Rio dos Sinos.

Como bem apontado pelos pesquisadores, a historiogra-
fia clássica produzida sobre a atuação das mulheres na so-
ciedade teuto-sul-rio-grandense não apenas as tratou como 
um bloco homogêneo, reforçando representações estereoti-
padas – e que valorizavam determinadas condutas e valores 
morais, sobretudo, associados à operosa mulher imigrante 
alemã –, como também desconsiderou a multiplicidade de 
identidades que se forjaram a partir de elementos sociocul-
turais, religiosos e de gênero nas últimas décadas do século 
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XIX e nas primeiras do século XX, tanto nos espaços rurais 
quanto nos urbanos. Mais do que retirar essas múltiplas 
mulheres de sua condição de invisibilizadas ou excluídas 
das versões consagradas da história da imigração alemã, 
Marlise e Daniel propõem-se a dotá-las de um rosto, de uma 
trajetória e identidade, no que são muito bem-sucedidos.

Se o texto de Marlise, “A produção da distinção: gê-
nero, etnia, religião e classe social como propriedades de 
divisão de um espaço escolar na virada do século XIX para 
o XX”, trata de uma escola feminina alemã – a Evangelis-
ches Stift –, que funcionava em regime de internato, em 
Hamburgo Velho, desde o final do século XIX, dedicando-
-se, portanto, à análise da formação escolar das, assim 
denominadas, “moças das melhores famílias”, o texto de 
Daniel, “Jacobina Mentz Maurer: gênero, poder e produ-
ções discursivas na Colônia Alemã de São Leopoldo”, abor-
da tanto as representações construídas sobre os Mucker 
– designação dada a um grupo de imigrantes alemães que, 
entre os anos de 1868 e 1874, envolveu-se em um conflito, 
em Sapiranga, Rio Grande do Sul –, quanto as que foram 
elaboradas sobre uma jovem mulher, Jacobina, reconheci-
da como a líder religiosa do grupo que se instalou no Morro 
Ferrabrás e foi perseguido por suas práticas religiosas e 
morais tidas como condenáveis.

Fundamentando-se em pressupostos teórico-metodo-
lógicos da História Cultural, da História Social e da Histó-
ria das Mulheres, ambos os textos recorrem a uma gama 
bastante variada de fontes, que incluem documentos ofi-
ciais [administrativos e criminais], legislação [imperial e 
republicana], imprensa, literatura, fotografias, cinema e 
iconografia, visando à análise e à compreensão da dinâmi-
ca que envolveu os diferentes discursos e representações 
produzidos sobre as “moças das melhores famílias” e sobre 
a “curandeira e fanática religiosa do Ferrabrás”. 
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Os textos publicados nesta obra refletem não somente 
o talento e a perspicácia dos dois pesquisadores, como tam-
bém o compromisso – e a ousadia que isso envolve – com a 
escrita de uma outra história das mulheres imigrantes no 
Rio Grande do Sul, uma história bastante distante daquela 
que viajantes, cronistas e memorialistas do século XIX e da 
primeira metade do século XX produziram e difundiram. As 
análises empreendidas por Marlise e Daniel não se limitam 
a comprovar a possibilidade de resgatarmos as mulheres – 
e também as sensibilidades – da invisibilidade a que foram 
relegadas por certa historiografia; por meio delas, podemos 
reconstituir as estratégias narrativas e visuais e, especial-
mente, os mais complexos e antagônicos sentimentos en-
volvidos no processo de construção de sua(s) identidade(s).

Envolvidos em projetos de pesquisa que tematizam 
a história, as imagens e as representações da imigração e 
colonização alemã no Rio Grande do Sul e que se propõem 
a refletir sobre o patrimônio cultural material e imaterial 
da região do Vale do Rio dos Sinos, Marlise e Daniel vêm 
dando continuidade, nas instituições de ensino superior 
em que atuam – a UPF, a Faccat e o ISEI, respectivamente 
–, às reflexões fecundas que iniciaram durante o mestrado 
e o doutorado. As primeiras discussões que realizaram so-
bre o universo feminino teuto-sul-rio-grandense – aquelas 
que poderíamos denominar de seminais – encontram-se 
nos textos que compõem esta obra. Neles, o leitor encon-
trará evidenciadas a postura crítica e a salutar inquieta-
ção dos autores diante das opções pela linearidade e pela 
homogeneidade presentes nas abordagens historiográfi-
cas sobre a história das mulheres nas áreas de imigração 
alemã no Rio Grande do Sul.

Profa. Dra. Eliane Cristina Deckmann Fleck  
Programa de Pós-Graduação em História da Unisinos.



Introdução

Os dois trabalhos apresentados neste livro têm como 
recorte espacial a região de imigração alemã do Vale do 
Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Entretanto, a imi-
gração alemã não se constitui na temática central desta 
obra. Embora atravesse os textos de forma intrínseca, ela 
será, aqui, uma espécie de pano de fundo para as análises 
apresentadas. Dessa forma, a imigração alemã é um dos 
componentes identitários na caracterização das sociedades 
em estudo em nossa obra e, portanto, fundamental para o 
entendimento das problemáticas levantadas.

A historiografia que estuda esse espaço geográfico e 
a sociedade que nele se desenvolveu, a partir do século 
XIX, quando passou a receber significativos contingentes 
de imigrantes alemães, tem enfatizado os imigrantes e 
seus descendentes de forma única, dando pouca atenção às 
diferenças – e especificidades – no interior do grupo. Isso 
despertou nosso interesse em identificar algumas dessas 
diferenças, dentre as quais, as que dizem respeito aos pa-
péis assumidos pelos gêneros masculino e feminino, o que 
nos conduziu ao estudo sobre as mulheres na zona de imi-
gração alemã. No entanto, o grupo formado pelas mulheres 
de origem étnica germânica também não se constitui em 
um bloco homogêneo, trazendo, em sua dinâmica interior, 
outros princípios de divisão e produção de espaços segmen-
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tados, como são os exemplos encontrados nos campos reli-
gioso, cultural e, principalmente, social.

Nesse sentido, nossa proposta é estudar este segmen-
to específico: as mulheres na região de colonização alemã 
do Rio Grande do Sul, buscando apreender as diferenças 
sociais do grupo que, mesmo compartilhando uma identi-
dade de gênero e também étnica, reunia realidades sociais 
e culturais distintas. Em outras palavras, buscamos, por 
meio dos recortes aqui delimitados, compreender o proces-
so de distinção social e cultural dentro do universo femini-
no teuto-sul-rio-grandense, bem como a produção dos ele-
mentos simbólicos dessa distinção, que, em última análise, 
constitui-se na luta pela imposição de uma determinada 
visão de mundo, uma luta que se traduz tanto simbolica-
mente quanto na experiência cotidiana.

Nessa perspectiva de análise é que procuramos discu-
tir as noções de identidade étnica e de gênero com as rela-
ções de poder que se estabelecem na dinâmica de funcio-
namento desse grupo constituído por mulheres de origem 
germânica. Afinal, somente se torna possível compreender 
essa dinâmica e os discursos que são produzidos sobre es-
sas mulheres, se tomarmos como ponto de partida o campo 
de produção dessas representações construídas e difundi-
das por diferentes sujeitos — que são, por sua vez, influen-
ciados por diferentes contextos e motivações.

Historiadores clássicos dessa sociedade teuta, como 
Willems (1980) e Roche (1969), dedicaram poucas linhas 
em suas obras ao gênero feminino, nas quais transpare-
ce uma imagem da mulher “colona”, em contraste com a 
“lusa”. Destacam, entre outras, a capacidade de trabalho 
da “colona”, a sua maior liberdade de movimentação social 
e a sua participação nas decisões econômicas da família. 
Um espaço um pouco maior destinou-lhe Amado (1978), 
em sua obra sobre os Mucker; mesmo assim, porém, pouco 
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avançou além do exposto pelos autores citados. As obras 
referendam, portanto, a representação estereotipada da 
mulher da sociedade teuto-sul-rio-grandense, valorizando 
características tidas como essencialmente ligadas às mu-
lheres da região de colonização alemã no Rio Grande do 
Sul, tais como: trabalho, maternidade, papel econômico no 
meio rural e, acima de tudo, responsabilidade pela organi-
zação doméstica e familiar. 

De um lado, buscamos entender como esses dois uni-
versos femininos teuto-sul-rio-grandenses – o rural e o 
urbano – constituíram-se e, de outro, como eles foram re-
presentados. Foram essas representações que, em última 
análise, atribuíram uma gama de sentidos ao grupo em 
questão, definindo-o por sinais ora positivos, ora negati-
vos. Dito de outro modo, essas representações acabaram 
definindo as condutas consideradas corretas e as que deve-
riam ser extirpadas do meio social.

A fim de contemplar tais questões, apresentamos aqui 
dois textos que trazem abordagens distintas dessa socie-
dade no final do século XIX e início do século XX. Ambos 
revelam a multiplicidade de identidades que se articulam 
na composição de um espaço social, atuando como uma es-
pécie de capital que adquire maior ou menor valor confor-
me o contexto histórico, o meio e o grupo de pertencimento.

O primeiro texto, intitulado “A produção da distinção: 
gênero, etnia, religião e classe social como propriedades de 
divisão de um espaço escolar na virada do século XIX para o 
XX”, trata de uma escola feminina alemã em regime de in-
ternato, que funcionava desde o final do século XIX na loca-
lidade de Hamburgue-Berg,1 com o nome de “Evangelisches 
Stift” (atualmente conhecida como Fundação Evangélica). 

1 Hamburger-Berg, posteriormente denominado “Hamburgo Velho”, foi a loca-
lidade onde se iniciou a povoação que deu origem ao município de Novo Ham-
burgo, instituído como tal em 1927.
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O trabalho atém-se, especialmente, à documentação do pe-
ríodo entre 1886 e 1927. As fontes relativas a essa insti-
tuição revelaram, no que diz respeito ao seu público-alvo, 
uma figura feminina diferente daquela caracterizada como 
“colona” na bibliografia clássica sobre imigração alemã. As 
alunas não pertenciam apenas ao grupo étnico dos alemães 
na sociedade sul-rio-grandense, mas também a um grupo 
que se distinguia, sobretudo, pela sua posição social.

A análise da escola em questão busca, inicialmente, 
caracterizar o seu público frequentador, definido, pelas 
fontes consultadas, como “moças das melhores famílias”. 
Para tal, leva em consideração elementos étnicos, sociais, 
culturais, religiosos e de gênero. Em um segundo momento, 
trata da formação das alunas, analisando especificamente 
o currículo da Evangelisches Stift no período estudado e 
as técnicas disciplinares adotadas. Por fim, procura esta-
belecer a relação entre um público específico e o modelo 
educacional proposto na instituição.

Já o segundo texto, intitulado “Jacobina Mentz Mau-
rer: gênero, poder e produções discursivas na Colônia Ale-
mã de São Leopoldo”, aborda, preliminarmente, as primei-
ras representações construídas sobre os Mucker, logo após 
o desfecho do conflito, em 1874. Priorizamos, em especial, 
as representações de que foi alvo o cenário no qual ocorreu 
o conflito, o Morro Ferrabraz, resgatando as diferentes vi-
sões e perspectivas de abordagem que sobre ele recaíram.

Em seguida, investigamos como se deram a constru-
ção e a difusão das representações sobre dois personagens 
envolvidos no conflito, em diferentes veículos de repre-
sentação, como os textos historiográficos, literários, etc. 
De um lado, temos Jacobina Mentz Maurer, tida como a 
líder dos Mucker; de outro, o Coronel Genuíno Olympio 
de Sampaio, representando as forças imperiais que luta-
ram contra o grupo. Situados em lados opostos, Jacobina e 
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Genuíno tiveram sua imagem construída e difundida por 
meio da historiografia, da literatura, da imprensa e do ci-
nema. Esses dois personagens simbolizam a existência de 
dois lados no conflito: Genuíno personifica o lado vitorioso; 
Jacobina, o lado derrotado e perseguido por suas práticas 
religiosas e morais condenáveis no Ferrabraz. Conforme 
veremos, tanto Jacobina – entendida como protagonista 
do conflito – quanto Genuíno foram alvos de manipulação 
simbólica, prevalecendo a perspectiva do antagonismo, que 
fica evidenciada à medida que analisamos as imagens e re-
presentações produzidas e difundidas sobre o movimento 
e, de forma especial, sobre “a mulher que liderou os colonos 
do Ferrabraz”.

Inseridos em contextos e temporalidades diversos, os 
dois textos procuram discutir os condicionantes e os dife-
rentes elementos simbólicos presentes na construção das 
representações construídas no âmbito da área de imigra-
ção alemã do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 
As mulheres aqui estudadas constituem-se em um novo 
campo da historiografia da imigração no Sul do Brasil, 
ainda pouco explorado pelos meandros da história. Embo-
ra a História das Mulheres tenha proliferado nos últimos 
trinta ou quarenta anos, as relações entre gênero e outros 
elementos que compõem essa identidade ainda são recen-
tes. Ao privilegiar grupos e espaços até pouco tempo não 
contemplados pelos historiadores, chamamos atenção para 
o caráter múltiplo – e dinâmico – da identidade, que nunca 
é única, mas resultado de diferentes elementos presentes 
na sociedade que a produz. 



a produção da distinção: gênero, etnia,  
religião e classe social como propriedades de 

divisão de um espaço escolar na  
virada do século xIx para o xx

A Evangelisches Stift, uma escola feminina, evangéli-
ca, fundada em 1895 na localidade de Hamburguer Berg, 
zona de colonização alemã no Rio Grande do Sul, é nos-
so objeto de estudo. Pretendemos, por meio da análise de 
textos, documentos e depoimentos, demonstrar que ela foi 
uma instituição destinada a produzir e reproduzir valores 
e comportamentos burgueses junto a uma parcela da so-
ciedade teuto-sul-rio-grandense no período de 1895 a 1927. 
Na categoria de análise “espaço social” de Bourdieu (1989), 
a Evangelisches Stift é entendida como uma escola onde 
propriedades étnicas, religiosas e de gênero, presentes na 
instituição, estiveram subordinadas a outra, relativa a fa-
tores socioeconômicos. 

Este trabalho é desenvolvido em três partes. A primei-
ra insere a escola no contexto educacional brasileiro e sul-
-rio-grandense, destacando algumas de suas característi-
cas específicas. A segunda a focaliza como uma instituição 
da Igreja Evangélica Alemã, voltada para um público espe-
cífico: “as moças das melhores famílias”. Por fim, na última 
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parte, é analisada a formação que essas moças receberam 
na Evangelisches Stift. 

A escola em questão mostrou-se uma valiosa fonte de 
análise, possibilitando diferentes abordagens. A escolha do 
enfoque do presente trabalho, entretanto, partiu da leitura 
das fontes analisadas, dentre as quais podemos citar o pa-
recer do pastor Braunschweig, quando, em visita à Evan-
gelisches Stift, em 1907, assim a definiu: “Trata-se de um 
pensionato para moças das melhores famílias, que de outro 
modo seriam obrigadas a frequentar um colégio de freiras 
[...]”.2 Essa afirmação, dada por um sujeito da época, orien-
tou-nos na definição do objetivo central do estudo, ou seja, 
demonstrar que a escola atuou, no período de 1895 a 1927, 
como uma instituição destinada à produção e à reprodução 
de valores e comportamentos burgueses3 junto a uma par-
cela da sociedade feminina teuto-sul-rio-grandense.

Ao considerar grupos variados da sociedade como bur-
guesia e, nesta, incluir, dentre outros, as camadas médias 
urbanas, a burocracia política e os profissionais liberais, 
apoiamo-nos em Hobsbawn (1982), quando afirma que, 
mesmo que haja no interior do grupo uma divisão hierár-
quica – alta, baixa ou média burguesia –, ele todo é bur-
guês em sua essência. Para o historiador, a burguesia, de 
um modo geral,

Apoiava-se em pressupostos comuns, credos comuns, formas 
de ação comuns. A burguesia de nosso período era esmaga-
doramente “liberal”, não necessariamente num sentido par-

2 Relatório de viagem do pastor Braunschweig. Evangelisches Stift in Berlin. 
Kirchliches Aubenamt, 1910. Band 2247. Fiche: 4398.

3 Embora nossa intenção não seja realizar uma discussão conceitual acerca do 
termo “burguesia”, faz-se necessário esclarecer o sentido que lhe atribuímos 
neste trabalho. Ele será empregado para definir um grupo amplo, composto pe-
las camadas médias e altas da sociedade em questão, que comungava dos mes-
mos valores e estilos de vida resultantes de um processo de aburguesamento 
que se espraiou pela sociedade ocidental e que integrou o processo de formação, 
consolidação e hegemonia da burguesia capitalista.
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tidário [...], mas num sentido ideológico. Acreditava no capi-
talismo, empresa privada competitiva, tecnologia, ciência e 
razão. Acreditava no progresso, numa certa forma de governo 
representativo, numa certa quantidade de liberdades e direi-
tos civis, desde que estes fossem compatíveis com a regra da 
lei e com o tipo de ordem que mantivesse os pobres no seu 
lugar. Acreditava mais na cultura que na religião, em casos 
extremos substituindo a frequência ritual à igreja pela ida à 
ópera, teatros e concertos. Acreditava na carreira aberta ao 
empreendimento e talento, e as próprias vidas de seus mem-
bros provaram estes méritos. [...]. Ser burguês não era apenas 
ser superior, mas implicava também ter demonstrado as qua-
lidades morais equivalentes às antigas qualidades puritanas 
(1982, p. 255).

Essas características da burguesia europeia do século  
XIX, guardadas as peculiaridades latino-americanas do 
período, orientam-nos no tratamento a ser dado ao grupo 
burguês encontrado nas áreas do Brasil Meridional, que 
foram povoadas por um significativo contingente de ori-
gem alemã.

É norteador, para o entendimento que damos à esco-
la em nosso trabalho, o pensamento de Pierre Bourdieu, 
descrito na nota de apresentação da versão portuguesa da 
obra O poder simbólico:

[...] encontramo-nos no âmago dos mecanismos de reprodu-
ção, cruzando-se a problemática da educação com a da origem 
social dos estudantes. A posição central do sistema de ensino 
na reprodução de práticas e de representações é relacionada 
com a aparente igualdade de oportunidades e questionada em 
função das diferenças de capital econômico, social e cultural 
entre os estudantes, as quais são decisivas nas escolhas dos 
níveis superiores de formação (Bourdieu, 1989, p. 1-2).

O pensamento de Michel Foucault, principalmente 
em sua obra Vigiar e punir, também contribui para o nosso 
estudo, dando-nos subsídios para a análise da forma pela 
qual se realizava a formação das alunas. O autor enfatiza as 
técnicas disciplinares utilizadas pelo sistema educacional, 
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no mundo moderno, para a produção de indivíduos sociais 
racionais, úteis e dóceis. Sua ênfase, no entanto, não está 
nas relações que se estabelecem na sociedade, mas sim nos 
mecanismos pelos quais esta produz e reproduz a si própria.

Ao focalizarmos a Evangelisches Stift, não desconhece-
mos que a escola esteve voltada a outras finalidades, além 
daquelas relativas à reprodução da classe social. Reconhe-
cemos ser ela uma escola que esteve voltada para um públi-
co feminino, de confissão evangélica e de origem germânica. 
São componentes étnicos, religiosos e de gênero que, embo-
ra muitas vezes pareçam únicos e exclusivos, emergem e 
desenvolvem-se no jogo das forças sociais, relacionando-se 
às implicações econômicas, políticas e culturais.

Por essa razão, orientamo-nos por Bourdieu, enten-
dendo a escola como um espaço social onde atuou um con-
junto de propriedades, que são os “princípios de construção 
do espaço social, são as diferentes espécies de poder ou de 
capital que ocorrem nos diferentes campos” (1989, p. 134). 

Entretanto, o mesmo autor não considera o espaço so-
cial como algo caótico, que não apresente uma organicida-
de interna:

Falar de um espaço social é dizer que não se pode juntar uma 
pessoa qualquer com outra pessoa qualquer, descurando as di-
ferenças fundamentais, sobretudo econômicas e cultu-
rais. Mas isso não exclui nunca completamente que se possam 
organizar os agentes segundo outros princípios de divisão — 
étnicos, nacionais, etc. É preciso, de resto, notar que estes são 
geralmente ligados aos princípios fundamentais estando os 
conjuntos étnicos, eles próprios, pelo menos grosseiramente, 
hierarquizados no espaço social [...] (1989, p. 138, grifo nosso).

Para o sociólogo, as diferentes propriedades atuantes em 
um determinado espaço social possuem autonomia apenas 
relativa, estando estas “subordinadas quanto ao seu funcio-
namento e às suas transformações, de modo mais ou menos 
firme e mais ou menos direto ao campo de produção econô-
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mica [...]” (1989, p. 153). Ao privilegiarmos a perspectiva da 
classe social para analisarmos uma escola destinada à popu-
lação alemã e/ou de origem alemã no Rio Grande do Sul, pre-
tendemos resgatar outra dimensão dessa sociedade, que não 
a priorizada, até então, pelos estudiosos, ou seja, a étnica.

O período que delimitamos para estudo articula-se com 
o processo histórico da própria escola. Iniciamos nossa aná-
lise em 1895, quando a instituição passou à propriedade 
do Sínodo Rio-Grandense, tornando-se confessional e vin-
culada à Igreja Evangélica, sediada na Alemanha. O marco 
final corresponde ao ano de 1927, momento em que houve 
uma reorientação na prática pedagógica e no corpo docente 
da escola, marcando o início de uma nova fase na sua histó-
ria. Esse período, numa cronologia política, coincide, grosso 
modo, com aquele conhecido como República Velha, duran-
te o qual se consolidou no país o modo capitalista de pro-
dução, o que foi acompanhado da afirmação de uma classe 
burguesa tanto no cenário nacional quanto no regional.

Para a realização da pesquisa, contamos com um di-
versificado corpus documental, que podemos dividir em 
quatro grupos. O primeiro conjunto compõe-se, fundamen-
talmente, de documentos microfilmados provenientes da 
Evangelisches Zentralarchiv in Berlin (Arquivo Evangélico 
Central em Berlim), dentre os quais se destacam atas do 
conselho do Evangelisches Stift, relatórios anuais, corres-
pondência entre o corpo docente e a Igreja Evangélica na 
Alemanha. Essas fontes permitiram-nos avaliar, sobretu-
do, o vínculo da escola com a Igreja Alemã, os objetivos des-
ta em relação àquela, bem como o alcance dessas intenções.

O segundo grupo é composto pela documentação exis-
tente no acervo da Fundação Evangélica de Novo Hambur-
go, reunindo prospectos do Evangelisches Stift, livros-cai-
xa das pensionistas e relatórios anuais. Esses documentos 
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possibilitaram-nos a reconstrução do histórico da institui-
ção, bem como a identificação das alunas que a frequen-
taram e de seus respectivos pais. A fim de complementar 
esses dados, recorremos a revistas, periódicos, inventários, 
entre outros suportes que nos forneceram elementos para 
a identificação do perfil socioeconômico do grupo.

Compondo a fase de coleta de dados, realizamos entre-
vistas com antigas alunas e filhas de alunas que frequen-
taram a instituição durante o período em que centramos 
nossa análise.

a fundação da Evangelisches Stift e o contexto  
educacional brasileiro e sul-rio-grandense

Em 1886, as professoras alemãs Amalie e Lina Engel 
inauguraram a escola que deu origem à Evangelisches Stift, 
atual Fundação Evangélica, em funcionamento até os dias 
de hoje, na mesma localidade em que foi fundada há 111 
anos, Hamburgo Velho, antigo Hamburguer Berg, hoje um 
bairro do município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

A escola foi, inicialmente, um pensionato para moças, 
ou Töchterpensionat. Destinava-se à instrução feminina 
num grau superior ao da escola elementar,4 podendo ser 
comparada, em nível de escolaridade, às escolas comple-
mentares oficiais do estado na Primeira República. Entre 
as condições de ingresso, estavam a de que as meninas 

4 O termo “elementar” refere-se ao ensino básico, que, conforme Primitivo (1941), 
correspondia ao primeiro grau do ensino primário. Este era seguido do curso pri-
mário de segundo grau, que, no Rio Grande do Sul, correspondia ao curso comple-
mentar. As escolas complementares não ofereciam ensino secundário. “Obedecen-
do fielmente ao plano superior da reforma de 1897, foram elaborados os programas 
do ensino primário, abrangendo os dois cursos, elementar e complementar. Bem 
restritas são as matérias d’este segundo curso, que nada tem em comum com o 
denominado ensino secundário, do mesmo modo que não se deve confundir com 
o ensino profissional a parte do curso elementar consagrado aos rudimentos de 
agricultura prática”. Transcrito do Relatório da Secretaria do Interior e Exterior 
do Estado do Rio Grande do Sul. (Mensagem Presidencial). 1898: [BPE].
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soubessem ler e escrever e a de já terem sido confirmadas.
As fundadoras da escola, provenientes de uma família 

da classe média alemã, receberam uma formação identifi-
cada com a sua condição na sociedade germânica de então. 
Filhas de pastor evangélico, a confissão religiosa da famí-
lia foi fundamental na formação intelectual e profissional 
das irmãs Engel. Nossa afirmação respalda-se no fato de 
que, na Alemanha do período, os estudos em nível mais 
elevados eram reservados, preferencialmente, aos homens, 
uma vez que as escolas superiores de moças e os liceus fe-
mininos de ensino secundário surgiram somente em 1872, 
como evidencia Demarle:

[...] por um lado, a alfabetização por meio de uma escolari-
zação obrigatória está ao alcance de todas as raparigas [...]. 
Mas, por outro lado, a hipocrisia própria do século XIX con-
siste em tornar inacessível à grande maioria da população fe-
minina o acesso ao estádio superior de conhecimentos (1991, 
p. 176).

Todavia, a educação feminina foi, no século XIX, o 
grande “cavalo de batalha” dos movimentos feministas:

Tudo se passa como se, no projeto da sociedade burguesa, a 
omissão de um estatuto político e econômico para a mulher 
não deixasse às feministas senão um domínio onde obter a 
sua desforra: o da educação. Elas exploram assim o poder 
que lhes é conferido “por natureza” e fazem da educação o 
primeiro trabalho profissional (Kappeli, 1991, p. 557).

Como professoras, as mulheres só podiam atuar no 
nível primário de ensino. Essa profissão era exercida, por 
excelência, pelas filhas e esposas de pastores. Estas, geral-
mente, tinham suas funções associadas às do marido, sen-
do corresponsáveis pela ascensão cultural e social do casal 
e da família. Ensinar e cuidar das pessoas estavam entre 
as tarefas. “Quer possua ou não um diploma de professora, 
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ela dá com frequência aulas às crianças, mas dirige tam-
bém, em certos lugares, a instrução de mulheres adultas” 
(Baubérot, 1991, p. 243). As filhas de pastores, por sua vez, 
ao frequentarem uma escola confessional, tornavam-se, se-
guidamente, professoras.

Vivenciando a realidade educacional de seu país, as ir-
mãs Amalie e Johanna Engel emigraram para o Brasil em 
1854. Instalaram-se, inicialmente, em São Leopoldo, onde 
a última foi incumbida de dirigir uma escola infantil. Poste-
riormente, na década de 1860, inauguraram, em Porto Ale-
gre, um colégio feminino em nível primário e “secundário”5 
com internato. Lina, a outra irmã, uniu-se a elas somente 
alguns anos mais tarde, quando Johanna adoeceu.

A escola sediada na capital do estado progrediu, che-
gando a ser frequentada por um número de cem alunas. A 
presença de algumas filhas de famílias destacadas, como 
as netas do General Canabarro, atesta a boa repercussão 
da instituição na sociedade sul-rio-grandense. Nomes liga-
dos ao alto comércio e à indústria, como Ritter, Oderich e 
Noll, também aparecem nas relações das alunas do colégio 
de Porto Alegre.

Após a morte da irmã mais velha, Amalie e Lina Engel 
fecharam essa escola e, em 1886, abriram outra em Ham-
burger Berg, a qual passou a ser chamada de “Töchterpen-
sionat”. A escola das irmãs Engel, fundada em Hamburger 
Berg, em março de 1886, tinha, inicialmente, capacidade 
para nove alunas. Já em julho do mesmo ano, houve a mu-
dança para uma casa maior, passando a atender de doze a 

5 O termo “secundário” foi aqui utilizado de acordo com Kannemberg (1987, 
p. 22). Porém, esse termo foi empregado para diferenciá-lo do primário, cons-
tituindo-se, provavelmente, numa extensão sua. Uma definição do ensino se-
cundário, nesse sentido, pode ser encontrada em Almeida: “Denomina-se curso 
secundário o curso que se segue ao curso de iniciação que é, a rigor, o da apren-
dizagem das letras, dos números e do conhecimento elementar das coisas da 
existência” (1936, p. 11).
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quinze alunas, provenientes de várias localidades do Rio 
Grande do Sul, especialmente da capital.

Durante seus primeiros nove anos de existência, a 
Töchterpensionat, embora tivesse mantido um estreito 
vínculo com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, 
cuja filosofia influenciava, em grande parte, a sua prática 
pedagógica, não era, oficialmente, uma escola confessio-
nal. Em 1895, entretanto, esse caráter tornou-se oficial, 
quando as suas fundadoras decidiram doá-la ao Sínodo 
Rio-Grandense,6 que, por sua vez, criou uma sociedade, de-
nominando-a de “Evangelisches Stift” (Töchterpensionat), 
cuja tradução literal é Fundação Evangélica (Pensionato 
para Filhas).7

A Evangelisches Stift constituiu-se, assim, na única 
instituição protestante do Sul do Brasil destinada à for-
mação de moças em um nível superior e, como tal, recebeu 
uma atenção especial dos órgãos da Igreja Evangélica. Seu 
objetivo, estabelecido nos estatutos da escola de 1895, era o 
seguinte: “A sociedade objetiva possibilitar através da Ins-
tituição acima citada, à juventude feminina neste Estado, 
uma educação eficiente e uma formação no sentido e no 
espírito evangélico”.

A Evangelisches Stift apresentava-se como uma ins-
tituição escolar plenamente inserida na realidade educa-

6 Primeira organização eclesial permanente dos luteranos no Rio Grande do Sul, 
fundado em maio de 1886, em São Leopoldo, RS.

7 A forma administrativa dessa sociedade foi definida nos estatutos da Evange-
lisches Stift de 1895, ficando estabelecido que o órgão máximo era a Assembleia 
Geral, composta pela diretoria do Sínodo, pastores e membros leigos das comu-
nidades evangélicas e pelas fundadoras da escola, Amalie e Lina Engel. A As-
sembleia reunia-se duas vezes por ano, além das convocações extraordinárias. 
Qualquer decisão em relação à escola – contratação e demissão de professores, 
despesas financeiras, valor da pensão do internato ou mesmo as taxas escolares 
– era definida por essa assembleia. Havia, ainda, um Conselho Administrativo 
ou Curatório, escolhido por meio de voto pelos membros da Assembleia Geral. 
Este era composto, inicialmente, pelas professoras fundadoras (posteriormen-
te, esse cargo passou a ser ocupado pela diretora em exercício) e por cinco mem-
bros da Assembleia Geral.



25

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

cional brasileira da Primeira República. Durante esse pe-
ríodo, o ensino feminino, especialmente aquele que ultra-
passava o nível elementar, era ainda bastante deficiente, 
sendo privilégio de poucos.

A precariedade do ensino pós-elementar feminino re-
produzia, em escala maior, o que acontecia no sistema edu-
cacional brasileiro como um todo. De acordo com Nadai, 
durante a República Velha:

[...] a estruturação do ensino brasileiro obedecia a uma lógica 
excludente e perversa [...], de um lado, a chamada “educação 
popular” composta pelo ensino fundamental (escolas primá-
rias de vários tipos — isoladas, reunidas e grupos escolares) 
e pelo ensino secundário profissional, ou seja, as escolas com-
plementares e técnicas profissionais com destaque para as 
Escolas Normais e, de outro, a denominada “educação de eli-
te” constituída pelos ginásios (educação secundária não pro-
fissional, isto é, propedêutica e humanista) e pelas escolas 
superiores (1991, p. 9).

O desenvolvimento do ensino feminino no Brasil foi 
um processo lento, decorrente, em parte, da própria posi-
ção ocupada pela mulher na sociedade brasileira da época. 
Embora restrita ao ensino elementar e legitimando a dife-
rença entre os sexos, data de 1827 a primeira lei brasilei-
ra que deu à mulher, oficialmente, direito à instrução. No 
entanto, a conquista legal pouco adiantou. A falta de pro-
fessores qualificados e de incentivos por parte do Império, 
bem como a desvalorização da educação feminina, levou 
ao fracasso qualquer tentativa de estruturação do ensino 
feminino no Brasil imperial.

A dependência histórica que o sistema de ensino bra-
sileiro tinha com a Igreja Católica também influenciou 
na lentidão do processo educacional feminino, visto que 
a instituição preservava uma posição extremamente con-
servadora em relação à educação das mulheres. Seu en-
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tendimento era de que a instrução deveria servir somente 
para que a mulher cumprisse melhor suas funções de espo-
sa, mãe e responsável pela religiosidade da família. Teria 
como objetivo, nesse caso, reforçar a submissão feminina 
ao esposo e à Igreja.

O domínio da Igreja Católica sobre o sistema educa-
cional brasileiro encontrava suas raízes na união Igreja/
Estado, em vigor até o final do Império. Mesmo com a Pro-
clamação da República e com a instauração de um Estado 
laico pela Carta de 1891, essa preponderância não chegou 
a ser, de todo, abalada. O que ocorreu foi uma difusão de 
escolas particulares no país, sendo muitas confessionais. 
Algumas que se dedicaram ao ensino feminino foram cria-
das por ordens religiosas que ingressaram no Brasil a par-
tir do final do século XIX. Com a oficialização da liberda-
de de ensino e a separação Igreja/Estado, instituídas pela 
Carta de 1891, aumentou, também, o número de escolas 
particulares acatólicas, principalmente protestantes. Es-
tas, embora não chegassem a ameaçar a hegemonia das 
escolas católicas, em sua maioria jesuítas, expandiram-se 
consideravelmente.

No que diz respeito ao ensino feminino, pouca dife-
rença havia entre instituições católicas e protestantes. 
Nadai (1991) observa que, em São Paulo, o dinamismo do 
setor agroexportador e a crescente urbanização e indus-
trialização provocaram a necessidade de incrementar o 
processo de escolarização da mulher burguesa. A autora 
afirma que tanto as escolas femininas católicas quanto as 
protestantes foram produto do aburguesamento da socie-
dade brasileira e destinavam-se a atender as filhas das 
famílias burguesas paulistas.

Esse processo não esteve vinculado somente a fatores 
políticos ou econômicos, mas também à construção e à difu-
são de valores sociais específicos. Propagava-se, no Brasil, 
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a maneira burguesa de ser e viver, surgindo, de acordo com 
D’incau, 

Uma nova mentalidade — burguesa — reorganizadora das 
vivências familiares e domésticas, do tempo e das atividades 
femininas [...]. Presenciamos ainda neste período o nascimen-
to de uma nova mulher nas relações da chamada família bur-
guesa, agora marcada pela valorização da intimidade e da 
maternidade (1997, p. 223).

Nesse sentido, a sociedade burguesa reforçou aqueles 
papéis historicamente atribuídos às mulheres do mundo 
judaico-cristão, ou seja, de mãe responsável pela formação 
dos filhos e pela moralidade do lar, sendo o pleno exercício 
desses papéis a representação, cada vez mais, do status da 
família. Para exercê-los, no entanto, elas precisavam ser 
educadas e, de acordo com Louro, deveriam ser

[...] mais educadas do que instruídas, ou seja, para elas 
a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a 
constituição do caráter, sendo suficientes, provavelmente, 
doses pequenas ou doses menores de instrução. Na opinião 
de muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher 
com informações ou conhecimentos, já que seu destino pri-
mordial – como esposa e mãe – exigiria, acima de tudo, 
uma moral sólida e bons princípios (1997, p. 446).

As diferenças entre a educação feminina e a masculina 
encontravam plena legitimação nas ideias cientificistas do 
século XIX, que, aceitas pela maioria da intelectualidade 
brasileira, definiam a mulher como um ser biologicamente 
inferior ao homem.

O positivismo, baseado nas ideias de Augusto Comte, 
que vigorou no país durante a Primeira República, desti-
nava, para a mulher, o papel de educadora das gerações 
futuras, portanto responsável pelo futuro da nação. Nesse 
sentido, não se pode negar que, nesse período, embora de 
uma forma específica e restrita, a educação feminina ga-
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nhou um impulso significativo, atraindo, principalmente, 
as camadas altas e médias da sociedade, em processo de 
aburguesamento.

No final do século XIX, a educação das mulheres pas-
sou a fazer parte do projeto de modernização do Brasil, que 
pretendia organizar a sua sociedade de acordo com mode-
los vigentes nos países ditos “civilizados”. Esses modelos 
baseavam-se nos valores burgueses, hegemônicos nas na-
ções desenvolvidas de então, que destinavam à mulher 
uma função social específica. Porém, liberais defensores 
da educação feminina tinham o cuidado de, em seus dis-
cursos, não romper com a “diferença natural dos sexos” e o 
“papel civilizatório da mulher como esposa e mãe” (Nadai, 
1991, p. 28).

Em obra publicada em 1936, Laura Lacombre aler-
ta que “não há lugar para a mulher puramente cerebral 
que atrofie os dotes do coração: o mundo atual pede uma 
formação equilibrada entre o lar e a sociedade” (p. 161). 
Mais adiante, a autora completa o seu pensamento, ques-
tionando sobre a quais atividades as burguesas deveriam 
dedicar-se: “Se uma moça rica tem horas de lazer ou desejo 
de atividade fora do lar, não será melhor que essa disposi-
ção seja aproveitada em um trabalho desinteressado, com 
finalidade social?” (Lacombre, 1936, p. 171).

A vigência dessas ideias na sociedade brasileira leva-
va a educação feminina a distinguir-se da masculina, ten-
do como finalidade um melhor desempenho das funções da 
mulher no lar. De acordo com Nadai, isso explica, “de um 
lado, a coexistência nos colégios femininos confessionais 
[...] do ensino das Línguas, das Ciências, das Artes (sobre-
tudo da música) e dos Trabalhos de Agulha, sobretudo do 
Bordado” (1991, p. 28-29). Louro relata que mesmo a for-
mação de professoras na escola Normal de Porto Alegre 
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seguia esses princípios, com base nos quais a professora 
deveria ser: 

[...] uma moça “prendada”, hábil nos “trabalhos manuais”, 
capaz de organizar o “orçamento doméstico”, que desenvolva 
as funções de anfitriã (conhecedora, pelo menos, de algumas 
regras básicas de etiqueta) (1994 p. 102).

No século XX, trabalhos manuais ou prendas domésti-
cas continuaram a integrar os currículos das escolas femini-
nas, especialmente aquelas que, frequentadas em sua maior 
parte pelas camadas burguesas da sociedade, ministravam 
o ensino pós-primário. Essa persistência refletia o tipo de 
educação que a sociedade, nesse caso, a burguesia, almejava 
para suas mulheres, sendo assim resumido por Nadai:

Nos anos iniciais, com maior ou menor intensidade, o estu-
do das línguas estrangeiras e das chamadas Humanidades – 
História Sagrada, História da civilização e Geografia –, cons-
tituíam-se [sic] no centro do currículo. Havia escolas, como 
o Des Oiseaux, que se caracterizavam por desenvolver suas 
atividades em uma das línguas estrangeiras ensinadas, no 
caso, o francês. Outras, todavia, apesar do grande número de 
horas dedicadas a elas, ministravam as aulas em Português. 
Ensinavam, ainda, rudimentos de Aritmética, Geometria, 
Desenho e Música. As Ciências Naturais eram pouco cultu-
adas. Havia também atividades de ginástica e jogos, além de 
outras consideradas complementares, o que significava paga-
mento de taxas extras para aquelas que quisessem desfrutá-
-las: a aprendizagem de algum instrumento musical, quase 
sempre o piano, e de alguma das modalidades de artes plás-
ticas – pintura ou escultura. Havia ainda aulas de trabalhos 
manuais, onde se aprendia a bordar e a confeccionar flores 
(1991, p. 24).

A educação feminina tinha como principal objetivo 
qualificar as filhas das famílias abastadas para a realiza-
ção de um bom casamento. Esse processo foi observado, 
também, por Manoel (1989), que constatou uma preocu-
pação, por parte de políticos e administradores paulistas, 
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com a educação feminina em São Paulo, a partir da segun-
da metade do século XIX. Sobre o tipo de instrução a ser 
ministrada, o autor afirma:

[...] o projeto educacional proposto, fosse pelo catolicismo, fos-
se pelo positivismo, fosse ainda o já executado pelo governo 
provincial, no que tangia à educação feminina, encontrava 
correspondência nas expectativas do próprio conjunto social 
– uma educação do intelecto que fosse quase um ato formal 
restrito ao mínimo de conhecimentos de técnicas de leitura e 
escrita e o aprendizado de prendas domésticas (Manoel, 1989, 
p. 217).

A emergente burguesia brasileira do período moldou 
o comportamento de suas mulheres de acordo com esses 
valores, definindo “estilos de vida” distintos, próprios à 
sua posição social. Para que tais comportamentos fossem 
apreendidos, tornou-se necessário às moças das classes 
abastadas frequentar uma escola, ou, em alguns casos, ter 
professora particular, comumente estrangeira, que lhes 
ensinasse a exercer o seu papel nessa nova sociedade.

 a educação feminina no Rio Grande do Sul

Também no Rio Grande do Sul, a educação recebeu es-
pecial atenção do governo republicano. Seguindo a tendên-
cia nacional, o positivismo comteano foi posto em prática 
pelos governos de Júlio de Castilhos e de Borges de Me-
deiros, que instalaram, no estado, a sociedade da Ordem 
e do Progresso. Para o sucesso de tal empreendimento, a 
população deveria ser devidamente educada.

A educação, para Comte, tinha como principal função 
social a organização moral da sociedade, que se daria, de 
acordo com Viola (1996), por meio da construção da cidada-
nia, da ordem e da formação, sobretudo moral, dos indiví-
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duos. As mulheres, como primeiras educadoras dos filhos, 
eram indispensáveis nessa tarefa.

Nas “Mensagens do Presidente do Estado” enviadas 
à Assembleia dos Representantes, eram frequentes as co-
branças no sentido de melhorar o sistema educacional do 
Rio Grande do Sul, não apenas relativo às escolas primárias 
como também, e principalmente, ao ensino complementar. 
Em 1902, a Mensagem do Presidente dizia que “a difu-
são dos cursos complementares foi, porém, a preocupação 
dominante”.8 O objetivo principal desses cursos era preparar 
alunos para o magistério público, pois o projeto positivista 
do governo pretendia reorganizar a sociedade sul-rio-gran-
dense pela elevação do nível cultural de seus habitantes.

No entanto, o projeto educacional comteano não consi-
derava que a sociedade devesse ser tratada de forma igua-
litária, mas sim que fossem respeitadas as diferenças exis-
tentes tanto no que diz respeito às classes sociais quanto 
às de gênero. Nessa direção, argumenta Viola:

O processo educativo deveria produzir a consciência de que 
toda a sociedade é naturalmente hierarquizada, e de que seu 
funcionamento dentro da ordem esperada depende do domí-
nio hierárquico das “classes superiores” que, por serem mais 
capazes, devem assumir as tarefas mais complexas, entre 
elas a de administrar as atividades econômicas e a de gover-
nar o Estado e a sociedade (1996, p. 73).

Nesse contexto, os diferentes níveis de escolaridade 
respeitavam a hierarquia social, e as mulheres eram colo-
cadas ao lado dos trabalhadores, considerados como classe 
destinada aos “papéis de resignação, paciência e aos be-
nefícios de uma ‘digna irresponsabilidade social’” (Viola, 
1996, p. 72). A escolaridade feminina visava a levá-las a 
cumprir, da melhor maneira possível, esse papel. O ensino 

8 Relatório da Secretaria do Interior e Exterior do Estado do Rio Grande do Sul. 
(Mensagem Presidencial). 1902. [BPE].
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público secundário e o superior, destinados às camadas al-
tas da sociedade, reservavam-se, predominantemente, ao 
sexo masculino. Uma das poucas opções para o feminino, 
oferecida pelo estado, além da escola primária, era a Esco-
la Nacional da Província de São Pedro, fundada ainda na 
época do Império e que, a partir de 1906, passou a chamar-
-se Escola Complementar.

Apesar da atenção dispensada pelo governo republicano 
sul-rio-grandense à educação, esta continuou precária até o 
final da República Velha. Além de numericamente insufi-
cientes, as escolas públicas limitavam-se, em sua maioria, 
ao ensino elementar. Essa precariedade da rede de ensino 
público, aliada ao crescente processo de urbanização e in-
dustrialização sul-rio-grandense em fins do século XIX, con-
tribuiu para a difusão, no Estado, de escolas particulares.9

Em mensagem enviada à Assembleia dos Represen-
tantes do Estado do Rio Grande do Sul em 20.09.1898, o 
Presidente Antônio Augusto Borges de Medeiros fez o se-
guinte pronunciamento sobre a instituição pública: 

Em nenhuma outra parte, entretanto, mais do que entre nós, 
a instrução oficial limita-se pura e simplesmente ao ensino 
elementar. [...]. A instrução média e superior desenvolve-se 
exclusivamente no terreno franqueado à livre iniciativa in-
dividual.10

Em 1901, o então secretário do estado dos Negócios 
do Interior e Exterior, Dr. João Abbot, escreveu, em seu 
relatório, ao presidente: “Ao lado do ensino primário mi-
nistrado pelo Estado, funcionam também em todos os mu-
nicípios vários colégios e escolas particulares que muito 
contribuem para elevar-nos o nível intelectual”.11

9 As escolas particulares leigas já existiam, no estado, durante todo o Império.
10 Relatório da Secretaria do Interior e Exterior do Estado do Rio Grande do Sul. 

(Mensagem Presidencial). 1898. [BPE].
11 Relatório da Secretaria do Interior e Exterior do Estado do Rio Grande do Sul. 

1901. [BPE].
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A iniciativa particular não se contrapunha à do esta-
do, sendo, inclusive, incentivada por meio de subvenções. 
O governo reconhecia a sua importância, principalmente 
em relação ao ensino pós-elementar, pois o seu compromis-
so, expresso na Constituição Estadual de 1891, era somen-
te com o ensino primário.

Parte do sistema privado de ensino do RS era com-
posto por uma rede de escolas comunitárias que atuavam 
nas zonas de colonização alemã. Esse modelo educacional 
derivou, em grande medida, das próprias condições de ins-
talação dos primeiros imigrantes, que, fixados em áreas 
isoladas,12 sentiram de imediato a falta de escolas públicas 
nesses locais, sendo conduzidos a desenvolver um sistema 
próprio de ensino, com base na comunidade, a qual se res-
ponsabilizava pela sua manutenção.

As escolas comunitárias teuto-brasileiras13 estavam, 
geralmente, ligadas à Igreja, tanto Católica quanto Protes-
tante, uma vez que a própria sala de aula era, muitas vezes, 
o local de realização da missa ou do culto. Além da religio-
sidade, elas tinham um forte caráter étnico, visto que um 
de seus principais objetivos era a preservação da cultura 
alemã, o que era alcançado, sobretudo, por meio da língua.

As escolas comunitárias teuto-brasileiras, porém, não 
ultrapassavam o nível elementar, atendendo, em sua maio-
ria, a população rural ou aqueles a quem se convencionou 
chamar de “colonos”. Entretanto, nos crescentes núcleos 

12 A imigração no Rio Grande do Sul perseguiu objetivos distintos daqueles da 
imigração no centro do país, pois visava, dentre outras intenções, ao povoa-
mento efetivo do território. Dessa forma, os imigrantes foram instalados em 
núcleos isolados, determinados pelo governo. Esses territórios ocupados pelos 
imigrantes vão ser conhecidos como a zona colonial do Rio Grande do Sul. So-
bre esse assunto, ver Roche (1969). 

13 A escola comunitária teuto-brasileira predominou por muito tempo no sistema 
escolar da área colonial do Rio Grande do Sul, vindo a ser superada somente 
quando, a partir de 1938, uma política mais agressiva de nacionalização por 
parte do governo estadual levou à proibição do ensino em língua alemã. Na 
busca de seu objetivo nacionalizador, o estado promoveu a abertura de escolas 
públicas por toda a zona colonial, numa concorrência frontal com aquelas.
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urbanos que se formavam a partir das antigas colônias, 
emergia uma camada social mais abastada para a qual 
esse tipo de escola já não era suficiente. Tanto para os me-
ninos quanto para as meninas dessas camadas sociais, as 
opções do ensino, além do nível elementar, eram restritas.

Conforme visto anteriormente, a única alternativa de 
ensino feminino oferecida pelo estado era a Escola Normal 
ou Complementar em Porto Alegre. Esta, porém, tinha um 
inconveniente, comum a todas as escolas públicas, para a 
população de origem alemã: a necessidade do domínio da 
língua portuguesa. 

