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INTRODUÇÃO: O MOVIMENTO "MUCKER", A FACE ENCOBERTA HA CEM ANOS

no

tinha agora um quadro referencial, como num filme;

parte 
taÃ dos

nao me 
pratica.

fui

primeiro semestre de 1974 trabalhei sobre as fontes co 
, um comentário crítico a respeito

Durante o ano de 1973 e [ 
letadas. Escrevi, para minha própria orientação, 
da bibliografia existente sobre os "mucker" e, a fim de ordenar os fatos que compu
seram a revolta, fiz a primeira redaçao do que hoje e o Capítulo III da tese. Vol_ 
tei ao Rio de Janeiro, para localizar no Arquivo Nacional e Arquivo do Ministério - 
do Exercito documentos específicos que me faltavam, e viajei ate Brasília para ten 
tar - inutilmente, aliás -, encontrar o processo final contra os "mucker". A estas 
alturas, eu já sabia como o movimento se desenrolara e dispunha de mais recursos 
teoricos para abordã-lo. Mas nao conseguia apreendê-lo em seu conjunto, situa-lo, 
perceber ligações e cortes. Tinha sempre a impressão de que minhas ideias eram mais 
esquemáticas do que um livro didático.

Voltei ao Rio Grande do Sul. Durante dezoito dias procurei sofregamente recom
por a história de Sao Leopoldo, para nela situar (ou nao situar de vez) o movimento 
"mucker". Coletei fontes sobre o assunto que, antes, sabe Deus porque julguei total 
mente sem importância, e consegui numerosos documentos sobre os rebeldes, em 
inéditos. Esta segunda viagem, embora sem o caráter excitante da primeira - ou 
vez exatamente por isto - revelou-se mais rendosa. Em minhas andanças ã cata 
"mucker", encontrei muita gente que me ajudou, participou, forneceu informações,pis 
tas, contou tudo o que sabia; outros, convencidos de que história nao tem valia, e 
os "mucker" menos ainda, recusaram-se a colaborar.

De volta a Sao Paulo, escrevi a redaçao definitiva do Capítulo III, ã luz dos 
novos documentos, e organizei os dados sobre os rebeldes para posterior tratamento 
estatístico. Passei então a refletir sobre a história de Sao Leopoldo e da imigra - 
çao alema, para escrever o Capítulo I. Eu estava feliz, porque achava que tinha com 
preendicbas raízes históricas do movimento. Mas foi precisamente aí que me afundei 
num pantanal de problemas teoricos e práticos.

Pesquisando no Arquivo Nacional durante o ano de 1971, encontrei uma pasta de 
documentos sobre assunto estranho, do qual nunca ouvira falar, intitulada " Questão 
Maurer". Este foi meu primeiro contato com os "mucker": uma visão parcelada e quase 
sempre oficial, mas que deixava entrever assunto palpitante e ainda pouco estudado. 
Daí em diante andei sempre à procura dos "mucker". Li e reli aqueles documentos, Ijd 
calizei livros que tratavam do assunto. Muitas perguntas me inquietavam: por que 
um movimento que, com intervalos, durou trinta anos e provocou verdadeira guerra 
Rio Grande do Sul, nunca mereceu atenção dos estudiosos? 0 movimento teria sido 
transplantado da Alemanha ou gerado em Sao Leopoldo?

Percebi que, sozinha, nao teria condiçoes de levar avante a pesquisa: 
bastariam pilhas de documentos, eu necessitava de uma orientação teórica e 
Aliando este motivo a outros, eu e meu marido nos mudamos para Sao Paulo, onde 
aceita no curso de pós-graduaçao da USP, tendo como orientadora Maria Thereza 
Schorer Petrone. Durante um ano fiquei dividida entre a adaptaçao ã nova cidade ( 
que nunca deixou de me assombrar), o meu filho que nasceu, os cursos e a estrutura 
da USP, e as aulas que dava num colégio. A pesquisa caminhava de forma irritantemen 
te lenta. Muitas vezes sonhei estar em plena guerra contra os "mucker"; estes sem 
pre me venciam, porque eram numerosos, estavam embalados por um ideal que eu nem 
mesmo chegava a compreender, e eram dirigidas por uma mulher muito esperta, a Jaco
bina.

A pesquisa so tomou corpo depois que ganhei uma bolsa de estudos da FAPESP 
(1973 - 1975), e pude me dedicar a ela em tempo integral. Viajei para o Rio Grande 
do Sul onde, durante vinte e oito dias, coletei a surpreendentemente vasta e rica 
documentação sobre a revolta, conversei com estudiosos, entrevistei gente e obtive 
informações uteis. Passei uma semana em Sapiranga^cidade próxima a Porto Alegre, on 
de ocorreu a revolta, e graças ao senhor Adolfo Afonso Harff, transformado por von 
tade própria de Presidente do Sindicato Rural em meu cicerone e intérprete, pude 
conhecer bem a cidade e sua gente. Estive em Sao Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo 
Bom, Lomba Grande, Taquara. Conhecer a área de colonização alema foi muito importan 
te: eu tinha agora um quadro referencial, como num filme; os dados nao ficariam 
mais soltos no ar.



em

historiador (2). Nao sao basicamente poli 
no sentido de imediatamente identificável 

Sao simbólicos, sao mágicos, invadem o terrjí 
Costumam pregar exatamente o oposto daquilo que ê sistematizado, a libe- 

isto 
"loucura coletiva", "fanatismo doentio", "violên 

sanguinária"^tao em voga durante certa época na historiografia brasileira. Histo 
riador nao e juiz: deve respeitar o objeto estudado, sem