Além da escassez de escolas públicas, o domínio do por-
tuguês pelas crianças de origem alemã era dificultado pelo 
fato de as famílias preocuparem-se, como já mencionamos, 
com a preservação da cultura germânica, por meio, princi-
palmente, da chamada “língua materna”, bem como com 
o aspecto religioso. Em virtude desses fatores, as moças 
de origem alemã das famílias mais abastadas, após terem 
aprendido as primeiras letras na escola elementar da co-
munidade, tinham sua educação complementada em casa, 
por sua mãe ou por professoras particulares, muitas vezes 
alemãs ou formadas na Alemanha. No caso dos evangélicos, 
estas eram, geralmente, filhas ou esposas de pastores.

A entrada de ordens religiosas femininas na província, 
desde o final do século XIX, veio atender, em parte, essa 
demanda. Instalando escolas, normalmente em regime de 
internato, a Igreja visava à educação das moças, enfati-
zando a sua formação moral e o preparo para o casamento. 
Como exemplo, podemos citar as Irmãs Franciscanas, que, 
em 1872, fundaram uma Instituição em São Leopoldo e, 
em 1881, iniciaram suas atividades em Porto Alegre. Tam-
bém as Irmãs de Santa Catarina, em 1910, abriram um 
estabelecimento de ensino feminino em Novo Hamburgo.
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Entretanto, as famílias evangélicas de origem alemã 
do Rio Grande do Sul que quisessem educar suas filhas 
de acordo com a sua confissão religiosa e cultura alemã 
tinham como única opção, além da professora particular, a 
Evangelisches Stift, de Hamburguer Berg.

Gênero, etnia e religião: propriedades de divisão  
presentes na Evangelisches Stift

A Evangelisches Stift – Töchterpensionat – Fundação 
Evangélica – Pensionato para Filhas evidencia, em seu 
próprio nome, três propriedades que a caracterizam: a ét-
nica, a religiosa e a de gênero. Os elementos étnicos e reli-
giosos estiveram presentes na escola desde a sua fundação, 
em 1886, seja pela formação das suas fundadoras, seja por 
sua relação com a Igreja Evangélica, ou, ainda, pela língua 
em que eram ministradas as aulas, o alemão.

Essas características, porém, ganharam contornos 
mais definidos a partir do momento em que a Evangelis-
ches Stift tornou-se oficialmente uma instituição da Igreja 
Evangélica, cujos interesses passou a defender na socie-
dade brasileira. Entretanto, seus objetivos não se restrin-
giam exclusivamente à religião. Estavam vinculados à po-
lítica de expansão do nacionalismo alemão, empreendida a 
partir da unificação política do país em 1871, cujo projeto 
concentrava-se na propagação dos valores e costumes ger-
mânicos, definidos pelo termo genérico de “Deutschtum”.14

A Igreja Evangélica, como igreja oficial da Prússia, fez 
parte do projeto de expansão cultural, constituindo-se em 

14 O Deutschtum ou a germanidade agrupa um conjunto de valores alemães. De 
acordo com Gans, este “englobava a língua, a cultura, o Geist (espírito) alemão, a 
lealdade à Alemanha, enfim, tudo o que estava relacionado a ela, mas como nação, 
e não como Estado”. Esse conceito liga-se à ideia de que “[...] a nacionalidade é 
herdada, produto de um desenvolvimento físico, espiritual e moral: um alemão era 
sempre alemão, ainda que tivesse nascido em outro país” (1996, p. 74).
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um dos instrumentos do Estado alemão para alcançar seus 
objetivos. Uma das medidas tomadas, nesse sentido, foi a 
promulgação de uma lei, em 1900, que permitiu a filiação 
das comunidades eclesiais alemãs no exterior à Igreja Ter-
ritorial da Prússia. Devido às vantagens oferecidas, poucas 
foram as comunidades que não se filiaram, perdendo sua 
autonomia e tornando-se cada vez mais dependentes da 
Igreja com sede na Alemanha.

Além disso, muitas sociedades e associações eclesiás-
ticas alemãs que, desde o início do século XIX, enviaram 
missionários e ajuda financeira ao exterior, engajaram-se 
ao projeto expansionista alemão. Elas adquiriram impor-
tância na medida em que se tornaram o elo entre Igreja 
Evangélica da Alemanha e as comunidades do exterior.15

As associações alemãs, especialmente a Sociedade 
Evangélica para os Alemães Protestantes na América, 
passaram a exercer um forte controle sobre a Evangelis-
ches Stift, vinculando os donativos em dinheiro à remes-
sa de relatórios anuais sobre a escola. Essa interferência 
também se dava pela contratação de professoras alemãs, 
que, a partir do afastamento das fundadoras Amalie e Lina 
Engel, em 1899, passaram a dirigir a instituição. Via de 
regra, a diretora era sempre uma docente, contratada na 
Alemanha, que tinha o seu salário, muitas vezes, pago pe-
las associações.

A Evangelisches Stift, dessa forma, estava aberta a 
influências culturais advindas da Alemanha, por meio da 
Igreja Evangélica. O caráter étnico da escola estava intima-
mente vinculado ao religioso, coincidindo com a concepção 

15 Dentre essas associações, destacamos a Sociedade Evangélica para os Alemães 
Protestantes na América, que resultou da fusão, em 1881, da Sociedade para 
os Alemães Protestantes na América do Norte com o Comitê para os Alemães 
Protestantes no Sul do Brasil. Essa sociedade caracterizava-se por um empe-
nho especial na difusão do Deutschtum.
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do Sínodo Rio-Grandense de que germanidade e evangelho 
constituíam um todo indissociável, conforme podemos iden-
tificar nas palavras do seu fundador citadas por Dreher: “o 
cultivo da germanidade está no sangue da Igreja Evangéli-
ca, que com razão foi designada de fruto da união do Evan-
gelho com o espírito germânico” (1984, p. 92).

Na escola, a união desses dois elementos é identifi-
cada quando o representante da Igreja Evangélica no Rio 
Grande do Sul, pastor Hubbe, declarava: “A ‘Stift’ tem uma 
importância toda especial para a Igreja Evangélica Alemã, 
bem como para o germanismo em si [...]”.16 Também o é 
quando as qualidades da escola são divulgadas por meio de 
anúncio veiculado na imprensa teuto-brasileira do período 
assinalado: “Fé e Pátria são mais bem cuidados na Stift!”.17

No que tange ao componente gênero como um dos prin-
cípios formadores do caráter aparente da escola, podemos 
identificá-lo como o mais evidente deles, uma vez que, nes-
se sentido, a Evangelisches Stift destinava-se, exclusiva-
mente, à educação feminina. Interessa-nos, aqui, entretan-
to, demonstrar a sua relação com aqueles elementos étnicos 
e religiosos sobre os quais nos referimos anteriormente.

De acordo com o pensamento dominante na época, o 
interesse pela educação das meninas na Evangelisches 
Stift residia nos papéis reservados à mulher na sociedade 
de então: mãe, educadora dos filhos, responsável pela mo-
ral, religiosidade e pelo status da família. Considerando 
as propriedades étnicas e religiosas da escola, por meio do 
pleno exercício desses papéis, esperava-se que ela se tor-
nasse um dos principais agentes transmissores tanto dos 

16 Correspondência ao Conselho Superior Eclesiástico Alemão. Evangelisches 
Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. 1926. Band 2247. Fiche: 4399. 
Tradução livre.

17 Anúncios publicados nos jornais: Neues Deutsche Zeitung, Serra Post, Kolonie, 
no ano de 1927. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. 
Band 2247. Fiche: 4401. Tradução livre.
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valores culturais germânicos quanto da religiosidade, nes-
se caso, evangélica.

A educação representava, também, a possibilidade de 
formação de uma liderança feminina evangélica alemã, 
que defenderia os ideais de protestantismo e germanis-
mo, na família e na comunidade. Nesse sentido, lemos, em 
carta da Evangelisches Stift para o Conselho Superior da 
Igreja Evangélica na Alemanha, o seguinte: “porque tendo 
mães evangélicas então também criará raízes a compreen-
são para as tarefas globais do Sínodo e do Reino de Deus 
com mais profundidade aqui”.18

Esse foi, aliás, um período em que se descobriu o po-
tencial do trabalho das mulheres para a Igreja. Na Alema-
nha, cresceram as associações de mulheres que, vincula-
das a ela, destinavam-se a obras beneficentes e educacio-
nais. Em 1899, foi criada, na Alemanha, uma associação 
que recebeu o nome de “Ordem Auxiliadora de Senhoras 
Evangélicas na Alemanha” (OASE) e, em 1908, teve uma 
ramificação propagada para o exterior. No Brasil, esse tra-
balho iniciou-se após a visita do superintendente geral da 
Westfália, Dr. Zoelner, em 1910.

As sugestões dadas pelo superintendente geral Dr. Zoelner e 
pelo pastor licenciado Kremer, quanto à formação de associa-
ções de mulheres, já tiveram seus primeiros resultados em 
algumas comunidades. Sem dúvida se forem corretamente 
orientadas, essas associações melhorarão e aumentarão as 
atividades dentro das comunidades. Se todas as comunidades 
conseguirem formar alguma associação assim, que na Alema-
nha já existem há muito tempo, certamente poderemos espe-
rar contribuições futuras para o nosso trabalho.19

À frente dessas atividades, estavam geralmente as fi-
lhas e esposas de pastores, as quais viam, nesse tipo de 

18 Correspondência do Curatório da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv 
in Berlin. Kirchliches Aubenamt. 1927. Band 2247. Fiche: 4400. Tradução livre.

19 Ata da 22ª Assembleia Geral do Sínodo Rio-Grandense. Evangelisches 
Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. 1910. Band 2247. Fiche: 4398. 
Tradução livre.



39

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

trabalho, uma missão quase natural. Dessa forma, o in-
teresse da Evangelisches Stift para com a educação desse 
grupo específico, as filhas de pastores, visava, principal-
mente, à formação de mão de obra para os trabalhadores 
da Igreja na sociedade.

Necessário enfatizar, entretanto, que longe de ser uma 
instituição isolada no contexto brasileiro, a escola, como já 
referido acima, integrou o cenário educacional brasileiro e 
sul-rio-grandense da República Velha, no qual a instrução 
feminina, no nível pós-elementar, foi deixada predominan-
temente a cargo da livre iniciativa, favorecendo as escolas 
confessionais. Dentre essas, as escolas protestantes, moti-
vadas pela separação Igreja/Estado, instituída pelo gover-
no republicano, expandiram-se consideravelmente, sendo 
a Evangelisches Stift um dos seus expoentes.

Uma escola para “as melhores famílias” no contexto  
de transformações socioeconômicas na sociedade  

teuto-sul-rio-grandense

A maioria dos historiadores que estudaram o desen-
volvimento econômico do Rio Grande do Sul concorda que, 
até meados do século XIX, este era dominado pela ativida-
de pecuária do Sul do estado, com base no latifúndio e no 
trabalho escravo. A partir da segunda metade do século, 
porém, devido ao desenvolvimento da chamada zona colo-
nial alemã, configurou-se uma nova dinâmica, regida, em 
parte, pelos comerciantes dessa área, que, ao servirem de 
intermediários entre produtor, pequeno proprietário rural 
livre e mercado consumidor, contribuíram para a redefini-
ção, no estado, das relações de produção. Além disso, propi-
ciaram o desenvolvimento de setores médios da sociedade 
e ampliaram as possibilidades de mobilidade social.
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O desenvolvimento econômico foi acompanhado de um 
crescente processo de urbanização, tanto das próprias áre-
as de colonização, quanto da capital, na medida em que 
esta se tornou um importante polo comercial, responsável 
pela maior parte da distribuição dos produtos coloniais. A 
historiografia sobre Porto Alegre indica-nos que, no final 
do século XIX, a cidade já se transformara no maior cen-
tro urbano e comercial do estado. Abrigava uma população 
variada, atraída por maiores possibilidades de trabalho ou 
de investimentos. A capital e outros centros urbanos tor-
naram-se o locus privilegiado de instalação de uma classe 
média emergente, na qual se incluía um significativo nú-
mero de alemães e/ou seus descendentes.

Esse desenvolvimento econômico e urbano resultou 
em transformações na estrutura social do estado. Esta, 
que até então revelara escassas perspectivas de mobilida-
de social, tornou-se mais complexa, quando o contingente 
de imigrantes e seus descendentes passaram a participar 
ativamente da economia. Criaram-se possibilidades de 
ascensão social, restritas até então somente aos grandes 
fazendeiros, os quais, embora tivessem mantido o contro-
le político no estado durante todo o período da Primeira 
República, perdiam terreno, progressivamente, no campo 
socioeconômico. Os novos setores emergentes passaram 
a merecer atenção dos governantes, aos quais se uniram, 
muitas vezes, na defesa de interesses comuns.

A comunhão de objetivos entre o governo, representa-
do pelo Partido Republicano Rio-Grandense, e a população 
de imigrantes e seus descendentes, em especial os teuto-
-brasileiros, fundamentava-se, porém, basicamente na de-
fesa do capitalismo e na dominação burguesa. Sendo assim, 
somente uma parcela desta ganhou o olhar do governo. 
Segundo Pícollo, “não foram colonos. Foram profissionais 
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liberais e/ou pertencentes aos setores médios urbanos ou 
integrantes de uma burguesia em ascensão” (1989a, p. 28). 
De acordo com a mesma autora, a defesa dos interesses dos 
“colonos” não fazia parte do projeto do PRR, mas sim a dos 
de uma burguesia instalada nos centros urbanos.

A presença de uma burguesia de origem alemã foi de-
tectada por Gans (1996) em Porto Alegre na segunda me-
tade do século XIX. Em seu estudo, ela revela que a maio-
ria dos teutos da capital era de nível socioeconômico mé-
dio. O segundo lugar era ocupado pelos de nível alto, sendo 
inexpressivo o número de alemães nos setores populares. 
O grupo majoritário, setores médios, abrangia um leque 
amplo de atividades, sendo de difícil demarcação. De modo 
geral, entre eles, encontravam-se artífices ou mestres de 
ofício com oficina própria, pequenos comerciantes, técnicos 
e professores.

O acirramento das diferenças sociais, decorrente do 
processo de consolidação capitalista no estado, atingiu, 
também, um grupo etnicamente delimitado, nesse caso, os 
teuto-brasileiros. Estes passaram, cada vez mais, a ocupar 
posições distintas na estratificação social, identificando-se 
com segmentos que, ocupando a mesma posição que a sua, 
não apresentavam suas características étnicas.

Ao findar o século XIX, algumas camadas da socieda-
de teuto-sul-rio-grandense buscavam a aquisição de status, 
acentuando os aspectos simbólicos do grupo que pudessem 
defini-lo muito mais pelo seu “ser” do que pelo seu “ter”. 
Estes, de acordo com Bourdieu, “exprimem sempre a posi-
ção social segundo uma lógica que é a mesma da estrutura 
social, a lógica da distinção” (1992, p. 17).

Essa busca de status pode ser inferida das palavras 
de Roche (1969), quando analisou as mudanças de compor-
tamento em parte da sociedade teuto-sul-rio-grandense, a 
partir da segunda metade do século. Ao referir-se aos comer-
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ciantes, o historiador afirma que eles foram separando-se 
cada vez mais dos camponeses, para formarem uma classe.

É verdade que, se foi sua situação estabelecida sobre bases 
econômicas, eles a reforçaram com esteios culturais, tomados 
de empréstimo por muito tempo ao meio de que haviam sa-
ído, isto é, ao meio germânico. A abastança de que gozavam 
permitiu que seus filhos fizessem estudos mais prolongados, 
renovassem os contatos com a terra dos avós, quer através 
de livros lá editados, quer através de estágios na Alemanha, 
ao passo que os colonos dela não conservaram senão uma 
imagem que se esbatia cada vez mais [...]. Defensores do 
“Deutschtum” também foram mais sensíveis que os campone-
ses à propaganda pangermanista ou hitleriana (Roche, 1969,  
p. 583, grifo do autor).

Também Amado (1978), ao estudar a organização so-
cial da colônia de São Leopoldo, observa que, a partir da se-
gunda metade do século XIX, o fator que dominou o relacio-
namento entre os habitantes foi a posição socioeconômica.

A riqueza e o poder passaram a ser mais importantes que os 
laços de parentesco: dois comerciantes ricos não aparentados 
tendiam a ser mais solidários e a se identificarem mais um 
com o outro do que, por exemplo, um comerciante e um colono 
unidos por parentesco (Amado, 1978, p. 79).

Tanto para essa autora como para Roche (1969), a dis-
tinção social dos teutos processava-se em oposição ao “colo-
no”, associando, dessa forma, a questão social à dicotomia 
urbano-rural.

Não descurando o caráter étnico do Deutschtum, a 
aquisição dos valores da cultura urbana torna-se, muitas 
vezes, um distintivo a mais para o grupo em ascensão so-
cial. Autores como Roche (1969) e Willems (1980) concor-
dam que as ideias contidas no Deutschtum propagaram-se 
a partir da cidade, de uma classe média intelectualizada 
e que, embora tivesse havido esforços, principalmente  
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por meio da imprensa, para atingir a população rural,20 a 
maior receptividade ocorreu entre os setores médios e al-
tos da sociedade. A maior facilidade de penetração nesses 
grupos pode ser explicada pelo fato de possuírem tanto um 
capital econômico que possibilitava contatos mais seguidos 
com a Alemanha pelas viagens, por exemplo, quanto um 
capital cultural que permitia um entendimento maior des-
sas ideias e, por conseguinte, o seu consumo.

Dessa forma, o Deutschtum pode ser entendido, tam-
bém, como parte de um “civilizar-se”, cujo termo corres-
pondente, em alemão, de acordo com Elias (1994), seria 
Kultur.21 O “colono”, embora tenha sido idealizado nos dis-
cursos veiculados pela imprensa teuto-brasileira a partir 
das últimas décadas do século XIX, representava o atraso 
econômico, social e cultural, contrastando com a ideia de 
progresso vinculada ao citadino.

Essa questão foi apresentada por Willems, com base 
em um enfoque étnico. Para ele:

Os teuto-brasileiros desenvolveram uma cultura essencial-
mente rural, ao passo que a população “lusa” representa uma 
cultura urbana ou pastoril. Principalmente as cidades exer-
cem aqui, como alhures no mundo, uma fascinação crescente 
à medida que o contraste campo-cidade se vai acentuando. 
É camponês “pobre”, “bronco”, “mal educado” e “mal vestido” 
que admira o citadino “rico”, “bem educado”, “bem vestido”, 
com todo o seu “conforto” em matéria de habitação, alimenta-
ção, recreação, etc., no nosso caso, esse camponês é o “teuto” e 
citadino é o “luso” (1980, p. 126).

20 Grande parte da imprensa teuto-brasileira, visando a atingir o grupo teuto 
como um todo, inclusive os colonos, utilizava-se de uma linguagem menos colo-
quial. No entanto, conforme nos informa Wilhems (1980), havia uma distância 
social e cultural entre os produtores dos discursos veiculados – mesmo consi-
derando a heterogeneidade de interesses e valores destes – e alguns setores da 
sociedade, notadamente, aquela composta pelos pequenos produtores rurais.

21 Este, num sentido mais restrito, representa uma cultura distinta nacional ale-
mã, que reunia elementos culturais específicos da classe média daquele país 
(Elias, 1994).
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A partir desse raciocínio, Willems (1980) afirma que, à 
medida que o teuto, identificado com o meio rural, melhora-
va sua situação econômica, sua tendência era dirigir-se para 
as cidades e assimilar o modo de vida da população urbana, 
para ele representada pela população lusa. Essa dinâmica, 
seguindo ainda o estudo do mesmo autor, levou a uma pro-
gressiva perda, pelos teutos, da cultura germânica, ao mes-
mo tempo em que assimilava valores culturais nacionais.

Os teutos citadinos participavam de um processo de 
aburguesamento da sociedade sul-rio-grandense e visa-
vam a identificar-se com o grupo social dominante. Nesse 
sentido, Amado relata a ação dos grupos mais ricos de São 
Leopoldo, ao final do século XIX, os quais buscavam um 
modo de vida que os diferenciasse dos demais, especial-
mente dos “colonos”:

A primeira providência que tomaram foi se afastar fisicamen-
te das picadas, aonde já quase não iam e pelas quais começa-
vam a alimentar certo desdém [...]. A segunda providência foi 
dotar a cidade de ruas bem traçadas, casas melhores e maio-
res, iluminação adequada, administração organizada, e de 
tipos de lojas, serviços e profissionais que a área rural não co-
nhecia. [...]. A terceira providência foi adquirir novos hábitos: 
acordar e dormir mais tarde, mobiliar melhor a casa, refinar 
a linguagem, às vezes comprar um ou dois escravos; apurar 
a vestimenta e a alimentação, organizar reuniões sociais em 
casa, participar das sociedades recém-criadas. [...] as mulhe-
res, limitadas nas cidades ao serviço doméstico, perderam a 
importância econômica que tinham nas picadas e, consequen-
temente, começaram a pesar menos nas decisões familiares 
e a abdicar de parte de sua liberdade pessoal, tornando-se 
mais recatadas e submissas aos pais e maridos [...]. A quarta 
providência foi criar ou estreitar os laços de parentesco entre 
os membros mais ricos do município, para reforçar fortuna e 
aprimorar a linhagem [...] (1978, p. 78).

As medidas citadas por Amado indicam uma busca 
de distinção por meio de ações de caráter essencialmente 
simbólico, o que reforça, ou, no entender de Bordieu, dupli-
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ca as diferenças propriamente econômicas. Dessa forma, 
algumas práticas sociais podem ser consideradas como 
distintivas, obtendo tanto mais prestígio quanto mais cla-
ramente simbolizarem a posição dos agentes na estrutura 
social. Nas palavras do referido autor,

[...] as diferenças propriamente econômicas são duplicadas 
pelas distinções simbólicas na maneira de usufruir estes 
bens, ou melhor, através do consumo, e mais, através do con-
sumo simbólico (ou ostentatório) que transmuta os bens em 
signos, as diferenças de fato em distinções significantes (Bor-
dieu, 1992, p. 16).

Nesse processo de construção das distinções, um im-
portante papel coube ao sistema educacional. Em decorrên-
cia do desenvolvimento socioeconômico, político e ideológico 
dominante na sociedade sul-rio-grandense e, em especial, 
na teuto-brasileira, surgiram escolas diferenciadas para 
atender grupos sociais distintos. Considerando o grupo ét-
nico em questão, essas diferenças estabeleciam-se, como 
vimos, entre as escolas comunitárias, destinadas exclusi-
vamente ao ensino elementar, e às escolas mais avançadas.

Ao referir-se às escolas comunitárias evangélicas das 
zonas rurais, Dreher afirma que estas “não puderam fazer 
mais do que evitar o analfabetismo” (1984, p. 65). Quanto 
a essa modalidade de escola, porém vinculada à Igreja Ca-
tólica, Rambo menciona que a sua primeira finalidade era 
suprir as necessidades básicas de educação dos filhos dos 
imigrantes, as quais podiam ser assim resumidas:

[...] aprender a ler, contar e a calcular; a alfabetização, por-
tanto; aprender as verdades básicas da fé e os princípios mais 
elementares da moral e dos bons costumes; transformar a 
criança, em primeiro lugar, num membro útil de sua comu-
nidade; guardar viva a tradição dos antepassados; despertar 
no filho do colono a consciência de sua condição de cidadão 
brasileiro responsável e comprometido (Rambo, 1994, p. 201).
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Embora houvesse escolas desse tipo nos centros ur-
banos, inclusive em Porto Alegre, a maioria, como vimos, 
destinava-se a atender a população rural, ou seja, os “colo-
nos”, registrando-se que, para aquela camada da população 
teuto-sul-rio-grandense que havia alcançado certa distin-
ção econômica e social, estas se mostraram insuficientes, 
tornando-se imprescindível a criação de instituições que 
permitissem a obtenção de um grau de escolaridade mais 
avançado. A respeito das escolas protestantes, Roche afir-
ma que, no início do século XX, surgiram, nos principais 
núcleos urbanos, escolas de aperfeiçoamento, nas quais os 
teuto-brasileiros recebiam “uma educação severa ao mesmo 
tempo que uma cuidada instrução”. Logo a seguir, o autor 
observa: “convém [...] assinalar a diferença que separa as 
escolas rurais [...] dos estabelecimentos urbanos, cuja evo-
lução e papel foram muito diversos” (Roche, 1969, p. 666).

Essas diferenças não se limitam ao grau de escolari-
dade, mas se vinculavam a questões de ordem socioeco-
nômica. As instituições mais avançadas abriam maiores 
oportunidades para a população teuta, todavia se desti-
navam apenas a uma fração desse grupo, ou seja, àquele 
que poderia prolongar a educação dos filhos e arcar com os 
elevados custos desse ensino. Além disso, diferentemente 
das escolas elementares,22 estas não eram obrigatórias, e o 
seu caráter facultativo garantia-lhe um efeito de distinção.

A criação dessas escolas vinculava-se, também, à dis-
puta travada entre instituições católicas e protestantes 
pela educação das camadas burguesas da sociedade, uma 
vez que ambas entendiam que a estas últimas estava re-
servada a tarefa de direção social. Esse, aliás, é um dos 

22 O ensino elementar, tanto público quanto privado, era obrigatório. No caso 
específico das escolas comunitárias, a partir de 1900, estabeleceu-se a obrigato-
riedade escolar mínima de quatro anos, sofrendo os pais que não enviassem os 
filhos à escola sanções religiosas (Kreutz, 1994, p. 40). 
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pontos em comum entre Igreja Católica e governo da Pri-
meira República:

[...] ambos partem da premissa de que o povo deve ser edu-
cado pelas elites. A vinculação, no Rio Grande do Sul, entre 
projeto católico e projeto positivista dava-se, portanto, na 
busca do engajamento político das elites e da não participação 
maior do povo (Félix, 1994, p. 83).

As escolas protestantes, por sua vez, por meio de uma 
educação mais pragmática, racional e voltada à participa-
ção do homem na sociedade urbano-industrial, atuavam, 
também, no sentido de atender os interesses e os anseios 
de uma classe média urbana. De Boni observa que, apesar 
das divergências confessionais e pedagógicas, colégios ca-
tólicos e protestantes tinham um denominador comum: “de 
preparar elites23 para um novo tipo de vida, diferente da 
agrária tradicional, dentro da qual se formara a sociedade 
pastoril sul-rio-grandense” (1992, p. 249).

Para o mesmo autor, a presença dos colégios particu-
lares religiosos,

[...] sustentados pelas anuidades dos alunos, levou a uma 
crescente identificação da Igreja com as novas classes sociais 
emergentes. Assim, ela iria adaptar sua ideologia e expandir 
suas instituições para acomodar as necessidades de educação e 
orientação moral de segmentos crescentes da classe média ur-
bana e quadros burgueses em ascensão (De Boni, 1992, p. 250).

Tais considerações nos permitem avaliar o amplo in-
teresse da Igreja Evangélica Alemã na Evangeliches Stift, 
evidenciado por meio do envio de professoras alemãs, de 
verbas para manutenção da escola, bem como da exigência 
de relatórios regulares, como veremos a seguir.

23 Entendemos que as elites a que o autor se refere não contemplam somente o 
setor tradicionalmente ligado à oligarquia rural, mas também os novos setores 
urbanos emergentes no período republicano inicial. Estes, de acordo com De 
Boni (1992), passam a enviar seus filhos aos colégios confessionais, que geral-
mente ofereciam maior qualidade de ensino.
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 Evangelisches Stift: uma escola tratada  
diferencialmente para uma educação diferenciada

A Evangelisches Stift foi uma das poucas institui-
ções que ofereceram uma escolaridade pós-elementar às 
“moças das melhores famílias” sul-rio-grandenses. Além 
disso, ela e a escola Sinodal de Santa Cruz foram os úni-
cos estabelecimentos escolares evangélicos considerados 
“superiores”24 pelo Sínodo e, como tal, dignos de receber 
tratamento diferenciado.

Podemos constatar essa diferença de tratamento, ob-
servando as verbas enviadas à escola por órgãos da Igreja 
na Alemanha. Como exemplo, temos as remetidas pela So-
ciedade Evangélica para os Alemães Protestantes na Amé-
rica entre os anos de 1906 e 1915. Segundo Dreher (1984, 
p. 82), a importância gasta em auxílios para comunidades e 
escolas, no período, foi de 102.760 marcos, dos quais, para a 
Evangelisches Stift, foram destinados 24 mil, o mesmo ocor-
rendo com a de Santa Cruz. As duas instituições “superio-
res”, portanto, receberam 40% do total da verba. O número 
de escolas evangélicas de confissão luterana no Rio Grande 
do Sul já era de 155 em 1900, chegando a 300 em 1922.

Identificamos, também, esse tratamento diferencial 
dispensado às duas escolas “superiores” do Sínodo, na ata 
da 22ª Assembleia Geral, realizada em 25 e 26 de maio de 
1910, a qual relata as contribuições da referida entidade 
às instituições: “O fato de termos duas escolas superiores, 
para os meninos a Escola Sinodal em Santa Cruz e para as 
meninas a Evangelisches Stift em Hamburguer Berg, deve-
mos principalmente à Associação Evangélica de Barmem”.25

24 Essas duas escolas foram assim designadas em Ata da 22a Assembleia Geral do 
Sínodo. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. 1910. 
Band: 2247. Fiche: 88.

25 A Associação Evangélica de Barmem, citada na ata, é a mesma Sociedade Evan-
gélica para os Alemães Protestantes na América, cuja sede ficava em Barmem.
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A atenção dispensada à Evangelisches Stift era dupla-
mente útil à associação, principalmente se consideramos 
que a escola destinava-se a atender “as moças das melho-
res famílias”. De um lado, atendia aqueles setores da so-
ciedade mais sensíveis à penetração do Deutschtum e da 
ideologia pangermanista, a burguesia; de outro, pela edu-
cação das “moças”, a difusão desses ideais tinha seu campo 
de ação ampliado, à medida que elas cumprissem os papéis 
femininos definidos pela sociedade da época.

Para a conquista desse público, que era, também, dis-
putado pela instituição católica, a Evangelisches Stift bus-
cou qualificar cada vez mais o seu corpo docente, trazendo 
professoras da Alemanha que tivessem, além de um nível 
de escolaridade elevado, uma boa formação moral e social. 
Esse recurso fica explícito em um pedido de auxílio à Ale-
manha, feito pela sua diretora em 1925, quando a escola, 
passando por um período de crise, sentia-se ameaçada pela 
concorrência católica:

[...] envie uma dama de alta posição científica e social, que assu-
ma a direção do Evangelisches Stift [...]. Se ela tiver talento or-
ganizacional e no mais for eficiente e socialmente hábil, então es-
pero que ela reorganize o Stift de tal maneira que também filhas 
de posição, mais educadas tornem a receber ali sua educação.26 

Chamamos atenção para o fato de que, dentre os pré-
-requisitos exigidos para a nova diretora, não foram men-
cionados elementos étnicos ou religiosos, mas sim sociais e 
culturais, identificados, portanto, com a posição social do 
grupo em questão. Estes pareciam ser, naquele momento, 
fundamentais para atrair o público-alvo da escola.

Essa mesma questão, ou seja, a preocupação com ele-
mentos de distinção social em detrimento dos demais, foi 

26 Ata do Conselho da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. 
Kirchliches Aubenamt. 1925. Band 2247. Fiche: 4399. Tradução livre.
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expressa pela diretora da Evangelisches Stift, quando se 
referiu ao sucesso obtido por uma instituição católica: “em 
São Leopoldo existe um internato dirigido por irmãs católi-
cas que de momento é o que há de mais fino no Rio Grande 
do Sul. Nesse internato católico, agora todos os alemães 
porto-alegrenses levam suas filhas”.27

A formação qualificada, objetivada pela Evangelisches 
Stift, servia de atrativo às camadas burguesas da socieda-
de. Porém, apenas esse diferencial não impunha limites so-
ciais que, teoricamente, impedissem outros setores de fre-
quentarem aquele espaço. Essa delimitação estabeleceu-se 
a partir, fundamentalmente, de fatores econômicos, como, 
por exemplo, o investimento financeiro da manutenção de 
uma aluna na escola.

Embora a Evangelisches Stift tenha sido frequentada, 
predominantemente, por alunas evangélicas e de origem 
alemã, não havia qualquer restrição explícita quanto ao in-
gresso de alunas brasileiras ou católicas. O mesmo se pode 
dizer em relação às meninas das camadas de menor poder 
aquisitivo. Porém, mesmo que não fossem oficialmente im-
pedidas de frequentar a escola, elas o eram pela sua condi-
ção socioeconômica. O custo do empreendimento constituía-
-se no maior obstáculo. Esse limite era ultrapassado, algu-
mas vezes, pelas filhas de pastores, uma vez que muitas re-
ceberam bolsas de estudos para frequentar a Evangelisches 
Stift. Os interesses da Igreja em que essas alunas estudas-
sem na instituição vinculavam-se aos objetivos já referidos. 

Como funcionava, predominantemente, em regime de 
internato, o custo financeiro da escola, especialmente para 
as alunas internas, era muito alto. Para as externas, sem-

27 Ata do Conselho da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv in Ber-
lin. Kirchliches Aubenamt. 1925. Band 2247. Fiche: 4399. “Os alemães porto-
-alegrenses” são comumente identificados com as camadas mais abastadas da 
sociedade em questão.
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pre em número inferior, o valor variava muito, dependendo 
da quantidade de aulas extras em que estivessem inscri-
tas. Para as internas, em 1920, o valor da pensão era de 
60$000, acrescido de 10$000 de taxa escolar, observando-
-se que, no momento do ingresso anual, cada aluna deveria 
pagar a caução de 200$000.

Ao custo da pensão, somavam-se despesas extras que 
podiam ser referentes ao material escolar, à lavagem de 
roupas, ao aluguel de máquina de costura, à cama, às des-
pesas com transporte, etc. Também as aulas de francês, in-
glês, música (algum instrumento) e costura eram cobradas 
separadamente.

Assim, as contas das alunas chegavam, às vezes, ao 
dobro do valor da pensão, como podemos observar nos 
exemplos expostos no Quadro 1.

Quadro 1 - Custos do internato

mês e ano aluna Pensão Débito total

junho/1896 josephine Correa da 
Silva 50$000 86$080

junho/1896 Bertha Grop 50$000 85$880

junho/1896 lydia Werner 50$000 148$120

julho/1911 alice Satller 35$000 71$260

julho/1911 amalie Hetzel 35$000 59$040

julho/1911 Ivete Tröbs 35$000 51$360

março/1924 Iris Ritter 50$000 142$930

março/1924 Erica ludwig 50$000 170$800

março/1924 Ilka Steigleder 50$000 114$500

Fonte: livros-caixa. (1896/1924). (Original manuscrito). [IENH].
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Para termos uma ideia do alto valor dessas cifras, ela-
boramos um quadro comparativo (Quadro 2), relacionando 
despesas da escola na época:

Quadro 2 - Despesas da escola

Salário das professoras alemãs da Evangelisches Stift em 1910 70$000
Salário de uma empregada da Evangelisches Stift em 1911 25$000
Salário do lenhador referente ao mês de agosto/1910 14$000
assinatura anual do jornal Deutsche Post em 1922 24$000
Compra de leite referente ao mês de agosto/1910 69$760
Compra de carne referente ao mês de agosto/1910 89$600

Fonte:  Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Ev. Gesellschaft fur die prot. Deutschen in amerika. 
Band 66. Fiche: 86.

Além dos custos mensais, exigia-se das internas que 
trouxessem consigo, ao ingressarem na Evangelisches 
Stift, um nada modesto enxoval, como podemos observar 
na relação do material solicitado em 1897 (Quadro 3):

Quadro 3 - Enxoval das internas
6 lençóis
6 toalhas de rosto
6 toalhas de pé
6 fronhas brancas
2 sobre lençóis brancos (largura da cama)
1 cobertor de lã
1 acolchoado
2 travesseiros, dos quais 1 pequeno de crina
No mínimo 6 camisas
No mínimo 6 vestidos
10-12 pares de meia
6 camisolas
2 saias de baixo escuras
4 saias de baixo brancas
6 aventais escuros
alguns aventais claros
1 vestido de lã escuro para o domingo, um vestido domingueiro para o verão, 
alguns vestidos escuros para a semana
1 dúzia de lenços
3 pares de sapatos com salto baixo, porém não chinelos
1 chapéu grande simples para passeios
1 baú grande e uma caixinha com chave para material de trabalhos manuais
* Observação: Cada peça, incluindo sapatos e vestidos, deve estar marcada visivel-

mente com as iniciais da menina.

Fonte:  Jahresbericht des Evangelisches Stifts — Töchterpensionat zu Hamburguer-Berg. São leo-
poldo: Editora W. Rottermund, 1987.
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Embora não nos seja possível precisar o custo real des-
se material, a extensão e a quantidade dos itens solicita-
dos sugerem que a aquisição não era acessível a todos. A 
exigência de três pares de sapato, por exemplo, destoava 
de uma realidade em que a maioria das crianças ia para a 
escola descalça e os adultos usavam, predominantemente, 
tamancos. O enxoval, assim como o valor da pensão, deli-
mitava, na prática, o público frequentador da escola, na 
medida em que somente um grupo restrito poderia cum-
prir tais exigências. Nesse sentido, Nadai refere-se ao en-
xoval como “peça importante na vida de qualquer interna, 
servindo como símbolo de distinção e, ao lado das mensali-
dades cobradas, em garantidor da reprodução e da discri-
minação social” (1991, p. 22).

“as melhores famílias”

Viemos afirmando, até aqui, que a Evangelisches Stift 
foi uma instituição que tinha, por objetivo, educar “as mo-
ças das melhores famílias”, entendendo o atributo “melho-
res famílias” como um indicativo, sobretudo, da condição 
social das alunas. A partir dessa premissa, ou seja, do fato 
de que o público da escola era composto por uma classe so-
cial específica, buscamos traçar um perfil do grupo que efe-
tivamente frequentou a escola, analisando dois aspectos 
que consideramos fundamentais: a ocupação profissional 
dos pais e a localidade de origem. O primeiro possibilita-
-nos identificar o capital econômico, na medida em que a 
profissão corresponde a um determinado nível de remu-
neração, ainda que algumas profissões revelem mais va-
lores de status do que financeiros propriamente ditos. O 
segundo diz respeito à divisão social do espaço, ou seja, as 
diferenças entre mundo urbano e rural revelam, também, 
as diferenças sociais. 
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Dos 412 nomes de alunas apurados entre os anos de 
1896 e 1927, foi possível identificar os pais de 283 e, des-
tes, obtivemos informações de 92.

Sobre as profissões dos pais, elaboramos o seguinte 
quadro:

Quadro 4 - Profissões dos pais das alunas

Grupos Número de pais Profissão 
1º 63 Comércio/Indústria
2º 24 Pastores

3º 6 Políticos (2 intendentes  
e 4 conselheiros municipais)

4º 4 Profissionais liberais
Fonte: livros-caixa (1896/1924) [IENH]; Tribuna Ilustrada Porto Alegre, 1927; monte Domecq, 

1918.

No primeiro grupo de profissões, que compõe a maioria 
e que classificamos como pertencente aos setores da indús-
tria e do comércio, encontramos vários ramos de ativida-
des, como: hotelaria, gráfica, indústria coureiro-calçadista, 
indústria têxtil, casas de comércio em geral e outros. Fa-
ziam parte desse grupo pequenos, médios e grandes indus-
triais e/ou comerciantes que tinham, como ponto comum, 
o fato de serem proprietários de um negócio voltado para o 
comércio ou a indústria.

Na Evangelisches Stift, estiveram presentes, como 
pais e às vezes como financiadores, alguns empresários 
alemães ou de origem alemã que eram reconhecidos como 
figuras ilustres da sociedade sul-rio-grandense, devido, 
principalmente, ao seu sucesso empresarial. É o caso, por 
exemplo, do sr. Frederico Mentz.

A firma Frederico Mentz & Cia. ligava-se à indústria, 
à importação e à exportação e era definida na imprensa da 
época como um “dos mais fortes e sólidos esteios da fortuna 
presente e futura não só deste Estado, como de todo Brasil” 
(Monte Domecq, 1918, p. 184). A grandeza dos empreendi-
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mentos de Frederico Mentz pode ser avaliada por meio da 
frequência com que o seu nome é citado na historiografia 
que trata do desenvolvimento econômico sul-rio-grandense. 

Sobre a presença de Mentz na Evangelisches Stift, 
Kannemberg nos diz o seguinte: “Na história da Fundação 
sempre houve filhas, sobrinhas e netas do casal Frederico 
Mentz” (1987, p. 101). Mais adiante, o mesmo autor refere-
-se à contribuição financeira dada pelo empresário à escola: 

O Sr. Frederico Mentz dedicou-se com afinco à questão da am-
pliação do edifício, ao que emprestou todo o seu auxílio moral 
e material. Mandou fazer o plano da nova construção e efe-
tuou a doação da considerável importância de 300 contos de 
réis, à qual conseguiu reunir mais 100 contos de réis por meio 
de coletas feitas por membros de sua família (1987, p. 103).

Podemos extrair de uma carta enviada ao Conselho 
Superior Eclesiástico Evangélico em Berlim um exemplo 
da estreita vinculação do sr. Frederico Mentz com a Evan-
gelisches Stift, no ano de 1927, cujo conteúdo é transcrito 
na sequência:

Em anexo, eu me honro de lhe passar uma cópia de minha 
carta de hoje dirigida ao Sr. Frederico Mentz. O Sr. Mentz 
é um dos altos comerciantes mais respeitados em Por-
to Alegre, que desde sempre teve um interesse intenso por 
todos os assuntos alemães evangélicos, apesar de ele estar 
arraigado no Brasil. Durante a guerra, ele, através de seu 
trabalho, subiu a uma posição importante e tem à dis-
posição o desejo igual ao Sr. Emil. Ullmann, de trabalhos 
para o Deutschtum Evangélico. Um interesse todo especial 
ele tem pela Evangelisches Stift em Hamburguer Berg, para 
cuja construção nova ele quer dar o máximo que pode. Eu me 
permito recomendar encarecidamente que o Sr. Mentz seja 
recebido na Alemanha mui cordialmente, para que seu zelo 
pela Evangelisches Stift e pela causa alemã evangélica em 
geral seja lá firmado e reconhecido (grifo nosso).28

28 Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. Band 2247. Fi-
che: 4400. Tradução livre.
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A carta enviada ao sr. Mentz, por sua vez, solicitava 
que ele representasse a “causa da Evangelisches Stift”29 
perante entidades alemãs, das quais o remetente fornecia 
os endereços. A posição socioeconômica do sr. Mentz valori-
zava a escola, podendo ser usada como motivo de barganha 
mediante as autoridades evangélicas alemãs, demonstran-
do as possibilidades e vantagens da conquista desse públi-
co, em relação ao projeto étnico-religioso da Igreja.

Outros nomes, não tão mencionados na historiografia 
quanto o de Frederico Mentz, mas que nem por isso dei-
xavam de figurar entre os de nível socioeconômico mais 
elevado, também aparecem entre os pais de alunas. É o 
caso do sr. Rudolf W. Jalowski, de Porto Alegre, pai de Ilse 
Jalowski, aluna durante 1916 e 1917.

Observando o inventário da esposa do sr. Jalowski, 
concluído em 1918,30 identificamos sua posição social. 
Acionista e gerente da Cia. Fabril Porto-Alegrense, ele 
acumulou um patrimônio considerável. Somente em ações 
da Cia. Fabril, consta um patrimônio de 376:600$000 e 
mais 155:200$000 em títulos caucionados. Em imóveis, o 
total chega a 40:000$700, valor distribuído entre: terre-
nos no valor de 5:000$000, 6:000$000; casas no valor de 
9:500$000, 5:000$0000, 1:600$000, 2:500$000; um galpão 
de 16:000$000; e um automóvel de 4:000$000.

Também na própria localidade em que se situava a 
escola, despontavam empresários, ligados principalmente 
à indústria coureiro-calçadista, que enviavam suas filhas 
à Evangelisches Stift.

A importância industrial e comercial de Novo Hambur-
go foi destacada por Monte Domecq, ao mencionar que lá

29 Ibidem.
30 Inventário Rudolf Jalowski. Porto Alegre, 1918. (Original manuscrito). [APE].
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[...] brotaram e prosperaram várias séries de estabelecimen-
tos industriais de primeira ordem, cujos produtos são espa-
lhados, não somente pelas principais praças do Rio Grande 
do Sul, mas, também, além de suas fronteiras, em todos os 
grandes países do estrangeiro e nos diversos Estados do Bra-
sil (1918, p. 242).

Em seu trabalho sobre a região colonial do Rio Grande 
do Sul, ao referir-se ao município de São Leopoldo, do qual 
Novo Hamburgo fazia parte, Monte Domecq (1918) ob-
servou que essa localidade, mesmo que ainda não tivesse 
autonomia política, possuía um comércio e uma indústria 
mais desenvolvidos do que os da sede do município.

Um desses destaques locais foi o sr. Guilherme Lu-
dwig, pai de aluna que frequentou a escola nos anos de 
1916 e 1917. Na já referida publicação, esse empresário foi 
definido como “o mais importante industrialista do Estado, 
na sua especialidade e, principalmente, para a preparação 
de couros de porco; de resto, os produtos de sua fábrica de 
tão alta fama [...]” (Monte Domecq, 1918, p. 255).

Fundador do Curtume Ludwig, que movimentava, em 
1927, 2.000:000, o sr. Ludwig diversificou seus investimen-
tos, tornando-se sócio de várias empresas, entre as quais a 
indústria de couro Arthur Hass e Cia.; com um movimen-
to de 1.200:000$ (também a filha do sr. Arthur Hass foi 
aluna da Evangelisches Stift, em 1915 e 1916); fábrica de 
calçados; Cassel e Ludwig, fábrica de bebidas sem álcool; 
e fábrica de calçados D’Ajello Sperb e Cia. O sr. Ludwig 
foi, ainda, membro ativo na política municipal, chegando a 
vice-intendente municipal em 1927, por ocasião da eman-
cipação de Novo Hamburgo.

As netas do sr. Ludwig forneceram-nos algumas in-
formações sobre a vida da mãe, ex-aluna da escola, e o avô 
materno:
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O vovô estava muito bem de vida, eles viajavam muito para a 
Europa, foram três vezes para a Europa. Ele era uma pessoa 
muito esclarecida, uma pessoa culta. Era político, presidente 
de clubes... quando a mamãe se casou, ele foi para a Europa 
e trouxe o enxoval todinho da Alemanha, o piano, os cristais, 
porcelanas, roupas de cama, roupas de baixo (camisolas), 
tudo ele trouxe da Alemanha para minha mãe.31

A presença das moças dessas famílias de elevado pa-
drão de vida ajudava a construir a imagem pública da Evan-
gelisches Stift como uma escola das “melhores famílias”, au-
mentando, consideravelmente, o seu valor simbólico. Dessa 
forma, o fato de ter sido frequentada por meninas, reconhe-
cidas como membros das camadas superiores da sociedade, 
a tornava atraente para todo o grupo burguês em ascensão.

No entanto, para alguns setores dessa burguesia, 
manter uma filha interna nessa escola implicava, muitas 
vezes, em um peso no orçamento familiar. Essa situação 
pode ser conferida na entrevista de um ex-aluna32, a qual 
nos conta que seu avô teve nove filhas e que todas estive-
ram na Evangelisches Stift durante um ano: “um tempo 
maior ele não podia pagar, mas ao menos um ano no Stift 
ele garantiu a todas elas”. O avô era proprietário de uma 
casa de comércio em São Lourenço que, embora fosse bas-
tante grande, conforme a entrevistada, era sua única fonte 
de renda. Da mesma forma, outra ex-aluna33 contou-nos 
que foi um orgulho para os seus pais, proprietários de uma 
casa de comércio em Hamburgo Velho, poder proporcionar, 
para sua filha única, os estudos na Evangelisches Stift.

31 Depoimento coletado em 03 de março de 1997, na presença da mãe, aluna dos 
anos de 1916 e 1917, a qual, embora não fale mais, em decorrência de sua idade 
avançada, participou da entrevista confirmando as informações dadas pelas 
filhas. 

32 Entrevista concedida em Porto Alegre, em 10 de março de 1997. A entrevistada 
foi aluna da escola nos anos de 1933, 1934 e 1935, período posterior ao delimitado 
para o nosso estudo. As mulheres de sua família, entretanto, frequentaram a 
escola desde o início do século XX.

33 Entrevista realizada em Novo Hamburgo, em 10 de novembro de 1996. Foi 
aluna da Evangelisches Stift em 1928.
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Para as filhas dos agricultores, estudar no Stift era um 
sonho distante, porém almejado, pois poderia significar a 
mudança de status para as gerações futuras da família, como 
atesta o depoimento de uma ex-aluna, filha de agricultor, que 
nos informou: “o sonho da minha mãe era que as quatro filhas 
pudessem estudar no Stift, o que não foi possível. Sabe, ela 
não queria que elas fossem colonas”.34 Importante observar 
a conotação sempre pejorativa atribuída ao termo “colona”. 
A palavra não se refere aos colonizadores alemães, mas sim 
àqueles imigrantes e/ou descendentes que não prosperaram, 
permanecendo nas colônias, ou seja, nas áreas rurais, onde 
residiam as camadas mais pobres e mais atrasadas.

O segundo grupo, classificado de acordo com a profis-
são dos pais, corresponde ao das filhas de pastores. Embo-
ra, em toda história da Evangelisches Stift, elas tivessem 
frequentado a escola, para os pais isso não seria uma ta-
refa fácil, caso não recebessem uma bolsa de estudos. A 
situação dos pastores pode ser avaliada pelo conteúdo de 
uma carta enviada à Alemanha em 1926:

[...] pesa sobre as famílias pastorais aqui, primeiro devido à 
pressão das dívidas; e, em segundo a impossibilidade de dar 
aos filhos uma condição espiritual, que ele tem que ter mais 
tarde, para as condições financeiras tão difíceis. [...]. Por isso, 
em primeiro lugar, a minha intenção principal é juntar di-
nheiro para a criação de um fundo para as filhas de pastores 
na Stift, de maneira que ao menos um fardo lhes possa ser 
tirado. [...]. Talvez pudéssemos nos dirigir também a Asso-
ciações de Pastores na Alemanha para receber deles ajuda 
de custo para educação das filhas de seus irmãos no Brasil.35

A Evangelisches Stift era vista pelos pastores como a 
única instituição, no Rio Grande do Sul, na qual suas filhas 
poderiam receber educação, porém uma educação diferencia-

34 Entrevista concedida em Porto Alegre, em 15 de novembro de 1996.
35 Correspondência da diretora. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Kirchli-

ches Aubenamt. 1926. Band 2247. Fiche: 4400. Tradução livre.
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da, que os distinguisse sobretudo dos “colonos”. É o que pode-
mos observar em carta do representante da Igreja Evangé-
lica no estado, pastor Hubbe, quando relata que os pastores

[...] além da Evangelisches Stift não tem [sic] nenhuma pos-
sibilidade para suas filhas. É nossa obrigação, por causa de 
seu trabalho difícil e fiel, fazer algo por eles neste sentido, e 
esta obrigação ainda é sublinhada pelo pensamento de que 
se permitiremos a decadência do nível dos pastores alemães 
aqui, na seguinte geração, ao ponto dos colonos.36

Aos políticos corresponde o terceiro grupo de pais de 
alunas, no qual incluímos somente aqueles que ocupavam 
um cargo político, tendo, por isso, uma pequena represen-
tação. Entretanto, se levássemos em consideração todos os 
que possuíam alguma indicação de participação política, o 
número de representantes dessa categoria seria triplicado.

A presença, na escola, das filhas de intendentes e conse-
lheiros municipais, cargos principais na hierarquia política 
dos municípios, ao mesmo tempo em que decorria do pres-
tígio alcançado pela instituição, contribuía para aumentá-
-lo. Para esses clientes, certamente, não era o caráter étnico 
da Evangelisches Stift que os atraía, nem, possivelmente, o 
religioso, na medida em que este se identificava com a ger-
manidade.37 Porém, é provável que esse grupo procurasse a 
Evangelisches Stift por ser uma escola diferenciada, para 
onde enviavam suas filhas uma já reconhecida burguesia 
sul-rio-grandense, bem como os representantes de setores 
que ocupavam ou aspiravam ocupar as posições mais eleva-
das na estrutura social. Portanto, o que levava esses políti- 
 

36 Correspondência ao Conselho Superior Evangélico Alemão. Evangelisches 
Zentralarchiv in Berlin. Kirchliches Aubenamt. Band [192?] 2247. Fiche: 4400. 
Tradução livre.

37 A ocupação desses cargos, no período, implicava uma identificação com os ide-
ais do governo do estado, o qual passou a combater, cada vez com mais afinco, 
as ideias e práticas germanistas.
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cos38 a matriculá-las nessa escola era, em boa parte, a ima-
gem que a escola adquirira de “instituição burguesa” desti-
nada a formar moças para o lar e para a sociedade (onde es-
tudavam as “Mentz”, as “Renner”, entre outras alunas com 
sobrenomes de destaque na economia sul-rio-grandense). 
Logo, podemos deduzir que, também por esse argumento, os 
princípios fundamentais que uniam o público naquele espa-
ço, a Evangelisches Stift, eram socioeconômicos.

Ainda em nossa classificação, agrupamos alguns pais 
sob a categoria “profissionais liberais”, estes em número 
bastante reduzido: apenas quatro, sendo um médico, dois 
dentistas e um advogado. Esse número limitado deve-se, 
em parte, à existência, no período, de poucos profissionais 
nessas áreas no Rio Grande do Sul. A distinção desses pro-
fissionais dava-se em razão não somente de seu capital eco-
nômico, como também de seu capital cultural, legitimado 
pelo porte de um título escolar, cada vez mais valorizado 
pela burguesia.

Considerando a ocupação profissional dos pais das 
alunas, constatamos serem eles detentores de um capital 
simbólico definido como prestígio, reputação, fama, etc., 
sendo esta, de acordo com Bourdieu (1989), a forma perce-
bida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de 
capital. Não encontramos, no universo estudado, nenhum 
operário ou agricultor, categorias historicamente destituí-
das de capitais de todos os tipos, seja econômico, cultural, 
social, ou mesmo simbólico. Assim, definimos o público da 
Evangelisches Stift, ao menos com base no que pudemos 
identificar, como uma burguesia, unida principalmente por 
essa qualificação.

38 Dentre os políticos que mantinham suas filhas na escola, encontramos os inten-
dentes José Maciel, de Santo Antônio da Patrulha, e João Corrêa da Silva, de 
São Leopoldo, ambos brasileiros de origem.
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O grupo identificava-se, também, com o mundo urbano, 
em conformidade com a cultura burguesa, que é historica-
mente urbana. Partindo desse pressuposto, realizamos um 
levantamento de proveniência das alunas da escola, bus-
cando fundamentar nossa qualificação do grupo como bur-
guês. O registro das alunas nos livros-caixa fornece, muitas 
vezes, a localidade de origem. Dessa forma, conseguimos 
obter, das 412 alunas identificadas, a procedência de 285:

Quadro 5 - Procedência das alunas

N° de alunas localidade de origem
60 Porto alegre
60 Hamburgo Velho/Novo Hamburgo
24 Taquara
11 São leopoldo

130 Outras localidades

Fonte: livros-caixa (1896/1924). (Original manuscrito). [IENH].

Porto Alegre e Hamburgo Velho/Novo Hamburgo for-
neciam o maior contingente de alunas. Isso se justifica por 
ser a primeira a capital e o maior centro urbano do Rio 
Grande do Sul, onde se concentrava a maioria da popula-
ção alemã e/ou de origem germânica das camadas médias 
e altas, e a segunda por ser, à época, considerada como um 
núcleo urbano com um significativo desenvolvimento eco-
nômico, além de corresponder à localidade-sede da escola.

Da mesma forma, Taquara era um núcleo comercial e 
urbano importante, na medida em que fazia a ligação com 
as colônias produtoras das mercadorias coloniais. Sua re-
levância pode ser avaliada pelo fato de já em 1903 contar 
com a estrada de ferro, o que só fez aumentar seu desenvol-
vimento econômico e urbano.

São Leopoldo aparece em quarto lugar. Apesar de ser 
o núcleo mais antigo da colonização alemã e de ter um de-
senvolvimento significativo, já no final do século, oferecia 
outras opções para a educação das moças desse grupo so-
cial. É o caso, por exemplo, da instituição católica Colégio 



63

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

São José, também internato de meninas.
Na categoria “outras localidades”, insere-se uma mul-

tiplicidade de locais, tanto pertencentes à região colonial 
alemã quanto a outros espaços sul-rio-grandenses e mes-
mo de fora do estado, como é o caso de uma aluna vinda 
de São Paulo. Também estão incluídas aí as filhas de fa-
mílias que, mesmo tendo adquirido uma melhor condição 
econômica, permaneceram na zona rural, enviando-as, 
entretanto, para aquisição de uma cultura mais refinada, 
própria dos centros urbanos. 

A partir do quadro da procedência das alunas, podemos 
concluir, portanto, que a maioria delas vinha da capital ou 
dos núcleos urbanos mais desenvolvidos da área colonial 
alemã, locais onde florescia uma burguesia teuto-sul-brasi-
leira que buscava distinguir-se, também geograficamente, 
em particular, daqueles elementos identificados como “co-
lonos”, vinculados espacial e culturalmente à zona rural. 

Currículo e disciplina: a formação distinta das  
filhas das “melhores famílias”

A elaboração de um currículo pressupõe uma seleção 
prévia, não somente das disciplinas como também dos seus 
conteúdos. Essa escolha está diretamente relacionada ao 
tipo de educação que se pretende promover, sendo esta de-
terminada por vários fatores: econômicos, sociais, étnicos, 
religiosos, etc. O currículo, de acordo com Aplle,

adquire formas sociais particulares que corporificam certos 
interesses que são eles próprios os resultados de lutas con-
tínuas dentro e entre os grupos dominantes e subordinados. 
Ele não é o resultado de algum processo abstrato, mas é o 
resultado dos conflitos, acordos e alianças de movimentos e 
grupos sociais determinados (1989, p. 47).

Orientados por esse entendimento, empreendemos, a 
seguir, uma análise do currículo do curso da Evangelisches 
Stift, que vigorou entre os anos de 1897 e 1927.
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Não havendo, no período, qualquer exigência por par-
te dos órgãos públicos em relação ao currículo dos cursos 
das escolas particulares, elas tinham total liberdade para 
defini-lo. A inspeção à que as instituições privadas esta-
vam sujeitas limitava-se a “verificar que ele [o ensino] não 
seja contrário à moral e à saúde dos alunos [...] fica isento 
de qualquer inspeção oficial o ensino que, sob a vigilância 
dos pais ou dos que fizerem suas vezes, for dado às crian-
ças no seio de suas famílias” (Primitivo, 1941, p. 41).

Nesse contexto, a Evangelisches Stift também ela-
borou o seu currículo, o qual pôde ser conhecido graças à 
existência de relatórios anuais que o apresentavam de-
talhadamente descrito. Esses relatórios eram elaborados 
com a finalidade de serem enviados aos órgãos da Igreja 
Evangélica na Alemanha, que condicionavam os auxílios 
financeiros prestados à escola a esse envio. Neles, encon-
tramos informações completas sobre a carga horária e os 
conteúdos anuais de cada disciplina, bem como a quantida-
de de aulas que cada professor ministrava.

A descrição desses currículos permite-nos, igualmen-
te, identificar a distribuição das disciplinas nas diferentes 
klasses.39 Essas eram divididas em I, II, III e IV, obser-
vando-se que a IV correspondia ao nível inicial do curso 
e a I, ao mais adiantado, ou seja, à última série. Algumas 
disciplinas eram ministradas de forma conjunta para mais 
de uma Klasse; no currículo relativo ao ano de 1920, por 
exemplo, as aulas de matemática e língua portuguesa 
eram lecionadas para as klasses I e II simultaneamente.

Em nossa análise, consideramos os currículos referen-
tes aos anos de 1897, de 1915 e de 1920,40 nos quais a or-
ganização curricular para a primeira série apresenta-se da 
seguinte forma:

39 O termo alemão “Klasses” é utilizado para designar as séries escolares.
40 Para a escolha desses currículos, em especial, foram observados os seguintes 

critérios: o de 1897, por ser o mais antigo; o de 1915, por ser o último antes 
do final da 1ª Guerra (no período de 1915-1919, cessam os contatos com a Ale-
manha); e o de 1920, por corresponder ao primeiro relatório após a Guerra, 
marcando a retomada dos contatos da escola com a Alemanha.
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Quadro 6 - “matérias de ensino”41 para a 1ª klasse

matérias
Carga horária semanal

1897 1915 1920
Religião 3 2 2
alemão 4 6 5
Português 5 5 9
Port./Tradução -- 1 --

matemática 3 2 4 {2 mat. Português
{2 mat. alemão

Geografia/Brasil -- 1 1
História/Brasil -- 1 1
Geografia/alemanha 2 2 1
História mundial 2 2 1
História natural -- 1 --
Geometria -- 1 --
Física -- 1 --
Caligrafia/português -- 1 --
Caligrafia/alemão -- 1 2
Desenho 2 2 2
Trabalhos manuais 12 16* 17*

Ginástica 2 1 2
Canto 2 1 1
música**

Francês (Facult.) 4 1 2
Inglês (Facult.) 2 1 --
aulas particulares/português (Facult.) -- -- 2

Fonte:  Jubillaums Schrift zun 25 – Jahrigen Bestehen des Evangelischen Stitfs – Hamburgo Velho. 
São leopoldo: Rotermund, 1920 [IENH].

Obs.: *- Esse número de horas refere-se às aulas de trabalhos manuais como um todo; no entan-
to, nos anos de 1915 e 1920, houve um acréscimo de carga horária devido à inserção de 
aulas de pintura e costura em caráter facultativo.

Obs.: **- as aulas de música constituíam-se no aprendizado de um ou mais instrumentos (pia-
no, violino, cítara ou bandolim), sendo, por isso, a sua carga horária bastante variável. Na 
descrição do currículo, não constava a distribuição dessa disciplina por série, mas sim o 
número total de aulas ministradas semanalmente na escola, que foram, em 1915, de 49, e 
em 1920, de 62. No ano de 1897, elas não aparecem descritas no currículo.

Obs.:  Com exceção das disciplinas de História e Geografia do Brasil e daquelas que são descritas 
como sendo em língua portuguesa, todas as demais eram ministradas em alemão.

41 Tradução contextual do alemão “Lehrgenstande”, cuja tradução literal é “obje-
tos de ensino”. Em Jubilaums Schrift zun 25 – Jahrigen Bestehen des Evange-
lischen Stift – Hamburgo Velho. São Leopoldo: Rotermund, 1920.
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No Quadro 6, podemos constatar algumas modifica-
ções no currículo ao longo dos anos, como o aumento ou a 
redução do número de horas-aula e o acréscimo ou a exclu-
são de algumas disciplinas.

As alterações mais significativas ocorreram na maté-
ria de português, motivadas por dois fatores. Um deles foi 
o aumento da carga horária dedicada à docência da disci-
plina de língua portuguesa propriamente dita, a qual so-
freu um acréscimo de quatro horas-aula entre os anos de 
1915 e 1920. Outro fator refere-se ao aumento do número 
de disciplinas lecionadas nessa língua, como história do 
Brasil, geografia do Brasil, matemática (em português), 
além de aulas particulares em caráter facultativo para o 
melhor aprendizado do idioma nacional, o que resultou 
num acréscimo, de 1897 a 1920, de seis horas-aula.

Em contrapartida, podemos constatar a redução do 
número de horas-aula dedicadas ao ensino da língua ale-
mã, o que também foi estendido a outras matérias minis-
tradas nesse idioma, como história universal, geografia 
alemã e religião.

Destacamos, ainda, as mudanças ocorridas nas áreas 
de trabalhos manuais e de música, atividades essencial-
mente práticas, em que houve, principalmente na última, 
uma significativa elevação da carga horária. Em contra-
partida, disciplinas de caráter mais “científico”, como fí-
sica, geometria e história natural, não obtiveram sucesso, 
uma vez que constam somente no currículo de 1915.

As “matérias de ensino” que sofreram mudanças mais 
significativas, ou seja, português, alemão, trabalhos ma-
nuais e música, eram as que envolviam maior carga horá-
ria. Partindo dessa constatação, realizamos a análise do 
currículo da escola centrada nessas matérias.
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O ensino de português 
À elevada carga horária destinada à língua portugue-

sa correspondia um extenso conteúdo, como podemos ob-
servar no programa curricular referente ao ano de 1920.

Quadro 7 - Conteúdos programáticos: língua portuguesa

Klasse I:
Língua portuguesa: *Professora Natividade Pereira.
Leitura: Selecta, Cl. Pinto Cachoeira de Paulo afonso (poesias e drama — Gonzaga) antholo-
gia Brasileira e Pequeno Português — lido em aula pela professora para instrução das alunas: 
A irmã de caridade, de Castellar, e Dem Família, por Hector Malot.
Gramática: toda a gramática de Clemente Pinto, 1° e 2° exercícios de Os., figuras de palavras 
e orações e regras de ortografia de “Bibiano de almeira”, análise lógica e gramatical, especial-
mente dos Lusíadas, de Camões.
Ditados: trechos escolhidos da anthologia Brasileira, anthologia Nacional Selecta, Drama 
Camões e João de C. de abreu, Poemas Camões, Poesias e exercícios de ortografia, etc.
Literatura: Escritores e poetas portugueses: Camões, Garret, Herculano, Castilho, Vieira, Re-
bello da Silva e Castello Branco. Brasileiros: José de alencar, Visconde de Taunay, Castro alves, 
Gonçalves Dias, Macedo, Bilac, Coelho Netto, afonso Celso, Varella, Álvares de azevedo, Gre-
gório de Mattos, Machado de assis, C. de abreu, Bernardo Guimarães, Bonifácio de andrade, 
Francisco Lisboa, Carlos de Laet, D. J. Lopes de almeida, Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, 
Visconde do Rio Branco, arthur azevedo, alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, Luiz Guima-
rães, Vicente de Carvalho, Guerra, Junqueira Freire, Bruno Seabra, Soares Peixoto, Srta. Rita 
Durão, Fr. Bartolomeu de Gusmão, Basílio da Gama, alvarenga Peixoto, Gonzaga, Cláudio M. 
da Costa, e a vida do italiano Leonardo da Vinci, algumas noções de Dante e seu poema “a 
divina comédia”, assim como de Milton e a sua obra imortal O paraíso perdido.
Redações: Júlio de Castilhos, Barão de Sto. angelo, Barão de Cerro Largo, Conde de Porto ale-
gre, Lobo da Costa, Pinto Bandeira, Barão do Triumpho, Prascovia Lapouloff, algodão e outros 
têxteis, civilidade e inúmeras cartas.
História do Brasil, dividida em 3 seções:
1ª seção: chegada da Família Real no Brasil, partida da mesma para Portugal, regência de D. 
Pedro I, Independência, governos regenciais até a maioridade de D. Pedro II, Revolução do Rio 
Grande do Sul (Farrapos), Revoluções de Pernambuco de 1817, 1824 e 1848, Rosas, Guerra 
do Paraguai, Proclamação da República, governos de General Deodoro e de Floriano Peixoto, 
Conspiração de Tiradentes, Guerra dos Mascates, Emboabas, Palmares, Marquês de Pombal, etc.
2ª seção: descobrimento do Brasil, explorações, capitanias, invasões holandesas de 1624 e 
1630, invasões francesas, Guerra do Rio da Prata, etc.
3ª seção: descobrimento do Brasil, povos indígenas, Caramuru, capitanias todos os governa-
dores gerais - 1549-1580, domínio espanhol no Brasil, invasões holandesas e expulsão dos 
holandeses do Brasil.
Geografia: Ásia, África, américa física e política, especializando o Brasil, Estados Unidos e, 
sobretudo, Rio Grande do Sul. Noções gerais da geografia, inclusive cosmografia.
*Observação: as disciplinas de história e geografia do Brasil estavam incluídas nas matérias 
de língua portuguesa.

Fonte: Jubilaums Schrift zun 25 - Hamburgo Velho. São leopoldo: Rotermund, 1920. [IENH].
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A descrição dos conteúdos dessa matéria indica que 
as alunas da escola adquiriam, ao final do curso, domínio 
da língua portuguesa e conhecimentos sobre cultura geral 
brasileira, o que, de certa forma, parece destoar daquelas 
características tidas como evidentes, ou seja, as relaciona-
das ao caráter étnico da escola.

Nesse sentido, perguntamos o porquê desse destaque 
dado à língua portuguesa no currículo. A resposta a essa 
questão encontramos na especificidade do público-alvo da 
escola, a burguesia teuto-sul-rio-grandense, a qual não vi-
via isolada em uma comunidade etnicamente homogênea, 
como a maioria dos colonos residentes nas zonas rurais, 
mas integrada à vida social urbana do estado, na qual a 
língua portuguesa ocupava o topo da hierarquia linguís-
tica. Para esse grupo, a aquisição do português tornou-se 
necessária, de acordo com Willems, para a luta pelo status 
social. Segundo esse autor,

[...] a ascensão econômica dessas famílias, o status elevado 
que iam conquistando aproximava-as, em escala crescente, 
da esfera nacional, sobretudo no sentido econômico e polí-
tico [...]. Muitos pais sacrificavam os seus escrúpulos étnicos 
e religiosos à carreira dos filhos optando, deliberadamente, 
pelo bilinguismo (1980, p. 229, grifo nosso).

Esse posicionamento da burguesia teuto-sul-rio-gran-
dense, em relação ao aprendizado do idioma nacional pelos 
jovens, foi detectado na Evangelisches Stift. Em 1913, a 
professora Frieda Pechmann, ao relatar, em carta envia-
da à Alemanha, a falta de professores de português, teceu 
o seguinte comentário: “por enquanto uma professora de 
português do lugar lecionou uma a duas horas-aula dia-
riamente, mas não é o suficiente, os pais exigem mais 
português”42 (grifo nosso).

42 Correspondência de Frida Pechmann. Evangelisches Zentrlarchiv in Berlin. 
Kirchliches Aubenamt. 1913. Band 66. Fiche: 87. Tradução livre.



69

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

Essa questão é confirmada pelo depoimento de uma 
ex-aluna que estudou na instituição nos anos de 1916 e 
1917,43 a qual relatou que o pai a havia mandado, jun-
tamente com suas irmãs, estudar no Evangelisches Stift 
para aprender português, onde chegaram falando quase 
somente o alemão. A importância que seu pai atribuía ao 
conhecimento da língua portuguesa levou-o a fazer críti-
cas à escola, conforme nos informou a entrevistada: “O pai 
achou que deveríamos aprender mais português. Conside-
rava errado as alunas conhecerem o Reno e seus afluentes 
e não saberem onde fica o Rio Taquari”.44

O interesse pelo aprendizado do idioma nacional por 
esses setores da sociedade teuto-sul-rio-grandense decor-
ria, em parte, do reconhecimento do português como língua 
oficial do país do qual eram cidadãos, mesmo pertencendo 
à nacionalidade alemã, pois a oficialidade da língua por-
tuguesa, nesse caso, decorre de seu vínculo com o estado. 
Esse entendimento tem por base as reflexões de Bourdieu 
(1996), que afirma ser no processo de constituição do es-
tado que se criam as condições de um mercado linguístico 
unificado e dominado pela língua oficial. Para melhor com-
preensão dessa questão, lembramos que, a partir da se-
gunda metade do século XIX, quando um novo contingente 
de alemães chega ao Brasil, trazendo em sua bagagem um 
nível cultural mais elevado, começa a propagar-se, princi-
palmente entre a população teuta urbana mais esclarecida 
e de um nível social mais elevado, a ideia do teuto-brasilei-
ro, que, conforme Seyferth,

43 Entrevista concedida em São Leopoldo, em 08 de novembro de 1995.
44 Idem.
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indica um indivíduo que tem origem alemã e cidadania bra-
sileira. O conteúdo étnico é dado pelo direito de sangue, mas 
pelo fato de ter nascido no Brasil (ou ter se naturalizado bra-
sileiro) se distingue de alemães que possuem outra cidadania. 
A categoria de identificação assume duplo aspecto: um étnico 
(ou nacional) que implica uma série de características raciais 
e culturais; o outro, considerado de ordem política pelos jor-
nais, vincula o indivíduo ao Estado brasileiro (1989, p. 99).

Também nas entrevistas com ex-alunas, pudemos ob-
servar que todas falavam corretamente o português, sem 
qualquer sotaque e incorreção. Os constantes pedidos de 
desculpas, por não dominarem a língua do país, demons-
traram a preocupação que tinham a esse respeito.

Isso sugere que, apesar de a sua língua “materna” ser 
o alemão, o qual era falado em casa ou entre membros do 
mesmo grupo étnico, o reconhecimento do português como 
língua oficial impunha-lhes a necessidade de conhecê-la o 
melhor possível. Falar corretamente a língua oficial cons-
tituía-se num dos valores simbólicos adquiridos pela bur-
guesia para distinguir-se socialmente, como nos orienta 
Bourdieu:

[...] os mecanismos sociais da transmissão cultural tendem a 
garantir a reprodução da defasagem estrutural entre a distri-
buição (aliás, bastante desigual) do conhecimento da língua 
legítima e a distribuição (muito mais uniforme) do reconhe-
cimento desta língua, constituindo-se num dos fatores de-
terminantes da dinâmica do campo linguístico e, por essa via, 
das próprias mudanças da língua (1996, p. 50, grifo nosso).

A dualidade em relação à linguagem foi, de acordo com 
Willems (1980), característica das camadas abastadas da 
sociedade teuto-brasileira, na qual vigorou, por muito tem-
po, uma situação de bilinguismo. Ao contrário, no meio ru-
ral, predominou a hibridação linguística, resultante da in-
corporação de palavras portuguesas aos diversos dialetos.
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A Evangelisches Stift, na disputa pela conquista das 
camadas burguesas da sociedade teuto-sul-rio-grandense, 
empenhou-se em atender aos seus anseios e interesses, 
dentre os quais se encontrava o pleno domínio da língua 
oficial. Embora fosse reconhecida como uma escola alemã, 
também era ou buscava ser uma instituição onde se apren-
dia um bom português.

Esse aspecto era enfatizado nos textos dos prospectos 
produzidos para a divulgação da escola, como demonstram 
os exemplos a seguir:

Para que o ensino de português seja ministrado de modo 
exemplar, a diretoria empregou a normalista Cândida Ruíz, 
que reside no próprio pensionato.45

As pensionistas usufruem de tratamento e cuidados esme-
rados, uma convivência agradável, e conversação em língua 
alemã e portuguesa. [...]
Para as aulas de língua nacional, foi admitida uma professo-
ra brasileira, igualmente residindo na casa.46

O aprendizado da língua oficial do Brasil, entretanto, 
não excluía a obrigação de saberem o alemão, destituído 
do conceito de Estado a que se vinculava o português. Nes-
se caso, o conhecimento do idioma alemão pelas alunas da 
Evangelisches Stift adquiriu um valor predominantemen-
te étnico-cultural.

O ensino do alemão
O alemão era a língua “do coração”, pela qual as alu-

nas transmitiam todos os valores contidos no Deutschtum. 
Somente por meio desta se alcançava o verdadeiro “espíri-
to alemão”, expressão que sintetiza tudo o que é essencial-
mente alemão em termos culturais, envolvendo a filosofia, 
a arte, a religião, a língua, a ciência, etc. Enquanto o uso 

45 Prospecto do Evangelisches Stift. Novo Hamburgo: (s. n), 1899/1904. [IENH].
46 Ibidem, 1915. [IENH].
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do português podia ser considerado como um instrumento 
fundamental para obter-se, entre outras vantagens, dis-
tinção social, a língua alemã fazia parte da natureza, da 
essência do grupo em pauta. Os autores que tratam da 
questão da identidade étnica entre os teuto-brasileiros são 
unânimes em referir-se à língua alemã como um de seus 
componentes fundamentais.

Na Evangelisches Stift, a obrigatoriedade do uso co-
tidiano desse idioma contribuía para lhe dar esse sentido 
de “língua espiritual”, e a sua preservação era uma das 
preo cupações da instituição. O relatório do superinten-
dente-geral da Igreja Evangélica, Dr. Zoelner, referiu ser 
preo cupante o fato de as professoras alemãs darem muitas 
aulas, não lhes restando tempo para estar com as meninas 
fora do horário escolar, “o que fica a cargo da professora 
de português que naturalmente fala português com elas”.47 
Nesse caso, valorizava-se o significado afetivo da língua 
destacado por Bourdieu:

A aprendizagem da língua se realiza pela familiarização 
com as pessoas que desempenham papéis totais cuja di-
mensão linguística constitui apenas um aspecto, jamais 
isolado enquanto tal. É exatamente isso que está na raiz 
do poder de evocação prática de certas palavras, as quais, 
estando ligadas a toda uma postura corporal, a uma at-
mosfera afetiva, ressuscitam toda uma visão do mundo, 
em suma todo um mundo, bem como a ligação afetiva com 
a “língua materna” cujas palavras, floreios e expressões 
parecem encerrar um “excedente de sentido” (1996, p. 70).

Diferenças entre o Hochdeutsch ministrado na esco-
la e os diferentes dialetos falados pelos “colonos” servem 
de outro argumento para demonstrar que a língua alemã, 
enquanto componente da identidade étnica, também apre-

47 Relatório da viagem do Dr. Zoelner a Hamburgerberg. Evangeliches Zentralar-
chiv in Berlin. 1910. Band. 66. Fiche 86. Tradução livre.
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sentava divisões que expressavam a hierarquia social exis-
tente na sociedade teuto-sul-rio-grandense.

No Rio Grande do Sul, a utilização do Hochdeutsch ocor-
ria, principalmente, entre uma burguesia urbana, composta, 
em parte, por contingentes de imigrantes alemães que ha-
viam entrado no estado a partir da segunda metade do século 
XIX e tido contato direto com o processo de construção nacio-
nal alemã.48 Nesse grupo, encontravam-se pessoas de eleva-
do nível cultural e social, as quais estavam mais habilitadas 
ao consumo da língua “padrão”49, fato que vem ao encontro 
das avaliações de Bourdieu, quando diz que “a competência 
linguística [...] depende, a exemplo de outras dimensões do 
capital cultural, do nível de instrução medido pelos títulos 
escolares e pela trajetória social [...]” (1996, p. 49).

Para o mesmo autor, a escola, ao lado da família, é 
local privilegiado para a transmissão dessa linguagem que 
ele chama de “legítima”. Nas suas palavras:

Pelo fato de que o domínio da língua legítima pode ser ad-
quirido pela familiarização, ou seja, por uma exposição mais 
ou menos prolongada à língua legítima ou pela inculcação 
expressa de regras explícitas, as grandes classes de modos 
de expressão correspondem às classes de modos de aquisição, 
isto é, a formas diferentes da combinação entre os dois princi-
pais fatores de produção da competência legítima, a família e 
o sistema escolar (Bourdieu, 1996, p. 49).

No contexto da sociedade teuto-sul-rio-grandense, as 
escolas eram fundamentais para a difusão, mesmo que res-

48 Na Alemanha, a utilização de uma língua padrão foi fruto de uma construção 
muito lenta, realizada pela classe alemã, dentro dos ideais da kultur, defendida 
por Elias (1994). A sua utilização somente veio a tornar-se realidade no final do 
século XIX, quando à unificação política daquele país aliou-se a ascensão da bur-
guesia como classe dominante. Dessa forma, a evolução de uma língua nacional 
germânica também fez parte do projeto de hegemonia burguesa daquela nação.

49 Termo utilizado por Bourdieu (1996) para definir uma língua normatizada, 
codificada para uso oficial, decorrente, geralmente, do processo de constituição 
da nação.
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trita, dessa linguagem, ou seja, o Hochdeutsch. Professo-
res, padres e pastores empenhavam-se nessa tarefa. Mes-
mo nas escolas rurais, onde a maioria dos alunos falava 
a língua dialetal, a alfabetização era realizada na língua 
padrão alemã. Porém, como para a maior parte da popu-
lação teuta da zona rural o período escolar era bastante 
reduzido, o uso dessa forma linguística restringia-se quase 
exclusivamente, e mesmo assim de forma bastante limita-
da, à modalidade escrita.

O reduzido tempo de exposição ao Hochdeutsch por 
parte dos “colonos”, em contraposição ao dos teutos das ca-
madas mais elevadas da sociedade, fazia da língua um de-
monstrativo de diferença social. Nesse sentido, mais uma 
vez nos apoiamos em Bourdieu, quando revela que:

O uso falado da “língua escrita” somente se adquire em con-
dições em que ele se encontra objetivamente inscrito na si-
tuação, sob forma de liberdades, facilidades e, sobretudo, de 
tempo livre, enquanto neutralização das urgências práticas, 
supondo ademais a disposição passível de ser adquirida nos e 
pelos exercícios de manipulação da língua sem outra necessi-
dade que não seja aquela criada por inteiro pelo jogo escolar 
(1996, p. 49).

Assim, a Evangelisches Stift, sendo uma instituição 
que ultrapassava o nível básico de ensino, pressupunha 
um tempo maior de dedicação ao aprendizado correto da 
língua e destinava um período mais prolongado de exposi-
ção a ela (no caso das internas), constituiu-se em um espa-
ço produtor e reprodutor das diferenças sociais, também no 
que se refere à linguagem.

O conteúdo ministrado na disciplina de alemão era 
descrito nos relatórios anuais da escola. Por meio deles, 
podemos apurar o grau de complexidade, conhecimento e 
emprego da língua exigido. Seu ensino dividia-se em lei-
tura, literatura, gramática, ditado, redação e caligrafia, 
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abordando temas diversificados, como podemos observar 
no relatório do ano de 1915.

Quadro 8 - Conteúdos programáticos: língua alemã

Alemão: literatura – Professora anna Gassebferth (diaconisa).
a poesia e a história da literatura desde o tempo mais remoto até o fim do 
século xVII — 4 sabatinas.
Alemão: leitura – Professora anna Gassenferth (diaconisa).
Foram lidas 15 peças de leitura do livro de leitura de Gaudg. Foram estuda-
dos e aprendidos: (segue a descrição de 28 títulos entre cantos, poemas e 
trechos de leituras). Nas aulas de leitura foram lidos: A virgem, de Orleans de 
Shiller, e Egmond, de Goethe, sendo que algumas partes foram decoradas.
Alemão: gramática, ditado, redação e caligrafia – Professora Frida Pech-
mann.
livros didáticos: aulas de alemão de Rohn-Heisig e junghaus-Schindler.
Na gramática, primeiro foi estudada a didática da palavra, depois foi dada 
uma visão sobre a sintaxe. Treinamento de análise de palavras e frases (léxi-
ca e sintática) — 6 sabatinas.
Foram escritos 60 ditados. Primeiramente sobre as regras da ortografia e de-
pois seguiram peças de leituras mais difíceis.
Os temas sobre os quais foram feitas redações são os seguintes: 1- O leão 
agradecido (conto). 2- Uma carta pronta para ser postada (convite). 3- Con-
teúdo do poema “jonhanna Sebus”, de Goethe. 4- Henrique I. 5 - Tema livre. 
6 - amor entre irmãos (conto). 7- Pró e contra, a vida na cidade. 8 - Carta 
(relatório sobre uma excursão) — 9 sabatinas.

Fonte: Jahres- Bericht des Evangelisches Stift zu Hamburger Berg, 1915. [IENH].

Observando o relatório, constatamos que uma ênfase 
maior era dada às questões gramaticais e à leitura, cuja 
seleção envolvia uma visão de mundo da qual a escola con-
siderava-se transmissora. Nesse sentido, tinha significado 
especial a leitura de autores como Schüller e Goethe, ti-
dos como símbolos do movimento cultural alemão burguês, 
empreendido a partir do final do século XVIII e do qual fez 
parte a construção de um idioma nacional.

Esses autores, entre outros, podem ser qualificados 
como o que Bourdieu chama de um “corpo de profissionais 
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objetivamente investido do monopólio do uso legítimo da 
língua legítima [...]” (1996, p. 49) e que contribuíram para 
consagrar o uso dominante como único legítimo.

Somados a esse extenso conteúdo, outros fatores con-
tribuíram para a consolidação do uso da língua padrão en-
tre as alunas. Um deles resultou do fato de a maioria delas 
ser interna e, assim, estar sujeita a um constante contro-
le por parte das professoras e da diretora da escola. Além 
disso, o convívio desse grupo com o Hochdeutsch ocorria 
também fora da escola, no meio familiar e social, pois este 
era composto, geralmente, por pessoas detentoras do co-
nhecimento dessa língua.

O contato com os empregados da escola, que falavam, 
na maior parte das vezes, o dialeto ou uma linguagem “hí-
brida” entre o português e o alemão, não era recomendado, 
conforme nos informou uma ex-aluna que estudou na Evan-
gelisches Stift entre 1933 e 1935. Ao ser questionada sobre 
a possibilidade de as alunas relacionarem-se com as serven-
tes, ela explicou: “Eles não gostavam, não, mas eu dava um 
jeito. [...]. As empregadas falavam dialeto, eu entendia, mas 
as de São Paulo50 e Porto Alegre, sabe como é [...]”.

Outro argumento, nesse sentido, encontramos num 
manual de boas maneiras, publicado em alemão e datado 
de 1897, que circulou na Evangelisches Stift no período que 
delimitamos para o nosso estudo. Dentre as diversas regras 
de conduta contidas nesse livro, destacamos uma que se 
refere ao uso de dialetos e que recomenda o seguinte:

Não se deve acostumar com dialetos. Com os criados não se 
deve falar de uma forma mais simples, e sim mostrar uma 
boa linguagem. Uma forma concisa de se expressar é o cami-
nho que a linguagem está tomando (Kallmann, 1897, p. 43).

50 A partir da década de 1930, era grande o número de alunas de fora do estado, 
especialmente de São Paulo.
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O aprendizado da língua alemã na Evangelisches 
Stift adquiriu, dessa forma, também um sentido de dis-
tinção, na medida em que o uso efetivo da língua “padrão” 
por suas alunas as diferenciava daqueles cujo aprendizado 
limitava-se à linguagem escrita e, muitas vezes, somente 
à alfabetização.

 Trabalhos manuais, música, línguas e  
conhecimentos gerais

É um bom partido, é! Excelente menina [...] tem um gênio 
de pomba [...] uma educação de princesa: até o francês sabe! 
Toca piano como você tem ouvido [...] canta o seu bocado [...] 
aprendeu desenho [...] muito boa mão de agulha!” (Azevedo 
apud Bernardes, 1983, p. 94).

Esse trecho do romance de Aluísio de Azevedo, em O 
cortiço, foi apresentado por Maria Thereza Caiuby C. Ber-
nardes (1983) como sendo o retrato da mulher burguesa 
bem educada do século XIX. Essa educação, de acordo com 
a mesma autora, distinguia as moças que dela podiam usu-
fruir da maioria das brasileiras que dispunham somente 
de uma “educação ordinária”.

Conforme já vimos, esse modelo de instrução femini-
na do século XIX persistiu durante o período da República 
Velha, sendo a Evangelisches Stift uma das instituições 
nas quais ele foi reforçado e nas quais as habilidades femi-
ninas elencadas no romance de Aluísio de Azevedo foram 
cultivadas, recebendo destaque no currículo escolar, mais 
especificamente na disciplina de trabalhos manuais.

Trabalhos manuais, como podemos constatar obser-
vando o Quadro 6, era a disciplina de maior carga horária 
do currículo da Evangelisches Stift entre os anos de 1897 
e 1920. A ela eram dedicadas de doze a dezessete horas 
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semanais, quando eram ensinadas “todas as sortes de tra-
balhos singelos e artificiais feitos à agulha, tais são: cro-
chet, frivolité, crivo, renda irlandesa, costuras, bordados a 
ouro, a seda e em branco, em étamine, em filó e pontos de 
malha”51 (grifo nosso).

A elevada carga horária dessas atividades na Evange-
lisches Stift foi fruto, em grande parte, de solicitações vin-
das dos pais das alunas, bem como do interesse destas por 
esses trabalhos, o que é expresso nas cartas das diretoras, 
cujos trechos destacamos a seguir: 

A pedido dos pais de algumas alunas, também seja feito cur-
sos de corte e costura e, com isso também entrar em concor-
rência com o colégio de freiras que parece ter crescido por 
aqui. Para música e serviço doméstico, história da arte, natu-
reza, estudo da saúde e ginástica; as nossas alunas (de 10 a 
12 anos) mostram mais interesse, o que causa desinteresse ao 
restante das matérias [...].52

Também se queixam as jovens damas de Porto Alegre de que 
não têm mais tantas horas de trabalhos manuais como anti-
gamente. A Srta. Domhs com isso voltou a trabalhar excessi-
vamente com o que ela recebeu advertência do Doutor de ter 
que descansar mais.53

As aulas de trabalhos manuais na Evangelisches Stift, 
além dos citados trabalhos de agulha, incluíam conteúdos 
como a organização da casa, cozinha, pintura em tela e 
jardinagem. Esse último, por sinal, mereceu sempre um 
destaque especial, refletindo o valor que lhe fora atribuí-
do pela burguesia europeia do século, em que “o jardim se 
tornou um elemento fundamental da vida burguesa” (Hall, 
1994, p. 69). A representação dessa atividade pode ser ob-

51 Prospecto do Evangelisches Stif. Novo Hamburgo: (s. n.), 1904. [IENH].
52 Carta da diretora da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv in Ber-

lin. Ev. Gessellschaft f6ur die prot. Deutschen in Amerika.1910. Band 66 Fiche: 
86. Tradução livre.

53 Carta da diretora da Evangelisches Stift. Evengelisches Zentralarchiv in Ber-
lin. Ev. Gesellschaft für die prot. Deutschen in Ameika.1910 Band 66 Fiche: 86. 
Tradução livre.
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servada na fotografia publicada no prospecto de divulga-
ção da escola de 1912 (Figura 1). As meninas posam para 
foto num cenário cuidadosamente organizado, no qual os 
seus vestidos brancos harmonizam-se com o trabalho no 
jardim, identificado pelas ferramentas e pela paisagem. 
Nenhuma sujeira, nenhum suor; somente equilíbrio e be-
leza compõem a cena. Enfatiza-se o caráter de distinção 
entre o trabalho de jardinagem, veiculado nessa imagem, e 
o trabalho na “roça”, praticado pelas “colonas”. 

Figura 1 - aulas de jardinagem no Evalgelisches Stift em 1912

Fonte: [IENH].

Também os trabalhos de pintura em tela refletiam um 
modo de vida essencialmente burguês, marcado por ativi-
dades que podiam ser definidas como passatempo, num 
sentido bastante literal do termo, ou seja, maneiras de 
ocupar o tempo livre. Prova disso é o fato, lembrado por 
Renaux, de que quase todas as famílias burguesas “tinham 
na parede de sua casa mostra do talento artístico de suas 
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filhas” (1995, p. 175). Tal talento, aliás, foi exposto e fo-
tografado no Stift, para publicação comemorativa aos 25 
anos da instituição (Figura 2). Na fotografia, as alunas po-
sam para a foto, olhando para a câmara e simulando esta-
rem realizando suas produções, tendo o cuidado de mos-
trar trabalhos distintos (pintura, desenho, cerâmica, etc.), 
que aparecem finalizados no plano inferior da imagem.

Figura 2 - aulas de Pintura no Evangelisches Stift em 1920

Fonte: jubilauns Schrift zun 25 [IENH].

Essas imagens, enquanto material de divulgação, evi-
denciam a importância dessas atividades para atrair um 
público específico à escola. Os prospectos nos quais foram 
impressas essas fotografias são catálogos com textos e ima-
gens feitos em papel de ótima qualidade e com capa dura. 
Lembramos que a produção gráfica e a publicação de fo-
tografias na época tinham um custo relativamente alto, o 
que indica tanto o cuidado com a seleção e elaboração das 
imagens publicadas quanto o significativo investimento 
em publicidade feito pela instituição.
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Convém ressaltar que o conjunto de atividades consi-
deradas práticas para a vida da futura dona de casa não 
tinha caráter profissionalizante.54 Ex-alunas entrevista-
das contam que sequer era cogitada a possibilidade de tra-
balho fora do lar, com exceção das filhas de pastores que, 
comumente, tornavam-se professoras.

As tarefas domésticas eram ensinadas para que as mo-
ças se tornassem perfeitas “senhoras do lar”. Mesmo que, 
muitas vezes, não precisassem realizá-las de fato, elas deve-
riam saber fazê-las para poderem, então, mandar fazer. Era 
a administração da casa a principal ocupação da mulher 
burguesa. Renaux informa-nos sobre essa tarefa, ao descre-
ver a vida da segunda geração feminina da sua família:55

Dispondo agora de mais recursos, tinham uma parte de seu 
tempo liberdade, de forma que o “fazer tudo” se equilibra com 
a atividade de dar ordens e administrar o lar: mas além de 
tudo isso ainda sobrava tempo suficiente para, terminado o 
serviço do dia, tocar música, ler bons livros, ir a teatros e 
concertos e uma outra vez dançar uma dancinha amiga. Em-
pregadas mantinha-se somente o tanto que era necessário; 
dirigi-las bem é que era questão de honra, observa-se na Eu-
ropa. A dona de casa devia entender de qualquer tipo de tra-
balho, mas administrar a casa, saber dirigir os empregados, 
passa agora a ser o novo valor doméstico (1995, p. 181).

Fruto da condenação ao ócio pela burguesia, uma boa 
dona de casa deveria manter-se sempre ocupada (Renaux, 
1995). Os trabalhos manuais, nesse sentido, constituíam-
-se na melhor maneira de ocupar as horas, nas quais não 
mais precisaria realizar os trabalhos domésticos, que ago-
ra seriam executados por uma empregada: “onde não ti-
nha mais nada para fazer a mulher pegava o bordado, pois 

54 Escolas profissionalizantes femininas foram inauguradas no início do século, 
especialmente em São Paulo, destinadas, num momento inicial, às meninas das 
camadas proletárias.

55 Os Renaux chegaram ao Brasil em meados do século XIX e foram fundadores 
de grande indústria têxtil em Brusque/SC. Ver Renaux (1995).
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uma mulher caprichosa nunca se entrega ao ócio” (Renaux, 
1995, p. 163).

Da mesma forma que os trabalhos manuais, o ensino 
de língua estrangeira, música, desenho e conhecimentos ge-
rais (história, geografia e literatura), disciplinas que com-
punham o currículo da Evangelisches Stift, caracterizava a 
educação da moça burguesa. Essas habilidades, diferente-
mente daquelas exclusivamente domésticas, remetem, tam-
bém, à maior sociabilidade dessa mulher teuto-brasileira.

O desenvolvimento econômico da zona colonial alemã 
do Rio Grande do Sul trouxe um incremento da vida social 
e cultural praticada principalmente nos clubes, onde os só-
cios reuniam-se para dançar, assistir a uma peça de teatro, 
praticar esportes. A frequência a esses lugares requeria um 
tipo de comportamento adequado, principalmente das mu-
lheres. Nos encontros, um mínimo de conhecimentos torna-
va-se necessário para poder desenvolver uma conversa e, 
talvez, impressionar um futuro pretendente. O gênero femi-
nino tornara-se, desse modo, representante do status da fa-
mília, da mesma forma que na Europa do século XIX, onde, 
excluídas de qualquer participação nos negócios e na vida 
pública, as mulheres “reinavam no privado pelo sistema da 
etiqueta, das regras da ‘sociedade’ e da ‘temporada’. Diri-
giam a sociedade e eram suas guardiãs” (Hall, 1994, p. 85).

Habilidades como saber conversar e tocar piano eram 
muito úteis na vida da esposa de um homem de negócios, 
pois esta precisava receber bem os convidados, uma vez 
que a casa, especialmente a sala, era, muitas vezes, o local 
onde eram fechados os negócios. Essa função da casa como 
espaço de relações profissionais das famílias burguesas foi 
igualmente detectada por Renaux em seu estudo:
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A casa era, como se dizia, “o cartão de visitas dos empreen-
dimentos”, que queriam assegurar-se associados a capitais e 
influências numa época em que os próprios negócios decor-
riam de acertos pessoais e não da intermediação das grandes 
instituições, analisadoras de balanços e outras exigências do 
mundo financeiro (1995, p. 134).

Isso foi vivenciado também pelas ex-alunas da Evan-
gelisches Stift, conforme nos revelam alguns depoimentos. 
Em um deles, uma ex-aluna do início dos anos 1930 conta 
que seu pai, industrial de Novo Hamburgo, trazia, com fre-
quência, pessoas de suas relações para jantar, acrescen-
tando: “sabes como é, naquele tempo fechavam-se os negó-
cios em casa”.56 Também as netas do sr. Ludwig, já citado 
como grande industrial de Novo Hamburgo na década de 
1920,57 confirmam a função de dona de casa e boa anfitriã 
que a mãe precisava desempenhar, lembrando-se da sua 
preocupação em receber bem os amigos do pai que, segui-
damente, vinham para jantar em sua casa.

O disciplinamento das alunas da  
Evangelisches Stift

A formação burguesa das moças na Evangelisches 
Stift não se deu somente por meio dos conteúdos curricu-
lares. Funcionando em regime de internato, a escola man-
tinha as meninas sob uma vigilância constante, exigindo o 
máximo de ordem e disciplina, com o intuito de moldá-las 
para adequado cumprimento de seu papel social.

Foi exatamente o desenvolvimento das técnicas disci-
plinares que fez o regime de internato passar a ser muito 
utilizado pelas escolas do século XIX. Nadai, ao estudar 
o sistema educacional feminino no período da Primeira 

56 Entrevista realizada em Porto Alegre, em 10 de março de 1997.
57 Entrevista realizada em Novo Hamburgo, em 03 de março de 1997.
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República, diz ser essa a forma privilegiada pelas escolas 
confessionais: 

O transcorrer dos dias sempre iguais, suas regras severas de 
disciplina e de obediência, o controle da correspondência, a 
regularidade da distribuição do tempo no exercício das ativi-
dades, o cultivo do silêncio, o incentivo às práticas de devoção 
e de piedade, a constante presença preventiva de membro da 
congregação cobrindo a totalidade dos espaços do colégio, os 
raros contatos com o mundo exterior, mediados, quase sem-
pre, pela visita semanal da família e, poucas vezes, por algu-
mas atividades de lazer – como a ida ao cinema ou ao pique-
nique, no campo –, moldaram indelevelmente, o caráter e a 
personalidade da ex-interna (1991, p. 19-20).

Para Foucault, a disciplina pode ser definida como 
conjunto de “métodos que permitem o controle minucioso 
das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 
de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-
-utilidade [...] a disciplina fabrica, assim, corpos submissos 
e exercitados, corpos dóceis” (1993, p. 126-127). Partindo 
desse entendimento, assumimos que, na Evangelisches 
Stift, a utilização de uma disciplina rígida tinha como ob-
jetivo tornar as alunas dóceis, adestrando-as ou moldando-
-as conforme o modelo de mulher que se pretendia formar.
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O disciplinamento dava-se por meio do controle total 
dos movimentos das alunas, não havendo qualquer liber-
dade individual. Esse controle era obtido a partir de uma 
rígida ocupação do espaço e do tempo, a qual era cuidado-
samente planejada, mesmo no que se refere a atividades 
destinadas ao lazer, conforme podemos observar no Qua-
dro 9. Da mesma forma, os espaços da escola eram ocupa-
dos de acordo com o regulamento, confirmando as reflexões 
de Foucault, quando diz que “lugares determinados se de-
finem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, de 
romper as comunicações perigosas, mas também de criar 
um espaço útil” (1993, p. 132).

Esse cotidiano controlado das alunas da Evangelis-
ches Stift estava explícito no regimento interno da escola:

Quadro 10 - Regimento interno

As pensionistas levantam às 5h30min da manhã, depois de terem rezado. Vestem-se silencio-
samente, sem rir nem conversar. Fazem sua toalete na sala de banho. Às 6h a toalete deve estar 
concluída, as meninas dirigem-se então para baixo ao salão de estudos, onde em silêncio e diligen-
temente ocupam-se com temas e estudos.
Às 7h toca a sineta para o café. As alunas atenderão imediatamente o sinal. As cadeiras serão postas 
sem ruídos no lugar de cada uma, e os livros são colocados para o lado. Após o café será feita uma curta 
meditação coletiva. Até as 8h as alunas se dedicam a arrumar seus pertences particulares. Às 8h horas 
toca o sino para a reunião nas salas de aula, e cinco minutos após toca novamente para o início do 
ensino. Durante a aula bem como nos intervalos espera-se das alunas um comportamento exemplar.
 Às 12h haverá o almoço. Durante o mesmo não se conversa, e levanta-se só com a autorização.
Às 14h começam as aulas de trabalhos manuais, que se estendem até o anoitecer, algumas vezes, 
na semana, podem ocorrer aulas das 5 às 6h.
Depois da janta as alunas fazem suas tarefas escolares. Às 9h todas vão para a cama.
A música e as aulas facultativas têm lugar durante o espaço dos trabalhos manuais.

Espera-se das alunas que se esforcem ao máximo para manter a ordem, não só no dormitório como 
em qualquer outra sala onde nada deve ser depositado. Aparas de papel, casca de frutas, etc. não 
devem ser jogadas no chão ou no telhado. No corredor e nas escadas ninguém deve ficar parado. No 
dormitório não se irá durante o dia sem permissão. Sem autorização da diretora nenhuma aluna pode 
sair, como também não se dão nem receberão recados ou encomendas. As meio-pensionistas não as-
sumirão encargos de qualquer tipo das pensionistas.
 As pensionistas só se presentearão entre si com autorização dos responsáveis.
Toda correspondência recebida e enviada será trazida à leitura das professoras. A professora fechará o 
envelope das cartas remetidas.
As educandas, enquanto no instituto, não praticarão jogos abertos ou de bola.
Durante o inverno serão usados vestidos quentes e escuros. As pensionistas podem receber visitas em 
dias determinados e com autorização das responsáveis.
Alunas enfermas podem ser visitadas somente com autorização da responsável.

Fonte: Jahresbericht des Evangelisches Stift töchterpesionat — zu Hamburger-Berg. São leopol-
do: Rotermund,1897.
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Paralelo ao exercício da disciplina, funcionava um 
conjunto de penalidades que atingia toda a vida escolar, 
corroborando a afirmação de Foucault, quando alerta que, 
“na essência de todos os sistemas disciplinares, funcionava 
um pequeno mecanismo [de] penas” (1993, p. 159).58

No relatório anual da Evangelisches Stift, referente 
ao ano de 1915, no item hausordung (ordem da casa), en-
contramos algumas das penalidades impostas às alunas, 
como a relacionada a seguir:

Objetos encontrados são devolvidos por cinco vinténs cobra-
dos pela desordem. [...]. Por manchas na toalha de mesa são 
pagos 100 réis. Cada aluna deve cuidar de maneira especial 
a ordem, limpeza e comportamento descortês pode ter como 
consequência a demissão da Stift [...].59

Outras penalidades que pudemos detectar, por meio 
da entrevista com ex-alunas, consistiu em humilhações 
diante das colegas, como é evidenciado no relato a seguir: 

No dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, era hábito 
europeu que naquele dia se celebrasse o dia de São Nicolau. 
Havia, então, uma cerimônia, e depois da janta todo mundo 
parou em seu lugar com sua cadeira virada para o centro do 
salão, e aí então apareceu o Santa Claus, atual Papai Noel. 
Ele apareceu e foi de aluna em aluna, deu a mão para cada 
uma e relatou os defeitos de cada uma, o que cada uma tinha 
que melhorar. E que tinha durante o ano todo feito o levanta-
mento dos maus comportamentos e dos defeitos de cada uma; 
era a supervisora. [...]. Me lembro que tinha uma menina, 
uma das nossas colegas, que tinha a ponta dos pés virada 
para dentro, um defeito genético, mas esta supervisora vivia 

58 Foucault refere: “Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora 
toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das ta-
refas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser 
(grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (ati-
tudes ‘incorretas’, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, 
indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série de 
processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas 
humilhações” (1993, p. 159).

59 Jaheres-Bericht des “Evangelisches Stift” (töchter-pensionat) xu Hmburger 
Berg. Weihanacht, 1915. [IENH].
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criticando o caminhar dessa menina, ela xingava e xingava, 
achando que ela poderia melhorar isso, o que não era possí-
vel. Aí, eu me lembro muito bem, isso marcava a gente, por-
que era injustiça, quando ele chegou em frente àquela moça, 
ele disse: e você, então, não se esforça para caminhar com os 
pés retos? E pegou a varinha e bateu nos pés dela dizendo: vê 
se melhora.60

A persistência dessas práticas já na década de 1930 
pode ser comprovada em outro depoimento:

Quando não tinha identificação nas roupas elas mostravam 
em público. Uma vez apareceu uma calcinha. Era feita em 
casa, e a diretora então perguntou: quem é que fez essa mara-
vilha? Ninguém nunca foi retirar aquela calcinha, seria mui-
to constrangedor para aquela menina.61

Essa disciplina rígida não somente era aceita pelos 
pais das alunas como também fazia parte de suas aspira-
ções em relação à escola. Filhas habilidosas e dóceis, sub-
missas aos pais e maridos, mas com certa cultura, eram 
um orgulho para a família e, muitas vezes, a garantia de 
um bom casamento.

Em matéria no “Sontasblatt”,62 o presidente do Síno-
do, Wilhem Rotermund, fez a seguinte observação: “Muitos 
pais se admiram que a sua moleca ou a sua cabeçudinha, 
na Stift, ficou tão bem comportada. Isso não se implica 
grandes crises, é o espírito da alegria e da disciplina que 
tira a oposição. Eles se sentem bem com isto”.63

Publicações desse teor construíam uma imagem da 
escola perante a sociedade. Da mesma forma, a apari-

60 Entrevista concedida em Novo Hamburgo, em 10 de novembro de 1996.
61 Ex-aluna da Evangelisches Stift da década de 1930. Filha também de ex-aluna 

e neta do sr. Frederico Mentz, a quem já nos referimos neste estudo.
62 O “Sontagsblatt” era o caderno dominical do jornal evangélico Deutshe Post, de 

propriedade do pastor Rotermund, que foi fundado em 1881.
63 Recorte do caderno “Sontagsblat”. Matéria assinada por W. Rotermund, sem 

data. Por meio dos dados presentes no referido artigo, supõe-se que seja de 
1915. Evangeliches Zentralarchiv in Berlin. Ev. Gesellschaft für die prot. 
Deutshen in Amerika. Band 66 Fiche: 87. Original em alemão. Tradução livre.
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ção pública das alunas contribuía para essa construção. 
Os passeios feitos quatro vezes por semana e as idas ao 
culto tinham, também, essa função. Dispostas rigorosa-
mente em fila, todas vestidas iguais (as roupas brancas e 
sapatos igualmente brancos contrastavam com ruas sem 
calçamento e empoeiradas) e sob o olhar vigilante da pro-
fessora, tornavam-se a própria representação da ordem e 
da disciplina.

Os depoimentos informam que, logo no início do ano, 
ao ingressarem na escola, todas as alunas eram colocadas 
pelas professoras uma ao lado da outra, de costas, com o 
objetivo de organizar a fila por tamanho. Essa disposição 
mudava durante o ano, à medida que as alunas cresciam. 
Acrescentamos, ainda, que, para ir a qualquer lugar fora 
da escola, mesmo à Igreja, que ficava do outro lado da rua, 
tinham que fazê-lo em fila, sempre duas a duas. Mais uma 
vez, remetemo-nos a Foucault, que diz que “a fila ordena e 
classifica, dá a cada um o seu lugar, possibilitando uma in-
dividualização dos corpos, facilitando, dessa forma, a ime-
diata localização de cada um” (1993, p. 134). 

As práticas disciplinares da Evangelisches Stift não 
se restringiam apenas ao controle do tempo e do uso do es-
paço pelas alunas. Objetivavam, também, à formação mo-
ral nos moldes burgueses, em que destacamos os valores 
e o controle da sexualidade, manifestado pelos “cuidados 
com o corpo”.

A transmissão da moral burguesa pode ser identifica-
da, por exemplo, por meio dos temas das redações escritas 
em língua alemã (idioma pelo qual deveria realizar-se a 
formação espiritual), citadas no Quadro 8. Dentre esses te-
mas, destacamos: o amor fraternal; o valor da amizade; os 
problemas relativos à cidade, à monarquia; entre outros. 
Esses eram valores caros à burguesia europeia do século 
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XIX, que, no Brasil, foram difundidos, principalmente, por 
meio de romances, tanto estrangeiros quanto nacionais.

Ao lado da preocupação com a formação do “espírito”, 
a Evangelisches Stift empenhava-se em cuidar, também, 
do corpo das alunas. Esses cuidados estavam entre os ob-
jetivos da escola, descritos no prospecto referente ao ano 
de 1904: “O pensionato de moças “Evangelisches Stift” em 
Hamburger Berg tem por objetivo [...] garantir-lhes um 
cuidado responsável nas horas livres e garantir-lhes um 
culto sadio do corpo”.64 Buscamos o significado de tais ob-
jetivos novamente nos estudos de Foucault, que se refere 
ao cuidado com o corpo como uma das formas primordiais 
de consciência de classe da burguesia europeia no decorrer 
do século XVIII: “ela converteu o sangue azul dos nobres 
em um organismo são e uma sexualidade sadia” (1988,  
p. 119). Para o autor, a sexualidade é “originária e histori-
camente burguesa” (1988, p. 120).

A preocupação com o corpo e com a sexualidade sadia 
resultou num processo crescente de higienização da socie-
dade no mundo ocidental, o qual visava, em última análise, 
à produção de um corpo social sadio e disciplinado. Nesse 
sentido, os colégios, especialmente os internatos, tiveram 
um importante papel na transmissão desses ideais higiêni-
cos, conforme nos informa Costa:

O internato pode ser visto como o protótipo deste espaço dis-
ciplinar dedicado ao corpo. No microuniverso dos colégios a 
higiene antevia a sociedade ideal. As crianças, isoladas das 
influências do ambiente, prestavam-se, docilmente, aos en-
saios médicos sobre educação física e moral [...]. Separados 
das famílias, submeter-se-iam como exclusividade às crite-
riosas regras da pedagogia sobre-higiênica. O novo homem 
e a nova sociedade começariam a ser construídos no colégio 
(1983, p. 180).

64 Prospecto do Evangelisches Stift. Novo Hamburgo: (s.n.), 1904. [IENH].
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O cotidiano da Evangelisches Stift era pontuado por 
essas práticas higienistas, que formavam e moldavam os 
corpos das alunas ao comportamento social burguês. Uma 
das formas de se obter esse disciplinamento era por meio 
de aulas de ginástica, cuja finalidade foi destacada, em 
1909, pela diretora da escola, na seguinte passagem: “uma 
das professoras que será enviada de lá [Alemanha] deve-
rá ter curso de ginástica. Exercícios esportivos e ginásti-
ca no clima deste país permitem movimentos eficientes e 
necessários”.65

A aparência de um corpo higiênico e saudável era 
reforçada pelo cuidado com o vestuário, impecavelmente 
limpo e bem cuidado. A extensa lista de enxoval das inter-
nas, conforme o Quadro 3, mostra-nos a atenção dada pela 
escola a esse aspecto, principalmente em relação às peças 
íntimas, as quais eram exigidas em grande quantidade. A 
fotografia a seguir, também em material de divulgação (Fi-
gura 3), sugere-nos essa ideia de limpeza e organização, da 
disposição das alunas na foto, de forma triangular, à bran-
cura das roupas, ao cuidado com os penteados e à postura 
das meninas. 

65 Correspondência da diretora da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralar-
quiv in Berlin. Ev. Gesellschaft für die prot. Deuschem in Amerika. 1909. Band 
66. Fiche 85. Tradução livre.
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Figura 3 - Turma de alunas do Evangelisches Stift em 1917

Fonte: [IENH].

A mesma mensagem pode ser extraída da imagem se-
guinte (Figura 4), enfatizando o ideal de corpo saudável 
por meio das aulas de ginástica oferecidas na instituição. 
O fato de o cenário ser externo, no pátio arborizado da es-
cola, reforça a ideia, assim como o equilíbrio buscado pelo 
fotógrafo na disposição das alunas na foto, enfatizando a 
ordem e a disciplina. 

Figura 4 - aula de ginástica no Evangelisches Stift em 1920

Fonte: [IENH].
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A higiene, como forma de regulação da sexualidade 
das alunas, estava presente, também, na arquitetura do 
prédio da escola e na distribuição dos espaços, como pode-
mos verificar na descrição feita pelo pastor Pechmann no 
relatório referente ao ano de 1914:

A situação de saúde dos últimos anos foi excelente, raras ve-
zes a enfermaria esteve ocupada por alguns dias. As novas 
salas de aulas e dormitórios, os novos jardins e praças de es-
portes estão satisfazendo uma necessidade de muito tempo. 
Às educandas, hoje, não faltam mais saudáveis moradias e 
dormitórios, sendo que nas horas livres elas têm grandes es-
paços de jardim com locais ensolarados e de sombra.66

Os dormitórios conjuntos facilitavam a vigilância indi-
vidual, estando a aluna sempre sob a mira de algum olhar, 
que controlava, dessa forma, a sua sexualidade. Estando 
sozinhas, elas poderiam “cair em tentação” e dedicar-se a 
práticas sexuais ilícitas e consideradas prejudiciais à saú-
de da futura mãe. De acordo com Costa, “a masturbação 
aparecia como um perigo avassalador para a saúde física, 
moral e intelectual dos jovens [...]”. Nos colégios internos, 
“não se deveria permitir que dormissem sós em quartos se-
parados. À noite, os dormitórios deveriam conservar uma 
‘lâmpada ardente’ para intimidá-los”. (1993, p. 188-189).  
Provavelmente, essa era a mensagem sugerida pelas foto-
grafias dos dormitórios publicadas nos prospectos de divul-
gação do Stift (Figura 5), que parecem seguir as exigências 
descritas por Costa. A imagem mostra a disposição das 
camas lado a lado, impossibilitando qualquer tipo de pri-
vacidade, com o corredor entre as duas fileiras, facilitando 
a “revista” da diretora. A simetria impecável da imagem e 
a arrumação das camas chamam a atenção para a ordem 
também nos dormitórios.

66 Relatório da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Ev, 
gesellschaft fü die prot. Deuschem in Amerika.1914/1915. Band 66. Fiche 88. 
Tradução livre.
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Figura 5 - Dormitório no Evangelisches Stift em 1920

Fonte: Jubilaums Schrift zun 25. [IENH].

A arquitetura da escola deveria representar a ima-
gem de uma instituição higiênica, onde os pais pudessem 
deixar, tranquilamente, suas filhas para serem educadas. 
Nesse sentido, o pastor Pechmann informa que, “também 
por fora, nossa casa tem que se apresentar limpa e nova, 
se quisermos que os pais confiem as suas filhas ao nosso 
cuidado com boa vontade”.67

Os corpos higiênicos, bem vestidos e calçados68 dife-
renciavam-se daqueles das “colonas”, cujo trabalho duro, 
na roça, no estábulo, na cozinha, era incompatível com 

67 Relatório da Evangelisches Stift. Evangelisches Zentralarchiv in Berlin. Ev, 
gesellschaft fü die prot. Deutschem in Amerika.1914/1915. Band 66. Fiche 88. 
Tradução livre.

68 De acordo com Willems, “os teuto-brasileiros da zona rural são praticamente 
uma população descalça. Os sapatos, que aliás nem todos possuem, são reserva-
dos para as visitas à cidade ou vila mais próxima. [...]. Só em contato com a cultu-
ra urbana, o colono usa o sapato que lhe significa ‘cidade’ e, portanto, prestígio, 
maior ‘luxo’, enfim uma vida mais desejável” (1980, p. 161).
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essa imagem imaculada. Da mesma forma, os movimentos 
uniformes desenvolvidos nas aulas de ginástica de pouco 
serviam para a realização das tarefas diárias de uma “co-
lona”, as quais nos foram descritas por uma moradora da 
zona rural na década de 1920: “na colônia eu trabalhava 
de tudo, cortava lenha, limpava o mato e depois pegava o 
cavalo, botava no arado e lavrava, e se o cavalo não andava 
direito, pegava os bois [...] na roça, as mulhé trabalhava 
igual os home [...]”.69 Com efeito, um corpo bem cuidado, 
com aparência limpa, higiênico e sexualmente reprimido 
contribuía para fixar diferenças sociais entre as alunas da 
Evangelisches Stift e as “colonas”.

Podemos afirmar, portanto, que um currículo especí-
fico e as práticas disciplinares destinavam-se, na Evange-
lisches Stift, à construção do modelo de mulher idealizado 
pela burguesia, no qual adjetivos como prendada, habilido-
sa, dócil e submissa eram fundamentais. A formação dessa 
burguesia feminina na escola em foco levou em considera-
ção a especificidade religiosa e, sobretudo, étnica do grupo 
estudado, conforme constatamos pelo currículo da institui-
ção, principalmente em relação ao ensino da língua alemã. 
O seu valor étnico, porém, esteve subordinado a uma hie-
rarquia linguística fundamentada, em última análise, nas 
diferenças sociais.

Nessa perspectiva, o ensino da língua portuguesa mi-
nistrado na escola vinculou-se aos anseios das camadas 
mais altas da sociedade sul-rio-grandense, para quem o 
uso correto desse idioma tornava-se imprescindível à aqui-
sição de um “status social”.

69 Entrevista concedida em Novo Hamburgo, em 29 de novembro de 1995.
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Considerações finais

Este estudo trabalhou com a hipótese de que a Evan-
gelisches Stift, desde a sua fundação, em 1895, até fins da 
Primeira República, quando passou por uma reorientação 
em suas propostas pedagógicas, atuou de forma integrada 
aos interesses da burguesia teuto-sul-rio-grandense. Como 
tal, essa escola objetivou, por meio do ensino ministrado, 
produzir e reproduzir os valores e comportamentos sociais 
próprios desse setor da sociedade.

Os dados de identificação da escola, ou seja, uma ins-
tituição feminina, de ensino pós-elementar, particular, de 
caráter confessional e funcionando em regime de interna-
to, estavam em perfeita sintonia com a realidade educacio-
nal do Brasil e, em especial, do Rio Grande do Sul, que, à 
época da República Positivista, apregoava a necessidade 
de formação de uma elite dirigente modernizadora para o 
país. Essa função caberia, predominantemente, às cama-
das burguesas da sociedade. A Evangelisches Stift, nesse 
sentido, esteve intimamente vinculada a um momento es-
pecífico do processo histórico sul-rio-grandense e brasilei-
ro, a Primeira República, em que a educação passou a fa-
zer parte do aburguesamento da sociedade.

Ao especializar-se no ensino feminino, a Evangelis-
ches Stift acompanhou, também, o processo concernente 
ao papel que a mulher deveria assumir na sociedade que se 
formava. Essa educação, porém, não significou exatamen-
te um progresso para a instrução das mulheres, uma vez 
que, diferenciada da masculina, esta continuou destinan-
do-se à formação das filhas das famílias burguesas para o 
casamento e para o cumprimento de suas funções de mãe e 
esposa no lar e na sociedade. Com isso, enfatizou o desen-
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volvimento de habilidades ditas “femininas”, como o bor-
dado, a pintura, a música, as boas maneiras, entre outras.

Essa instituição apresentou, ainda, outras proprie-
dades específicas que a peculiarizaram em relação às de-
mais do estado. Etnia e religião, aliados ao gênero, foram 
as propriedades evidentes da escola, estando explícitas em 
seu próprio nome: Evangelisches Stift - Töchterpensionat 
(Fundação Evangélica – Pensionato para Moças). No Evan-
gelisches Stift, etnia e religião apresentaram-se como um 
todo indissociável, refletindo os objetivos da Igreja Evan-
gélica Alemã, que, por sua vez, vinculavam-se aos interes-
ses nacionalistas daquele país. O germanismo foi conscien-
temente cultivado e estimulado por órgãos representativos 
da Igreja, os quais se fizeram presentes, na escola, durante 
todo o período analisado, principalmente por meio do con-
trole de professoras e diretoras por eles enviadas.

A relação entre as propriedades étnicas e religiosas 
permeou todo o sistema escolar que serviu à comunidade 
teuto-sul-rio-grandense no período que estudamos. Nesse 
sentido, as escolas comunitárias objetivaram o desenvol-
vimento de uma identidade étnico-religiosa entre os imi-
grantes e seus descendentes.

Ao considerarmos que a Evangelisches Stift destina-
va-se a um grupo socialmente delimitado, as “moças das 
melhores famílias”, desvendamos outra propriedade, rela-
cionada a fatores socioeconômicos. Tal propriedade apare-
ceu dissimulada sob aquelas mais aparentes, concordando 
com a fundamentação teórica que Pierre Bourdieu apre-
senta para o estudo do espaço social e das propriedades 
que o compõem, no qual esses fatores são apontados como 
fundamentais à organização dos agentes nesse cenário.

No final do século, já existia, entre os teuto-sul-rio-
-grandenses, um grupo economicamente distinto, que pas-
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sou a buscar símbolos de distinção social, traduzidos como 
“estilos de vida”, que fossem capazes de atribuir-lhe status 
na sociedade em que vivia. A educação foi uma das for-
mas de aquisição desse status, uma vez que a frequência 
a escolas mais qualificadas, de um nível de instrução mais 
elevado e estudos mais prolongados figurou entre as novas 
exigências desse grupo social.

Ao longo do período estudado, constatamos que a 
Evangelisches Stift buscou aprimorar, constantemente, 
seu ensino, visando a uma educação qualificada e afinada 
com os anseios e interesses de um grupo social específi-
co. Este, por sua vez, reconheceu-a como representante de 
seus ideais, os quais estavam profundamente identificados 
com os valores burgueses vigentes na sociedade ocidental.

A relação da escola com a camada burguesa da socie-
dade teuto foi constatada, também, quando identificamos 
a concorrência que existiu entre escolas católicas e protes-
tantes que ministravam estudos em nível pós-elementar. 
Nessa disputa, exaltaram-se, principalmente, os aspectos 
sociais da educação, ficando os religiosos em segundo plano.

Não só o nível escolar delimitou o público da escola. O 
custo financeiro da educação em regime de internato, alia-
do ao enxoval exigido, impôs limites econômicos concretos 
que impediram as famílias menos favorecidas de enviar 
suas filhas para estudarem na Evangelisches Stift. Com 
base na observação das profissões dos pais que mantinham 
suas filhas na instituição, constatamos que ela foi frequen-
tada, predominantemente, por setores da sociedade liga-
dos ao comércio e à indústria, seguidos de pastores, políti-
cos e profissionais liberais, segmentos representativos das 
camadas burguesas sul-rio-grandenses.

A presença de alunas oriundas desses setores da so-
ciedade, filhas, muitas vezes, de figuras destacadas no ce-
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nário sul-rio-grandense, detentoras não só de um capital 
econômico reconhecido, como também do capital simbó-
lico correspondente à sua posição social, contribuía para 
a construção da imagem da escola, tornando-a referên-
cia para a instrução das moças das famílias burguesas. A 
condição burguesa das alunas da escola foi reforçada pela 
constatação de que, em sua maioria, eram originárias de 
localidades urbanas, sobretudo Porto Alegre, Novo Ham-
burgo, Taquara e São Leopoldo, núcleos que apresentavam 
um significativo desenvolvimento econômico nas primei-
ras décadas do século XX e concentravam importantes seg-
mentos das camadas médias e altas da sociedade teuto-
-sul-rio-grandense.

Para a formação desse público, uma burguesia femi-
nina teuto-sul-rio-grandense, a Evangelisches Stift lançou 
mão de um currículo organizado, no qual a transmissão 
de valores burgueses era permeada por outros de ordem 
étnica e religiosa. Esses últimos, porém, subordinaram-se 
aos primeiros, na medida em que se vinculavam à condição 
social das alunas.

Constatamos que tanto o ensino da língua alemã 
quanto o da língua portuguesa, matérias destacadas por 
sua ampla carga horária, respeitavam uma hierarquia 
linguística que correspondia à posição ocupada pelas alu-
nas da escola nas estruturas sociais sul-rio-grandenses. 
Assim, identificamos que, nas camadas sociais mais eleva-
das, vigorava uma situação de bilinguismo. Por um lado, o 
português como língua oficial tornava-se um conhecimen-
to essencial às alunas. Por outro, a difusão do Deutschtum 
levava a que o aprendizado e a utilização da língua pa-
drão alemã, Hochdeutsch, fossem, também, um fator de 
diferenciação, na medida em que este somente poderia ser 
plenamente adquirido por meio de condições específicas, 
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como a exposição mais prolongada ao idioma ou um tempo 
maior de estudo.

O destaque dado às disciplinas de trabalhos ma nuais, 
línguas estrangeiras, música e conhecimentos gerais, no 
currículo do curso ministrado na Evangelisches Stift, evi-
dencia a íntima identificação da escola com o tipo de edu-
cação feminina burguesa vigente no país, no período da 
Primeira República. A formação dessas meninas visou, em 
última análise, ao cumprimento dos papéis que lhes eram 
destinados pela sociedade, ou seja, mãe, esposa, responsá-
vel pela moralidade e pelo status da família.

Para viabilizar essa formação, a escola utilizou-se de 
um rigoroso mecanismo de disciplina, destinado a moldar o 
comportamento de suas alunas de acordo com os preceitos 
da sociedade burguesa. Com base nos estudos de Michel 
Foucault sobre o disciplinamento da sociedade burguesa 
europeia do século XIX, identificamos, na Evangelisches 
Stift, um rígido controle do tempo, do espaço e do corpo 
das alunas como parte desses mecanismos disciplinares 
que objetivaram a formação de corpos dóceis, submissos e 
higiênicos, enfim, corpos tipicamente burgueses. 

Os elementos que evidenciaram os objetivos da escola 
enquanto de nível superior, o público que a frequentou, bem 
como o currículo ali desenvolvido permitem-nos concluir, 
portanto, que a Evangelisches Stift constituiu-se num es-
paço social onde as propriedades étnicas, religiosas e de 
gênero, apesar de evidentes, subsumiram-se às de ordem 
econômica e social. Como tal, foi uma escola fundamental-
mente destinada a produzir e reproduzir valores burgue-
ses a um grupo da sociedade teuto-sul-rio-grandense.
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Jacobina Mentz Maurer:  
gênero, poder e produções discursivas  

na colônia alemã de São Leopoldo

O movimento Mucker ocorreu no final do século XIX, 
mais precisamente entre 1868 e 1874, na antiga Colônia 
de São Leopoldo, atual município de Sapiranga, Rio Gran-
de do Sul, envolvendo um grupo de colonos, composto por 
imigrantes e seus descendentes alemães. Esse grupo, su-
postamente, estaria formando uma nova seita religiosa,70 
de caráter messiânico, liderada por Jacobina Mentz Mau-
rer e por seu marido João Jorge Maurer, conhecido como “o 
curandeiro”. O conflito acaba com o extermínio desses colo-
nos, em nome da ordem e do progresso, pelas forças oficiais 
comandadas pelo Coronel Genuíno Olympio de Sampaio, 
no ano de 1874.

70 O termo “seita” provém do grego hairesis, que significa partido. No Brasil, esse 
vocábulo geralmente esteve associado aos protestantes, demonstrando a visão 
católica do império brasileiro. De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, essa palavra pode significar doutrina ou sistema que diverge da 
opinião geral e é seguido por muitos. Pode designar, também, um conjunto de 
indivíduos que professam uma mesma doutrina ou uma comunidade fechada 
de cunho radical. Pode, ainda, significar teoria de um mestre seguida por nu-
merosos prosélitos. Esse termo aparece com frequência nas narrativas cons-
truídas sobre os Mucker, tanto durante como após o conflito, em especial até a 
primeira metade do século XX. Observamos que a expressão “seita religiosa” 
era, frequentemente, empregada para detratar o grupo localizado no Ferra-
braz. Na historiografia brasileira, o termo seita é comumente empregado para 
identificar os movimentos de caráter messiânico, como é o caso do conflito de 
Canudos e do Contestado, enfatizando, assim, seu caráter religioso.
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O casal Maurer liderava o grupo Mucker,71 constituído 
por cerca de 150 pessoas. A denominação foi difundida na 
região, ao que tudo indica, pelo pastor evangélico Frederi-
co Boeber, que teria utilizado esse termo para referir-se, 
em seus cultos, ao grupo organizado no Morro Ferrabraz, 
ao qual Jacobina teria conferido um caráter de fanatismo, 
visto que, segundo relatos da época, as pessoas impressio-
navam-se e influenciavam-se diante dos acontecimentos 
aparentemente sobrenaturais por ela protagonizados. De 
acordo com a versão oficial, estes eram intencionais e tea-
tralizados, com o objetivo de enganar os colonos que com-
pareciam aos cultos. 

Um terceiro personagem de destaque nesse movi-
mento teria sido João Jorge Klein, cunhado de Jacobina 
Maurer, conhecido como o mentor intelectual do grupo. Por 
sua condição de pastor-colono e professor-colono na região, 
possuía maior grau de instrução entre os seguidores e, por 
isso, era a pessoa que orientava as práticas religiosas de 
Jacobina e João Maurer.

O contexto em que se desenrolaram os acontecimen-
tos foi marcado por grandes dificuldades, de caráter tanto 
econômico quanto social e religioso. Janaína Amado (1978) 
defende a tese de que os Mucker foram, antes de tudo, o 
resultado das transformações econômicas que romperam, 
de forma definitiva, com a estrutura vivenciada na região 
de São Leopoldo a partir de 1845. De acordo com a autora, 
antes dessa data, os imigrantes alemães viviam numa so-
ciedade onde as diferenças sociais não eram tão acentua-
das. Mesmo reconhecendo as diferenças existentes entre 
ricos e pobres, ela destaca que, ao final do século XIX, um 

71 O termo “Mucker” apresenta diferentes significados, entre os quais, santarrão, 
embusteiro ou fanático religioso. O termo pode, ainda, ser associado ao zumbi-
do das abelhas, quando estão trabalhando na colmeia. Essa última tinha como 
intenção identificar os Mucker como um grupo que, quando reunido em culto, 
demonstrava todo seu fervor e fanatismo religioso. 
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aumento significativo das desigualdades sociais teria se 
dado na área de imigração do Vale do Sinos.

O desenvolvimento econômico de São Leopoldo deu-
-se entre 1845 e 1874 e decorreu de sua maior ligação com 
Porto Alegre, promovendo a dinamização e a consequente 
estratificação social, que acabaria criando grandes desi-
gualdades sociais entre os colonos. Constituía-se, naquele 
momento, uma sociedade local marcadamente desigual do 
ponto de vista socioeconômico, na qual se encontravam, de 
um lado, os ricos e, de outro, os pobres. O primeiro gru-
po era formado por proprietários de terras, comerciantes 
e proprietários de estabelecimentos manufatureiros, en-
quanto o segundo era composto por pequenos proprietários 
e pequenos artesãos. 

Conforme os dados apresentados pela historiadora, 
em São Leopoldo houve um progressivo aumento das ex-
portações, constatado pelo crescimento de mais de 80% 
em 1870, se comparados aos resultados alcançados no ano 
de 1842. Além disso, houve uma maior diversificação das 
atividades desenvolvidas na cidade, como, por exemplo, 
a construção de atafonas, engenhos de cana, moinhos de 
moer grãos, fábricas de charutos e louças, somente para 
citar algumas das atividades que dinamizaram considera-
velmente a economia local.

Esse cenário demonstra a progressiva importância de 
São Leopoldo para a economia do Rio Grande do Sul, vis-
to que deixava de ser apenas um consumidor de produtos 
para tornar-se, também, um fornecedor. Os tempos eram 
de mudança naquela colônia alemã, e o movimento Mucker 
vinculou-se diretamente a essa dinâmica.

Selecionamos um trecho da obra de Amado que, para 
nosso propósito, melhor explica a situação colonial que le-
varia à eclosão do conflito Mucker:
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Empobrecidos e inteiramente à mercê dos poderosos, afasta-
dos da cidade e do resto do mundo, desprezados por paren-
tes e amigos agora ricos, cercados em suas manifestações e 
criações mais espontâneas, marginalizados dos benefícios da 
nova ordem vigente em São Leopoldo, os colonos se apegaram 
tanto e tão forte a sua religião rústica como meio de preser-
var o que lhe restava de seu: “com a minha religião eu sou 
forte”, escreveu em 1864 um velho colono. Era o último meio 
de resistir a uma mudança geral que os transformara, de ho-
mens livres e iguais que conseguiram se tornar na colônia, 
em ocupantes do último degrau da sociedade de São Leopoldo 
(1978, p. 103).

O movimento Mucker é explicado pela autora a partir 
de uma análise marxista, na qual sobressai o plano econô-
mico (a estrutura), que provoca as transformações no pla-
no social, político e também religioso (a superestrutura). 
Do seu ponto de vista, esse movimento seria o resultado de 
uma tentativa de negação, da não aceitação das mudanças 
por que São Leopoldo estava passando. Os Mucker forma-
riam um bloco de resistência, cujo ponto de convergência 
seria a religião, comandado pelo casal Maurer e por João 
Jorge Klein.

Soma-se a esses fatores predisponentes o desamparo 
religioso dos colonos. Entregues aos pastores-colonos e pa-
dres-colonos que atuavam devido à inexistência de clérigos 
formados e ao desleixo em que se encontravam as institui-
ções religiosas tanto católicas quanto protestantes, esses 
colonos voltaram-se para a religião pregada pelos Maurer, 
aderindo às novas formas de espiritualidade.

A análise desenvolvida por Maria Amélia Schmidt Di-
ckie (1996) amplia a discussão em torno dos fatores respon-
sáveis e das condições em que se deu o movimento, ressal-
tando, também, a construção dos discursos que pretenderam 
justificar o massacre ocorrido no Ferrabraz ao final do século 
XIX. Com base em análise da documentação, que se consti-
tui principalmente de autos do inquérito, registros de terras, 
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correspondências e relatórios provinciais, ela levanta novas 
questões e propõe outras explicações para o conflito ocorrido 
em uma área típica de imigração alemã no Sul do Brasil.

Caracterizando-o como um movimento sociorreligioso, 
Dickie ressalta que este ocorreu em uma área de identidade 
étnica homogênea, isto é, composta de habitantes forma-
dos de uma mesma etnia e provenientes da mesma “pátria-
-mãe”, a Alemanha. A autora revela-nos, ainda, as diferen-
tes formas de detração dos Mucker, formuladas pelos colo-
nos moradores da região. Segundo sua análise, a maioria 
desses colonos alemães (ou descendentes de alemães) tinha 
como objetivo desqualificar o grupo Mucker, desvinculan-
do-o dos demais colonos e atribuindo-lhe uma origem não 
germânica. Isso os levava a reforçar que o verdadeiro ale-
mão era pacífico, ordeiro e trabalhador, cumpridor das leis 
e das suas obrigações e que essas qualidades não poderiam 
ser encontradas entre os Mucker do Ferrabraz.

Um segundo aspecto relevante considerado por Dickie 
é a atuação da Igreja em defesa da boa-fé, da moral e da 
união entre os colonos alemães. Tanto os padres como os 
pastores eram a fonte da verdade e somente a eles compe-
tia proferir palavras sagradas e proceder à interpretação 
da Bíblia. São justamente as leituras e a interpretação da 
Bíblia realizadas por Jacobina que conferem aos Mucker 
seu caráter mais desqualificador. Segundo os colonos de 
seu tempo, como poderia uma mulher semianalfabeta ter 
a capacidade de interpretar as escrituras sagradas, papel 
destinado apenas aos religiosos com formação?

Esse é um fator fundamental a ser considerado em 
relação à construção das representações sociais sobre os 
Mucker, que apontam para a intenção de desqualificar Ja-
cobina exatamente pelo fato de ser mulher, uma vez que, 
na sociedade sulina do final do século XIX, havia uma sig-
nificativa dominação masculina. Além disso, o surgimento 
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de uma nova religião poderia provocar o enfraquecimento 
das duas Igrejas, Católica e Evangélica, o que acarretaria 
o fracasso de suas missões religiosas na região de coloniza-
ção alemã no Rio Grande do Sul.

Segundo Dickie, a construção da representação dos 
Mucker como fanáticos ocorreu, especialmente, por não se-
rem portadores e defensores da cultura trazida pelos imi-
grantes alemães, por sua desclassificação e falta de eru-
dição. A autora destaca a edição publicada em 17 de maio 
de 1873 do Deutsche Zeitung, na qual Karl von Koseritz72 
aponta para esse processo de desqualificação dos Mucker, 
apresentando-os como “não alemães”.

A desqualificação tinha duas matrizes que reiteraram a re-
tórica de Koseritz: por um lado, a racionalista/evolucionista, 
pela qual mucker é sinônimo de “natureza não civilizada”, 
“selvageria”, “falta de esclarecimento” e “embuste religioso”; 
por outro, a matriz étnica, através da qual efetuou a exclusão 
pública dos mucker, ao equiparar as atividades de Maurer 
às de um “índio velho” e às da feitiçaria africana, chamando-
-o de “negro branco”. Maurer era, portanto, um não alemão 
(Dickie, 1996, p. 317).

O caráter depreciativo com que a imprensa da época 
refere-se aos Mucker torna clara a intenção de imprimir 
na população determinada visão acerca desse grupo, re-
presentando-o de forma bastante parcial. Os artigos veicu-
lados pela imprensa não demonstram preocupação em es-
clarecer os condicionantes envolvidos no conflito Mucker. 
Em relação a essa questão, Dickie afirma que:

72 Karl Von Koseritz teve grande atuação no cenário político do Rio Grande do Sul 
da segunda metade do século XIX, em especial ao lado dos liberais. Na década 
de 1860, foi chamado para dirigir o Deutsche Zeitung, por meio do qual publi-
cava seus pensamentos e posicionamentos políticos.
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Os mucker personificavam um inimigo muito poderoso, na 
retórica da cidadania étnica porque definiram uma gramá-
tica de existência alicerçada sobre valores que Koseritz não 
podia reconhecer como pertencendo à comunidade étnica. Os 
mucker eram a antítese da ideia que faziam dos colonos como 
elementos realizadores do futuro que ele almejava para aque-
la comunidade, o futuro de realizações da cidadania brasilei-
ra reservado à “civilizada e religiosa raça alemã” (1996, p. 
322-323).

A antítese mencionada pela autora revela que os Mu-
cker representavam, acima de tudo, um perigo para a con-
tinuidade do desenvolvimento da região colonial alemã, 
uma ameaça tanto para sua segurança quanto para sua 
integridade religiosa. Os alemães civilizados, isto é, os não 
Mucker, representavam, assim, o seu oposto, pois, como 
referido no discurso de Koseritz, seriam os responsáveis 
pela prosperidade econômica, social, política e religiosa da 
colônia. Evidenciam-se, aqui, a força e a manipulação das 
representações sociais, visando a imprimir no imaginário 
social coletivo certa versão dos fatos por meio da imprensa. 

O mesmo processo dava-se entre os membros do gru-
po, ao formularem representações de seus inimigos. Dickie 
chega à conclusão de que havia um sentimento de autode-
fesa por parte dos Mucker, o qual se verifica nas situações 
em que estes desconfiaram das autoridades locais, indo 
buscar ajuda fora da região, inclusive no Rio de Janeiro, 
como quando se dirigiram ao Imperador D. Pedro II. Po-
rém, diante da ausência de resposta aos seus pedidos de 
ajuda e surpreendidos com a notícia de sua possível de-
portação, concluíram que não havia outra saída a não ser 
responder aos ataques sofridos. Foi nesse momento que co-
meçaram a intensificar-se as notícias de ataques às casas 
dos colonos, de assassinatos e de emboscadas promovidos 
pelos Mucker, os quais podem ser entendidos como reação 
às ofensas e às humilhações públicas sofridas.
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A maneira como foram encaminhados os inquéritos e 
julgamentos pareceu mais a legitimação da condenação dos 
Mucker, pois as testemunhas arroladas,73 em sua maioria, 
eram pessoas em busca de vingança, pois tinham parentes-
co com as “vítimas” ou estavam envolvidas no caso de uma 
forma ou de outra. Essa situação demonstra as limitações 
da Justiça no final do século XIX e as arbitrariedades pos-
sivelmente praticadas pelos seus representantes. Dickie 
constatou que se construiu uma determinada representa-
ção social, um rótulo que inseriu os Mucker no imaginário 
coletivo como o não civilizado, como aquele que, ao ocupar 
o banco dos réus, foi também alvo de condenação moral.

O movimento chegou ao final, oficialmente, em 02 de 
agosto de 1874, quando Jacobina Mentz Maurer e mais de-
zesseis adeptos foram assassinados nas matas do Ferra-
braz. No mesmo local, logo após o conflito, o corpo de João 
Jorge Maurer teria sido encontrado enforcado e em estado 
adiantado de decomposição, o que prejudicou o seu reco-
nhecimento, restando apenas a versão do alfaiate, o qual 
confirmara ser de Maurer a roupa usada pelo cadáver. 

Existem dúvidas sobre os acontecimentos e também 
sobre a atuação das pessoas envolvidas no movimento Mu-
cker, pois não há comprovações documentais, pelo fato de 
não dispormos de testemunhos orais dos seus integrantes. 
As representações construídas sobre os Mucker, no final do 
século XIX, os apontam como os únicos responsáveis pelos 
acontecimentos. As interpretações feitas sobre o movimen-
to, desde o final do século XIX até os dias atuais, podem 
ser melhor compreendidas se considerarmos o processo de 
construção das diferentes representações sobre os Mucker, 
identificando interesses e contextos.

73 O processo de investigação e julgamento dos Mucker correu entre 17 de fevereiro 
de 1876 (quase dois anos depois do final do conflito) e 1° de março do mesmo ano. 
Nesse processo, que contou com diversas testemunhas contrárias aos Mucker, fo-
ram condenados João Jorge Klein, Carlos Luppa e seu filho, além de outros sete 
denunciados. Os demais acusados foram absolvidos pela Justiça. 



121

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

A região onde ocorreu o movimento Mucker era conhe-
cida, desde o século XVIII, como Fazenda do Padre Eterno, 
área adquirida, oficialmente e pela primeira vez, por Ino-
cêncio Alvez Pedrozo, por volta de 1777, tendo sido, mais 
tarde, em 1798, adquirida por Carlos da Costa Soares e 
pelo Tenente Luis Ferreira da Fonseca. No ano de 1816, 
o Tenente Manoel José de Leão adquiriu as terras e nelas 
instalou a Fazenda Padre Eterno, constituindo-se, naque-
le momento, em uma estrutura de latifúndio escravista. 
Apenas em 1842 a fazenda foi leiloada em hasta pública e 
comprada por João Pedro Schimidt, comerciante de Ham-
burger Berg (atual município de Novo Hamburgo), que, 
por meio da Sociedade Schimidt & Krämer, vendeu os lotes 
aos colonos alemães entre 1845 e 1869.

Nesse período, iniciou-se a colonização alemã, com a 
distribuição de pequenos lotes (minifúndios) na região do 
atual município de Sapiranga. Entre os colonos que adqui-
riram terras na Fazenda Padre Eterno (Leonerhof, como 
era por eles denominada) estava o casal Maurer, que fixou 
residência ao pé do morro Ferrabraz em 1867, um ano após 
o seu casamento, ocorrido na Igreja Evangélica de Ham-
burger Berg. 

Partindo da noção desenvolvida por Bourdieu de que 
“as produções simbólicas devem suas propriedades mais 
específicas às condições sociais de sua produção” (2001), 
entendemos os efeitos provocados pelo conflito e as trans-
formações de que a localidade será alvo. Após o final do 
conflito, os colonos que habitavam a região tentaram es-
quecer e silenciar o que havia acontecido entre os anos de 
1868 e 1874. Apesar de manterem, em suas memórias, 
imagens e lembranças que abalaram suas famílias e oca-
sionaram mudanças significativas na comunidade local, 
esses colonos voltaram-se para o trabalho, buscando reor-
ganizar suas vidas. 
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Importantes transformações ocorreram em Sapiran-
ga após 1874, com o desfecho do conflito, dentre as quais 
destacamos as mudanças do nome Fazenda do Padre Eter-
no para outras denominações, como Fazenda Leão, Linha 
Ferrabraz, Linha do Verão, Linha da Bica, Terras do Sapi-
ranga, Picada Hartz e Porto Palmeira. Essas novas deno-
minações revelam uma tentativa de apagamento do nome 
Padre Eterno, muito identificado com os Mucker.

Os anos de 1890 a 1903 caracterizaram-se por um ex-
pressivo marco do desenvolvimento econômico alcançado – 
a inauguração da Estação do Trem – em 1903, que, além de 
trazer a concretização do progresso, ofereceu a Sapiranga a 
possibilidade de maior comunicação e de trocas econômicas 
com as demais regiões da colônia. Essa integração deu-se, 
especialmente, com São Leopoldo, então sede do município, 
bem como com Porto Alegre, cujo acesso foi facilitado pelo 
transporte ferroviário. Cabe lembrar que a passagem para 
o século XX diferenciou-se do contexto agitado do século 
XIX, marcado pela Revolução Farroupilha (1835-1845). 

A essas transformações somou-se um ato político, que 
foi a criação do 5° Distrito de Sapiranga, pelo Ato Municipal 
de São Leopoldo n° 154, de 28 de março de 1890, reconhe-
cendo o crescimento da localidade. Já em maio do mesmo 
ano, Sapiranga foi elevada à categoria de freguesia. Nesse 
mesmo contexto, a chegada do trem a Sapiranga, no início 
do século XX, significou uma nova fase no desenvolvimento 
da comunidade, provocando uma maior dinamização da eco-
nomia da cidade, com a facilitação do escoamento da produ-
ção, especialmente para Porto Alegre, o que a elevaria, em 
31 de março de 1938, à condição de vila, por meio do Decreto 
Municipal n° 7.109. A inauguração da Estação Sapyranga, 
em 1903, representou simbolicamente a superação do pas-
sado Mucker, alcançada pela prosperidade e civilidade, que 
distanciava os sapiranguenses do passado conflituoso e do 
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tempo dos Mucker, que, nesse momento, eram a representa-
ção de desregramento e do passado não glorioso.

Os Mucker, porém, não poderiam e não deveriam 
ser simplesmente esquecidos. Era fundamental e absolu-
tamente necessário que o passado fosse lembrado, com o 
propósito de definir e estimular o modelo do bom cidadão, 
respeitador das leis, seguidor da religião (católica ou pro-
testante) e dado à vida em comunidade, modelo que deve-
ria ser compartilhado coletivamente, contrapondo-se aos 
membros daquele grupo.

Foi em 19 de julho de 1874 que as tropas oficiais do 
Império brasileiro destruíram com fogo a casa de Jacobina 
e João Jorge Maurer, cenário do desregramento social e de 
divulgação das falsas ideias. A data será entendida como 
um marco representativo para a comunidade de Sapiran-
ga, como um divisor de águas entre o passado da colônia e 
o futuro que será projetado a partir de então.

A destruição da residência do casal Maurer parece 
apontar para uma suposta insatisfação da sociedade local e 
provincial em relação aos cultos e às práticas de curandei-
rismo realizados no Ferrabraz. O fogo, nesses dois contex-
tos, apresenta-se como um símbolo74 que purifica e demarca 
o início de uma nova fase. No caso da colônia alemã, repre-
sentou a superação de um período de atraso (especialmente 
no sentido econômico), de uma mancha que marcou de for-
ma significativa a história da imigração no Sul do Brasil.

O morro Ferrabraz era o ponto de referência para quem 
se dirigia até a região, inclusive para os próprios colonos 

74 Empregamos o conceito de símbolo na acepção de Sandra Jovchelovitch, para 
quem “o espaço potencial [...] é o espaço dos símbolos. Símbolos, ou o complexo 
material dos sentidos do sentido pressupõem a capacidade de evocar a presença 
apesar da ausência, uma vez que o aspecto fundamental de todo o símbolo é que 
eles representam uma outra coisa que não está lá. Nesse sentido, eles criam o 
objeto representado, construindo uma realidade nova a partir da realidade que já 
existe. Símbolos fundem o sujeito e o objeto porque são expressões da realidade 
entre o sujeito e o objeto” (2000, p. 73-74).
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que moravam no campo. Com isso, a denominação Ferra-
braz era utilizada, também, para se referir à região em que 
se encontravam as terras de Jacobina e João Jorge Maurer. 
A partir da segunda metade do século XIX, a área foi des-
membrada em pequenos lotes (prazos coloniais), comprados 
pelos imigrantes alemães e seus descendentes. As chamas 
que colocaram abaixo a Fortaleza do Ferrabraz, como ficou 
conhecida a casa de Jacobina, representaram para aquela 
sociedade o início de uma nova fase em suas vidas, na qual 
o lema da ordem e progresso75 orientaria seus pensamentos 
e suas práticas sociais. O simbolismo de que se reveste essa 
data acena, ainda, para as lutas simbólicas (Chartier, 2002, 
p. 170) que caracterizaram o período seguinte, estabelecen-
do uma determinada visão hegemônica.

Considerando, de acordo com a historiadora francesa 
Denise Jodelet, que as representações são “uma forma de 
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 
um objetivo prático, e que contribui para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social” (2001, p. 4), 
podemos constatar que as representações construídas so-
bre os Mucker foram, em sua maioria, resultantes de uma 
visão detratora compartilhada e difundida na e pela comu-
nidade sapiranguense.

As representações sociais sobre os Mucker podem ser 
tomadas como “sistema de interpretação que rege nossa 
relação com o mundo e com os outros – orienta e organi-
za as condutas e as comunicações sociais” que resultam 

75 Encontramos vários elementos que demonstram a presença desse ideal difundi-
do no Brasil durante a República Velha (1889-1930) e que se faziam presentes 
na localidade após o desfecho do conflito em 1874. Como exemplo, podemos ob-
servar a supervalorização do trabalho entre os colonos, bem como a necessidade 
de fazer progredir a economia e a sociedade de Sapiranga, como forma de su-
perar o atraso vivenciado durante os anos de conflito (1868-1874), em que suas 
vidas resumiram-se a uma economia de subsistência e preocupações diárias com 
o conflito presente na região do Ferrabraz. A chegada do trem, em 1903, insere-
-se nesse contexto como parte desse ideal progressista da cidade que se organiza 
em torno da estação férrea.
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na “definição das identidades pessoais e sociais, a expres-
são dos grupos e as transformações sociais” (Jodelet, 2001,  
p. 4). Dessa forma, as representações construídas ao longo 
de mais de um século (final do século XIX e início do sécu-
lo XXI) revelam a capacidade de apropriação da realidade 
exterior e de elaboração psicológica e social dessa realida-
de. De acordo com a autora, essa elaboração psicológica e 
social traduz-se na criação de objetos que não necessaria-
mente precisam ser materiais, mas que também podem ser 
imateriais, como uma ideia ou uma teoria.

Concordamos com Jean-Claude Abric, ao afirmar que 
uma representação “não é um simples reflexo da realidade, 
ela é uma organização significante” (1998, p. 28), ao ter 
uma relação direta com o contexto físico e social no qual 
é produzida. Considerando esse pressuposto, constatamos 
que o período após o conflito Mucker caracterizou-se por 
uma profunda reorganização da comunidade local, eviden-
ciando o funcionamento das representações “como um sis-
tema de interpretação da realidade que rege as relações 
dos indivíduos com seu meio físico e social, determinando 
seus comportamentos e suas práticas” (Abric, 1998, p. 28).

Em um primeiro momento, os colonos do Ferrabraz fo-
ram alvos de estigmatização e detração por parte de seus ini-
migos, que os associaram ao desregramento e à perversidade, 
o que pode ser constatado por meio dos tantos lugares de me-
mória76 que celebraram o desfecho do conflito, como a Cruz de 
Jacobina, o monumento do Coronel Genuíno Sampaio e até 
mesmo o cemitério no qual se encontram os túmulos onde es-
tão sepultados quatro colonos que lutaram contra os Mucker.

76 Entendemos e empregamos o conceito de lugares de memória na acepção de 
Pierre Nora, para quem “são lugares, com efeito, nos três sentidos da palavra, 
material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diver-
sos. Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 
arquivos, só é um lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 
simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, 
um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria 
se for objeto de um ritual” (1993, p. 21).
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Para Pierre Nora, a “memória pendura-se em lugares 
como a história em acontecimentos” (1993, p. 25), logo, os 
lugares de memória, além de serem socialmente constru-
ídos, consistem em mecanismos de perpetuação da me-
mória coletiva. Sendo assim, os monumentos, as institui-
ções e tantas outras formas materiais de representação 
do passado são, muitas vezes, os únicos meios que temos 
de observar esse passado longínquo. No caso de Sapiran-
ga, as representações sociais sobre os Mucker materia-
lizaram-se na ereção de monumentos e na nomeação de 
logradouros públicos e de instituições, com o objetivo de 
manter viva a memória do episódio, exaltando seus heróis 
e desqualificando o grupo liderado por Jacobina Mentz 
Maurer. Essas iniciativas estiveram ao encargo do grupo 
que detinha poder econômico e reconhecimento social e 
pretendia “apagar” o passado Mucker da memória coleti-
va, projetando um futuro orientado pela ideia de trabalho 
e prosperidade econômica. 

Se, gradativamente, o urbano sobrepunha-se ao rural, 
concomitantemente, davam-se a consagração da represen-
tação negativa dos Mucker no imaginário social coletivo 
e sua associação ao espaço rural de Sapiranga. Cabe aqui 
lembrar que a campanha de emancipação de Sapiranga, 
ocorrida em 1955, baseou-se exatamente nesse intuito de 
negação do ruralismo e do passado Mucker. De acordo com 
Georg Leindenberger (2004, p. 72), uma investigação sobre 
a história urbana deve observar, basicamente, três elemen-
tos: o primeiro considera a cidade como espaço físico e social, 
com seus prédios, casas, obras públicas, comércios, produ-
ção, pessoas e grupos sociais, bem como as instituições par-
ticulares; o segundo considera a cidade em relação à sua 
capacidade discursiva, contemplando a sua forma de comu-
nicação linguística e simbólica, como também as represen-
tações individuais e coletivas, que por sua vez constituem os 
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imaginários; o terceiro elemento refere-se à cidade política, 
pelas negociações políticas formais e suas instituições.

O colono que havia combatido os Mucker será, no con-
texto pós-conflito, identificado como aquele que construiu 
a nova sociedade, em contraposição aos Mucker, associa-
dos à velha sociedade. Assim, teremos uma nova socieda-
de, assentada na valorização do trabalho coletivo e na bus-
ca da superação do atraso associado à época dos Mucker. O 
colono não Mucker será, nesse caso, eleito para represen-
tar a ordem e o progresso, tanto os almejados como aque-
les que serão conquistados na passagem do século XIX 
para o século XX, período de intensas transformações no 
plano econômico que permitirão a estruturação do espaço 
urbano sapiranguense, incipiente até então. São essas re-
presentações, ligadas ao ideário de ordem e progresso, que 
desencadearão um amplo processo de (re)significação des-
sa identidade local, por meio da valorização de elementos 
como a família, o trabalho, a religiosidade e a civilidade 
– em contraponto ao passado Mucker –, e produzirão uma 
memória social77 sobre o conflito.

O imaginário social78 sapiranguense do início do sécu-
lo XX orientava-se, especialmente, para a valorização das 
qualidades de seus moradores urbanos e para a desquali-

77 De acordo com Charles Monteiro (2001, p. 125), a memória produzida social-
mente (memória social) nos chega através de sua expressão material, como tex-
tos literários, jornais, monumentos ou instituição. Ainda sobre essa questão que 
envolve o conceito de memória, destacamos a afirmação de Fernando Catroga, 
para quem os termos “memória social” e “memória coletiva” são sinônimos e 
possuem o mesmo significado, ou seja, “a protomemória e a memória propria-
mente dita têm uma atualização mais subjetiva e subconsciente, enquanto que 
esta última e a metamemória se expressam como rememoração; por sua vez, à 
metamemória cabe, sobretudo, o papel de acentuar as características inerentes 
à chamada memória social ou coletiva e às modalidades de sua construção e 
reprodução” (Catroga, 2001, p. 44).

78 Nas palavras de Baczko, “os imaginários sociais constituem outros tantos pon-
tos de referência no vasto sistema simbólico que qualquer coletividade produz 
e através da qual, como disse Mauss, ela se percepciona, divide e elabora seus 
objetivos. É assim que, através dos seus imaginários sociais, uma coletividade 
designa sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a dis-
tribuição dos papéis e das posições sociais; exprime e expõe crenças comuns; 
constrói uma espécie de código de bom comportamento” (19--, p. 309-310).
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ficação dos Mucker. A “reconstrução” de Sapiranga basear-
-se-á, portanto, na condenação do passado para legitima-
ção das ações a serem praticadas no presente. A ordem 
justificava-se pela associação à desordem que os Mucker 
haviam provocado.

Essa imagem negativa do grupo pode ser observada, 
também, no decorrer do século XX, período no qual a co-
munidade irá consagrá-lo como a representação daquilo 
que não se queria ser. Nesse contexto, a difusão de repre-
sentações sobre os Mucker na imprensa e a construção e 
nomeação dos lugares da cidade podem ser compreendidas 
como exemplos da materialização do sentimento presente 
na comunidade. Consideramos, ainda, que a construção e 
a difusão de representações sobre os Mucker em Sapiranga 
passaram por outra (re)significação por parte da comuni-
dade. Nessa última fase, a história do grupo foi empregada 
para desenvolver a economia e projetar Sapiranga no ce-
nário nacional.

Estruturamos nosso estudo em duas partes, assim in-
tituladas: “O cenário e o tempo: Sapiranga, Jacobina e o 
morro Ferrabraz” e “Jacobina e Genuíno: gênero, antago-
nismos e representações”. Na primeira parte, tratamos das 
primeiras representações construídas sobre os Mucker, 
logo após o desfecho do conflito, em 1874. Priorizamos, em 
especial, as representações do morro Ferrabraz, resgatan-
do as diferentes visões e perspectivas de abordagem que 
sobre ele recaíram.

Na segunda parte, investigamos como se deram a 
construção e a difusão das representações sobre dois perso-
nagens envolvidos no conflito: Jacobina Mentz Maurer, lí-
der dos Mucker, e o Coronel Genuíno Olympio de Sampaio, 
representando as forças imperiais que lutaram contra o 
grupo. Jacobina e Genuíno, que tiveram sua imagem cons-
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truída e difundida por meio da historiografia, da literatu-
ra, da imprensa e do cinema, simbolizam a existência de 
dois lados no conflito: ele personifica o lado vitorioso; ela, o 
lado derrotado e perseguido por suas práticas religiosas e 
morais condenáveis no Ferrabraz.

Conforme veremos, ambos foram alvos de manipulação 
simbólica pela comunidade sapiranguense, prevalecendo a 
perspectiva do antagonismo, o que é verificado nas imagens 
e representações produzidas e difundidas sobre o movimen-
to e, de forma especial, sobre sua líder Jacobina. Essas ima-
gens construídas sobre a mulher que liderou os Mucker tor-
nam-se, em nossa investigação, o tema central de análise. 

O cenário e o tempo: Sapiranga, Jacobina e  
o morro Ferrabraz

A memória cívica, mesmo que trabalhe com personagens, lu-
gares e fatos do passado e que sejam do conhecimento dos 
habitantes de uma cidade, é, deliberadamente, apresentada 
como patrimônio da comunidade e exposta segundo deter-
minadas intenções, determinadas segundo as diretrizes do 
poder político ou regime que estabelece a celebração memo-
rialística. Assim, certos atos, características e valores são 
postos em destaque, enquanto que outros tantos atributos 
são, deliberadamente, desconsiderados, como se não tivessem 
importância ou se jamais tivessem existido. A memória social 
tornada coletiva é o momento ápice do processo de anamnese, 
determinado pela vontade de lembrar, pela intenção de reter 
no presente o que se passou no passado e transmiti-lo ao fu-
turo (Pesavento, 2006). 

Inicialmente, procuraremos identificar, geografica-
mente, o espaço do conflito, o morro Ferrabraz, tendo como 
referência as representações produzidas e difundidas ao 
longo do tempo. Nossa preocupação concentra-se em bus-
car compreender como se deu a construção das represen-
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tações que procuraram recriar, pelas descrições do espaço 
físico e de seus moradores, o local em que Jacobina morou 
e no qual ocorreu o conflito Mucker, entre o final do século 
XIX e início do século XX. 

Interessa-nos entender como a memória dos sobrevi-
ventes do conflito Mucker e os discursos por eles produ-
zidos contribuíram, de forma decisiva, para a construção 
dos imaginários sociais sobre o grupo. Assim, procuramos 
analisar os diferentes discursos construídos sobre o confli-
to, presentes nos diversos veículos de representação. 

Entendidas como resultado de interesses coletivos, as 
representações sociais sobre os Mucker – e de forma es-
pecial sobre Jacobina – materializam, por diversos meios 
(historiografia, literatura, imprensa e cinema), a memó-
ria trazida pelas pessoas que estiveram envolvidas com 
o conflito, bem como por aquelas que se preocuparam em 
analisar e interpretar esse conflito a partir de diferentes 
pontos de vista. Vários anos depois do desfecho do conflito, 
a população trouxe as lembranças daquele tempo e acabou 
transmitindo suas versões, que serviram de base para a 
publicação de obras sobre o tema. Em alguns casos, essas 
versões foram interpretadas como verdades absolutas, im-
primindo no imaginário social coletivo uma imagem que 
identifica os Mucker como únicos culpados pelo conflito.

É, portanto, a partir desses questionamentos que 
analisamos o significado da produção dessas representa-
ções sociais, compreendendo-as dentro do contexto no qual 
se encontram. Destacamos esse aspecto contextual, uma 
vez que analisamos um período que se iniciou logo após 
o conflito, em 1874, e que se estende até os nossos dias. 
As transformações nele ocorridas devem ser consideradas 
como elemento fundamental no processo de construção das 
representações sociais sobre os Mucker e sua líder.
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Consideramos, em nosso estudo, o Ferrabraz como um 
lugar de fundamental importância para o desenrolar do 
conflito Mucker. O morro, assim como seus arredores, foi o 
lugar de moradia de muitas famílias envolvidas no conflito 
e, também, de batalha. Foi, acima de tudo, o local onde 
Jacobina viveu e morreu. Por ser o lugar de maior relevân-
cia na história em análise, tornou-se alvo da construção de 
um imaginário social em que surgiram várias interpreta-
ções e imagens que se difundiram, de forma especial, pela 
documentação, referente ao conflito, da historiografia, da 
literatura, da imprensa e do cinema. 

Assim, nossa preocupação concentrou-se em identificar 
e caracterizar o espaço onde ocorreu o conflito e, também, a 
produção de suas representações sociais. Inseridas no “es-
paço e no tempo”, as construções das diferentes representa-
ções sociais sobre Jacobina e os Mucker podem ser melhor 
compreendidas se considerarmos o seu campo de produção 
e a dinâmica que envolve as mudanças desse tempo que se 
inicia no final do século XIX e percorre até a atualidade. 

O morro Ferrabraz: o cenário do conflito e suas representações

Procuraremos, aqui, analisar as representações so-
ciais construídas sobre o principal cenário em que ocorreu 
o conflito Mucker, local de moradia e de realização dos cul-
tos de Jacobina e das práticas de curandeirismo de João 
Jorge Maurer, o qual foi alvo de várias interpretações fei-
tas por diferentes autores. 

Essas representações não se encontram apenas em 
textos historiográficos, mas também em diferentes formas 
narrativas. Diante disso, procuramos analisar como dife-
rentes veículos de representação – textos historiográficos 
e literários, imprensa e cinema – acabaram difundindo de-
terminadas concepções e pontos de vista sobre o conflito. 
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A análise das representações construídas sobre o ce-
nário e também sobre os personagens centrais do conflito 
conduziu-nos a refletir sobre o contexto em que cada au-
tor se inseria. Da mesma forma, tornou-se evidente, em 
alguns casos, a preocupação por parte dos autores em legi-
timar sua versão sobre os fatos, recorrendo a testemunhos 
orais e assinaturas de seus depoentes. 

Isso nos remete ao que Michael Pollack chamou de 
“trabalho de constituição e de formalização das memórias” 
(1989, p. 4). Segundo o sociólogo, para que nossa memó-
ria se beneficie da dos outros, não basta que ela nos traga 
apenas o testemunho, sendo preciso encontrar muitos pon-
tos de convergência entre aquilo que queremos afirmar e 
as memórias de nossos testemunhos. Somente a partir do 
encontro dessas memórias é que podemos reconstruir as 
lembranças do passado sobre uma base comum. Em nos-
sa investigação, procuramos compreender como os autores 
analisados respaldaram seus discursos, no intuito de dar 
veracidade às suas narrativas, baseando-se, para tanto, 
nesses testemunhos.

As representações sociais construídas sobre o conflito 
permitem-nos, ainda, pensar no que Pollack (1989) de-
nominou de “trabalho especializado de enquadramento”. 
Segundo o autor, a memória é alvo de manipulações e de-
fesa de interesses pessoais e coletivos, estando necessa-
riamente relacionada com o contexto e com a época em 
que foi produzida. 

Quanto a essa questão, observamos que as represen-
tações sobre os Mucker inseriam-se precisamente nesse 
contexto, no qual a memória foi manipulada de forma que 
a imagem produzida sobre o grupo acabou sendo enqua-
drada conforme os objetivos de cada autor e de acordo com 
sua época. Com isso, interessa-nos, também, analisar os 
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diferentes veículos de representação sobre os Mucker, ob-
servando em cada um a forma como retrataram o morro 
Ferrabraz. Refletindo sobre essa questão que envolve a 
memória coletiva e a construção das representações so-
bre o conflito Mucker, retomamos o estudo realizado pelo 
soció logo francês Pierre Bourdieu, que nos mostra como a 
produção de discursos está diretamente ligada ao contex-
to. Para Bourdieu, ela não ocorre de forma inocente nem 
inconsciente, mas sim como resultado de interesses de 
determinados grupos, detentores de um poder simbólico 
(2001, p. 9), o qual age sobre as estruturas sociais, impon-
do uma determinada visão dos fatos, transformando-os 
em verdades absolutas. 

Valendo-nos do pensamento de Bourdieu, podemos 
entender como a publicação das diferentes obras sobre os 
Mucker tornou-se possível. Seus autores, dotados de reco-
nhecimento no meio social, foram autorizados a publicar 
suas versões sobre a temática, contribuindo, dessa forma, 
para a veiculação de diferentes representações acerca do 
conflito. Dessa forma, acreditamos que as representações 
sociais sobre os Mucker vinculavam-se a esse campo de po-
der, no qual determinadas ideias podiam ser ditas e outras 
precisavam ser silenciadas, de acordo com a realidade do 
momento em que se encontrava o autor das narrativas.

Ainda em relação às representações e seu campo de 
produção, valemo-nos dos estudos realizados por Peter 
Burke (2004, p. 54-55), para quem uma paisagem (ou, 
nesse caso, a sua descrição) evoca associações políticas ou 
até mesmo uma ideologia, recurso bastante utilizado ao 
longo da história para identificar, por exemplo, paisagens 
com nacionalidade.

Analisando o morro Ferrabraz, com base na teoria 
proposta por Burke, pensamos o cenário do conflito Mu-
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cker como um símbolo da maior importância. O local onde 
se desenrolaram os acontecimentos que marcaram os anos 
compreendidos entre 1868 e 1874 vinculava-se, de forma 
preponderante, na construção das representações sociais 
sobre os personagens do conflito. As descrições do morro 
Ferrabraz, enquanto espaço hostil e distante da civiliza-
ção, serviram, em alguns casos, para justificar o surgi-
mento do conflito.

Com sua geografia recortada, esse local sugeria aos 
tropeiros de gado que por ali passavam, ainda no século 
XVIII, a imagem de um monstro Fier-à-bras, que mais 
lembrava o gigante sarraceno que aparecia nas canções de 
gesta da Europa medieval. Atualmente, o morro é um dos 
cartões postais da cidade e atrai muitos turistas em razão 
da prática do voo livre, conferindo à cidade o título de “ca-
pital” dessa modalidade esportiva.

Espaço físico e local das práticas de Jacobina e João 
Jorge Maurer e, ainda, de residência de muitos Mucker, 
o morro Ferrabraz pode ser interpretado como um impor-
tante símbolo identificado com o passado Mucker. O mor-
ro Ferrabraz conta com 634 metros de altitude e impõe-
-se soberano sobre os moradores de Sapiranga, que podem 
observá-lo, com facilidade, de qualquer lugar da cidade. 

Nessa etapa do estudo, concentramo-nos em analisar, 
de maneira mais aprofundada, as diferentes representa-
ções construídas sobre o cenário do conflito Mucker, pro-
cedendo a um levantamento dos diversos meios de difusão 
dessas representações que acabaram por propagar diferen-
tes visões. Nesse contexto de construção das representa-
ções sociais sobre os Mucker após o desfecho do conflito, 
encontramos a publicação da obra Os Muckers, do padre  
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jesuíta Ambrósio Schupp79. Sua obra contribuiu decisiva-
mente para a construção de outras narrativas sobre o con-
flito Mucker. Por meio dela, temos acesso à compreensão 
de Schupp sobre o movimento, que, em muitos momentos, 
confunde-se com aquela descrita por Dantas em seu rela-
tório militar.

Destacamos a atuação do jesuíta na coleta de impor-
tantes informações sobre os acontecimentos que envolve-
ram os Mucker e os demais moradores da colônia. Esse 
trabalho de pesquisa de campo realizado por Schupp ocor-
reu logo após o desfecho do conflito, ainda no ano de 1874. 
Nessa pesquisa, o autor procurou ouvir os moradores da 
região que estiveram envolvidos de forma direta no com-
bate aos Mucker, com a finalidade de publicar uma obra80 
que contasse a história do conflito e que, ao mesmo tempo, 
servisse de registro histórico dos depoimentos de seus so-
breviventes. Cabe considerar que Schupp ouviu apenas os 
sobreviventes que se opuseram ao grupo, ou seja, em sua 
narrativa, sobressaem as versões contadas pelos inimigos 
dos Mucker. 

No momento em que anuncia como fontes de seu estu-
do os depoimentos de sobreviventes do conflito (dezenove 
no total), o autor demonstra parcialidade em suas narra-
tivas, uma vez que estas apontam para a desqualificação 

79 Ambrósio Schupp nasceu em Montabaur, Alemanha, em 26 de maio de 1840. 
Cursou Filosofia e Teologia na Universidade de Würzburg. Chegou ao Brasil 
em 10 de outubro de 1874, pouco tempo após o término do conflito Mucker. Nos 
primeiros dezesseis anos no Brasil, exerceu o cargo de prefeito de estudos no 
Colégio Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo. Concomitantemente a 
essa função, exerceu o cargo de padre nas capelas de São Leopoldo, Hamburger 
Berg, Lomba Grande, Sapiranga e Mundo Novo. Em 1901, assumiu a direção 
do Seminário Episcopal e, em 1904, transferiu-se para Rio Grande, para dirigir 
o colégio da ordem jesuíta daquela cidade. Após essas atividades, finalmente, 
atuou como professor no Ginásio São Luís, em Pelotas, vindo a falecer em 1914.

80 Sua obra foi publicada primeiramente em 1900, em língua alemã, em Paderborn, 
na Alemanha. A tradução para o português e a consequente publicação no Brasil 
ocorreram apenas em 1906, pela editora Selbach & Mayer, de Porto Alegre. A 
tradução para a língua portuguesa foi realizada por Alfredo Clemente Pinto.
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dos Mucker. Em ponto algum de sua obra encontramos de-
poimentos de sobreviventes ligados ao grupo de Jacobina.

Uma análise mais atenta de seu livro revela-nos im-
portantes aspectos que apontam para a intenção de ino-
centar os moradores de Sapiranga, apresentados por Schu-
pp como vítimas dos Mucker. A obra, cujos capítulos trazem 
títulos e subtítulos que contêm expressões de forte signifi-
cado – entre os quais destacamos “Os fanáticos”, “Assassi-
nos incendiários”, “Os rebeldes”, “Jacobina na polícia: cena 
grotesca” e “Novas cenas de sangue” –, levou-nos a pensar 
sobre os objetivos de sua publicação. 

Nesse momento, concentramo-nos em observar, no 
trecho a seguir, que Schupp construiu a sua própria forma 
de descrever o Ferrabraz:

O teatro principal, porém, ainda não o apresentamos ao lei-
tor. Fica este situado no prolongamento da serra de que aci-
ma falamos. Se, com a vista, acompanhamos esta cadeia, na 
direção leste, descortinamos um ponto onde a mesma parece 
quebrar-se abruptamente; uma como muralha de rocha al-
cantilada ergue-se o pino da planície, para onde está voltada 
com a sua fronte carrancuda, mal-assombrada e coberta de 
escuro mato.
É o Ferrabrás que, dentre os morros do Rio Grande do Sul, 
granjeou, embora efêmera, a maior celebridade (19--, p. 36).

A descrição física do Ferrabraz como um lugar de fron-
te carrancuda, mal-assombrado e coberto por mato escuro 
remete o leitor a uma interpretação única em relação ao 
local. Com essas características pouco atrativas, devemos 
pensar na recepção desse texto, por parte dos seus leitores, 
com informações sobre o cenário do conflito e, em especial, 
sobre seus moradores. Nesse momento, Schupp exerceu 
um papel importante de formador de opinião em relação 
ao conflito Mucker, contribuindo para a construção do ima-
ginário do leitor. Destacamos, ainda, o pensamento do au-
tor, que procurou atribuir ao espaço físico uma das causas 
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do conflito, mediante a afirmação de que se tratava de um 
lugar bastante árido para a vida em comunidade.

Foi nesse ambiente descrito por Schupp que, segundo 
ele, o “casal misterioso do Ferrabrás se deixou penetrar 
e possuir dessa convicção” (19--, p. 42), aliando a cura de 
doenças à prática religiosa. De acordo com o autor, o Ferra-
braz era um local caracterizado por uma vegetação densa, 
que facilmente poderia encobrir as práticas de Jacobina e 
João Jorge Maurer, ao mesmo tempo em que dificultava 
a chegada de pessoas de fora, em especial autoridades e 
inimigos, que poderiam ser facilmente avistados pelos Mu-
cker quando se aproximavam da fortaleza.

No entendimento de Schupp, os Mucker – e especial-
mente Jacobina – eram os representantes da religiosidade 
não oficial, não identificada com os rituais e crenças defen-
didos pela Igreja oficial, tanto a Católica quanto a Evangé-
lica. Agregam-se a essas percepções as referências à festa 
de sangue (Schupp, 19--, p. 216) e à orgia de sangue nas 
picadas (Schupp, 19--, p. 221) que Jacobina estaria pro-
movendo no Ferrabraz. Segundo Schupp, a líder do grupo 
estaria espalhando a morte e a desgraça entre os morado-
res da Colônia. É possível imaginar o impacto que essas 
ideias, sobretudo a expressão “festa de sangue”, causaram 
nos leitores da obra. Nesse momento, o Ferrabraz passa a 
ser qualificado como espaço onde se praticavam festas e or-
gias de sangue, recriando um ambiente marcado pelo medo 
e pela morte, que teria se espalhado entre os moradores. O 
medo e a insegurança na Colônia, até mesmo após a ação 
das forças oficiais do Império, teriam causado entre os co-
lonos a necessidade de afastarem-se o mais rápido possível 
das imediações do morro Ferrabraz. 

A obra de Ambrósio Schupp, editada pela primeira vez 
em português no ano de 1906, contribuiu para a retoma-
da da discussão e para o fomento de novos estudos sobre 
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o tema por diferentes áreas do conhecimento. Assim, ao 
contrário das representações presentes no livro do padre 
jesuíta, que associam o Ferrabraz a um espaço de obscu-
ridade e fanatismo, Leopoldo Petry81 direciona-lhe a uma 
nova visão. Sua obra enfatiza, de modo bastante evidente, 
o desenrolar dos acontecimentos atrelados ao local, o que 
percebemos já desde o título: O episódio do Ferrabraz. Os 
Mucker.

Petry oferece-nos uma visão bastante romântica da 
área de imigração e, consequentemente, do local onde ocor-
reu o conflito Mucker:

Basta viajar pela nossa zona rural, para se poder admirar, em 
cada núcleo colonial, as igrejas e os templos que uns e outros 
levantaram como prova de sua profunda fé, e quem estuda a 
vida religiosa de nosso Estado verificará o grande número de 
padres e pastores oriundos da zona povoada pelo elemento 
germânico.
Ora, muitas vezes o espírito de religiosidade tradicional do 
povo germânico não encontrou, nas colônias, condições de ex-
pandir-se, devido ao abandono não apenas material, mas, so-
bretudo, espiritual em que viviam os colonos em toda a zona 
do interior, principalmente, na que hoje se constitui o muni-
cípio de Sapiranga, em que fica situada a Linha Ferrabraz, 
porquanto esta zona não estava ligada diretamente à colônia 

81 Leopoldo Petry nasceu em 15 de julho de 1882, em Novo Hamburgo. Estudou 
como interno por dois anos no colégio dos jesuítas em São Sebastião do Caí, 
quando foi transferido para o Seminário Episcopal de Porto Alegre. Após seus 
estudos, exerceu a função de professor na Aula Pública para meninos em Lomba 
Grande, atual município de Novo Hamburgo. Casou-se duas vezes, em razão da 
morte de sua primeira esposa. Petry foi pai de seis filhos e, após abandonar o 
magistério, exerceu a profissão de oleiro. Foi secretário da Intendência Municipal 
de São Leopoldo e coletor estadual de Novo Hamburgo. Em 1927, com a eman-
cipação política de Novo Hamburgo, passou a exercer a função de intendente 
daquele município até 1930. Nesse ano, foi preso por não aderir à Frente Única, 
sendo logo solto. No ano seguinte, assumiu o Cartório de Registros de Imóveis de 
Novo Hamburgo até sua aposentadoria em 1947. Foi sócio do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRS) e foi homenageado em 1955 com a 
medalha Imperatriz Leopoldina, concedida pelo Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo (IHGSP). Faleceu em 29 de novembro de 1966. A publicação da 
obra de Leopoldo Petry ocorreu pela primeira vez em 1957, sendo reeditada em 
1966. Sua obra, que foi traduzida para o alemão por Theophilo Dietschi, tornou-
-se alvo de inúmeras críticas, que a identificaram como sendo uma tentativa de 
inocentar os Mucker, recorrendo, inclusive, à omissão de muitas informações que 
os associavam aos ataques praticados na época do conflito.
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propriamente dita, de maneira que a influência de certos fa-
tores morais, que, embora em reduzida escala, se faziam sen-
tir naquela, só podiam produzir resultados diminutos entre 
os moradores desta (1966, p. 21).

Como se pode constatar, a imagem dos colonos, en-
quanto trabalhadores e praticantes de sua religião, tornou-
-se evidente na obra de Petry, que procura situar a origem 
do conflito Mucker na falta de atendimento religioso por 
parte das Igrejas oficiais da época. Segundo o autor, os mo-
radores da Colônia Alemã de São Leopoldo, abandonados 
espiritualmente, tornaram-se crentes nas curas realizadas 
por Maurer e nas palavras santas de Jacobina. Para ele, 
houve estes condicionantes:

Esses quatro fatôres (religiosidade, falta de instrução, espíri-
to observador de um lado, obstinação em seguir novos rumos, 
por outro lado, e amor à justiça) se reúnem na evolução do 
caso dos adeptos de Jacobina Maurer: a religiosidade os impe-
liu a frequentar as pregações da pseudo-profetisa, sua pouca 
instrução fêz com que não lhes fôsse possível distingüir entre 
o que existia de bom ou de mau, na doutrina ministrada; apa-
recendo as críticas e os deboches dos adversários conservado-
res [...] (Petry, 1966, p. 25)82.

As fofocas e os boatos espalhados pela região também 
afirmavam que a seita do Ferrabraz pregava a destruição 
dos laços familiares. Além disso, seus asseclas83 tiveram 
sua atuação associada ao comunismo, de tal forma que a 
população os considerou como um perigo, já que pregavam 
um desvio das regras de boa conduta social. 

A situação no morro Ferrabraz era marcada pelas 
constantes rivalidades entre os dois lados, levando os Mu-
cker a retirarem as crianças da escola e a deixarem de 
participar da vida em comunidade. No discurso de Petry, o 

82 Nos trechos transcritos das obras e dos documentos em análise, mantém-se a gra-
fia original, não sendo preocupação nossa adequá-la ao acordo ortográfico vigente.

83 Termo empregado por Leopoldo Petry para se referir aos membros do grupo 
Mucker.
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Ferrabraz agora aparece como o cenário de uma triste his-
tória vivenciada por dois lados inimigos. Uma leitura mais 
atenta da obra em questão torna evidente o claro objetivo 
de “inocentar” os Mucker. 

Já Moacyr Domingues, após exaustivo levantamento 
documental e bibliográfico, publicou A nova face dos Muckers 
(1977), no qual não só apresenta os principais aspectos do 
conflito, como também desvenda as origens familiares dos 
envolvidos. Domingues concentra-se na identificação e des-
crição dos principais momentos que envolveram os Mucker 
no conflito que resultou no assassinato de Jacobina em 02 
de agosto de 1874. Para tanto, vale-se, em vários momentos, 
das versões apresentadas por Karl von Koseritz84 e Miguel  
Noé85. Nossa intenção, ao apresentá-las e discuti-las, é 
compreender por que o autor recorre a esses dois autores 
para fundamentar sua análise.

Encontramos, logo nas primeiras páginas da obra, 
uma descrição do Ferrabraz à época dos acontecimentos, 

84 Karl von Koseritz nasceu em 03 de fevereiro de 1834, em Dessau, na Alemanha, 
país em que lutou na Revolução de 1848, ao lado das forças liberais, contra os rea-
cionários defensores do feudalismo decadente. Chegou pela primeira vez ao Brasil 
em 1850, regressando logo em seguida à Alemanha. Na segunda vez no Brasil, aca-
bou participando do grupo formado para lutar contra Rosas na Argentina, conhe-
cido como os Brummer. Antes mesmo de começar o combate, desistiu da atividade, 
passando a desempenhar várias atividades profissionais. Em 1855, casou-se com 
Zeferina Maria de Vasconcelos, filha de um rico fazendeiro da Campanha. Em um 
primeiro momento, Koseritz trabalhou como jornalista em Pelotas e Rio Grande, 
assumindo em 1864 a direção do Deutsche Zeitung, de Porto Alegre. Concomitan-
temente a essa função, escrevia artigos para O Mercantil, O Jornal do Comércio, 
A Reforma, O Rio Grandense e a Gazeta de Porto Alegre. Além disso, Koseritz teve 
grande participação na política do Rio Grande do Sul, ao lado dos liberais, desem-
penhando forte atuação na defesa dos interesses do partido. Faleceu em 1890.

85 Miguel Noé era filho de João Daniel Noé, que nasceu em 04 de dezembro de 1835, 
em Capela de Santana, e foi casado com Catarina Hofstäter, com quem teve onze 
filhos. Exerceu a atividade de Juiz de Paz em Linha Nova, em 1870. Miguel Noé 
foi casado com Aurélia Maurer, filha de Jacobina e João Jorge Maurer. Tendo as 
memórias do pai como fonte de sua narrativa, Miguel procura enfatizar os prin-
cipais fatos que marcaram o conflito Mucker. Nela, dá destaque a como seu pai 
João Daniel foi envolvido na trama e por que teve que viver escondido no mato 
durante anos, após o desfecho do conflito, até poder voltar ao convívio de seus 
parentes. A narrativa, escrita provavelmente em 1930, procura, ainda, eviden-
ciar o caráter violento e desleal com que as autoridades reagiram contra o grupo 
liderado por Jacobina.
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a qual se utiliza daquela feita por Koseritz e publicada no 
jornal Rio Grandense em 1874. Ao convidar o leitor para 
que brinde com uma página de Carlos Von Koseritz, jorna-
lista brilhante e prosador inspirado, Domingues posiciona-
-se favoravelmente à versão desse importante divulgador 
de ideias contrárias aos Mucker.

A imagem do Ferrabraz construída por Koseritz e re-
forçada por Domingues ressalta o caráter depreciativo e 
até polêmico com que o cenário do conflito foi descrito. Seu 
texto, intitulado O palco da tragédia, procura informar o 
leitor sobre o local, em sua definição, uma “região de in-
crível uberdade, mas montanhosa e ainda coberta de es-
pessas matas, cujas árvores seculares servem de abrigo a 
animais ferozes e são ainda, não raras vezes, visitadas por 
errantes tribos de indígenas” (Domingues, 1977, p. 24).

Embora tenha chegado a afirmar que a paisagem da 
região era das mais lindas e pacíficas, habitada por um 
alegre e bem disposto povo, Koseritz não deixa de enfatizar 
a selvageria inerente ao lugar:

Confessamos que quando em 1868 (com o então presidente da 
província Dr. Marcondes) estivemos a primeira vez no Padre 
Eterno, causou-nos uma espécie de constrangimento do cora-
ção aquela negra massa montanhosa e coberta de espessas 
matas, que tão singularmente contrastava com as densamen-
te povoadas e bem cultivadas terras da antiga fazenda do fi-
nado Leão [...].
E razão tivemos para contemplar aquela medonha montanha, 
com seus não menos selvagens arrabaldes, com certo terror.
Era ali o covil em que então se preparava a horrível tragédia, 
que daí a anos devia fazer estremecer de horror a província, 
reproduzindo as cenas da média idade e dando lúgubre nome-
ada ao morro do Ferrabrás e suas adjacências.
Recostado sobre a mata virgem que cobre as fraldas da Serra 
Geral, desde as nascentes do Jacuí até campos de São Fran-
cisco de Paula, é o Ferrabrás o maior morro daquela região, 
e está como que preparado pela própria natureza para servir 
de covil a bandidos e salteadores.
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Há apenas duas picadas que dão acesso às imediações do mor-
ro, onde demora a casa de Maurer, que tão funesta nomeada 
adquiriu, e onde fumega hoje o sangue de quarenta bravos 
que jogaram a vida na defesa dos colonos do Padre Eterno e 
Campo Bom (apud Domingues, 1977, p. 24-25).

Para Koseritz, a paisagem do Ferrabraz causava medo 
nas pessoas, por sua altitude e vegetação densa, bem como 
por seu estado de selvageria e de incivilização, ao ser habita-
do por animais ferozes e por indígenas. Segundo a interpre-
tação do autor, a própria geografia acidentada do Ferrabraz 
havia propiciado o surgimento de um grupo de revoltosos, 
já que a densa floresta servia muitas vezes de esconderijo.

As representações presentes na obra de Domingues, 
de 1977, atualizam as de Koseritz, que foram publicadas 
no jornal Rio Grandense em 1874. Em razão de sua grande 
circulação, a obra contribuiu de forma significativa para 
a construção de uma imagem do Ferrabraz ligada à hos-
tilidade e ao crime, vinculando seus moradores às carac-
terísticas próprias da natureza da região. De acordo com 
esses dois autores, o Ferrabraz representava um espaço 
preparado pela própria natureza para servir de refúgio a 
bandidos e pessoas de má índole. 

A publicação de Videiras de cristal (1997), de Luiz An-
tonio de Assis Brasil86, em 1990, também desempenhou 
papel importante, por ter sido a obra de maior circulação 
entre o público leitor. No romance de Assis Brasil, encon-
tramos o morro Ferrabraz com múltiplas faces. A represen-
tação construída pelo escritor nos leva a pensar tanto num 

86 Luiz Antonio de Assis Brasil nasceu em 1945, em Porto Alegre. Viveu parte 
de sua infância no município de Estrela, RS, onde conheceu a cultura da po-
pulação teuto-brasileira. Retornando a Porto Alegre, estudou com os padres 
jesuítas, vindo a formar-se em Direito, em 1970. Doutor em Letras, exerce, 
atualmente, a função de professor titular do Programa de Pós-Graduação em 
Letras na PUCRS e possui uma vasta produção literária que já lhe conferiu 
várias premiações.
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espaço físico quanto num espaço simbólico de conflito, de 
devoção e de fervor religioso. Inicialmente, o Ferrabraz é 
apresentado como um lugar

escuro e coberto de mata espessa, crescia em meio à paisagem 
como uma advertência de mistério. Era povoado por bugios e 
seus roncos enchiam o vale com presságios de outro mundo. 
Na Picada anoitecia mais cedo, e a manhã custava a chegar. 
Mesmo no verão a selva adjacente mantinha-se úmida, recen-
dente a folhas podres (Assis Brasil, 1997, p. 20).

A descrição feita por Assis Brasil torna evidente a as-
sociação do morro Ferrabraz com um lugar de mistério e 
escuridão propenso à ocorrência de fatos sobrenaturais. 
Nesse momento, o romance leva o leitor a um mundo de 
fantasias, já que a descrição física do morro confunde-se 
com fatos de outro mundo. Percebemos, ainda, a preocupa-
ção do autor em descrever o clima de devoção religiosa lá 
existente, caracterizando o Ferrabraz como um verdadeiro 
espaço sagrado, de intensa devoção e fervor religioso. 

No romance, é enfatizada a condição de refúgio do 
morro para os adeptos de Jacobina. Para demonstrar a di-
nâmica que caracterizou o conflito, o autor recorre à descri-
ção da geografia acidentada, que teria dificultado inúme-
ras vezes a movimentação das tropas oficiais.

Na imprensa sapiranguense, o cenário dos Mucker 
também foi retratado. O morro Ferrabraz foi alvo da aten-
ção das variadas representações construídas e difundidas 
pela equipe responsável pelo jornal O Ferrabraz, fundado 
em 1949. O nome escolhido para o periódico foi uma forma 
de identificar a imprensa local com a comunidade, na me-
dida em que o morro era conhecido dos sapiranguenses e 
fazia parte da paisagem local. No que se refere à denomina-
ção, entendemos que se recorreu a uma simbologia curiosa, 
se considerarmos a relação que a comunidade mantinha 
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com o espaço geográfico e com a memória herdada do final 
do século XIX sobre o conflito Mucker.

Quanto às origens do jornal, sabemos que foi fundado 
em 1º de dezembro de 1949 por Guilherme José Powolny, 
nascido na Alemanha em 1904. Chegando ao Brasil, Po-
wolny viveu grande parte de sua juventude em Porto Ale-
gre, onde seu pai era proprietário de uma tipografia. Che-
gando a Sapiranga, Powolny fundou a Gráfica Sapiranga, 
ao mesmo tempo em que foi diretor do jornal.

O fato de ser estrangeiro obrigou-o, por motivos legais, 
a designar, oficialmente, Leopoldo Luiz Sefrin87 como pro-
prietário de seu jornal. Trabalhavam de forma mais direta 
com Powolny Bertoldo Nordhausen na função de gerente e 
Tito Lima, na de gráfico. Além deles, a equipe responsável 
pelas edições d’O Ferrabraz era composta por outros funcio-
nários encarregados de diferentes funções dentro do jornal.

Nos dez anos que se seguiram à sua fundação, Powolny, 
Nordhausen e Tito Lima foram os responsáveis pelas edi-
ções mensais do jornal, cujas publicações contavam, ainda, 
com a participação de colaboradores sapiranguenses. Con-
cebido como um veículo que procurava publicar as notícias 
de interesse coletivo da população de São Leopoldo,88 nessa 
fase, o jornal tinha a tiragem de 1.500 a 2 mil exemplares, 
a maioria com destino certo, uma vez que a maior parcela 
de seus leitores era de assinantes. Não temos informações 
precisas sobre o número de leitores do jornal, todavia, pela 
tiragem, acreditamos que não chegava a 5 mil pessoas. Es-
sas edições, em sua maioria, eram vendidas por assinatura 

87 Leopoldo Luiz Sefrin, que emprestou seu nome como proprietário oficial do 
jornal, era filho de Leopoldo Sefrin, autor dos artigos publicados na impren-
sa sobre os Mucker e acerca dos quais trataremos mais adiante. Chamamos 
a atenção para essa questão, a fim de evitar possíveis confusões, em razão da 
semelhança dos nomes.

88 O jornal identifica-se como pertencente a São Leopoldo até fevereiro de 1955, 
quando ocorre a emancipação de Sapiranga. A filosofia de publicar notícias de 
interesse coletivo dos sapiranguenses aparece de forma destacada na capa, logo 
abaixo do logotipo com o nome do jornal.
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e tinham circulação local entre uma população que somava 
pouco mais de 12 mil habitantes.89 

Com o falecimento de Powolny, uma nova fase iniciou-
-se no jornal, quando este foi doado por seu filho, em 1961, 
para Olival Monteiro, que o recebeu gratuitamente com a 
tarefa de continuar as publicações. A partir de então, o jor-
nal passou a ser quinzenal, tendo sido editado até 1969 
apenas, devido às dificuldades financeiras atravessadas 
pela empresa e a problemas relacionados à censura duran-
te o período militar. Sua reabertura ocorreu somente anos 
mais tarde, em 1975, tendo suas atividades sido definitiva-
mente encerradas no início da década de 1980.

Valendo-se, portanto, do respaldo de seus leitores, o 
jornal afirmava-se como o meio oficial de divulgação de 
notícias da cidade, representando o pensamento de seus 
cidadãos. Ao analisarmos as edições d’O Ferrabraz, cons-
tatamos que, na década de 1960, tornaram-se frequentes 
as referências ao conflito Mucker. Sobretudo os artigos 
escritos por Leopoldo Sefrin90 serviram como instrumen-
to de crítica e de referência ao passado da cidade, política 
associada a um período obscuro da história de Sapiranga. 
Oitenta anos após o desfecho do conflito, Sefrin reproduzia 

89 De acordo com as Agências de Estatística de São Leopoldo e Taquara, o número 
de eleitores em 1953, na localidade de Sapiranga, correspondia a 1.534 (soman-
do Campo Vicente e Picada Hartz, temos 1.776 eleitores). Se considerarmos o 
fato de que, naquele momento, somente eram eleitores aqueles que sabiam ler 
e escrever, estimamos que a população alfabetizada em língua portuguesa e que 
tinha idade para votar se aproximava do número de exemplares impressos pelo 
jornal. Independentemente do número de pessoas que sabiam ler, acreditamos 
que as notícias veiculadas pelo jornal alcançavam boa parte dos moradores de 
Sapiranga, que recebiam as notícias através de familiares e vizinhos que as 
liam e as transmitiam durante as conversas diárias.

90 Leopoldo Sefrin nasceu em 19 de abril de 1919, em São Leopoldo. Iniciou sua 
carreira como professor primário municipal na mesma cidade. Exerceu o cargo 
de secretário geral e, nesse mesmo período, cursou Direito em Porto Alegre, 
tornando-se advogado em 1936. Logo em seguida, foi nomeado juiz de direito 
no município de São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Porém, em 1941, 
transferiu-se com sua família para Sapiranga, para administrar o cartório des-
sa cidade. Faleceu em 21 de abril de 1987, aos 68 anos de idade, em Sapiranga.
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e atualizava as representações depreciativas elaboradas 
pelo jesuíta Ambrósio Schupp, no qual se baseava para 
escrever seus artigos91. Os artigos divulgados no período 
compreendido entre 1949 e 1960 foram marcados pela vei-
culação de representações que se originaram, especialmen-
te, dos testemunhos de sobreviventes do conflito. 

Em sua primeira edição, o jornal trouxe um breve re-
sumo da história de Sapiranga, intitulado “O Ferrabraz”, 
no qual foram enfatizados a descrição do morro Ferrabraz 
e os fatos nele ocorridos. O artigo tinha como objetivo in-
formar e justificar ao leitor as razões da denominação dada 
ao jornal. Na primeira edição, esse local foi descrito da se-
guinte maneira:

Como um dos últimos contrafortes da Serra do Mar, debruça-
-se, por assim dizer, num recanto do espaço, o Ferrabraz.
Conquanto não seja um dos pontos mais elevados dessa Ser-
ra, é, entretanto, uma elegante saliência, do solo, que ali está, 
como que espreitando o desenvolvimento de uma risonha po-
voação; como que defendendo uma laboriosa Vila contra pos-
síveis ataques de hordas maléficas; como que, encorajando 
um povo para sempre e mais se elevar para os ideaes alevan-
tados e sublimes do progresso quer material, quer espiritual 
(O Ferrabraz, n. 1, capa, 1º dez. 1949).

À descrição da paisagem, segue-se uma apreciação do 
autor sobre o conflito, que conduz o leitor à interpretação 
de que os Mucker foram os responsáveis pelo fanatismo 
religioso na região:

Prende-se a sua história um fato danoso, uma lacuna, uma 
mancha mesmo, que entristeceu os contemporâneos de então 
e ainda abala o coração dos que, remanescentes daquela épo-
ca, narram fatos que presenciaram, ou dos que, por tradição, 

91 Na biblioteca particular de Sefrin (doada ao Museu Municipal de Sapiranga), a 
única obra encontrada referente ao tema foi a de Ambrósio Schupp. Sefrin era 
considerado um homem culto e possuía uma significativa coletânea de obras so-
bre temas variados, como história, geografia, ciências naturais, direito, psicologia, 
e uma diversidade de títulos de literatura, além de livros em alemão e francês.
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tem [sic] conhecimento das atrocidades então praticadas, de 
uns visionários, cujo ideal era a creação de uma espécie de 
governo ditatorial [...]. Referimo-nos aos Muckers, que tanto 
deram que fazer ao Governo e em consequência de sua ex-
tinção enlutaram tantos lares de boas famílias (O Ferrabraz,  
n. 1, capa, 1º dez. 1949 ).

A denominação do jornal foi justificada pela pujança 
natural do morro e endossada pela história que ali ocor-
reu no final do século XIX. Os Mucker foram identificados 
como seguidores de falsas ideologias e, portanto, serviram 
de contraponto para o periódico. Na medida em que, no 
passado, o MORRO Ferrabraz foi o espaço dos Mucker, 
anos mais tarde, o JORNAL de mesmo nome, O Ferrabraz, 
orientaria para a crítica dos fatos pregressos, posicionan-
do-se contrário aos ideais defendidos pelos Mucker. Com 
isso, a imprensa sapiranguense procurava construir uma 
nova identidade para o morro, ligada ao novo tempo que 
se iniciava em meados do século XX. Essa ideia torna-se 
perceptível no momento em que o jornal afirma:

Dando ao nosso jornal o nome de “O Ferrabraz” foi porque nos 
inspiramos nas duas premissas acima lançadas: a da posição 
do morro que leva este nome e a da existência, nele, de uma 
ideologia, falsa, embora, para os Muckers, norteadora de uma 
iniciativa, a qual, fora orientada por outro prisma, teria, pos-
sivelmente, contribuído para o nosso progresso (O Ferrabraz, 
n. 1, capa, 1º dez. 1949). 

O jornal pretendia, ainda, constituir-se como o veículo 
oficial de informação, desempenhando seu papel de “edu-
cador” da comunidade. Assim, no dia de Natal de 1949, 
foi publicada a segunda edição do jornal O Ferrabraz, tra-
zendo, mais uma vez, na primeira página um artigo que 
tratava dos Mucker. O tema abordado foi a atuação de Ja-
cobina junto aos Mucker e os supostos tesouros por eles 
enterrados no Ferrabraz. Além do caráter de mistério que 
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envolvia esse local, já enfatizado na primeira edição, na-
quele momento o morro passou a representar um lugar de 
riquezas escondidas, para onde muitos aventureiros diri-
giram-se. O artigo destaca que muitas eram as lendas que 
gravitavam em torno da tão famigerada campanha contra 
os Muckers, mas, entre tantas,

Sobressaem-se [sic] as dos tesouros escondidos. E tão arraiga-
da ficou essa lenda que se converteu em tradição e tão profun-
da se enraizou esta que, por diversas vezes, vieram verdadei-
ras caravanas à cata dos tesouros encantados (O Ferrabraz, 
n. 2, capa, 25 dez. 1949).

Ao finalizar o artigo, o autor questiona a ação dos Mu-
cker, que, em seu entendimento, não teriam sabido apro-
veitar a natureza do Ferrabraz e a “situação topográfica 
privilegiada para praticar o bem e servir de vigia para a 
grandeza da pátria”. Pelo contrário, segundo o autor, os 
Mucker haviam denegrido a imagem do morro com “a 
mancha negra da morte, da devastação e do despotismo” 
(O Ferrabraz, n. 2, capa, 25 dez. 1949). 

O conflito Mucker não despertou apenas os olhares 
atentos de estudiosos interessados em analisar as fontes 
documentais para desvendar o conflito. Duas produções 
recentes do cinema brasileiro procuraram retratá-lo. O 
primeiro Os Mucker: o massacre da seita do Ferrabrás foi 
lançado no Festival de Cinema de Gramado, em 1979, e 
teve como diretores Wolf Gauer e Jorge Bodansky. Resulta-
do de uma coprodução entre Alemanha e Brasil, o filme foi 
alvo de inúmeros elogios dos críticos de cinema de sua épo-
ca, recebendo os prêmios de melhor direção, melhor ceno-
grafia e melhor atriz, este pela atuação da sapiranguense 
Marlise Saueressig como a personagem central Jacobina.

Não podemos deixar de referir e descrever o contexto 
no qual ocorreu a estreia do filme de Gauer e Bodansky. 
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Após quatro anos de intensas pesquisas, em 1976, a histo-
riadora Janaína Amado havia defendido sua tese de douto-
rado em História na Universidade de São Paulo, lançando 
um novo olhar sobre o conflito Mucker, a partir de uma 
perspectiva acadêmica inédita. Sua tese foi publicada em 
1978 e alcançou grande repercussão. 

Os anos finais da década de 1970, que contaram com a 
publicação da obra de Janaína Amado e com o lançamento 
do primeiro filme sobre os Mucker, foram decisivos para 
uma mudança na compreensão do conflito, bem como da 
imagem de seus principais personagens construída até en-
tão. Ao mesmo tempo, a transposição dos Mucker para as 
telas do cinema tornou o tema cada vez mais conhecido, 
especialmente pelos habitantes do Rio Grande do Sul.

Essa primeira produção cinematográfica é bastante 
simples, não dispondo de efeitos visuais sofisticados, dada 
a época em que foi realizada. Também em razão dos recur-
sos financeiros limitados, o filme conta com a participação 
de atores amadores, a maioria moradores de Sapiranga. Se 
até então o público conhecia os Mucker apenas por meio da 
produção escrita, a novidade trazida pela produção cine-
matográfica é a possibilidade de mostrar aos espectadores 
o desenrolar da ação. A paisagem natural, o cenário com 
suas casas e os personagens em movimento tornam a his-
tória do conflito mais atraente, ao mesmo tempo em que 
expõem a versão apresentada pelo cinema como a verda-
deira em relação aos fatos. 

Enquanto um “produto” que procurava um mercado 
consumidor, o filme precisava tornar-se atrativo aos es-
pectadores. Para tanto, Gauer e Bodansky recorrem, em 
vários momentos, à criação de personagens e de fatos cuja 
veracidade não encontra respaldo na documentação. A pai-
sagem, as casas, a iluminação, as vestimentas e a língua 
falada, o alemão, procuram recriar o ambiente vivido pe-
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los colonos à época dos acontecimentos, isto é, o cenário 
do conflito e da região. As gravações foram realizadas nas 
proximidades do local onde de fato ocorreu o conflito, asse-
melhando-se, em muitos momentos, ao ambiente no qual 
os Mucker viveram.

O morro Ferrabraz, por sua vez, aparece de forma na-
tural, com sua geografia acidentada e sua vegetação den-
sa, como um lugar de difícil acesso, dadas as condições das 
picadas abertas em meio ao mato e a referência à demora 
para se chegar até o centro de São Leopoldo. Lugar de na-
tureza exuberante, marcado pelas plantações e pelas casas 
dispersas dos colonos: é essa a representação do Ferrabraz 
na primeira produção cinematográfica sobre o conflito dos 
Mucker e como o espaço da luta entre o grupo e seus inimi-
gos. O morro de onde brotou a discórdia na região aparece, 
ainda, como lugar de derramamento de sangue e de fonte 
de luto para muitas famílias.

Entre a primeira produção cinematográfica e a segun-
da, passaram-se vinte e três anos, período em que se alte-
raram, significativamente, contexto e tecnologia. Dotados 
de melhores condições técnicas e recursos de mídia, Luís 
Carlos e Lucy Barreto lançaram, em 2002, um novo filme 
sobre o conflito Mucker. Distinguindo-se em vários aspec-
tos da primeira produção, o filme foi lançado no Festival de 
Cinema de Gramado, em 2002, sob o título A paixão de Ja-
cobina. Utilizando técnicas de montagem e filmagem mais 
aprimoradas, a equipe responsável pelo filme propôs-se a 
realizar uma grande produção cinematográfica. Em razão 
disso, várias equipes especiais, responsáveis por todos os 
detalhes da produção, foram contratadas, cenários foram 
construídos, atores e atrizes profissionais foram chamados 
a compor o elenco. Nessa ocasião, os moradores da região 
participaram apenas como figurantes.
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Como sugere o título, o filme explora a sensualidade e 
o fanatismo de sua personagem central, Jacobina Maurer. 
A “paixão”, nesse caso, define-se como o fanatismo religio-
so de Jacobina, cuja figura mistura sensualidade e nudez 
como expressão de sua entrega a Deus. É em meio a esse 
misto de fanatismo e sensualidade que Jacobina surge 
como personagem central da trama.

Ressaltamos que a história “real” foi vivenciada por 
colonos que levavam uma vida bastante simples, assim 
como eram suas casas, suas roupas e sua própria forma de 
falar, diferentes das mostradas nas cenas de A paixão de 
Jacobina. Isso nos leva a crer que não houve preocupação 
com uma caracterização fiel do ambiente da época, mas 
sim com a criação de um cenário que pudesse agradar aos 
espectadores.

Nesse caso, o Ferrabraz apresentado no filme dos Bar-
reto não foi o morro Ferrabraz “real”, natural, com sua 
geografia recortada, com sua vegetação densa e de difícil 
acesso. Pelo contrário, o morro Ferrabraz de A paixão de 
Jacobina foi o construído cenograficamente pelas mãos dos 
encarregados da montagem dos cenários, com casas perfei-
tamente pintadas e com tratamento paisagístico, agricul-
tores alinhados e com roupas feitas de tecidos finos, carac-
terísticas que em nada se assemelham às dos colonos da 
zona rural de São Leopoldo. O filme, por isso, difunde uma 
imagem ficcional do Ferrabraz e de seus moradores total-
mente diversa do ambiente vivido pelos Mucker. 
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Jacobina e Genuíno: gênero, antagonismos  
e representações

As batalhas simbólicas para a construção de heróis envolvem 
tanto a memória histórica quanto o apelo a lendas e mitos. A 
memória lança mão de uma narrativa tradicional sobre o pas-
sado, explica a origem, os feitos e as glórias dos heróis. As len-
das e os mitos, por outro lado, narram eventos acontecidos em 
um tempo indefinido, por isso chamado “tempos imemoriais”, 
falam de personagens sobre os quais não há dados históricos; 
mencionam viagens sem dados geográficos precisos (Oliveira, 
2003, p. 68).

Nesta segunda parte do trabalho, procuraremos ana-
lisar as diferentes representações construídas e difundidas 
sobre os dois personagens centrais do conflito. Encontrados 
em lados opostos, Jacobina e Genuíno tiveram seu perfil e 
suas ações interpretadas de diferentes ângulos, que acaba-
ram contribuindo, na maioria das vezes, para a construção 
de uma imagem detratora da primeira e heroica do segundo. 

Nesse caso, consideramos Jacobina e Genuíno como 
personagens antagônicos, e que a narração das virtudes de 
um serviu de desqualificação para o outro, já que se encon-
travam em lados “opostos”. Assim, ambos tiveram suas re-
presentações construídas a partir do contraponto que lhes 
foi estabelecido.

Para compreender o processo dessas construções, con-
sideramos fundamental resgatar a análise feita por Lúcia 
Lippi Oliveira, a qual afirma que a origem das represen-
tações dos heróis da história nacional encontra-se, preci-
samente, na descrição “heroicizada” dos personagens, ins-
critas num campo de batalha simbólica. Segundo a autora, 
nesse campo de batalha, para se impor determinadas ver-
sões sobre os personagens, muitas vezes se recorre às nar-
rativas de época e aos testemunhos orais, que, em alguns 
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casos, confundem-se com versões lendárias e imaginárias 
em relação aos fatos e personagens do passado. Conforme 
veremos, parte das narrativas sobre os Mucker procurou 
incutir no imaginário do leitor a noção de “verdade”. Desse 
modo, o discurso do autor assume, aparentemente, a condi-
ção de descrição fiel dos seus personagens e fatos.

Como nos ensina o historiador José Murilo de Carva-
lho, baseado nos estudos de Joshua C. Taylor, “os traços de 
heroísmo, de virtudes cívicas, oferecidos aos olhos do povo, 
eletrificam suas almas e fazem surgir as paixões da glória, 
da devoção à felicidade de seu país” (1990, p. 11). A constru-
ção das representações sobre Jacobina e Genuíno como he-
róis em determinados veículos de representação acabaram 
solidificando a visão de uma história construí da, principal-
mente, a partir das suas ações. Ainda de acordo com Car-
valho, essas são manipulações que operam no sentido de se 
construir uma versão alinhada com os interesses de quem 
constrói o discurso e que devem levar em conta o contexto 
de um determinado período histórico. Essa afirmação de 
José Murilo de Carvalho vem ao encontro de nossa análise, 
na medida em que consideramos a dinâmica que envolveu a 
construção de representações de Jacobina e Genuíno. 

As transformações ocorridas nas representações dos 
personagens centrais são o objetivo da discussão que re-
alizaremos neste capítulo. Ressaltamos, contudo, que não 
desconsideramos os demais personagens envolvidos na his-
tória do conflito, pois estes nos permitem compreender o 
contexto de inserção dos dois personagens centrais, ao mes-
mo tempo em que tornam compreensível a projeção destes 
últimos como responsáveis pela liderança dos grupos rivais.

Iniciamos nossa análise sobre os personagens centrais 
apresentando, de forma abrangente, a biografia de Jacobi-
na Mentz Maurer. Sabe-se que Jacobina nasceu em junho 
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de 1842, na localidade de Hamburgo Velho, atual municí-
pio de Novo Hamburgo/RS. Era filha do casal de imigran-
tes alemães André Mentz e Maria Elisabeth Muller e ti-
nha sete irmãos. Jacobina foi confirmada em 04 de abril de 
1854 na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil 
de Hamburgo Velho, onde viria a casar-se com João Jorge 
Maurer. Foi assassinada em 02 de agosto de 1874, quando 
foi descoberta, pelas forças oficiais, em seu esconderijo na 
mata fechada ao pé do morro Ferrabraz.

Pouco sabemos sobre suas características físicas, em 
razão de não haver qualquer retrato92 seu, o que a torna 
ainda mais enigmática, despertando o imaginário da popu-
lação. Como seriam seu rosto, seus cabelos, seu corpo? São 
perguntas para as quais até o momento não temos respos-
tas confiáveis, na medida em que as descrições que lhe são 
feitas revelam-se bastante distintas.

92 A única fotografia que representaria Jacobina é aquela atribuída ao casal Mau-
rer, cuja autenticidade é amplamente questionada. Acreditamos que a fotografia 
não retrate Jacobina e seu marido João Jorge Maurer. A inexistência de uma 
imagem concreta de Jacobina Mentz Maurer torna sua personagem ainda mais 
misteriosa. A fotografia, contudo, é constantemente empregada, sobretudo pela 
imprensa, para conferir um rosto à personagem.
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Figura 6: Fotografia atribuída ao casal maurer no dia de seu casamento (ori-
ginal do museu Histórico “Visconde de São leopoldo

 Fonte: Domingues (1977, p. 7).

A Jacobina criança teve sérias dificuldades na escola, 
não tendo conseguido aprender a ler e escrever.93 Segundo 
os diagnósticos do Dr. João Daniel Hillebrand, ela apre-
sentava, desde criança, sinais de transtornos nervosos que 
haviam se agravado em sua fase adulta, quando iniciou a 

93 Jacobina aprendeu a ler em alemão já adulta, com o professor Hardes Fleck, 
sobre quem pouco sabemos. Ela nunca aprendeu a escrever nem a falar em 
português.
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leitura e interpretação da Bíblia.94 Segundo o médico, es-
ses transtornos teriam provocado uma verdadeira mania 
religiosa e sonambulismo espontâneo.

Hillebrand aponta João Jorge Maurer como o respon-
sável pela doença da mulher, pois, segundo seu entendi-
mento, ele a obrigava a praticar charlatanismo. Além dis-
so, era descrito pelas pessoas de sua época como alguém 
que não gostava de trabalhar. Agricultor e marceneiro de 
profissão, Maurer havia aprendido a manipular ervas me-
dicinais, que eram empregadas no preparo de chás e re-
médios para a cura de várias doenças que assolavam os 
colonos. A denominação de “Doutor Maravilhoso” surgiu 
entre as pessoas que procuravam ajuda e acabou se tor-
nando bastante conhecida na colônia.

Foi, portanto, com Jacobina e João Jorge Maurer que 
se deu a organização do grupo dos Mucker. Há, contudo, 
inúmeros outros personagens envolvidos, dentre os quais 
João Jorge Klein95, cunhado de Jacobina, casado com sua 
irmã Catarina Mentz. Sobre a atuação de Klein, restam 
muitas dúvidas, já que ora é apontado como “mentor inte-
lectual” do grupo, ora – como em seus escritos96 – tem essa 
atuação desacreditada.

Contrapondo-se às representações construídas e di-
fundidas sobre Jacobina, encontramos aquelas que retra-

94 Embora Jacobina seja apresentada na historiografia como analfabeta, devemos 
repensar essa afirmação, tendo em vista o fato de que lia a Bíblia e cantava os 
hinos em alemão.

95 João Jorge Klein nasceu no Hunsrück, Alemanha, no dia 14 de maio de 1820. 
Era filho de João Jorge Klein e Maria Ana Klein. Teria chegado ao Brasil em 
1854, vindo a exercer a atividade de pastor na Comunidade Evangélica de Sapi-
ranga no período entre 1858 e 1859, quando, em seguida, assumiu a Comunida-
de de Picada 48, onde permaneceu entre 1859 e 1864, ano em que foi sucedido 
por pastores com formação religiosa. Klein faleceu em 06 de outubro de 1915, 
com 95 anos de idade.

96 Em seus escritos “Sobre a história dos ‘Mucker’, nos anos de 1872 a 1874”, ele 
procura inocentar-se das acusações de que teria sido o mentor intelectual dos 
Mucker. Em seus escritos, busca responsabilizar Jacobina e João Jorge Maurer, 
assim como as autoridades corruptas pelo conflito. 
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tam o Coronel Genuíno Sampaio. Em nossa investigação, 
analisaremos as diferentes representações construídas so-
bre o personagem e que foram veiculadas tanto nos textos 
históricos e na literatura quanto na imprensa e no cinema. 
Procuramos, ainda, desvendar o contexto no qual essas re-
presentações foram construídas. 

Genuíno Olympio de Sampaio nasceu em 1822, na 
Bahia. Iniciou cedo sua carreira militar, pois aos 15 anos 
já havia participado, como cadete, no combate realizado 
contra os revoltosos no episódio da Sabinada, iniciada em 
1837 naquele estado. Pelos atos de bravura demonstrados 
naquela ação, Genuíno foi promovido a alferes de comissão.

Em 1838, Genuíno Sampaio chegou ao Rio Grande do 
Sul para lutar ao lado das forças imperiais na Revolução 
Farroupilha, que eclodiu na Província em 1835, estenden-
do-se até 1845. Terminada a revolução, foi elevado a te-
nente em 1847 e, em 1849, dirigiu-se à Província de Per-
nambuco para lutar na Revolução Praieira que lá ocorria. 
Saindo do campo de batalha em Pernambuco, marchou até 
Montevidéu, no Uruguai, para lutar contra Rosas, ao lado 
do Conde de Porto Alegre. Em 1855, tornou-se capitão de 
2ª classe do Estado-Maior.

Entre 1860 e 1863, Genuíno trabalhou junto à Co-
missão Exploradora do Alto-Uruguai, e, no ano seguinte, 
foi nomeado ajudante do diretor da Escola Militar do Rio 
Grande do Sul. Participou da Guerra do Paraguai, o que 
lhe valeu a promoção a tenente-coronel efetivo por seus 
atos de bravura. Mais tarde, já coronel, voltou ao Rio Gran-
de do Sul, vindo a comandar a guarnição de uma parte 
da fronteira e, depois, fixando residência em Porto Alegre, 
onde comandava seu batalhão. Com a eclosão do conflito 
na colônia alemã de São Leopoldo, o coronel foi chamado 
para apaziguar e acabar com o conflito entre os colonos do 
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Ferrabraz. Foi durante essa ação que morreu, no dia 21 de 
julho de 1874. 

A causa de sua morte é bastante discutida, havendo 
diferentes versões. Alguns apontam a possibilidade de o 
coronel ter sido atingido na perna por uma bala disparada 
por um Mucker. Outros afirmam que a bala foi proposital-
mente lançada em sua direção por um soldado desconten-
te. Já uma terceira versão aponta para a possibilidade de 
ter sido um de seus soldados o responsável pelo disparo, 
mas acidentalmente. Genuíno veio a falecer em decorrên-
cia de uma forte hemorragia que não pôde ser controlada. 
A distância do Ferrabraz e os precários meios de trans-
porte existentes na época impediram que o coronel fosse 
levado em tempo até o centro de São Leopoldo. 

O coronel do exército brasileiro, que havia lutado em 
tantos outros combates, nos quais conquistara tantos títulos 
de bravura, tombou no Ferrabraz, vitimado por uma bala 
que o atingira de forma fatal. Em razão de sua morte, entrou 
no cenário do conflito o major Francisco Santiago Dantas, 
que levaria o conflito até o final, com a derrota dos Mucker.

As representações construídas tanto sobre Genuí-
no quanto sobre Jacobina são compreendidas aqui como 
expressão de diferentes visões e interpretações que, por 
sua vez, foram difundidas pelos mais variados veículos ao 
longo do período de estudo abrangido. Diferentemente da 
personagem Jacobina, identificada como responsável pelo 
conflito, Genuíno Sampaio foi apontado pelas autoridades 
e consagrado à época dos acontecimentos como o herói, que 
deu sua vida para proteger a população da colônia alemã 
de São Leopoldo contra os Mucker. A representação cons-
truída sobre Genuíno Sampaio e que se consagrou no ima-
ginário da população de São Leopoldo foi a do militar que 
tombou em nome da civilização contra a barbárie, sendo, 
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assim, a lança da civilização, enquanto os Mucker repre-
sentavam o universo bárbaro, não civilizado.

Essa mesma representação sofreu manipulações, es-
pecialmente a partir de 1889, na medida em que o per-
sonagem é alvo de interpretação dos republicanos. A elei-
ção desse personagem como figura heroica e de reputação 
inabalável foi indispensável para a condenação moral de 
Jacobina, que desempenhava a função de anti-heroína. 
Tendo essas questões como ponto de partida, procuramos 
investigar as ênfases dadas aos personagens nas diferen-
tes fontes consultadas, que, conforme pudemos constatar, 
sofreram sensíveis transformações. Produzidas em épocas 
e em contextos diferentes, as representações construídas 
sobre Genuíno passaram por um processo em que, inevi-
tavelmente, o personagem foi contemplado sob diferentes 
pontos de vista. 

Não encontramos um processo de construção de repre-
sentações sobre Genuíno da forma densa como encontra-
mos sobre Jacobina. Isso reforça nossa percepção de que foi 
ela quem mais chamou a atenção dos estudiosos do conflito 
Mucker. Sobre Genuíno, o que encontramos nas fontes são 
breves descrições acerca de suas operações militares e al-
guns comentários sobre sua ação em combate.

Para os objetivos deste estudo, no entanto, impõe-se 
uma análise das representações de Genuíno Sampaio para 
contrapô-las às de Jacobina Mentz Maurer. Concentramos 
nossa investigação na compreensão das diferentes versões 
apresentadas sobre Jacobina Mentz Maurer, assim como 
sobre Genuíno Sampaio e nas quais se enfatizaram dife-
rentes olhares, como a origem familiar, a descrição físico-
-psicológica, o caráter e a atuação durante o conflito.
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Os personagens na historiografia

No artigo “A fraude Mucker na colônia alemã: uma 
contribuição para a história da cultura da germanidade 
daqui”, publicado por Carlos von Koseritz, em seu Koseritz 
Kalender, em 1875, encontramos a primeira imagem idea-
lizada de Jacobina. O texto procura alertar as pessoas para 
os fatos que ocorreram, consistindo num “ato de denúncia” 
em relação ao grupo que se organizara no Ferrabraz.

Para Koseritz, o movimento não se enquadrava na re-
alidade da colônia alemã de São Leopoldo, o que justifica-
ria a denúncia: “estes fatos lançam luz terrível sobre nosso 
progresso e que são motivo das mais sérias preocupações 
para o futuro” (1875, p. 1). Apresentando os Mucker como 
fanáticos religiosos e avessos aos avanços da ciência, Kose-
ritz tece críticas severas sobre eles, na medida em que não 
praticavam os valores da verdadeira germanidade.97 Em 
sua exposição, o autor aproveita para atacar de forma di-
reta a ação da Companhia de Jesus, por ele denominada de 
agourenta Ordem de Jesus, o que expõe a rivalidade entre 
católicos e protestantes existente à época.

O alvo preferido por Koseritz, no entanto, é Jacobina 
Mentz Maurer, que representa a demência religiosa ins-
taurada na colônia, devido à “indigestão crônica de passa-
gens bíblicas, aliada a temor cuidadosamente nutrido ante 
inferno e diabo e crença demente em revelação, vocação 
divina e milagres de toda a espécie” (1875, p. 5).

Para Koseritz, Jacobina é a responsável pelos aconte-
cimentos que assolaram a colônia: 

97 Lembramos que essa publicação ocorreu em meio às comemorações do 50º Jubi-
leu da Cidade de São Leopoldo, que, segundo Koseritz, eram alusivas à “coragem 
alemã e pelo trabalho alemão”. Ainda como exemplo da exaltação da germanida-
de, Koseritz refere-se aos imigrantes e a seus descendentes como portadores do 
“cerne operoso da natureza alemã” e de “natureza sadia da raça alemã”.
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Uma mulherzinha doida, histérica como Jacobina Maurer te-
ria sido simplesmente ridicularizada, sem jamais encontrar 
adeptos que se deixassem inflamar a tais atos macabros. 
Sabemos de sobejo que com a publicação desta nossa opinião, 
baseada na mais íntima convicção, haveremos de chocar no-
vamente os mais amplos círculos. O agourento “S.v.K.” será 
novamente o alvo da baba piedosa que espirra do alto dos 
púlpitos de ambas as confissões; hão de trovejar contra o al-
manaque popular e proibir a aquisição do mesmo, - isso, con-
tudo, pouco importa, pois cumprimos nosso dever, dizemos a 
verdade e esclarecemos os leitores a respeito das verdadeiras 
causas da fraude Mucker nas colônias (1875, p. 5).

A desqualificação de Jacobina no texto de Koseritz fica 
bem evidente no emprego do diminutivo “mulherzinha”. 
Jacobina é descrita como uma desajustada socialmente 
e responsável por “atos macabros”. Conforme o autor, se 
a população da colônia não tivesse vivido no desamparo 
religioso, Jacobina jamais teria alcançado o prestígio e a 
credibilidade que teve entre seus adeptos. 

Koseritz ressalta, de forma irônica, sua inconformi-
dade com o pensamento das autoridades religiosas, que, 
segundo ele, logo iriam criticar suas opiniões. Procura, ain-
da, tornar pública a origem familiar da líder dos Mucker:

Todas as mulheres da família Mentz eram mais ou menos le-
vadas ao excesso e propensas ao entusiasmo religioso; pois 
sua fantasia fora abarrotada desde a juventude com leitura 
da Bíblia, e exercícios religiosos permanentes – uma espécie 
de epidemia de reza – as forçavam a permanecer, por horas, 
ajoelhadas (1875, p. 6).

Interessante observar que, ao inseri-la no seio de uma 
família, suas características psicológicas são atribuídas a 
certa tradição das mulheres Mentz. A leitura e a interpre-
tação da Bíblia teriam sido as causas do fanatismo e do seu 
excesso de devoção, que, somados à sua compleição física e 
aos seus atributos, a teriam tornado uma desequilibrada:
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Às consequências dessa educação pode ter sido acrescida em 
Jacobina Maurer predisposição física a casos de histeria que, 
mais tarde, degenerou em sobre-excitação nervosa ligada a 
sintomas de sonambulismo, no entanto e por outro lado, hoje 
está comprovado que Jacobina Maurer tinha uma natureza 
desmesuradamente sensual que, afinal, degenerou em ninfo-
mania formal; pois só assim pode ser explicada a curiosa mis-
tura de excessos sensuais e terríveis crueldades que conquis-
taram esta mulher no último estágio de sua vida notoriedade 
tão detestável (1875, p. 6). 

A questão de gênero aparece como um elemento des-
qualificador de Jacobina, ao ser apontada como “mulherzi-
nha”, de quem eram esperadas determinadas característi-
cas psicológicas. A conduta da família Mentz e a educação 
familiar que recebiam os filhos, sobretudo as filhas, apa-
recem como elementos que procuram justificar o estado de 
“histeria” da personagem. 

Koseritz destaca, também, a atuação conjunta de Jaco-
bina e João Jorge Maurer. Conforme a versão desse jorna-
lista, João Jorge era um “charlatão”, que ganhava dinheiro 
com a ignorância das pessoas que se dirigiam ao Ferrabraz 
em busca de cura e salvação. Apesar das tentativas dos 
mais esclarecidos de impedir que muitos se dirigissem à 
casa do casal Maurer, “De nada adiantou; charlatões ja-
mais lutam em vão contra a burrice, e Hansjörg breve se 
tornou médico muito procurado” (von Koseritz, 1875, 
p. 6, grifo do nosso).

A prática do curandeirismo, segundo Koseritz, trou-
xe prosperidade financeira, visto que muitos dos que se 
dirigiam à casa de Maurer levavam dinheiro como forma 
de pagamento pelo atendimento. O autor chega a acusar 
Maurer de não ter curado ninguém, reforçando sua repre-
sentação como “charlatão”, que enganava as pessoas. 

De acordo com o artigo em análise, Jacobina desem-
penhava o papel de guia espiritual e “acorrentava” as pes-
soas por meio da leitura e interpretação da Bíblia:



163

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

As onças choviam em sua casa, que em pouco tempo se tor-
nou ponto de reunião de muitos doentes, aos quais prescrevia 
toda a sorte de decocções de ervas. Não curou ninguém, mas 
que importa, os doentes acorriam como antes a ele que bus-
cou acorrentá-los de outra maneira. Para tanto, a pretensa 
inspiração divina de Jacobina proporcionou-lhe a algema ne-
cessária. Como Deus se dignasse nomear-lhe medicamentos 
e interferir no ofício dos médicos, nada foi mais natural para 
Maurer do que explorar a propensão à crendice (1875, p. 6).

Na versão publicada em 1880, sob o título Marpingen98 
und der Ferrabraz, Jacobina é descrita como mensageira 
da palavra de Cristo. Para o autor, contudo, ela não passa-
va de uma enganadora, que se dizia proferir palavras divi-
nas aos seus adeptos do Ferrabraz. No texto, a atitude da 
personagem é associada ao ambiente rude e hostil – além 
disso, de pouca formação intelectual –, bem como à ausên-
cia de amparo científico, que a privavam do conhecimento 
mínimo das leis que regem o universo. 

João Jorge Maurer, por sua vez, é descrito nesse artigo 
como “trapaceiro e vadio que, apesar de ignorante, pro-
vocara viver à custa da ignorância e estupidez de seus se-
melhantes” (von Koseritz, 1880, p. 172, grifo nosso). Assim 
como Jacobina, vemos que Maurer também foi alvo de críti-
cas severas, tendo sido identificado como responsável pelos 
atos cometidos pelos Mucker. Koseritz compara a ação de 
curandeiro de Maurer a outras tantas existentes na histó-
ria mundial, interpretando-a como produto da ignorância.

O autor conclui seu artigo enumerando os motivos que 
teriam levado à formação dos Mucker no Ferrabraz. Para 
ele, a personagem Jacobina surgiu num contexto de fana-
tismo religioso, em decorrência de uma educação deficiente 
que transformou todos os crédulos em potencial:

98 Esse texto encontra-se em: VON KOSERITZ, Carlos. Marpingen und der Fer-
rabraz (Petry, 1966, p. 170-173). (Marpingen é traduzido por Leopoldo Petry 
como sendo um lugarejo da Alemanha).
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Superirritação de uma mulher sonâmbula;
Exploração sistemática de seu estado por trapaceiros movi-
dos por interesses particulares;
Fanatismo religioso que se desenvolvia entre os frequentado-
res da casa da sonâmbula, como doença contagiosa;
Receptividade verificada nos espíritos desses frequentadores 
em virtude de sua educação deficiente (von Koseritz, 1880,  
p. 173).

No século XIX, as narrativas de Carlos von Koseritz 
exerceram um papel de fundamental importância no pro-
cesso de construção das representações de Jacobina, na me-
dida em que, ao tornar pública sua interpretação sobre o 
conflito, Koseritz não somente a apresenta como “a” versão 
dos fatos como inspira os trabalhos de Petry e Domingues. 

É preciso considerar que Koseritz era tido como um 
intelectual em sua época e, portanto, autor respeitado por 
grande parte de seus leitores. Com isso, suas ideias acaba-
ram sedimentando-se no imaginário social da população, 
especialmente por ter sido o primeiro a escrever sobre o 
conflito Mucker, influenciando vários outros estudos reali-
zados a partir do final do século XIX.

Como já mencionado no capítulo anterior, considera-
mos necessária a análise do relatório escrito por Dantas 
em 1877, uma vez que a sua versão influenciou, de forma 
decisiva, o processo de construção e difusão de representa-
ções sobre o conflito. Na sua narrativa, prevalece o ponto 
de vista de um militar preocupado com a descrição do ce-
nário e das ações militares que envolveram o combate dos 
Mucker. A ênfase dada a essas descrições leva a que Dan-
tas não se preocupe em evidenciar o papel desempenha-
do por Jacobina, sendo, na maioria das vezes, destacada a 
atuação de seu marido João Jorge Maurer, que teria sido o 
grande responsável pela organização do grupo. 
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Como exemplo disso, apresentamos o único trecho, 
ainda na introdução, em que Jacobina é citada nominal-
mente, uma vez que, no decorrer da narrativa, seu nome 
torna-se ausente:

João Jorge Maurer e sua mulher Jacobina haviam organi-
zado no município de S. Leopoldo uma seita religiosa que se 
baseava em arbitrárias interpretações dos Livros Santos. 
Discutiam os teólogos a questão da crença; debaixo do ponto 
de vista em que escrevo pouco importa (1877, p. 2).

A ausência nominal de Jacobina, no entanto, não di-
minui a sua participação na organização do grupo, pois 
Dantas, ao referir-se à casa do casal, denomina-a de “casa 
Maurer”, numa referência ao casal. A casa Maurer, no en-
tanto, é apresentada ao leitor como um símbolo da destrui-
ção dos Mucker, devido à ação militar bem-sucedida. 

Comparada a uma pira gigante, a casa incendiada pe-
los soldados era motivo de comemoração de mais uma eta-
pa na luta contra os Mucker:

A casa Maurer se transformara em pira gigantesca, onde se 
imolavam vítimas os adeptos da nova crença. Depois que a 
casa começou a arder, não julgando, à vista das providências 
tomadas para o completo cerco, que se evadisse um só mu-
cker, o coronel Genuíno enviou um oficial a Porto Alegre para 
anunciar a completa extinção dos revoltosos (1877, p. 8).

O cenário, mais uma vez, é enfatizado e associado ao 
terror, visto que as vítimas teriam morrido queimadas pelo 
fogo, pondo fim à seita do Ferrabraz. Um aspecto, no entan-
to, chamou-nos a atenção: se os personagens envolvidos no 
conflito não mereceram um olhar especial por parte de Dan-
tas, a atuação do Coronel Genuíno Sampaio foi enaltecida.

Os tempos muito difíceis, marcados pelo fanatismo e 
pelo fervor religioso, haviam tomado tal proporção que a 
ação militar fez-se necessária. Além disso, a conduta as-
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sumida por Maurer teria provocado o massacre de seus 
adeptos:

Assim foi – Maurer e seus adeptos quiseram e, em nome de 
Deus, innocentes creaturas se imolaram, sem que ao menos 
na hora do sacrifício vissem a seu lado, falso apóstolo que as 
conduzira ao abismo. Miserável!... nem sequer teve coragem 
vulgar do bandido, que no derradeiro transe faz-se voar na 
explosão de barril de pólvora com toda a sua tropa. Fugiu e, 
sem remorsos, deixou entregue ao vencedor quase todos os 
que o seguiam (1877, p. 4).

Nota-se que, nessa narrativa, Jacobina está pratica-
mente só, tendo sido apresentada no exercício de um papel 
de líder religiosa ao lado do marido João Jorge Maurer, 
cuja ação é destacada.

Na análise da narrativa de Francisco Dantas, perce-
bemos, ainda, sua preocupação em evidenciar a existência 
de dois grupos rivais: de um lado, os fanáticos que resisti-
ram à determinação da lei, como os define, e, de outro, as 
forças oficiais que procuraram defender os interesses do 
governo e dos colonos que se viam atacados pelos Mucker.

Nesse contexto recriado por Dantas, o Coronel Genu-
íno Sampaio aparece como personagem de destaque, dada 
a sua atuação em combate, que acabou levando-o à morte. 
Ao apresentá-lo como “distinto coronel Genuíno” (AHRS, 
1877, p. 6), o autor demonstra sua intenção de enfatizar 
o caráter deste que se perfilava entre os mais destacados 
militares brasileiros.

As ações militares de Genuíno foram ressaltadas nes-
sa narrativa, em que sobressai a bravura do coronel des-
temido e determinado que combateu os Mucker. Dantas 
compartilha com os leitores o momento em que Genuíno 
será atingido:
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Mandei que se abaixassem junto aos armões e fora da linha 
dos tiros que se faziam. Fui ter como o coronel e disse-lhe, 
assim como a diversos oficiais de infantaria, que, se fizessem 
avançar a tropa uns 50 metros e colocassem-na de joelho em 
terra e baionetas calada, sem disparar um tiro, não havia 
possibilidade de termos a menor perda. O coronel estava jun-
to ao flanco direito e compreendendo o judicioso da minha 
observação, ordenou a esse flanco que avançasse. Pedi-lhe 
também que fizesse cessar as descargas inúteis que só ser-
viam para com os clarões mostrar ao inimigo o lugar em que 
estamos. A voz do coronel à direita avançou (não tanto quanto 
convinha), mas fogo continuou ainda com a mesma intensida-
de. Dirigi-me para o centro e daí para a esquerda, onde esta-
vam os artilheiros. Falei com tenente Carlos Teles que, de pé, 
sereno, com sua companhia de joelho em terra, só mandava 
disparar quando via o clarão dos tiros inimigos. Ele estava no 
centro, não podia avançar até a base do morro sob pena de ser 
fuzilado por nossa própria gente. Disseram-me daí a alguns 
minutos que o coronel fora ferido na perna levemente. Eram 
distintamente nessa ocasião só dois homens que atiravam da 
serra. Antes de clarear o dia já nem esses dois tiros se ou-
viam. Participaram-me haver morrido o coronel (1877, p. 9).

Nesse trecho, tornam-se evidentes as recomendações 
de cautela dadas por Dantas a Genuíno. Este, segundo o 
autor, não teria se preocupado com os perigos, resultando 
no ferimento na perna que o levou à morte ainda naquela 
madrugada do dia 20 de julho de 1874. Logo em seguida, 
Dantas refere a pouca importância estratégica daque-
le ataque noturno para o desfecho do conflito, não fosse 
a morte do coronel. As mortes de soldados e dos próprios 
Mucker foram entendidas por Dantas como necessárias, o 
que tornava a perda do coronel ainda mais incompreensí-
vel e inaceitável:

À medicina compete explicar o fenômeno, só sei que perdeu 
grande quantidade de sangue e que não havia médico presen-
te por haver na véspera se retirado com os nossos feridos o 
que acompanhara e expedição. O ataque da madrugada seria 
completamente sem importância se o destino não houvesse 
marcado com seu selo inexorável o termo dos dias do bravo 
coronel (1877, p. 9). 
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A morte de Genuíno fora utilizada por Dantas para in-
centivar as ações dos soldados que, abalados com a morte 
do coronel, viram-se numa situação difícil. Conforme o au-
tor, a morte de Genuíno deveria servir-lhes de exemplo de 
bravura, e estes não deveriam se deixar abalar. Ao contrá-
rio, deveriam tomar esse fato como lição e com isso “salvar 
a dignidade do uniforme nacional” (1877, p. 11).

Apesar de identificado pelo narrador como mal-aven-
turado, as incursões de Genuíno Sampaio deveriam servir 
de incentivo moral para todos prosseguirem no combate 
aos Mucker. O discurso de Dantas transforma a morte de 
Genuíno em mais um elemento justificador da ação mili-
tar no Ferrabraz. Enquanto os Mucker são apresentados 
em sua narrativa como fanáticos e assassinos, a imagem 
de Genuíno Sampaio constrói-se como contraponto a essa 
descrição.

Genuíno era, na interpretação de Francisco Dantas, 
exemplo de herói, que havia dado sua vida no combate aos 
Mucker, defendendo os interesses do Estado e da popula-
ção da colônia alemã de São Leopoldo. Ao evidenciar o ca-
ráter cívico da atuação do coronel, o autor ressalta a defesa 
dos interesses da pátria, contribuindo para a construção 
da imagem de um herói cujas características ímpares o tor-
naram vulto na história local, regional e nacional.

Concordando com essa visão detratora dos Mucker, 
o padre jesuíta Ambrósio Schupp afirma que Jacobina e 
João Jorge Maurer eram os principais responsáveis pela 
formação do grupo, apresentando-os como o “casal miste-
rioso do Ferrabrás [que] se deixou penetrar e possuir dessa 
convicção” (Schupp, 19--, p. 42), ao aliar a cura de doen-
ças à prática religiosa. Para o autor, o mistério envolvia os 
personagens João Jorge Maurer e Jacobina Mentz Maurer, 
que não teriam outra pretensão senão a de enganar os co-
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lonos, com supostas curas milagrosas realizadas por Mau-
rer por meio de palavras da Bíblia proferidas por Jacobina. 
Na mesma direção de Koseritz, Schupp a apresenta como a 
principal responsável pelos acontecimentos do Ferrabraz, 
os quais teriam resultado do desamparo e da ignorância 
dos moradores da localidade. Nesse contexto de dificulda-
des, ela desempenhou seu papel de líder religiosa, ao pre-
sidir cultos e ao ditar regras de convívio do grupo. O padre 
procura, também, apresentá-la como uma pessoa dotada 
de capacidades limitadas e praticante de atos criminosos, 
como evidencia a seguinte passagem:

Jacobina mandara degolar o próprio filho, criança de peito, 
para que o choro desta não descobrisse o seu esconderijo; or-
denado mais que, em dia determinado, se fizesse o mesmo a 
todas as crianças menores de cinco anos; pois assim como o 
Salvador fora salvo pelo sangue dos recém-nascidos, assim 
também ela devia ser salva pelo sangue das crianças de tenra 
idade (Schupp, 19--, p. 277).

Schupp mantém a versão detratora iniciada com os 
artigos de Koseritz, ao ressaltar que Jacobina, ao final do 
conflito, teria sido descoberta ao lado de seu suposto aman-
te. Na descrição de uma Jacobina totalmente fora de si, 
percebemos a intenção do autor de “explorar” o horror e o 
medo dos leitores:

Jacobina, toda escabelada, o olhar desvairado, precipita-se 
para fora da choupana. De um salto acha-se a seu lado Ro-
dolfo, pronto a sacrificar a vida por ela. Com olhar de louco, 
bramindo como um tigre, parecia querer defendê-la de todos 
os lados, a um tempo (Schupp, 19--, p. 299).

De forma muito semelhante, Schupp refere-se a João 
Jorge Klein como sendo um “personagem misterioso” (19--, 
p. 51), apontado pela opinião pública como autor dos boa-
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tos, planos e manobras que envolviam o grupo.99 O au-
tor considera que João Jorge Klein havia sido o mentor 
intelectual dos Mucker, enquanto Jacobina teria sido seu 
maior símbolo. 

De acordo com Schupp, a população, outrora tão pacífi-
ca e sensata, estava sob a ameaça dos desatinos praticados 
por Jacobina, que teria aguçado seus sentimentos, provo-
cando a reação dos colonos que, imediatamente, percebe-
ram o “ridículo do conciliábulo fanático do Ferrabrás” (19--, 
p. 75). Em sua descrição do movimento, o autor identifica 
a existência de dois grupos na área colonial: os Mucker e 
os Ímpios. Os primeiros eram os representantes das ideias 
fanatizadas de Jacobina; já os segundos eram os represen-
tantes dos bons costumes e da sensatez. Além dessa refe-
rência à existência de dois grupos rivais, constatamos a 
plena identificação de Schupp com as autoridades policiais, 
que fica evidenciada no uso da expressão “nosso delegado”.

Reforçando essa posição, Schupp ressalta a atuação 
policial, em especial, na segunda edição de sua obra, na 
qual insere imagens das autoridades policiais, tais como 
do delegado Lúcio Schreiner, do chefe de polícia capitão 
Dantas e do subdelegado Cristiano Spindler (Schupp,  
19--, p. 147). 

Na passagem a seguir, Schupp apresenta o grupo Mu-
cker como estando em desacordo com as regras aceitáveis 
de convívio social adotadas pelos demais moradores da 
colônia alemã de São Leopoldo, ao viverem em total des-
regramento familiar e ao praticarem rituais próprios de 
fanatismo religioso. 

99 É provável que Schupp tenha utilizado a expressão “personagem misterioso” 
porque João Jorge Klein ainda estava vivo na época em que publicou sua obra.
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[...] as coisas lá no Ferrabrás tinham chegado ao extremo: ali 
imperava a mais infrene devassidão, e a pena recusava-se 
a reproduzir aqui o que a população de colônia contava dos 
Muckers. Para eles, não havia vínculo algum sagrado, e até 
as relações entre pais e filhos estavam entregues ao sabor e 
capricho das paixões.
Teriam compreendido, porventura, os corifeus da seita que não 
há meio mais eficaz de fazer dos seus prosélitos instrumentos 
dóceis, ainda na prática dos crimes mais hediondos, do que ti-
rando todo freio ao mais sórdido e mais indômito dos vícios?
O que é certo é que Jacobina lograra, de um modo cabal, o 
seu intento: dia a dia, os seus adeptos iam perdendo, cada 
vez mais, todo sentimento de pudor, prestando-se, com uma 
submissão cega, incondicional, fanática, à execução de suas 
ordens (Schupp, 19--, p. 155).

Segundo o autor, o fanatismo religioso e o desregra-
mento das relações familiares foram consequências da 
doutrina imposta aos colonos do Ferrabraz, bem como da 
falta de orientação e de esclarecimento de alguns deles, 
situação da qual Jacobina se aproveitara. Para fundamen-
tar essa percepção, Schupp descreve a relação conturbada 
entre ela e João Jorge Maurer. De acordo com o jesuíta, 
este há muito não desempenhava o papel de marido, estan-
do relegado a um segundo plano por Jacobina. Como fator 
desencadeador da desunião do casal, o autor apresenta Ro-
dolfo Sehn como um “obcecado pela paixão” (Schupp, 19--, 
p. 168) que nutria pela falsa profetisa. O autor destaca, 
ainda, que Rodolfo Sehn havia deixado sua esposa para 
viver ao lado da líder dos Mucker. A partir dessa descrição, 
ele amplia sua avaliação a todos que viviam no Ferrabraz. 

O assassinato da Família Kassel, ocorrido na noite de 
14 de junho de 1874, também é mencionado por Schupp 
para reforçar a construção de uma representação detratora 
de Jacobina. Para ele, os Mucker, por ordem da líder religio-
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sa, eliminavam todos os seus inimigos e dissidentes,100 assu-
mindo um comportamento belicoso e agressivo. Esse caráter 
pode ser melhor compreendido na passagem a seguir: 

Na colônia, o pânico foi ainda maior do que na cidade: ali 
como as casas, na sua maior parte, estão afastadas umas das 
outras, cada qual não pensava senão na possibilidade de lhe 
cair em casa o raio da desgraça que fulminara a família Kas-
sel. De todos os pontos acudiram colonos ao teatro do negro 
atentado, para averiguarem, por seus próprios olhos, as ocor-
rências (Schupp, 19--, p. 180).

Os esforços (narrativos) feitos por Schupp para identi-
ficar Jacobina como a líder espiritual do grupo e responsá-
vel pelos atos criminosos praticados pelos Mucker tornam-
-se perceptíveis no uso que faz de palavras e frases de forte 
impacto, como podemos ver nos trechos que destacamos.

Nessa mesma linha interpretativa, o autor enfatiza a 
atuação de Genuíno Sampaio, afirmando que esta se deu a 
partir do momento em que as atividades do grupo liderado 
por Jacobina no Ferrabraz foram associadas a verdadeiros 
atos de barbárie. Como aponta em sua narrativa, o Fer-
rabraz havia se transformado num cenário de horror, no 
qual se realizava, por iniciativa de Jacobina, uma festa de 
sangue (Schupp, 19--, p. 217), disseminando um ambiente 
de orgia de sangue nas picadas (Schupp, 19--, p. 221).

Genuíno Sampaio representou o grande salvador da 
população do Ferrabraz, que vivia sob o domínio de Ja-
cobina. Relacionado a isso, Schupp recria o ambiente de 
rivalidade existente entre os dois personagens para, em 
seguida, construir a imagem do coronel:

100  Vale lembrar que Schupp baseou-se apenas nas informações prestadas por Ni-
colau Kassel (filho do casal e sobrevivente da chacina), encontradas nos autos 
do processo, e por outros entrevistados, os quais não refere nominalmente.
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O comando da força foi confiado, pelo Presidente, ao Coronel 
Genuíno. De estatura meã, organização robusta, e, posto que 
não fosse moço, era Genuíno ainda vigoroso e cheio de energia 
militar. A sua fisionomia denunciava um ânimo corajoso e reso-
luto, e, com efeito, ambas as qualidades ele as possuía em grau 
elevado. As fadigas, durante a guerra do Paraguai, haviam-no 
curtido, e o concerto das balas inimigas o tornaram destemido, 
familiarizando-o com o perigo (Schupp, 19--, p. 246).

Como podemos perceber no trecho anterior, Genuíno é 
representado com características que evidenciam suas qua-
lidades físicas e morais. Schupp procura apresentá-lo como 
sendo dotado de virtudes que, nesse caso, serviram de con-
traponto à representação de Jacobina em sua obra. Termos 
como “vigoroso”, “corajoso” e “resoluto” tornam compreensí-
veis os objetivos de sua narrativa, que procura construir a 
imagem do salvador, daquele que, mesmo podendo recusar 
tal empreendimento, agiu em nome de sua honra militar 
para livrar os colonos do domínio de Jacobina.

Nesse sentido, a obra desempenha um papel funda-
mental na construção de uma imagem positiva de Genuí-
no, ao mesmo tempo em que, para justificar as ações deste, 
vale-se de sua rival Jacobina. Além disso, o ambiente de 
medo recriado por Schupp serve para tornar sua narrativa 
o mais verossímil possível.

A ênfase dada à atuação do coronel favorece a cons-
trução de uma imagem de salvador reconhecida pela po-
pulação, que lhe atribuiu a condição de verdadeiro herói. 
Paralelamente ao destaque conferido à atuação de Genu-
íno Sampaio, Schupp menciona outro personagem, Pedro 
Schmidt, a quem chama de Pedro Serrano, como era co-
nhecido em toda a região. Serrano participara ativamente 
do combate contra os Mucker, servindo, especialmente, de 
guia para as tropas do exército, que desconheciam a geo-
grafia da região. Essa atuação ao lado das tropas oficiais é 
assim descrita:
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Aquele homem de bem fez tudo quanto pode fazer um des-
temido filho da Serra. Em Hamburgerberg cansara o ani-
mal que montava, mas, dirigindo-se ao colono mais próximo, 
conseguira trocá-lo por outro e pusera-se de novo a caminho. 
Chegando a São Leopoldo, facilmente as suas informações 
encontraram crédito. Com efeito, as casas em chamas, para 
as bandas do Ferrabrás, ali estavam a confirmar, com o seu 
fulgor sinistro, as novas aterradoras do Serrano. O chefe de 
polícia não hesitou em dar-lhe o auxílio pedido e, conseguindo 
este, voltou o Serrano, à pressa, para o teatro do crime (Schu-
pp, 19--, p. 241).

Como fica evidenciado, Serrano é apresentado como 
um homem de bem, preocupado com a segurança da co-
lônia, que, em razão disso, lutou ao lado das autoridades 
contra os Mucker. O autor constrói a imagem de um perso-
nagem que, deixando de lado seus próprios afazeres, jun-
tou-se às autoridades no combate contra os Mucker. 

A identificação da população da colônia com as ações 
de Genuíno Sampaio foi tanta que muitos colonos oferece-
ram-se para ajudá-lo no combate aos Mucker. O ambiente 
de hostilidade ganha destaque na narrativa de Schupp, 
quando ele informa “que os fanáticos não vacilam, mas 
guardam o passo, amparando a investida. Aos brados de: – 
Abaixo os miseráveis! Morram os assassinos! – os soldados 
avançam sempre” (Schupp, 19--, p. 262). 

O ataque que o acampamento das tropas imperiais 
sofreu teria sido provocado, conforme Schupp, pelo sen-
timento de vingança dos Mucker, despertado pelas ações 
realizadas por Genuíno Sampaio. Cabe lembrar que foi em 
consequência desse ataque dos Mucker que o coronel veio 
a falecer. Sua morte, interpretada pelo autor como mais 
uma demonstração da violência e do fanatismo dos Mu-
cker, é noticiada com profundo sentimento de consterna-
ção e de comoção:
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A chegada do cadáver de Genuíno veio a confirmar a nova de 
sua morte.
No trem da tarde foram transportados para a capital o cadá-
ver e os feridos. Se profundo tinha sido o abalo que produziu 
em S. Leopoldo a chegada do corpo de Genuíno, não menos 
aterradora foi a impressão que causou em Porto Alegre: aqui, 
nem sequer se suspeitava a triste ocorrência. Um frêmito de 
dor derivou pelas ruas, indo repercutir em todos os lares, quer 
ricos quer pobres. No dia imediato – 21 de julho – e via-se des-
filar um interminável préstito fúnebre, como talvez jamais se 
viu igual em Porto Alegre, e, à frente do cortejo, um caixão 
mortuário, ricamente coberto de crepe, era conduzido, à mão, 
por oficiais das mais altas patentes do exército.
Era o ataúde do Coronel Genuíno (Schupp, 19--, p. 273).

O falecimento de Genuíno reforça a imagem heroica 
do personagem, visto que este ocorrera em combate. Sua 
atuação corajosa contra Jacobina e seus adeptos acabou 
sendo legitimada por meio do ritual que envolveu o sepul-
tamento realizado em Porto Alegre. Na passagem abaixo, 
Schupp procura enfatizar a simbologia presente nesse ato:

Imediatamente após, acompanhado de todo o clero, vinha o 
bispo da diocese; seguindo-se a oficialidade, os corpos das di-
versas armas, e os altos funcionários públicos, e, fechando a 
procissão fúnebre, representantes das diversas corporações 
civis, negociantes, operários, e, por fim, uma multidão com-
pacta de populares. Chegados ao cemitério, à beira da sepul-
tura que devia guardar os despojos mortais do malogrado 
militar, entoou o Bispo o “De profundis”. Um estremecimento 
de dor percorreu toda aquela multidão, e a muitos, sentindo o 
coração apertado pelos mais negros pressentimentos, mareja-
ram as lágrimas (Schupp, 19--, p. 273).

Fica evidente a intenção do narrador ao descrever o 
ritual de sepultamento do coronel: a de ressaltar a parti-
cipação de diversas autoridades e da população da capital 
que, segundo ele, estavam comovidas e sensibilizadas com 
o ocorrido. Na descrição que faz do sepultamento, Schupp 
enfatiza o sentimento de dor, a comoção e as lágrimas der-
ramadas pelos presentes.
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Diferentemente das versões apresentadas até aqui, 
Leopoldo Petry lança um novo olhar ao tentar compreen-
der a personagem dentro de seu contexto. Para o autor, 
foram três os principais protagonistas do conflito: João 
Jorge Maurer, sua mulher Jacobina Mentz Maurer e seu 
concunhado João Jorge Klein. A partir dessa percepção, 
ele procura analisar as ações dos três personagens que, de 
acordo com seu entendimento, foram responsáveis pela or-
ganização dos Mucker. 

O casal Maurer é descrito como trabalhador, pois a 
sua moradia e as suas plantações, segundo o autor, eram 
as mais bem organizadas dentre as dos moradores do Fer-
rabraz. Maurer é apresentado como alguém de traquejo 
social e que teria agido de boa-fé no tratamento de doentes 
atendidos em sua própria residência no Ferrabraz, apon-
tando que as fofocas entre vizinhos eram causadoras de 
boatos no intuito de difamar a sua reputação. 

Ainda, segundo Petry, na manipulação de ervas medi-
cinais, ofício aprendido com o curandeiro Buchorn, Maurer 
contava com a ajuda de sua esposa nas atividades que de-
senvolvia. Assim, a Jacobina de Petry é apresentada como 
pertencente à classe das mulheres trabalhadoras, que aju-
dava o marido nas atividades agrícolas e também em sua 
nova profissão. A imagem de boa dona de casa e de cola-
boradora do marido é enfatizada pelo autor, à medida que 
procura destacar suas virtudes. 

Além dessas qualidades, é ressaltado o caráter reli-
gioso de Jacobina. Para tanto, Petry recorre às suas ra-
ízes familiares, afirmando que a família da personagem 
já havia trazido fortes convicções religiosas da Alemanha, 
razão pela qual procurava sempre respeitar e praticar os 
princípios de sua Igreja:
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Jacobina pertencia à classe das mulheres trabalhadoras, aju-
dava nas lides da roça o marido e agora, em sua nova profis-
são, procurava tornar-se-lhe útil, esforçando-se em tratar bem 
e alimentar convenientemente os clientes que apareciam.
Além de boa dona de casa, a mulher de João Jorge Maurer 
era muito devota. Descendente de uma família evangélica, 
que lá na Alemanha se mostrara intransigente na defesa de 
suas convicções religiosas, procurava praticar, em todas as 
ocasiões, os mandamentos de sua igreja (Petry, 1966, p. 44).

A essa descrição da personagem, Petry acrescenta que 
foram os ataques epiléticos que ela sofria desde a infância 
que acabaram despertando a curiosidade de muitas pesso-
as, que os interpretavam como manifestações sobrenatu-
rais. Esses elementos, aliados à sua inclinação religiosa, 
acabaram criando e difundindo a imagem de uma mulher 
que não se assemelhava às demais senhoras da colônia.

Ao testemunharem os desmaios e o sono profundo de 
Jacobina, as pessoas espantavam-se, não conseguindo ex-
plicar o que de fato lhe acontecia. De acordo com Petry, 
essas notícias, muitas vezes fantasiosas, acabaram reper-
cutindo negativamente na região, contribuindo de forma 
direta para a construção de um imaginário também fanta-
sioso sobre a senhora Maurer.

Os cultos que Jacobina ministrava no Ferrabraz e as 
práticas de curandeirismo de seu esposo acabaram atrain-
do um número cada vez maior de pessoas para o local, fato 
que desencadeou, segundo a versão de Petry, a participação 
do cunhado de Jacobina, João Jorge Klein, no movimento. 
Nessa narrativa, Klein é apresentado como o responsável 
pelas comunidades de Picada 48 e Sapiranga, até o mo-
mento em que começam a chegar os pastores com formação 
religiosa e ele é obrigado a abandonar seu ofício de pastor, 
o que o teria desagradado. Para descrevê-lo, o autor recor-
re a testemunhos de indivíduos que o haviam conhecido:
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Pessoas que o conheciam pintavam-no como homem muito 
erudito, mas rancoroso, introvertido e de poucas palavras. 
Aparentemente não se sentia bem no ambiente em que vivia, 
ambiente rude e simples, onde uma pessoa culta encontrava 
poucos pontos de contato (Petry, 1966, p. 48).

Logo em seguida, Petry procura justificar os meios 
empregados por João Jorge Klein para chegar à lideran-
ça interna do grupo, embora Jacobina e João Jorge Mau-
rer permaneçam como os líderes reconhecidos tanto pelos 
adeptos quanto pela população local. Segundo o autor, in-
teresses pessoais, como desejo de enriquecimento e de me-
lhores condições de vida, teriam motivado Klein a buscar a 
liderança. Sendo o mais erudito de todos, ele se aproveita-
ra da inocência do casal Maurer para assumir o controle e 
tomar as decisões pelo grupo. Para tanto, aproximou-se do 
casal Maurer e pôs seus conhecimentos a serviço do curan-
deiro e de sua esposa. 

A proposta foi aceita e Klein passou a servir de secretário 
do casal e de seu porta-voz perante as autoridades e pessoas 
categorizadas. 
A esta altura dos acontecimentos nem o casal Maurer, nem 
Klein imaginava [sic], que sua atuação iria redundar numa 
catástrofe; seu intuito era cuidar de seus interesses, de juntar 
algumas economias; tudo ainda não passava de um drama 
corriqueiro na luta cotidiana pela vida (Petry, 1966, p. 48).

De acordo com Petry, Jacobina era a representação da 
mulher dona de casa que aliava suas atividades domésti-
cas às de líder religiosa dos Mucker e,  ao lado do marido 
– que praticava o curandeirismo –, prestava amparo espi-
ritual aos adeptos que a procuravam no Ferrabraz. 

Na versão de Petry, teria sido João Jorge Klein o res-
ponsável pelos acontecimentos que levaram à destruição 
do grupo e à morte de Jacobina em 02 de agosto de 1874. 
Considerado como o verdadeiro culpado da destruição dos 
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Mucker por tê-los enganado e manipulado, Klein sobrepôs-
-se a Jacobina na obra em análise.

Leopoldo Petry recorre às memórias de seus próprios 
familiares para descrever o personagem Genuíno Sam-
paio, pois crescera ouvindo seus pais falarem a respeito do 
conflito e dos personagens que se envolveram no episódio:

Conforme esclareci em outro capítulo deste trabalho, na casa 
de meus progenitores muitíssimas vezes se falou a respeito 
do episódio do Ferrabraz e mais duma vez ouvi dizer, nessas 
ocasiões, que o citado oficial fora morto por uma bala perdida 
de um tiro disparado pelos próprios soldados do Exército (Pe-
try, 1966, p. 90).

Nessa passagem, Petry nos traz a versão de que Ge-
nuíno não teria morrido em decorrência de uma bala dis-
parada pelos Mucker, defendendo, portanto, a inocência do 
grupo no episódio. Para construir sua narrativa, ele se vale 
de testemunhos ouvidos desde os tempos de infância e que 
confirmariam essa versão. Fundamental, nesse sentido, 
é o depoimento de Christiano Fischer,101 sobrevivente do 
campo de batalha e que lutou ao lado de Genuíno Sampaio:

Referindo-se à morte deste, declarou: que esteve no acampa-
mento, na ocasião do tiroteio estabelecido na madrugada de 
20 de julho, e que a bala que vitimou o Coronel, proveio de um 
tiro disparado por um dos soldados das fôrças legais nas ime-
diações da casa onde se encontravam as prisioneiras, isto é, no 
flanco direito; que os disparos vindos do mato não podiam ter 
atingido o comandante das fôrças, devido à distância em que 
este se encontrava do ponto donde partiam; que naturalmente 
não foi possível distinguir a identidade dos atiradores, pois 
era noite escura e, portanto, impossível verificar quem atira-
va, ainda mais quando os autores dos tiros estavam no mato.
Deixou ainda o senhor Fischer uma declaração assinada, con-
firmando suas afirmativas (Petry, 1966, p. 91).

101 Christiano Fischer nasceu em 1852, na Alemanha. Lutou na guerra franco-
-prussiana, nos anos de 1870 e 1871, tendo emigrado para o Brasil em 1872. Foi 
apontado por Leopoldo Petry como o último sobrevivente do combate. Fischer 
residia no município de Dom Pedrito/RS. 
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Cabe notar que a escuridão do ambiente constitui um 
elemento que pode indicar a imprecisão da autoria do dis-
paro que vitimou Genuíno. Petry, valendo-se do testemu-
nho de Fischer, questiona a versão oficial de que o coronel 
teria sido assassinado pelos Mucker, procurando descons-
truir a sua imagem de assassinos. 

Ao mesmo tempo em que procura inocentar os Mucker, 
o autor não deixa de empregar expressões que evidenciam 
o caráter de Genuíno, apresentado como bravo militar 
e valoroso (Petry, 1966, p. 90, grifos do autor). Essa op-
ção leva-nos a acreditar na possibilidade de que Petry não 
quisesse difundir uma imagem negativa de Genuíno, mas 
sim situá-lo como um militar que desempenhou decisivo 
papel na defesa dos interesses do governo imperial. Nesse 
sentido, a bravura e o caráter valoroso de Genuíno não po-
deriam ser desconsiderados em sua obra e, em uma visão 
bastante geral, constatamos que o autor apresenta-o como 
um dos principais responsáveis pelo massacre ocorrido em 
1874 no Ferrabraz. Apesar disso, não encontramos evidên-
cias que apontem para a condenação moral do coronel, na 
medida em que Petry o menciona como alguém que cum-
priu sua missão defendendo os interesses do Estado.

Ainda, em sua narrativa, Petry apresenta-nos outra 
possibilidade para explicar a morte de Genuíno Sampaio. 
Para tanto, recorre a um testemunho de um “veterano da 
campanha dos ‘mucker’” (Petry, 1966, p. 94), que teria lhe 
afirmado que os tiros disparados na ocasião da morte do 
coronel teriam sido dados pelos próprios soldados, os quais, 
pensando se tratar de um ataque dos Mucker ao acampa-
mento, confundiram os próprios colegas com seus inimigos. 
Como resultado dessa confusão, em que os soldados acaba-
ram atacando-se mutuamente, Genuíno teria sido ferido.
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De acordo com o veterano, o primeiro tiro teria sido 
disparado por um dos soldados, que, querendo matar um 
animal da mata para servir de alimento, acabou desper-
tando a atenção dos soldados. Observa-se aqui, mais uma 
vez, o quão importantes foram as condições da região do 
Ferrabraz, a ponto de serem utilizadas pelo autor para en-
fatizar o ambiente de assombro e mistério que envolveu o 
assassinato de Genuíno Sampaio:

Nas florestas virgens, tais ruídos são comuns: galhos des-
prendidos dos troncos, animais à procura de caça ou fugindo 
de seus perseguidores, aves assustadas mudando de pouso, 
pedras rolando pelas encostas dos morros e outras causas se-
guidamente perturbam o silêncio nesses lugares ermos e, nas 
caladas das noites, as pessoas pouco acostumadas a tais fenô-
menos naturalmente se assustam (Petry, 1966, p. 94).

Constatamos que a natureza do Ferrabraz é emprega-
da como recurso narrativo para enfatizar o ambiente mis-
terioso no qual se deu a morte de Genuíno. Esse mistério, 
por sua vez, acabou por envolver e marcar as diferentes 
versões sobre esse episódio em particular. Isso não impe-
diu, porém, que Petry finalizasse sua narrativa posicio-
nando-se da seguinte forma: “Pelo exposto não nos parece 
fundamentada a afirmação de ter sido obra dos ‘mucker’ a 
morte do bravo militar” (1966, p. 94).

Para escrever sua obra, publicada em 1977, Moacyr 
Domingues considera os estudos realizados até então, de-
dicando-se, sobretudo, a apresentar as diferentes interpre-
tações construídas sobre a personagem Jacobina. Vale-se, 
para isso, principalmente, dos textos escritos por Koseritz 
e dos relatos de Hillebrand e do próprio João Jorge Klein, 
apontado por Petry como mentor intelectual dos Mucker. O 
autor ressalta que, ao apresentar as diferentes interpreta-
ções sobre a personagem, tem a intenção de lançar-lhe um 
olhar desprovido de preconceitos, a fim de avaliar o papel 
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por ela desempenhado em uma versão que não a apresente 
como “anormal”.

O autor inicia as apresentações sobre Jacobina trans-
crevendo um trecho escrito por João Jorge Klein102, no qual 
se evidencia a tentativa de sua desqualificação:

A protagonista de tantas desgraças para numerosas famílias 
chamava-se Jacobina Mentz, casada posteriormente com João 
Jorge Maurer. Poderia ser comparada à feiticeira Circe que, 
à maneira das sereias, atraía as pessoas para transformá-las 
em animais. Ninguém ainda se deu ao trabalho de realizar 
um estudo acurado sobre esta enigmática criatura com suas 
manifestações anormais e com isto revelar sua individualida-
de própria. Só assim o povo iludido e arrastado ao sofrimento 
poderia ser reconduzido ao caminho reto (apud Domingues, 
1977, p. 39). 

Nessa descrição, Jacobina é comparada a uma feiticei-
ra ou sereia que enganava e levava as pessoas para o cami-
nho do desconhecido em razão de seus interesses pessoais. 
A personagem teria sido, ainda, responsável pela degra-
dação moral dos residentes na colônia, que, ao adotarem 
seus ensinamentos religiosos, teriam se transformado em 
animais.

Petry transcreve mais um trecho do relato de Klein, no 
qual se evidenciam as características físicas de Jacobina:

A conformação craniana de Jacobina Maurer e de muitos pa-
rentes seus pelo lado materno denotava, desde a mais ten-
ra infância, disposição para o cretinismo e idiotismo (leia-se 
idiotia). Essas duas anormalidades manifestam-se em tantos 
graus e variações como os indivíduos que delas são atacados. 
A predisposição para as mesmas é inata. A caixa craniana de 
Jacobina e de grande número de seus parentes era relativa-
mente de pequenas dimensões e as fontanelas se fechavam 
prematuramente na mais tenra idade. O crânio, demasiada-

102 O texto de Klein encontra-se publicado em: PETRY, Leopoldo. O episódio do 
Ferrabraz: os Mucker. 2. ed. São Leopoldo: Rotermund, 1966. p. 121-151. O 
mesmo artigo de Klein foi publicado, em língua alemã, no Anuário da Editora 
Rotermund, em 1913.
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mente reduzido em suas dimensões, comprime a massa ence-
fálica sempre irritada e em agitação, causando certas molés-
tias parecidas com convulsões, epilepsia e moléstias nervosas 
que despertam no paciente desejos de suicídio (Petry, 1966, 
p. 39).

Segundo Klein, as características físicas “anormais” 
de Jacobina, especialmente a conformação craniana, se-
riam as causas dos ataques que sofria. Klein também a 
apresenta como uma criatura tarada, o que nos leva a con-
cluir que sua intenção é, de fato, desqualificá-la, ao mesmo 
tempo em que procura inocentar-se das acusações que so-
bre ele recaem.

Domingues afirma que o único retrato de Jacobina a 
que se tem acesso é o de seu casamento.103 Logo, pela falta 
de outras fotografias, a líder dos Mucker torna-se ainda 
mais enigmática, uma vez que não temos sua verdadeira 
imagem materializada. Dando continuidade à exposição 
biográfica sobre Jacobina, Domingues vale-se dos escritos 
de Carlos von Koseritz, abertamente contrário aos Mucker. 

Conforme já afirmamos, Koseritz procura representar 
Jacobina de forma negativa, enfatizando suas ações como 
resultado de sua doença e de seu fanatismo religioso, que, 
somado à ignorância das pessoas, teria produzido o grupo 
do Ferrabraz. Contrapondo-se a essa opinião, Domingues 
oferece-nos a versão apresentada por Hillebrand, para 
quem Jacobina era uma paciente de difícil diagnóstico, em-
bora afirmasse com convicção a sua boa-fé.

Finalmente, Domingues faz as suas considerações so-
bre a personagem. Para ele, Jacobina não pode ser carac-
terizada como paranormal, já que muitas de suas atitudes 
não passam de frutos de sua própria mente:

103 A autenticidade da fotografia citada por Domingues é questionável, uma vez 
que não possuímos subsídios para identificar, com certeza, se a imagem é de 
Jacobina e João Jorge Maurer.



184

M
ar

lis
e R

eg
in

a M
ey

re
r, 

Da
ni

el
 Lu

cia
no

 G
ev

eh
r

Por necessidade, aprendeu – sem ter disso consciência – a 
auto-hipnotizar-se ou auto-sugestionar-se: foi o coroamento de 
constante exercício de autodomínio, que ademais, deve ter con-
tribuído poderosamente para fortalecer seu estoicismo e força 
de vontade, de que daria extraordinárias provas mais tarde. 
E parece-nos indubitável que nem ela própria, nem outro con-
temporâneo qualquer, chegou a se dar conta de que era a ver-
dadeira causa de seus “ataques” (Domingues, 1977, p. 44).

Bastante significativa para a análise que estamos fa-
zendo é a publicação das memórias de Miguel Noé, anexas 
à obra de Domingues. Na versão apresentada por Noé, são 
acrescentados novos elementos para sustentar sua condição 
de maior responsável pelo conflito, visto que a construção 
da imagem de Jacobina como fanática religiosa resultou da 
rede de intrigas existente na colônia naquele momento. 

Segundo seu depoimento, a rivalidade e o ódio insta-
lados entre os moradores de São Leopoldo chegaram a tal 
ponto que

A campanha difamatória atingiu o ponto culminante. A agi-
tação já havia atingido as crianças. Elas ouviam tudo de 
seus pais. Quando elas eram portadoras de uma faca, diziam 
orgulhosas: “– Com esta faca queremos fazer linguiça de 
Jacobina!”104

De acordo com Miguel Noé, o clima de difamação de 
Jacobina havia tomado proporções impressionantes à 
época do conflito. No entanto, devemos pensar nas con-
sequências que esse fato exerceu sobre a construção dos 
imaginários sociais sobre ela após o desfecho do conflito. 
Aqueles que eram crianças no tempo do episódio – entre os 
quais o próprio Miguel Noé –, ao tornarem-se adultos, aca-
baram reproduzindo grande parte da imagem que tinham 

104 Esse trecho foi retirado de: História do ano de 1874. O que meu pai João Da-
niel Noé gravou do ano de 1874 e do que eu mesmo ainda me lembro. Aponta-
mentos de Miguel Noé. (Tradução de Eleonore Érika Weber). In: DOMIGUES, 
Moacyr. A nova face dos Muckers. São Leopoldo: Rotermund, 1977, p. 391.
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de Jacobina quando pequenos. Esse aspecto agiu de forma 
preponderante na construção das representações sobre a 
personagem ao longo dos anos, perceptíveis nos diferentes 
veículos de representação analisados.

Concluindo suas reflexões sobre a biografia da perso-
nagem, Domingues afirma: 

Cremos que assim se explicam racionalmente a síndrome e o 
comportamento de Jacobina; desvenda-se o mais desconcer-
tante enigma do episódio; reconstitui-se o mecanismo mental 
que a arrastou para seu trágico fim. [...]
Por ignorância, má-fé, intolerância, levantaram-se na época 
as acusações mais torpes contra ela, no geral infundadas. Evi-
temos, nós outros, incidir no mesmo pecado: procuremos en-
carar os fatos objetivamente, sem preconceitos (1977, p. 44).

A posição assumida por Domingues quando se refere a 
Jacobina deixa clara sua intenção de lançar um olhar mais 
crítico que os observados até então. Cabe ressaltar que 
sua obra insere-se no contexto da década de 1970, quan-
do ocorrem a publicação da tese de doutorado de Janaína 
Amado e o lançamento do filme de Gauer e Bodansky, que 
promoveram novas interpretações, novas questões e novas 
abordagens sobre os Mucker. Considerando a divulgação 
do estudo de Janaina Amado e do filme, nesse período, a 
versão apresentada por Domingues procura mostrar o uso 
de novas fontes que visavam a elucidar vários pontos ain-
da obscuros na história do conflito Mucker.

Domingues opta por evidenciar a atuação de Genuí-
no Sampaio, apresentando-o a partir de sua capacidade de 
dirigir os soldados e colonos que compunham seu efetivo 
militar. Essa habilidade de organização é ressaltada por 
meio da composição do grupo que combateu os Mucker e 
que se encontrava sob o comando do coronel:
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A força de Genuíno se compunha do 12º Batalhão de Infanta-
ria, uma ala do 3º Batalhão da mesma arma, uma bateria de 
artilharia, um Corpo de Cavalaria da Guarda Nacional e “um 
sem-número de paisanos armados, que se haviam oferecido 
para auxiliares, como conhecedores do terreno”.
“Era considerável e mesmo excessiva a força para a quanti-
dade de inimigos a combater” – pondera o capitão Dantas em 
sua parte oficial de 22/7 – “não o era porém para aprender 
homens que tentassem fugir por cavernas e desfiladeiros só 
deles conhecidos”.
Desde o dia 17, a força de linha (Exército) se estendera des-
de a casa de Pedro Serrano, ao longo da estrada do Mundo 
Novo (Taquara), até a última casa do Sapiranga, junto ao ce-
mitério, onde existia um descampado que conduzia à picada 
reconhecida pelo Capitão Dantas a 15. O cemitério ainda hoje 
existe e está situado no lugar conhecido como Ratzenberg por 
moradores antigos de Sapiranga, hoje Amaral Ribeiro (Do-
mingues, 1977, p. 325).

O trecho anterior torna evidente o fato de que o grupo 
combatente era numeroso e forte diante da pequena força 
representada pelos Mucker. A capacidade do Coronel Ge-
nuíno é destacada no cerco feito ao Ferrabraz, para poste-
rior ataque aos Mucker lá instalados. 

Para situar o leitor em relação àquele espaço geo-
gráfico, Domingues toma como referencial o cemitério do 
bairro Amaral Ribeiro, onde atualmente se encontram as 
sepulturas que guardam o corpo de quatro colonos mortos 
em combate. 

O autor opta por construir a representação de Genuíno 
como militar valente e digno da admiração de todos, confor-
me evidencia o seguinte trecho: “O coronel Genuíno, que era 
sem dúvida homem valente, digno de toda a nossa admira-
ção, ‘na linha de fogo dirigia o movimento debaixo de fogo in-
cessante do inimigo, que disputava o terreno’” (1977, p. 327).

Quanto à morte do coronel, Domingues vale-se das 
pesquisas realizadas por Petry, reapresentando e reafir-
mando a versão desse autor: “Francamente, ficamos com a 
versão da época: verdadeira fatalidade vitimou o bra-
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vo coronel. Ademais: que importância tem, dentro do con-
texto do episódio dos muckers, saber-se se Genuíno morreu 
por esta ou aquela razão?” (1977, p. 345, grifo do autor). 
Contesta, porém, a versão – que corria de forma sussur-
rada entre a população – de que, em decorrência da prisão 
de algumas mulheres Mucker, Genuíno teria aproveitado a 
situação e promovido uma “verdadeira orgia com elas, com 
bebidas e churrasco” (1977, p. 344). 

Como podemos ver, Domingues mantém a condição 
de herói do coronel, apresentando-o como um militar cujas 
qualidades morais eram inabaláveis. Valentia, coragem e 
honra são predicados que atestam, portanto, a relevância 
do personagem no conflito.

Os personagens na imprensa sapiranguense

O jornal sapiranguense O Ferrabraz, fundado em 
1949, trazia o nome do morro onde havia ocorrido o conflito 
Mucker. Cabe relembrar que a denominação procurou recu-
perar o cenário de prosperidade anterior ao episódio, vincu-
lando-o ao novo tempo que se iniciava no final da década de 
1940. Durante as décadas de 1950 e 1960, foram inúmeras 
as edições do jornal em que se publicou artigos retratando a 
história do episódio. Nesses artigos, tornaram-se evidentes 
não apenas a descrição do morro Ferrabraz como espaço de 
devoção e fervor religioso como também a ênfase dada às 
características e às ações de Jacobina Maurer.

Na primeira edição comemorativa do jornal, foi pu-
blicado o artigo “O Ferrabraz”, explicando aos leitores os 
motivos para a escolha desse nome. Já na edição do dia 25 
de dezembro de 1949, foi publicado o artigo “Fatos que a 
História não relatou”, no qual Jacobina aparece como per-
sonagem de destaque, sendo mais uma vez alvo de severas 
críticas e adjetivações:
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Assim, passo a passo, subia o prestígio de Jacobina, que não 
sabia ler, e apenas soletrando, explicava e interpretava a Bí-
blia, com verdadeira veneração de quantos a ouviam. 
E tanto isso foi verdade que, quando incendiada a fortaleza 
dos “Muckers”, lá esteve Jacobina com a Sagrada Escritura 
aberta, sobre os joelhos, fazendo a sua interpretação, pois se 
dizia, no momento rodeada pelos seus doze apóstolos que ou-
tra coisa não eram, senão, como se diria hoje em dia, seus 
doze fans (O Ferrabraz, n. 2, capa, 25 dez. 1949).

Na opinião do jornal sapiranguense, Jacobina foi al-
guém de capacidade intelectual limitada, que sabia apenas 
soletrar as palavras escritas na Bíblia, mas que, mesmo 
nessas condições, as interpretava para os fiéis. No cenário 
envolto em chamas descrito pelo articulista, a personagem 
aparece como alguém fora de si, que, mesmo com a casa 
incendiada e o morro assolado pelas forças oficiais, teria 
se ajoelhado e rezado fervorosamente. A posição assumida 
pelos seus seguidores, denominados de “apóstolos”, é ridi-
cularizada pelo jornal, que os apresenta como admiradores 
de Jacobina, seus “fans” (fãs).

A versão do jornal é referendada pelo testemunho de 
Carlos Kauer Sênior, que teria conhecido Jacobina e pre-
senciado a cena relatada. Kauer Sênior teria, inclusive, re-
colhido da cena a Bíblia de Jacobina, entregando-a, poste-
riormente, ao prefeito de São Leopoldo, Theodomiro Porto 
da Fonseca, que, por sua vez, teria ficado encarregado de 
entregá-la ao Museu do Estado.

Em 1950, a personagem Jacobina retorna às manche-
tes em um artigo que chama a atenção do leitor pelo título: 
“Um pouco de humor na tragédia”. Nele é narrada a se-
guinte cena:
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Quando, certa vez a Jacobina, a chefe do bando, foi conduzida 
pelos policiaes, a esta cidade, ao ser desembarcada da barca 
que fazia a travessia do Rio dos Sinos, porque, então não exis-
tia ainda a ponte, um alfaiate, cujo nome também hoje não 
referimos, então indignado e valente, jogou meio tijolo contra 
aquela que se dizia enviada especial de Deus. Intervieram os 
policiais, mas ele “impávido” responde que, se ela fosse mes-
mo enviada por Deus, nada lhe poderia causar de mal aquela 
pedrada (O Ferrabraz, n. 3, 31 jan. 1950, p. 1).

Como fica evidente na passagem acima, Jacobina foi 
constantemente ridicularizada pela imprensa, o que acabou 
endossando a imagem que parte da população já tinha a seu 
respeito. As descrições das cenas que envolveram a persona-
gem foram utilizadas para reforçar sua imagem de chefe de 
um bando, que procurava se passar por enviada de Deus e 
que, ao ser atacada, não revelou dom especial algum.

Isso não impediu, no entanto, que Jacobina fosse apre-
sentada também como personagem exótica, colocada à pro-
va pela população:

Conduzida a Jacobina ao Palácio do Poço, estava este fecha-
do, devido o expediente que já se encerrara. Por isso foi a Ja-
cobina levada à casa de comércio da família Huhnfleisch, que 
ficava ali defronte. Os curiosos se avolumavam em torno da 
exótica prisioneira. Esta, como costumava acontecer, também 
nesse dia cahiu em extasis. Ficava absorta, enlevada, mística, 
como um querubim. Um da população, fazendo sua blague, 
espetou um alfinete no corpo da “extasiada”, dizendo que se 
mesmo estivesse ela em extasis, nada sentiria, porém, para 
gáudio dos presentes, entre estrondosas risadas, encolheu-se 
a vidente e com agudo grito de dor, proferiu umas estridentes 
palavrinhas, melhor chamadas de impropérios, injúrias ou 
pornografia (O Ferrabraz, n. 3, 31 jan. 1950, p. 3).

Conforme podemos observar, Jacobina é desqualifica-
da pela imprensa sapiranguense, que afere à sua pessoa 
características detratoras expressas nos termos como ab-
sorta, enlevada, mística, vidente, sendo também compara-
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da a um querubim (anjo). É acusada, ainda, de ter profe-
rido palavras impróprias aos presentes no local, os quais 
teriam ficado chocados com o que ouviram. Constatamos 
que em nenhum momento foi questionada a ação das pes-
soas que a atacaram, assim como o silêncio das autorida-
des policiais diante dos ataques praticados pela população.

O ambiente de adversidade entre os Mucker e parte 
da população de São Leopoldo é trazido à tona no relato de 
um fato curioso feito por Guilherme Schneiders, entrevis-
tado pelo jornal:

Relembrando o entrevistado, passagens que de início já nos 
referia, fez ele questão de reprisar aquela passagem hilarian-
te da alfinetada dada em Jacobina, quando ela, presa, fingira 
ter cahido em êxtase. Essa alfinetada foi dada pela Sra. Pa-
nitz, que queria certificar-se do estado de Jacobina, mas esta, 
não se fez de rogada e, entre uma imprecação, disse: “serás 
frita na tua própria banha (a senhora Panitz era corpulenta) 
e não terás perdão, porque Deus assim me ordenou e man-
dou” (O Ferrabraz, n.15, 31 jan. 1951).

O fato ocorrido é interpretado pela imprensa como 
uma passagem hilariante, humorística. A ação de Jacobina 
é condenada pelo jornal, ao passo que não se questiona em 
momento algum a ação cometida pela senhora Panitz. Esse 
elemento leva-nos a pensar de que lado está o jornal, no 
momento em que transforma esse fato violento acontecido 
entre os dois lados numa passagem hilariante da história. 
Contudo, o artigo encerra afirmando que a profecia de Ja-
cobina não havia se concretizado e que a senhora Panitz 
viveu ainda muitos anos após o falecimento daquela que a 
havia condenado à morte.

A representação de Jacobina como assassina é enfati-
zada no artigo “A Guerra dos Muckers”, de 31 de outubro 
de 1950. Ao descrever a guerra ocorrida no Ferrabraz, a 
imprensa procura ressaltar os inúmeros acordos de paz 
tentados pelo governo, mas que de nada valeram, devido ao 
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clima de violência que existia no Ferrabraz. Como exemplo 
dessas iniciativas fracassadas, o jornal afirma que:

O governo mandara por diversas vezes seus agentes enten-
der-se [sic] com os chefes do bando. O Snr. Schreiner, então 
delegado de polícia do município, obteve deles a assinatura 
de termos de “bem viver”, comprometendo-se os Muckers, a 
terminar com suas chacinas, porém, enquanto as autoridades 
desciam dos altos do Ferrabraz, já atraz [sic] deles vinham os 
Jacobinos com novos crimes.  
Foram mandados contingentes de Força Pública para comba-
tê-los, mas, dadas as circunstâncias favoráveis do terreno, os 
Muckers levavam sempre a melhor (O Ferrabraz, capa, n. 12, 
31 jan. 1950).

Os Mucker são identificados pelo jornal O Ferrabraz 
como jacobinos, numa referência direta à sua líder. Esta, 
por sua vez, é apontada como fonte das discórdias e da fal-
ta de acordo entre o bando e as autoridades policiais. Com 
isso, ela aasume o caráter de propagadora da desordem e 
do banditismo, uma vez que seus adeptos são apresentados 
como um bando de revoltosos, alheios às leis do Estado.

Continuando sua narrativa sobre a guerra, O Ferra-
braz analisa as consequências das atitudes de Jacobina 
para a colônia. Entre os fatos narrados, destaca-se a acusa-
ção de que ela teria assassinado seu próprio filho, num ato 
desesperado que a teria remetido a um universo marcado 
pela desordem e selvageria. Somou-se a esse contexto de 
assassinatos o triste final que tiveram os corpos dos Mu-
cker enterrados no Ferrabraz. O cenário descrito induzia 
o leitor a pensar em uma cena de horror, pois os cadáveres 
estariam sendo devorados por animais. Da mesma forma, 
a atitude de Jacobina, ao assassinar seu próprio filho, é 
relatada para dar veracidade à descrição da personagem. 
A cena descrita pelo articulista favorece a comparação do 
conflito Mucker com o de Canudos, ocorrido anos mais tar-
de na Bahia:
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Jacobina, refugiada num covil, vendo-se perdida, matou um 
filho que trazia ao colo, sepultando-o no próprio local. 
Para os locais o prejuízo foi de catorze pessoas as quais foram 
sepultadas todas na mesma cova e tão apressado foi o sepul-
tamento daqueles cadáveres que um deles ficou com uma mão 
para fora da terra. Antes que os homens pudessem chegar, 
depois no local, já os cães haviam chegado ao local e procu-
ravam consumir com os restos da batalha, inclusive sobras 
humanas.
Foi sem dúvida uma das cenas mais dantescas, só compará-
vel com aquela que anos mais tarde se verificou em Canudos, 
com o celebre Antônio Conselheiro, que, segundo refere a His-
tória, sepultado ainda teve a cabeça decepada por um soldado 
(O Ferrabraz, n. 12, capa, 31 jan. 1950).

A atuação de Jacobina como religiosa é o alvo das crí-
ticas veiculadas no jornal do dia 31 de julho de 1951. Nes-
sa edição, torna-se evidente o objetivo de caracterizar os 
cultos presididos por Jacobina como um verdadeiro teatro, 
que buscava enganar os adeptos. Para comprovar a versão 
apresentada, o jornal destaca a realização de um culto que 
teria ocorrido certo dia na casa da líder. Nessa data, não 
mencionada pelo periódico, Jacobina preparava-se para 
presidir o culto de domingo, que seria oferecido na sala, 
contando com muitos que aguardavam por sua entrada. 
Segundo o jornal, a anfitriã gostava de impressionar seus 
adeptos, revelando eventos que estariam prestes a aconte-
cer. Conforme a narrativa, ela teria observado, sem que os 
demais tivessem percebido, que dois cavaleiros aproxima-
vam-se da casa:

Então, Jacobina, tôda nervosa e alterada, entra, imponente-
mente na sala. Alcança o seu olhar para todos os cantos da sala, 
como que à procura de alguém. Todos se entreolham. Quem 
procuraria a profetisa? Ninguém, entretanto, ousa levantar a 
voz para interrogá-la. Jacobina, por sua vez, se dá grande im-
portância, sem, todavia, dar o motivo de sua procura. 
Então, em tom solene e grave, diz profeticamente: Não estão 
todos os irmãos ainda aqui, todos reunidos, mas não tardarão 
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a chegar mais dois cavaleiros e esses são nossos amigos, de-
clinando a seguir os seus nomes.
Ora, ela Jacobina os vira pela fresta: a assistência não os 
percebera, porque, entretidos e desprevenidos, no interior da 
casa, não os poderiam mesmo ter visto, devido às curvas e 
rampas da estrada (O Ferrabraz, n. 21, capa, 31 jul. 1951).

Como se verifica nesse trecho, o caráter de Jacobina é 
questionado na referência à prática de enganar seus adep-
tos, fazendo-os pensar que ela previa o futuro. Além da 
representação da personagem como alguém que enganava 
seus adeptos, o articulista ainda procura evidenciar o te-
atro que era montado para a celebração dos cultos. Estes, 
conforme o relato, eram marcados por muita música, com 
vistas a tocar os sentimentos dos participantes, criando 
um clima de verdadeira devoção e fervor religioso. 

Entre as diferentes ênfases dadas pela imprensa sapi-
ranguense à personagem central do episódio dos Mucker, 
destacamos a preocupação em identificá-la como causado-
ra do clima de insegurança e de medo instalado na colônia:

As manobras de Jacobina vinham açulando o descontenta-
mento entre a população, outrora tão pacífica, ordeira e tra-
balhadora.
Como era natural, os de um lado vigiavam os do outro lado, e 
de tal modo que a desconfiança chegou ao auge. [...]
Os Muckers, constantemente eram motivo de gracejos, devido 
ao ridículo de suas ações; os que se deixavam imbuir por eles 
viam-se apupados; mordazes dichotes eram proferidos contra 
os visitantes do Ferrabraz, mas isso tudo de nada valia, por-
que os tenazes Muckers, quando não podiam defender-se de 
uma forma diferente, davam de ombros, sem porém se esque-
cerem do que haviam dito seus adversários. E podiam contar 
com certeza com um revide, mais ou menos feroz.
Quando porém se percebeu que a profetiza visava, realmente, 
disturbar o socego [sic] e a paz da colônia, quando se pres-
sentiu a verdadeira finalidade daqueles que pontificavam nos 
altos do Ferrabraz; quando se conheceu que uma das finalida-
des precípuas de Jacobina e seus súditos era a destruição da 
família, o rumo dos acontecimentos enveredou por outro lado 
(O Ferrabraz, n. 35, capa, set. 1952).



194

M
ar

lis
e R

eg
in

a M
ey

re
r, 

Da
ni

el
 Lu

cia
no

 G
ev

eh
r

Jacobina é apontada pela imprensa como a instiga-
dora das ações violentas da população, que outrora fora 
pacífica, ordeira e trabalhadora. Nesse trecho do artigo, 
destacamos que a personagem e também seus adeptos são 
contrapostos ao resto da população, cujas qualidades eram 
desejáveis. Os Mucker são apontados, ainda, como vinga-
tivos, visto que não se esqueciam das ofensas proferidas 
pelos seus inimigos. De acordo com o jornal, a resposta a 
essas ofensas vinha na forma de atos de violência física 
perpetrados pelos Mucker sobre a população. 

Com isso, Jacobina passa a ser apresentada pela im-
prensa como incitadora da violência, ao ordenar que seus 
adeptos revidem as ofensas verbais feitas pelos seus ad-
versários. Nesse caso, a representação de Jacobina está di-
retamente ligada ao sentimento de vingança e aos atos de 
violência praticados no Ferrabraz.

A líder dos Mucker é representada como incentivado-
ra da prática de atos criminosos, o que se torna evidente 
no trecho a seguir, no qual é retratada como uma mulher 
endiabrada, que, mesmo estando em combate contra os 
soldados, demonstrara seu fanatismo religioso, lendo pas-
sagens da Bíblia. O articulista enfatiza que isso incitava 
ainda mais seus adeptos a defenderem seus ideais:

Os mensageiros iam e vinham do campo da luta e do redu-
to de Jacobina com incrível rapidez e seguimento e, quando 
levaram à endiabrada Jacobina a notícia de que o tiroteio, 
por falta de cartuchos, afrouxara, Jacobina mais os incitou 
a combater, porque, dizia ela, referindo textos sagrados, os 
sitiantes não ganhariam a parada (O Ferrabraz, n. 82, capa, 
18 maio 1956).

Como podemos constatar, a imprensa sapiranguense 
transforma Jacobina em alvo de severas críticas, identifi-
cando-a como culpada pelos fatos ocorridos no Ferrabraz. 
Em nenhum momento o jornal manifesta a intenção de 



195

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

contribuir para uma análise crítica de sua atuação, refor-
çando a imagem construída ao final do século XIX.

A análise que realizamos dos editoriais do Ferrabraz 
revela que Jacobina é tema de destaque das edições publi-
cadas entre 1949 e 1952. Após esse período inicial de funcio-
namento do jornal, a personagem passa a ocupar um papel 
secundário. Nas edições que se seguem a 1952, procura-se 
difundir uma memória sobre o evento, por meio de testemu-
nhos orais de pessoas que viveram à época do conflito. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que os testemunhos 
orais utilizados como fonte para os artigos reforçam a ver-
são dos “vencedores”, ou seja, do lado oposto ao dos Mu-
cker. Procurando dar respaldo a essas versões apresenta-
das, o jornal vale-se de uma retórica que procura tocar os 
sentimentos do leitor, imprimindo-lhe a sensação de estar 
revivendo os tempos passados. Essa percepção torna-se 
compreensível se considerarmos o seguinte trecho:

A testemunha que nos referiu esse fato, entre muitos outros, 
chorava de emoção ao referir estes casos, tanto mais que um 
dos que tombaram fôra amigo de sua família e deixava na 
orfandade diversos filhos e na viuvez uma senhora moça, mas 
de pouca saúde, e que se viu a braços com as maiores dificul-
dades na educação de seus filhos.
E tudo isso por quê? Somente por mal orientada por uma vi-
dente que não passava de uma falsa profetisa, que outra coisa 
não visava senão o seu endeusamento (O Ferrabraz, n. 82, 
capa, 18 maio 1956).

Exercendo um papel de fundamental importância no 
processo de construção da identidade do município recém-
-criado, o jornal procura, nos anos 1960, associar os Mu-
cker aos erros cometidos no passado. As representações 
construídas sobre o grupo deveriam ter um efeito pedagó-
gico sobre os moradores de Sapiranga, para que os “erros” 
cometidos outrora não se repetissem.
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Além dessas representações difundidas sobre os Mu-
cker, e de forma especial sobre Jacobina, na imprensa sa-
piranguense, encontramos aquelas que procuram retratar o 
Coronel Genuíno Sampaio. As representações publicadas na 
imprensa local, entre os anos de 1949 e 1960, permitiram-nos 
compreender como se difundiram determinadas imagens so-
bre Genuíno Sampaio. Por meio de artigos que contam a his-
tória dos Mucker, o jornal O Ferrabraz foi responsável pela 
difusão de discursos que tornam pública a forma como a re-
dação interpretou a atuação do coronel no conflito Mucker.

É valendo-se desses artigos que a imprensa procura 
difundir a imagem gloriosa de Genuíno, que, naquele con-
texto, contrapunha-se à imagem negativa de Jacobina. Es-
ses dois personagens encontram-se no mesmo veículo de 
informação, embora situados em campos opostos, repre-
sentados de forma antagônica. Ele é eleito pela imprensa 
sapiranguense como herói dos moradores, enquanto ela é 
apontada como responsável pelo conflito.

Nessas narrativas, o medo é um elemento bastante re-
corrente, evidenciando o aspecto de mistério que envolvia o 
grupo de fanáticos, como é apresentado. Os artigos deixam 
clara a intenção do jornal, que em momento algum leva 
seus leitores a realizarem uma reflexão crítica sobre os fa-
tos apresentados. 

Exemplo dessa representação de Genuíno Sampaio como 
herói no combate contra os Mucker pode ser encontrado na 
edição de 31 de março de 1950, que traz o seguinte título como 
manchete: O MONUMENTO AO GAL. GENUÍNO SAMPAIO 
NO MORRO FERRABRAZ (O Ferrabraz, n. 5, capa). O artigo 
publicado naquela ocasião procura explicar aos leitores a im-
portância do monumento erguido em homenagem a Genuíno 
Sampaio, que havia dado sua vida para salvar a população e 
livrá-la da violência praticada pelos Mucker. 
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A iniciativa de Reinaldo Scherer, morador do Ferra-
braz e autor do monumento, é tomada nessa edição do jor-
nal como um exemplo de honra e cidadania. Por meio desse 
artigo, podemos reconstruir esse ato simbólico, bem como 
todo o ritual de inauguração realizado em 1932:

Conforme noticiamos, em número anterior, publicamos nas 
colunas do “O Ferrabraz” da edição de hoje um clichê, que 
tem seu valor inconteste, frente ao acontecimento histórico 
que se chama “A Guerra dos Mucker”.
Esse evento, que custou muitas vidas preciosas de laboriosos 
agricultores; que ceifou a vida de inúmeros soldados defenso-
res da Ordem, entre cujos cumpridores de seus deveres vários 
oficiaes distintos também entregaram sua vida por causa de 
ideologia salsinada e profundamente errada; que custou aos 
cofres públicos somas fabulosas, as quaes se pudessem ter 
sido empregadas em outros setores teriam trazido para os 
mesmos fanáticos resultados enormes, devia ser perpetuado 
numa lápide, como já o fora num livro da autoria do ilustre 
Jesuíta Rvmo. Padre Ambrósio Schupp, cujos restos mortaes 
descançam [sic], no Cemitério da Ordem, em São Leopoldo.
Ninguém se atrevera, até então, esculpir um monumento, ou 
cinzelar uma pedra, para deixar, indelevelmente, gravado na 
retina um símbolo, de louvor, de agradecimento e de admira-
ção, por aqueles que, sacrificando a própria vida, defenderam 
a dos outros.
Eis que, senão quando surge, no próprio local, um moço de 
apoucados conhecimentos estéticos, mas de abundante von-
tade de fazer alguma coisa em memória dos que tão heroica-
mente tombaram pela defesa da Legalidade (O Ferrabraz, n. 
5, capa, mar. 1950).

De acordo com a narrativa, a ereção do monumento 
em homenagem ao Coronel Genuíno Sampaio, no ano de 
1932, simbolizou um ato de cidadania praticado pelo mo-
rador da localidade. Ao mesmo tempo, esse ato individua-
lizado representava o sentimento da coletividade, que, ao 
tomar conhecimento da obra realizada, prontamente reco-
nheceu seu valor. 
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A reafirmação da representação negativa dos Mucker 
fica evidente no artigo publicado no mês de julho de 1953 
(O Ferrabraz, n. 45, capa, jul. 1953). Com o título “Com-
bate infrutífero”, o artigo propunha-se a retratar mais um 
capítulo da história dos Mucker, caracterizada como uma 
campanha inglória, baseada em falsas ideologias e anima-
da por sórdidos propósitos (O Ferrabraz, n. 45, capa, jul. 
1953), a qual contou com a atuação decisiva do Coronel 
Genuíno Sampaio, apresentado como um grande soldado. 

A rivalidade e a hostilidade existentes entre os dois la-
dos do conflito são a tônica daquela edição. Nela, os Mucker 
são, mais uma vez, apresentados como violentos e respon-
sáveis pelo clima de animosidade na colônia, que, segundo 
o articulista, é a versão apresentada pelas obras que tra-
tam do tema e também pelos moradores de São Leopoldo:

Sabe-se, através de obras que tratam do assunto, como tam-
bém pela tradição oral, que ali no Ferrabraz se praticavam 
as mais exóticas cenas, mescladas de devoção e de corrupção. 
[...]
Entretanto, havia o governo mandado uma expedição militar, 
sob o comando do grande soldado que foi Genuíno Sampaio, 
para dar combate e fim aos Mucker (O Ferrabraz, n. 5, capa, 
mar. 1950).

Conforme podemos verificar no trecho acima, o Fer-
rabraz é apresentado como espaço de devoção e corrupção 
– expressões associadas aos Mucker –, enquanto a per-
sonalidade de Genuíno é atrelada à figura de um grande 
soldado. Nesse caso, a imagem construída para os Mucker 
contrapunha-se à construída para o coronel. Acreditamos 
que esse era um recurso empregado no discurso da impren-
sa para justificar o massacre dos Mucker, realizado cerca 
de oitenta anos antes. 

A representação de Genuíno Sampaio como herói do 
conflito reaparece na edição publicada em maio de 1956 
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(O Ferrabraz, n. 82, capa, maio 1956), trazendo o título 
“A filmagem do episódio dos ‘Muckers’”. Preocupada em 
informar o leitor sobre os preparativos do filme que seria 
produzido para contar a história do conflito, a imprensa 
sapiranguense enfatiza a gravação das cenas que iriam 
mostrar as batalhas travadas entre os Mucker e os coman-
dados de Genuíno Sampaio. Segundo o artigo, esse seria 
um dos momentos mais importantes do filme, pois coloca 
em destaque a atuação de Genuíno Sampaio como chefe 
combatente dos Mucker: 

Para a filmagem ser completa é preciso montar um equipa-
mento muito grande, e um guarda-roupa todo especial se fará 
mister.
Porém o que mais empolgará a filmagem sem dúvida será a 
grande batalha travada entre os Muckers e os comandados 
pelo Cel. Genuíno Sampaio, cujos lances principais, tomamos 
a liberdade de aqui referir, contados por pessoa que ao tempo 
era mocinho e que há pouco faleceu nesta cidade (O Ferra-
braz, n. 5, capa, mar. 1950).

De acordo com o articulista, a recriação do ambiente 
de época era um elemento indispensável para a qualida-
de do filme, que mostraria de forma especial a atuação do 
Coronel Genuíno Sampaio. Fica bastante claro o lado as-
sumido em relação ao conflito, que aponta os Mucker como 
culpados. Isso pode ser compreendido na medida em que 
acompanhamos a narração dos fatos que seriam filmados 
e que colocariam Genuíno na posição de herói, responsável 
pelo apaziguamento da colônia. 

Foi nesse contexto de agitação, que culminaria na 
emancipação política na década de 1950, que se construí-
ram essas representações heroicas para Genuíno Sampaio. 
Servindo de exemplo para os sapiranguenses naquele mo-
mento, estes o identificavam como um guerreiro que havia 
dado sua própria vida em nome de seus ideais. 
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Assim, a imprensa exerceu, sem dúvida, um impor-
tante papel de difusora das representações idealizadas so-
bre Genuíno Sampaio. A imagem de herói combatente dos 
Mucker foi difundida entre a população, que acabou rea-
firmando a versão apresentada pela imprensa. O coronel 
transformou-se no verdadeiro herói do conflito, enquanto 
Jacobina figurou no imaginário social daquela época como 
a única culpada. 

Videiras de cristal: Jacobina e Genuíno na obra ficcional

Na obra de Luiz Antonio de Assis Brasil, publicada 
em 1990, encontramos a representação da personagem Ja-
cobina de forma bastante diferente das apresentadas até 
então. Essas diferenças devem ser compreendidas a partir 
das características do texto de Assis Brasil, que não se pro-
pôs a recontar a história dos Mucker. Trata-se de uma obra 
de literatura, em que os personagens, ainda que baseados 
em fatos reais, não têm o compromisso de estar de acordo 
com aquilo que realmente aconteceu.

A análise que faremos de Videiras de cristal levará 
em conta a descrição física e psicológica feita de Jacobina, 
visando a analisar a recepção da representação da perso-
nagem, construída por Assis Brasil, numa obra que teve 
grande repercussão na década de 1990.

No livro, Jacobina é inicialmente apresentada por 
meio do diálogo travado entre seu marido João Jorge Mau-
rer, descrito pelo autor como alguém analfabeto e de pou-
ca inteligência, e Ana Maria Hofstäter, personagem que 
acompanha Jacobina ao longo da história. Ana Maria 
questiona Maurer sobre como é sua esposa, e ele imediata-
mente responde, de forma curta e direta: “Tem seu gênio, 
mas é uma boa mulher. Você logo se acostumará” (Assis 
Brasil, 1997, p. 20).
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Considerando a resposta de Maurer, deduz-se que o 
temperamento de Jacobina seja difícil, o que torna as ex-
pectativas de Ana Maria ainda maiores, pois a visão do 
Ferrabraz já é algo que a assusta. Chegando à casa de 
Maurer, no Ferrabraz, Ana descobre que o local mais se 
parece com uma enfermaria, devido ao número de doen-
tes que lá estão. Em seguida, é apresentada à sua nova 
patroa, assim descrita pelo narrador: “Frau Maurer tinha 
um perfil suave e pálido e estava deitada sobre a cama ao 
centro do quarto, os braços caídos sobre o lençol, os olhos 
fixos no teto” (Assis Brasil, 1997, p. 24).

Jacobina tem algumas de suas características físicas 
e comportamentais destacadas nesse trecho, sobretudo as 
que evidenciam seu perfil pálido, traço de quem está ado-
entado e passa a maior parte do tempo dentro de casa. O 
aspecto de doente é enfatizado pelos braços caídos e pelo 
olhar fixo para o teto, dando a entender que a personagem 
estaria em transe. Após essa descrição inicial, o narrador 
ressalta: “Frau Maurer trazia os cabelos aparados muito 
baixos, em caracóis dourados que se colavam ao crânio e às 
têmporas. A lividez do rosto não esmaecia a força dos olhos, 
brilhantes, azuis e temerários” (Assis Brasil, 1997, p. 24).

Os olhos de Jacobina representam a força interna da 
personagem que, embora frágil fisicamente, mostra-se va-
lente em seus princípios. Também são ressaltadas, no tra-
tamento dispensado ao filho, suas condições psicológicas:

Jacobina acolheu ternamente o filho, e a cama se transformou 
naquele momento em um ninho onde cabiam apenas aquela 
estranha ave e seu filhote voraz. João Jorge levantou-se, foi 
até o berço ao lado da janela, arrumou-o, afofou o travesseiro 
(Assis Brasil, 1997, p. 24).

Jacobina é apresentada como uma boa mãe, que conta 
com o carinho de seu marido João Jorge Maurer, sempre 
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preocupado com o bem-estar da esposa adoentada. A forma 
como cuida do filho, em idade de amamentação, deixa claro 
o quanto é uma mãe dedicada. 

Em outro trecho da obra, no entanto, Jacobina é re-
presentada como “mulher [...] estranha, com ataques desde 
criança” (Assis Brasil, 1997, p. 30), sobre a qual recai a he-
rança familiar de transes e êxtases religiosos que sempre 
assolaram a família Mentz. A ênfase dada à religiosidade da 
personagem fica evidente na descrição feita sobre sua apa-
rição durante as festividades realizadas no Ferrabraz. Em 
um ambiente festivo, Jacobina surge da seguinte maneira:

[...] voltaram-se para a porta da casa, onde Jacobina surgia, 
vestindo uma camisola branca, os cabelos cingidos por flores, 
dando o braço a Rodolfo Sehn. Por instinto todos dobraram 
os joelhos. Robinson o Ruivo foi até ela e, ajoelhando-se nos 
degraus da porta, beijou os pés desnudos (Assis Brasil, 1997, 
p. 311).

O autor associa a personagem à imagem de uma líder 
religiosa que se parece com Jesus Cristo, sendo recorrentes 
as passagens que demonstram que os adeptos de Jacobina 
identificavam-na com essa imagem. Recria-se, assim, na 
obra, o ambiente de devoção e fervor religioso, com cenas 
em que todos os presentes ajoelham-se, em sinal de respei-
to e adoração à sua líder espiritual.

Cabe ressaltar que Jacobina não aparece sozinha aos 
seus adeptos na cena que mencionamos, mas sim de braços 
dados com Rodolfo Sehn. A simbologia da cena leva-nos a 
refletir sobre seu significado, já que remete à ausência do 
marido João Jorge Maurer e à sua substituição pelo per-
sonagem Rodolfo, amante da personagem. Na continuação 
da história, ocorre o seu desentendimento com a família 
Kassel, que se retira do grupo, em meio a acusações que 
levam Rodolfo a defender Jacobina. Os presentes são to-
mados de surpresa pelo que ocorre depois:
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Jacobina caminhou até Rodolfo, curvou-se, ergueu-lhe terna-
mente o rosto e beijou-o na boca. Dirigiu-se ao povo:
– Que este beijo se transmita a todos vocês. E que seus ouvi-
dos sejam surdos a todas as mentiras. Que o espírito Natural 
desça sobre vocês.
Primeiro Rodolfo Sehn, depois o Mutilado, mais além os res-
tantes homens e mulheres, todos começaram a chorar (Assis 
Brasil, 1997, p. 314).

A cena do beijo expressa o sentimento de fraternidade 
existente entre os Mucker, bem como a tentativa da líder 
em acalmar os ânimos no Ferrabraz. 

À personagem são atribuídas a persistência e a for-
ça nas horas mais difíceis da história, especialmente nas 
cenas de desfecho da trama, em que os soldados atacam 
violentamente o Ferrabraz e incendeiam sua casa, locali-
zada ao pé do morro. Em decorrência desse ato, Jacobina 
e parte de seus adeptos refugiam-se na subida do morro, 
onde procuram se esconder dos inimigos e encontrar abrigo 
para sobreviverem ao ambiente hostil e ao frio do inverno. 

Diante das atitudes e das dificuldades que levam o 
grupo a fraquejar, Jacobina mantém-se firme, confortando 
seus fiéis, que não a tinham abandonado:

Na encosta do morro a floresta era tão espessa que os dife-
rentes pontos de vigia não se enxergavam uns aos outros. A 
comunicação com a choupana de Jacobina dava-se através de 
trilhas abertas a facão e serrote. O chão úmido não era firme 
o suficiente, e era preciso agarrar-se aos troncos das árvores 
para vencer a forte inclinação do terreno.
Apenas a Mutter os confortava. Envolta no capote de Rodolfo 
Sehn, percorria os pontos de guarda como um anjo da esperan-
ça, só voltando para a choupana depois de encorajar com o ós-
culo da paz a cada um dos homens trespassados de frio.  Mais 
de uma vez ela os substituiu em tempos de vigília. Viram-na 
então imóvel, o olhar fixo no emaranhado vegetal da floresta, a 
espingarda pronta. Nada dizia, e quase juravam que não res-
pirava. Se chegassem perto, ela fazia um peremptório sinal de 
que estava bem, podiam deixá-la (Assis Brasil, 1997, p. 518).
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Como podemos observar, a Mutter, como é chamada 
pelos seus adeptos, desempenha papel comparado ao de 
um anjo da esperança, que, pela prática do ósculo (beijo), 
incentiva o grupo a seguir em frente, na luta pela defesa de 
seus ideais. O caráter guerreiro da personagem também é 
destacado na obra, uma vez que Jacobina precisa ser forte 
para suportar os ataques de seus inimigos. Sensibilidade 
e força são duas das características enfatizadas por Assis 
Brasil nesse trecho.

No relato do desfecho do conflito, mais uma vez o au-
tor remete à ausência do marido Maurer e ao apoio dado a 
Jacobina por Rodolfo Sehn, cujo capote a protege do frio e 
da chuva:

Se a Mutter era esta presença iluminada, assegurando que 
apesar das sombrias previsões ela ainda era deles e que com 
eles compartilharia os dias futuros, o nome do Wunderdoktor 
nunca mais fora pronunciado, tornando-se uma sombra de 
existência incerta, perdida nos desvãos do passado (Assis 
Brasil, 1997, p. 518, grifo do autor).

As representações de Jacobina veiculadas por Videiras 
de cristal não a “incriminam”, tampouco a seu grupo. Pelo 
contrário, o perfil biográfico construído pelo escritor para 
a personagem evidencia sua pretensão de lançar um novo 
olhar não apenas sobre o tema, mas principalmente sobre 
Jacobina, cuja imagem era predominantemente negativa 
até a publicação de sua obra na década de 1990.

A atuação de Genuíno Sampaio como chefe das ope-
rações militares contra os Mucker também é enfatizada 
pela narrativa de Assis Brasil, na qual o narrador procu-
ra caracterizar o personagem do ponto de vista psicológico 
e, em especial, de sua atuação como militar no combate 
aos Mucker. Nesse sentido, observamos a preocupação do 
narrador em enfatizar as origens e a trajetória percorrida 
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por Genuíno até chegar ao Ferrabraz em 1874. Para tanto, 
destaca o fato de este ser, em sua época, um militar bastan-
te conhecido, cuja fama conferia-lhe o título de um nobre 
militar. Segundo o narrador:

O Coronel Genuíno Sampaio não era apenas ele, mas também 
a sua fama. Adquirira-a de modo gradual, percorrendo os pos-
tos da carreira como quem galga uma elevação dotada aqui 
e ali de alguns degraus inesperados. Ao sabor da política do 
Império esses degraus tornaram-se frequentes, materializan-
do-se em guerras externas e revoluções nacionais: Genuíno 
estivera sim nas famigeradas lutas contra os paraguaios e 
contra o ditador Rosas, mas somou a estas o conflito de Per-
nambuco e o farroupilha, no Rio Grande do Sul. A bem da 
verdade, nunca admirou esses excessos, sempre os entendeu 
como acidentes mínimos que ocorrem a quem escolhe uma 
profissão de tal qualidade. Era conhecido como audacioso 
em combate, embora isso não o distinguisse de uma legião 
de oficiais cujos nomes constavam no Diário do Governo na 
época das promoções; todos eram bravos, todos audaciosos e 
em algum momento haviam praticado o seu ato heróico (Assis 
Brasil, 1997, p. 398-399).

Após discorrer sobre a participação de Genuíno em 
conflitos nacionais e internacionais, o narrador procura 
enfatizar seu caráter único, que o distingue dos demais ofi-
ciais de sua época:

Assim Genuíno chegou ao coronelato com o renome burocráti-
co que qualquer militar, se não fosse um frouxo, poderia des-
frutar. Algo o fazia diferente, mas não único – um tapa-olho 
negro na vista esquerda, marca visível de sua bravura. Esta 
característica, somada à figura seca e trigueira, tornou-o len-
dário mesmo entre os camaradas. Considerava a Infantaria 
a mais nobre das armas e votava nos conservadores (Assis 
Brasil, 1997, p. 398-399).

Como podemos acompanhar, a narrativa de Assis Bra-
sil atribui qualidades morais a Genuíno Sampaio, repre-
sentando-o como um bravo militar. Entre as suas caracte-
rísticas está o fato de ser bravo e audacioso em combate, o 
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que o transformara em herói. O narrador faz, ainda, uma 
breve descrição física do personagem, que usa um tapa-
-olho no lado esquerdo. Esse elemento é empregado pelo 
autor para demonstrar a bravura de Genuíno em combate, 
sendo o ferimento no olho prova dos seus atos heroicos. 

As incursões militares realizadas por Genuíno Sam-
paio no Ferrabraz são o foco narrativo na descrição do per-
sonagem. Suas virtudes e sua capacidade de liderança em 
meio ao conflito instalado no Ferrabraz ganham destaque 
e são utilizadas como prova de sua bravura e heroísmo.

Da mesma forma, a morte de Genuíno Sampaio, em 
consequência da bala perdida, reitera sua bravura, levan-
do-o a ser reconhecido pelas autoridades como herói, que 
tombou em combate em defesa dos interesses da popula-
ção de São Leopoldo. Suas decisões, que geravam polêmica 
até mesmo entre os combatentes, não são utilizadas pelo 
narrador para desqualificá-lo. Ao contrário, as decisões to-
madas por Genuíno servem para demonstrar, por meio do 
romance ficcional, sua forte personalidade.

Os personagens no cinema provocam sensibilidades  
na comunidade

As narrativas fílmicas produzidas sobre os Mucker fo-
ram responsáveis, em grande parte, pela difusão e vulga-
rização da imagem de Jacobina Mentz Maurer. O cinema, 
atraindo um número considerável de espectadores, contri-
buiu decisivamente para isso, na medida em que difundiu 
várias e consagradas versões sobre os fatos e personagens 
que viveram a história dos Mucker. 

Considerando esse processo de construção e difusão 
de representações sociais dos Mucker pelo cinema, privi-
legiaremos as representações construídas sobre Jacobina. 
Como já referido, analisaremos dois filmes produzidos so-
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bre o tema, o primeiro lançado em 1979 e o segundo, em 
2002. Filmadas em contextos bastante distintos, as duas 
narrativas apresentam interpretações diferentes sobre a 
personagem central. São essas interpretações, visíveis por 
meio das suas características físicas e psicológicas e tam-
bém das suas ações, que tornam possível a análise das re-
presentações construídas pelo cinema sobre Jacobina. 

A primeira representação a ser analisada encontra-se 
em um filme de 1979 – Os Muckers –, que teve no Festival 
de Gramado sua primeira sessão pública. Marlise Saue-
ressig, natural de Sapiranga, interpretou a personagem 
principal, papel que lhe conferiu o prêmio de melhor atriz 
do Festival de Cinema daquele ano.

A análise do filme implica reconhecer a simplicidade 
das condições técnicas e os escassos recursos financeiros 
existentes à época de sua produção. Além disso, os atores, 
dentre os quais a atriz que interpretava Jacobina, não 
eram profissionais, constituindo-se, em sua maioria, de 
moradores das proximidades. A intérprete de Jacobina tor-
nou-se bastante conhecida pela população de Sapiranga, 
que muitas vezes a confundia com a própria personagem. 
Como já referimos, não se conheceu o rosto de Jacobina, 
razão pela qual assumiu ares enigmáticos e misteriosos.

O filme de 1979 mostrou, pela primeira vez, aos es-
pectadores uma versão materializada da personagem, que, 
interpretada por Marlise, apresentava-se como uma mu-
lher branca, de cabelos pretos, semblante sério e que usava 
roupas bastante recatadas até mesmo para sua época. A 
construção da imagem do imigrante alemão como alguém 
sério e pouco sorridente foi corporificada em Jacobina, as-
sim como na maioria dos personagens da narrativa. A per-
sonagem foi colocada num ambiente marcado pela tran-
quilidade, que, gradativamente, cedeu espaço à miséria e à 
desigualdade social, tornando o lugar propenso a conflitos. 
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É diante dessas questões de caráter socioeconômico 
que Jacobina aparece como “salvadora” dos colonos do Fer-
rabraz. Sua imagem, em vários momentos, está associada 
à de uma mulher que parece ter visões e que se prostra 
diante de seus adeptos, recebendo revelações. Nesse caso, 
acreditamos que a narrativa fílmica procura evidenciar a 
vocação religiosa de Jacobina, que não teria sido bem en-
tendida pelo restante da população de São Leopoldo, a qual 
a identificou como enganadora.

Quanto a essa questão, observamos que o filme desta-
ca, em várias cenas, a atuação da população e das autorida-
des de São Leopoldo, apontadas como causadoras do clima 
de deboche e de perseguição a Jacobina e seu grupo. O fil-
me a apresenta como líder dos que se encontram oprimidos 
e que desejam resolver seus problemas. Como resposta a 
essa liderança exercida sobre os colonos, os demais morado-
res da colônia a teriam condenado moral e religiosamente.

Para dar veracidade a essa versão, o filme tem o cui-
dado de evidenciar a maneira simples de viver dos colonos 
do Ferrabraz. O perfil étnico dos moradores, assim como 
suas atividades de plantações e criação de animais, tam-
bém é enfatizado, procurando conferir maior credibilidade 
às cenas e aos personagens. 

Alheia ao ambiente de hostilidade existente na colônia 
à época, Jacobina procura seguir firmemente suas convic-
ções religiosas por meio dos cultos e das pregações que pre-
side em alemão. Nesse filme, ela é identificada como Cristo, 
evidenciando-se o seu caráter sagrado, ao mesmo tempo em 
que se coloca em questão a construção da protagonista, que 
teria se autodenominado a reencarnação de Jesus. Esse 
aspecto é reafirmado pelos ataques histéricos sofridos por 
uma das participantes de um culto presidido por Jacobina, 
apresentando o morro Ferrabraz como um lugar de devo-
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ção e fervor religioso, no qual a profetisa procede a práticas 
consideradas impróprias, como a realização de casamentos, 
e proíbe que seus fiéis ingiram bebidas alcoólicas.

Além disso, são mostradas as arbitrariedades das au-
toridades, que agem por conveniência e, obviamente, são 
contrárias aos Mucker. Em resposta a essas arbitrarieda-
des cometidas, os Mucker teriam reagido, na tentativa de 
se defenderem. Portanto, a hostilidade e a agressão entre 
os dois lados tornam-se elementos recorrentes no filme, 
sendo os Mucker apresentados como vítimas. 

Já o personagem Genuíno Sampaio é representado 
como um dos principais combatentes do grupo. Porém, no 
filme de 1979, verificamos que este não aparece como per-
sonagem de destaque, sendo assumido pelo capitão Dantas 
o papel de liderança da força oficial contra o grupo.

Sobre essa narrativa, é de grande relevância mencio-
nar que o intérprete de Genuíno Sampaio foi o sapiran-
guense Ivo Roque Sefrin, filho de Leopoldo Sefrin, autor 
dos artigos publicados sobre os Mucker no jornal O Ferra-
braz. É interessante, assim, o fato de Leopoldo Sefrin ter 
sido um dos grandes responsáveis pela difusão de repre-
sentações contrárias aos Mucker na imprensa nas décadas 
de 1940 a 1960 e, anos mais tarde, o seu filho ter inter-
pretado o papel do Coronel Genuíno Sampaio no primeiro 
filme produzido sobre o tema. Tanto o pai quanto o filho 
desempenharam papéis semelhantes no contexto da cons-
trução das representações sociais sobre os Mucker, perfi-
lando-se ao lado daqueles que procuram responsabilizar o 
grupo pelo conflito. Esse aspecto leva-nos a acreditar que 
as ideias defendidas por Leopoldo Sefrin influenciaram de-
cisivamente a opinião de Ivo a respeito do conflito.

Como afirmamos, Genuíno Sampaio não mereceu gran-
de atenção no filme, que o representa de forma breve, já na 
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fase final da história. Usando roupas do exército brasileiro 
e sempre com olhar sério e desafiador, o coronel é caracteri-
zado como um militar que desempenha sua função de guer-
rear e apaziguar a pátria, a quem deve obediência. Naquele 
contexto, Dantas assume a frente de combate, estando Ge-
nuíno em posição secundária. A morte do coronel é mostra-
da de forma rápida, como resultado de um disparo de um 
de seus próprios soldados. Esse elemento revela a tentativa 
de inocentar os Mucker do assassinato de Genuíno, embora 
tenha sido essa a versão mais aceita sobre sua morte.

A representação de Genuíno Sampaio na primeira 
narrativa deixa clara a intenção dos narradores de enfati-
zar a história do conflito mostrando o ambiente vivencia-
do pelos Mucker. A atuação das forças oficiais é represen-
tada como resultado da incapacidade das autoridades de 
compreenderem os objetivos do grupo, voltados, segundo 
a narrativa fílmica, a superar as inúmeras dificuldades 
enfrentadas na colônia, o que não foi respeitado pelos mo-
radores nem pelas autoridades. Como resultado desses de-
sentendimentos entre os dois lados, deu-se o assassinato 
de Genuíno Sampaio.

Em 2002, com o lançamento de A paixão de Jacobina, 
lança-se uma nova representação da personagem mencio-
nada no título da obra. Nessa nova versão, o ambiente na-
tural do Ferrabraz é apresentado de forma desvinculada 
da realidade da colônia à época do conflito. O tratamento 
dado pela equipe técnica ao local e aos personagens resulta 
na criação de um ambiente marcado pela artificialidade e 
pela preocupação com a estética. 

Caracterizando-se como uma grande produção cine-
matográfica, A paixão de Jacobina mostra uma nova ver-
são dos Mucker, que se distancia da realidade dos aconte-
cimentos e dos personagens envolvidos no conflito. Trata-
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-se de uma obra de ficção em que cenário, personagens e 
enredo não têm compromisso com a veracidade dos fatos. 
Essas considerações, já discutidas no primeiro capítulo, 
tornam-se visíveis, também, quando analisamos a perso-
nagem principal do filme, interpretada por Letícia Spiller, 
atriz de cinema e de novelas da Rede Globo de Televisão. 

A Jacobina interpretada pela atriz global apresenta-se 
como uma mulher branca, de cabelos loiros e compridos, de 
aspecto adoentado, com uma pele extremamente branca, 
sinalizando permanecer dentro de casa em razão de sua 
incapacidade para o trabalho braçal. De estatura razoa-
velmente alta, pouco usual para sua época, a personagem 
conta, ainda, com a construção de uma imagem cuja face 
revela características anormais. 

Em várias cenas, Jacobina tem o olhar distante, como 
se estivesse paralisada, recebendo alguma revelação, quase 
em transe. Jacobina aparece como uma mulher com carac-
terísticas psicológicas abaladas, estando emocionalmente 
transtornada, em decorrência de sua inclinação religiosa, 
como no caso da imagem utilizada na capa da edição do 
filme e do folder produzido para o seu lançamento.

Nessa perspectiva insere-se a personagem Jacobina, a 
qual desempenha um papel central no desenrolar da trama 
que leva ao conflito entre seus adeptos e seus inimigos. Em 
meio às cenas que mostram a história, sua imagem é cons-
truída, enfatizando-se sua instabilidade emocional e seu 
fervor religioso diante das revelações. Nesse contexto nar-
rativo é que se dá a sua identificação como Cristo-Mulher.

Percebemos, já no início do filme, a preocupação em 
construir a história da personagem desde sua infância, 
buscando as raízes familiares e, mais diretamente, a in-
fluência exercida pela mãe, com sua inclinação para a re-
ligiosidade. Como exemplo disso, observamos, na cena ini-
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cial do filme, que Jacobina fora educada segundo rígidos 
padrões morais, o que a teria impedido de saciar a fome 
na panela de feijão encontrada abandonada no campo. To-
davia, nessa mesma cena, a personagem, ainda criança, 
não se abstém de recolher uma pequena cruz, que viria 
a acompanhá-la até a fase adulta. Seria, portanto, essa a 
indicação de sua inclinação religiosa.

A descrição da personagem em sua infância serve de 
ponto de partida para a introdução do espectador na trama 
e também para justificar seu perfil psicológico já na fase 
adulta. Cabe ressaltar que a sequência dos fatos apresen-
tada no filme não é a mesma da história do conflito. Um 
exemplo disso pode ser percebido na forma como se relata 
o encontro entre Jacobina e João Jorge Maurer. Os dois 
teriam se conhecido no Ferrabraz, quando a mãe de Jaco-
bina a levara para ser atendida pelo “Doutor Maravilhoso”. 
Outro elemento ficcional é a paixão da protagonista pelo 
primo Franz, com quem acaba tendo relação sexual na ca-
choeira do Ferrabraz. 

Esse apelo à sensualidade aparece novamente no 
filme quando Jacobina recebe as revelações divinas e se 
despe diante da luz que a ilumina, misturando, na mesma 
cena, sensualidade e religiosidade. A partir desse momen-
to, a personagem passa a usar apenas uma túnica branca, 
sendo esse um recurso simbólico empregado para dar des-
taque à construção da imagem de Cristo-Mulher.

Para Jacobina, o Ferrabraz, na narrativa, mostra-se 
como o paraíso, um local livre da maldade e onde todos 
os excluídos têm seu lugar assegurado. Como recursos vi-
suais para causar no espectador essa sensação, os narra-
dores valem-se da utilização de flores na cabeça da per-
sonagem, denotando, mais uma vez, a sua religiosidade 
misturada à sensualidade. 
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A representação de Jacobina como uma paranormal105 
fica evidenciada, no filme, quando se enfatiza a imagem 
de uma mulher alienada aos acontecimentos do local. Seu 
olhar perdido na paisagem do Ferrabraz ajuda a construir 
a imagem de alguém mentalmente desequilibrado. 

Da mesma forma, Jacobina mostra-se despreocupada 
com as rivalidades e os ataques que recebe de seus inimi-
gos, sugerindo estar certa de sua missão e de que, quan-
do necessário, Deus a protegerá. Esse aspecto de irracio-
nalidade e alienação parece ser um fator preponderante 
na construção da personagem no filme de 2002. Tal perfil 
pode ser contemplado na cena em que Jacobina deita-se 
sobre o caixão de um dos seus adeptos, evidenciando cer-
to grau de fanatismo religioso, mostrado pelas palavras 
e pela sensualidade de seu corpo coberto por uma túnica 
quase transparente.

A representação de Jacobina construída nessa produ-
ção cinematográfica procura colocar em evidência a ima-
gem de uma mulher fanatizada e alheia à realidade, re-
tratando a história de uma paranormal que foi deslocada 
do contexto da colônia alemã e inserida num universo fic-
cional marcado pelo sobrenatural. Essa representação de 
uma mulher que fala com Deus contribui decisivamente 
para a reafirmação de um imaginário no qual Jacobina é 
identificada com o mundo da paranormalidade, desvincu-
lada do meio colonial do final do século XIX.

Observamos que os dois filmes, inseridos em contextos 
bastante distintos, foram responsáveis pela construção e 
difusão de representações que apontaram Jacobina como 
a personagem principal do conflito Mucker. Do papel de 
líder religiosa, preocupada com os problemas cotidianos do 

105 Na sinopse da versão do filme, editada em DVD, há uma breve explicação em 
que se afirma que o filme aborda a história de uma paranormal que falava com 
Deus.
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Ferrabraz, na versão de 1979, Jacobina passa à condição 
de alienada e paranormal na versão de 2002.

Nessa segunda narrativa, o Coronel Genuíno Sam-
paio aparece como herói que dá sua vida em nome da defe-
sa dos interesses da população de São Leopoldo. Diferen-
temente da primeira versão, que contou com atores locais, 
o intérprete de Genuíno é agora o ator da Rede Globo Fe-
lipe Camargo. 

A heroicização do personagem torna-se evidente na 
obra, que o apresenta ao espectador como alguém de for-
te personalidade, dotado de astúcia militar e confiante na 
vitória. Esse aspecto de superioridade do coronel em rela-
ção aos Mucker é perceptível no momento em que, sendo 
alertado sobre os perigos que envolveriam sua ação no Fer-
rabraz, ele afirma estar curioso para conhecer o “presépio 
da santinha”. O tom irônico demonstrado pelo personagem 
nessa afirmação aponta para sua intenção de desqualificar 
os Mucker e, em especial, Jacobina. O fato de o grupo ter 
sido liderado por uma mulher é tomado pelo coronel como 
fator desmerecedor de maiores cuidados no momento de 
ataque ao Ferrabraz.

Em outra cena do filme, Genuíno Sampaio surge, 
acompanhado de seus soldados, chegando a Sapiranga. No 
momento de sua chegada, aparecem crianças cantando em 
roda uma música cuja letra diz que irão fazer salsicha de 
Jacobina. Mais uma vez, a narrativa recorre a expressões 
de forte significado para compor a cena em que Genuíno 
entra triunfante na cidade. Nesse momento, o coronel re-
presenta a ordem e o progresso. 

Seu caráter valente e corajoso é reafirmado quando as 
tropas chegam ao Ferrabraz e Genuíno ordena que um de 
seus comandados se dirija a Robinson, apontado como líder 
da resistência armada dos Mucker e chamado de “velho 
demônio” pelo coronel. Diante da negativa de paz, as tro-
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pas entram em combate, tendo à frente o próprio Genuíno 
Sampaio, que acaba sendo assassinado pelo adversário.

Nessa construção da figura heroica do personagem, 
observamos que a imagem construída para Robinson con-
trapõe-se à de Genuíno. Este é representado com seu uni-
forme do exército, montado em seu cavalo e confiante na 
vitória. Já o outro tem roupas simples e sujas – em razão 
das lutas pela defesa dos ideais do grupo –, barba e cabelos 
descuidados, ao mesmo tempo em que seu olhar demonstra 
a sua bravura e o seu caráter destemido diante do inimigo.

Percebemos que a contraposição desses dois perso-
nagens no campo de batalha serve de instrumento para 
a construção das representações de Genuíno como herói e 
dos Mucker como fanáticos. Nesse sentido, tanto a imagem 
de Jacobina quanto a de seu amante Robinson servem para 
imprimir no espectador a sensação de fanatismo e promis-
cuidade, além de revelarem a persistência dos Mucker no 
que se refere aos ideais religiosos.

algumas aproximações entre os personagens

A análise que realizamos sobre os dois personagens 
centrais do conflito permitiu que percebêssemos como, em 
diferentes momentos e por meio de diferentes veículos, di-
fundiram-se diversas representações de Jacobina Maurer 
e de Genuíno Sampaio, reafirmando o antagonismo exis-
tente entre ambos.

A maioria das representações construídas sobre os 
dois personagens contribuiu para a construção da imagem 
de Jacobina – mulher colona e de origem alemã que viveu 
no contexto do século XIX – como responsável pelas atro-
cidades cometidas pelos Mucker. Podemos dizer, baseados 
em diferentes fontes, que essa personagem sobressaiu nas 
narrativas sobre o conflito, tornando-se mais importante 
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que o Coronel Genuíno. Tal personagem também foi alvo 
de diferentes interpretações. Sobre ele recaíram os louros 
da vitória, e sua imagem foi apresentada, na maior parte 
das vezes, como a daquele que deu sua própria vida em 
defesa dos interesses dos moradores de São Leopoldo e da 
pátria brasileira. Esse caráter cívico foi amplamente enfa-
tizado, destacando sua origem militar e seus feitos.

Defendemos a ideia de que Jacobina Maurer e Genuí-
no Sampaio encontravam-se em campos opostos, não ape-
nas por sua condição de inimigos. Essa oposição deu-se, 
também, após a morte dos dois, em 1874, momento inau-
gural das representações construídas sobre eles. À medida 
que se construía uma imagem gloriosa para Genuíno, Ja-
cobina teve sua atuação diminuída, sendo transformada 
em vilã. Cabe destacar, novamente, a vitalidade da ima-
gem gloriosa de Genuíno, que mais facilmente se difun-
diu entre os sapiranguenses. O olhar crítico que lançamos 
sobre as fontes analisadas teve como objetivo avaliar as 
transformações ocorridas no processo de construção das 
representações sociais sobre os dois personagens. Enfati-
zamos que nossa intenção não foi a de julgar, mas sim a de 
compreender como se deram as construções narrativas de 
que foram alvo os personagens, inserindo-as em seu con-
texto de produção.

Referências

ABRIC, Jean-Claude. A abordagem estrutural das representa-
ções sociais. In: MOREIRA, Antônia S. P.; OLIVEIRA, Denise C. 
de. Estudos interdisciplinares de representação social. Goiânia: 
AB Editora, 1998.

AHRS. Ligeira Notícia sobre as Operações Militares contra os 
Muckers na Província do Rio Grande do Sul. Francisco C. de 
Santiago Dantas. Rio de Janeiro, 1877. Maço 152.



217

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

AMADO, Janaína. Conflito social no Brasil: a revolta dos “Mu-
cker”. São Paulo: Símbolo, 1978.  

ANSART, Pierre. História e memória dos ressentimentos. In: 
BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Org.). Memória e (res)
sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas: 
Ed. da Unicamp, 2004. p. 15-36.

ARAVANIS, Evangelia. Movimento Mucker: a necessidade de 
novos estudos e novas abordagens. In: MAUCH, Cláudia; VAS-
CONCELLOS, Naira (Orgs.). Os alemães no sul do Brasil: cultu-
ra, etnicidade, história. Canoas: Ed. da Ulbra, [19--].  p. 121-137.

ASSIS BRASIL, Luiz Antonio de. Videiras de cristal: o romance 
dos Muckers. 5. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1997.

BACZKO, Bronislaw. Los imaginários sociales: memórias e espe-
ranzas colectivas. Buenos Aires: Nueva Visión, 1984.

BARRETO, Eneida Weigert Menna. Demônios e santos no Fer-
rabrás: uma leitura de “Videiras de cristal”. Porto Alegre: Ed. da 
UFRGS, 2001. 

BIEHL, João Guilherme. Jammerthal, o vale da lamentação: 
crítica à construção do messianismo Mucker. 1991. Dissertação 
(Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Santa Maria, 
Santa Maria, 1991.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 
Campinas: Papirus, 1996.

_______. A economia das trocas linguísticas. 2. ed. São Paulo: 
EDUSP, 1998.

_______. La distinción: critério y bases sociales del gusto. Ma-
drid: Taurus, 2000.

_______. O poder simbólico. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2001. 

_______. A produção da crença: contribuição para uma economia 
dos bens simbólicos. São Paulo: Zouk, 2002.

BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru: 
EDUSC, 2004. Uma história social do conhecimento: de Guten-
berg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

_______. Uma Testemunha ocular: história social do conhecimen-
to – de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003e 
imagem. Bauru: EDUSC, 2004.



218

M
ar

lis
e R

eg
in

a M
ey

re
r, 

Da
ni

el
 Lu

cia
no

 G
ev

eh
r

BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Orgs.). Memória e (res)
sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas: 
Ed. da Unicamp, 2004. 

CARDOSO, Ciro Flamarion; MAUAD, Ana Maria. História e 
imagem: os exemplos da fotografia e do cinema. In: CARDOSO, 
Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da His-
tória: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 
1997. p. 401-417.

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. História e aná-
lise de textos. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronal-
do (Orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodolo-
gia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 375-399.

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário 
da república no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

CATROGA, Fernando. Memória e História. In: PESAVENTO, 
Sandra J. (Org.). Fronteiras do milênio. Porto Alegre: Ed. da 
UFRGS, 2001. p. 43-69.

CHARTIER, Roger. À beira da falésia. A história entre certezas 
e inquietude. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2002.

DECCA, Edgar Salvadori de. Literatura em ruínas ou as ruínas 
na literatura? In: BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Orgs.). 
Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma questão sensí-
vel. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 149-173.

DICKIE, Maria Amélia Schmidt. Afetos e circunstâncias: um es-
tudo sobre os Mucker e seu tempo. 1996. Tese (Doutorado em 
Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, USP, São Paulo, 1996.

DOMINGUES, Moacyr. A nova face dos Mucker. São Leopoldo: 
Rotermund, 1977.

FÉLIX, Loiva Otero; ELMIR, Cláudio Pereira (Orgs.). Mitos e 
heróis: a construção de imaginários. Porto Alegre: UFRGS, 1998.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Cen-
tauro, 2004.

HARTOG, François. O espelho de Heródoto: ensaio sobre a repre-
sentação do outro. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1999. 



219

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

HISTÓRIA do ano de 1874. O que meu pai João Daniel Noé gra-
vou do ano de 1874 e do que em mesmo ainda me lembro: apon-
tamentos de Miguel Noé. In: DOMINGUES, Moacyr. A nova face 
dos Muckers. São Leopoldo: Rotermund, 1977. 

JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em ex-
pansão. In: _______. (Org.). As representações sociais. Rio de Ja-
neiro: EDUERJ, 2001. p. 18-44.

JOVCHELOVITCH, Sandra. Representações sociais e esfera pú-
blica. A construção simbólica dos espaços públicos no Brasil. Pe-
trópolis: Vozes, 2000.

KLEIN, João Jorge. Sobre a história dos “Mucker” nos anos de 
1872 e 1874. In: PETRY, Leopoldo. O episódio do Ferrabraz: os 
Mucker. 2. ed. São Leopoldo: Rotermund, 1966. p. 121-151.

KUNZ, Marines Andrea. Mosaico discursivo: a representação de 
Jacobina Maurer em textos históricos, literários e fílmicos. Novo 
Hamburgo: Ed. da Feevale, 2006.

LEENHARDT, Jacques. As luzes da cidade. Notas sobre uma 
metáfora urbana em Jorge Amado. In: PESAVENTO, Sandra 
Jatahy. Escrita, linguagem, objetos: leituras de história cultural. 
Bauru: EDUSC, 2004. p. 147-164.

LEIDENBERGER, Georg. Proximidad y diferenciación: el ma-
nejo del concepto del espacio en la historiografía urbana. In: His-
toria y grafía. Espacios e historia. Huixquilucan: Universidad 
Iberoamericana, 2004. p. 51-77.

MONTEIRO, Charles. Porto Alegre e suas escritas. Histórias e 
memórias (1940 e 1972). 2001. Tese (Doutorado em História) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lu-
gares. Projeto História, São Paulo, n. 10, dez. 1993.

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A construção do herói no imaginário 
brasileiro de ontem e hoje. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy 
(Org.). História cultural: experiências de pesquisas. Porto Ale-
gre: Ed. da UFRGS, 2003. p. 65-81.

PEDRO, Joana Maria. Mulheres do Sul. In: PRIORE, Mary Del 
(Org.). História das mulheres no Brasil. 7. ed. São Paulo: Contex-
to, 2004. p. 278-381. 



220

M
ar

lis
e R

eg
in

a M
ey

re
r, 

Da
ni

el
 Lu

cia
no

 G
ev

eh
r

_______. As guerras na transformação das relações de gênero: 
entrevista com Luc Capdevilla. Revista Estudos Feministas, Flo-
rianópolis, v. 13, n. 1, jan./abr. 2005.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade: visões 
literárias do urbano: Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre. 2. ed. 
Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2002.

_______. (Org.). História cultural: experiências de pesquisa. Por-
to Alegre: Ed. da UFRGS, 2003.

_______. Escrita, linguagem, objetos: leituras de história cultu-
ral. Bauru: EDUSC, 2004a.

_______. A construção de uma Porto Alegre imaginária: uma ci-
dade entre a memória e a história. In: GRIJÓ, Luiz Alberto et 
al. (Orgs.). Capítulos de história do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Ed. da UFRGS, 2004b. p. 179-208.

_______. Palavras para crer: imaginários de sentido que falam do 
passado.  Nuevo Mundo Mundos Nuevos, n. 6, 2006. Disponível 
em: <http://nuevomundo.revues.org/document1499.html>. Aces-
so em: 19 ago. 2006.

_______. Escrita, linguagem, objetos: leituras de história cultu-
ral. Bauru: EDUSC, 2004.

_______. A construção de uma Porto Alegre imaginária: uma ci-
dade entre a memória e a história. In: GRIJÓ, Luiz Alberto et al. 
(Org.). Capítulos de história do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
UFRGS, 2004.

_______. (Org.). História cultural: experiências de pesquisa. Por-
to Alegre: UFRGS, 2003.

_______. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano: Pa-
ris, Rio de Janeiro, Porto Alegre. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS, 
2002.

PETRY, Leopoldo. O episódio do Ferrabraz: os mucker. 2. ed. São 
Leopoldo: Rotermund, 1966. 

POLLACK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.

_______. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-215, 1992.



221

Gê
ne

ro
, i

de
nt

id
ad

e é
tn

ica
 e 

po
de

r: 
m

ul
he

re
s n

a .
..

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de his-
tória: problemas atuais. In: BRESCIANI, Stella; NAXARA, Már-
cia (Orgs.). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma 
questão sensível. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. p. 37-58.

SCHRÖDER, Ferdinand. A imigração alemã para o Sul do Bra-
sil até o ano de 1859. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS; São Leo-
poldo: Ed. da Unisinos, 2003.

SCHUPP, Ambrósio. Os Muckers. 2. ed. Porto Alegre: Selbach & 
Mayer, [19--].

_______. Os Muckers. 3. ed. Porto Alegre: Selbach & Mayer, [19--].

SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/comemoração: 
as utilizações sociais da memória. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002.

SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 
ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL, 1, 1974, São Leopoldo. 
Anais... São Leopoldo: Rotermund, 1974.

TRAMONTINI, Marcos Justo. A organização social dos imigran-
tes: a colônia de São Leopoldo na fase pioneira 1824 – 1850. São 
Leopoldo: Ed. da Unisinos, 2000.

TRUDA, Francisco de Leonardo. A colonização alemã no Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre: Typographia do Centro, 1930.

VON KOSERITZ, Carlos. A fraude Mucker na colônia alemã: 
uma contribuição para a história da cultura da germanidade da-
qui. Koseritz Kalender, p. 119-144, 1875. 

XAVIER, Roseane. Representação social e ideologia: conceitos 
intercambiáveis? Psicologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 14, n. 2,  
p. 18-47, jul./dez. 2002.