A revolta "mucker" ocorreu entre 1868 e 1874 em Sao Leopoldo, a primeira colo - 
nia alema fundada no Rio Grande do Sul, prolongando-se alguns incidentes ate 1898 
(3). Envolveu imigrantes alemaes, que se reuniram em torno do curandeiro Joao Jorge 
Maurer e de sua mulher Jacobina (4), inicialmente para obter esclarecimentos, e mais 
tarde com fins religiosos: acreditavam-se eleitos por Deus para fundar na Terra uma 
nova era, e começaram a trabalhar concretamente neste sentido. Perseguidos pelas au 
toridades locais, foram presos, mas libertados por falta de provas condenatorias. Em 
1873 registraram-se em Sao Leopoldo numerosos incidentes, entre os quais assassina^-_ 
tos e atentados, sendo os "mucker" considerados seus autores. 0 clima tornou-se'fefr 

Yrtamente tenso, com acusações de parte a parte. Em junho de 1874^03 adeptos de Jacobi 
na promoveram um ataque em massa contra os principais adversários. Foram deslocadas -

Para começar, uma pergunta me atormentava: como e que eu compreendia o imigran 
te? A visão popular sobre o imigrante, a que está nas ruas, é fundamentalmente emotT 
va, fruto das reações variadas frente a pessoas que costumam se comportar de maneira 
peculiar,falam outra língua e tem seus proprios costumes.: "nao gosto de japonês", 
"os japoneses sao lindos" ou "alemao e mandao" foram expressões que ouvi com muita 
frequência. A historiografia sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul, com honro 
sas exceções, está muito comprometida com dois tipos de abordagem altamente ideológi 
cos. 0 primeiro (que tomou formas definidas desde os anos próximos ã Abolição) enca 
ra o imigrante alemao nao so como boa madcíébbra, mas como elemento gerador de progres 
so, trabalhador, sadio, pacífico e portador de mentalidade civilizada. Esta visaõ
foi o ponto de apoio para certas teorias da "branquidade" do povo gaúcho, como as 
de Oliveira Viana (1). 0 outro tipo de abordagem classifica o imigrante alemao como 
enquistado, portador de mau genio, cheio de empáfia e pouco ligado ao Brasil; as 
guerrasjmundiais, especialmente a segunda, fortaleceram este tipo de visão.

Nasci na Bahia, depois da Segunda Guerra Mundial, nao falo o alemao e nao conhe 
cia nenhuma area de colonização ate iniciar a pesquisa. Assim mesmo, tive que me es 
forçar bastante e ler obras teóricas para abandonar etnocentrismos e tentar encarar 
a imigraçao nao apenas do ponto de vista dos ajustamentos e conflitos em relaçao à 
sociedade de adoçao, mas também do ponto de vista da identidade do próprio imigran - 
te.

As dificuldades nao paravam aí. Diziam respeito a problemas mais amplos, como a 
metodologia, de que falarei mais adiante. Redigido finalmente o Capítulo I, passei a 
elaborar, junto com meus amigos, o engenheiro e a matemática Pedro Sérgio e Tânia Cu 
nha^as tabelas que compoem o Capítulo II.

A partir dar ja tive uma visão bem mais completa do movimento, suas raízes his 
toricas e repercussões. Mas os agentes da revolta, os proprios "mucker", demoravam a 
se desvendar, a se mostrar familiares e conhecidos. Teimavam ainda em se esconder a 
trás de numeros, processos, relatórios oficiais, como se nao tivessem rosto nem no
me. Eu sabia que tinha mais que isto: tinham vida, que eu queria captar para nao fa 
zer uma pesquisa morta. Depois de algum tempo compreendi ter relegado a segundo pla
no uma característica do movimento que, desde o início, percebi ser importante, mas 
com a qual nao sabia lidar: o movimento "mucker" ê um movimento messiânico. Procurei 
especialistas no assunto, e a partir deles tive acesso a leituras sobre messianismo, 
quc|por sua vez me conduziram a outras leituras.

Os movimentos messiânicos confundem o 
ticos nem apresentam uma sequência lógica, 
por categorias racionais pre-definidas. 
ncjáo sonho, 
raçao de todo o estruturado, inclusive das próprias categorias racionais. Por 
se prestam a interpretações do tipo "loucura coletiva", "fanatismo doentio", 
cia í y LdU dlL V (J&CL UUldllLC L-t-J- Lcl lld

juiz: deve respeitar o objeto estudado, sem tentar trazê-lo para dentro 
de suas próprias categorias morais. No caso de um movimento messiânico, nem mesmo 
basta recriá-lo historicamente, buscando raízes e interelaçoes. É preciso penetrar 
dentro da "loucura" e da "anormalidade" para, centrado ali, conseguir perceber cone 
xoes, funções e significados dos fenômenos estudados. So assim os rebeldes concordam 

se mostrar inteiros ao pesquisador.
Terminadas as leituras sobre messianismo, foi necessário mexer um pouco no tra

balho inteiro, incorporar as descobertas recentes. Ja em Goiânia, para onde, numa sá. 
bia decisão, nos mudamos em fins de 1975, redigi os textos do Capítulo II e das Cón 
clusoes, e por ultimo redijo esta Introdução,
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trabalho dos jesuítas em Sao Leopoldo.

seus objetivos, mas que deve ser utili

do 
do 

elemento da própria colónia alema - Petry era 
en

tropas do Exercito e da Guarda Nacional para a região. Os rebeldes resistiram 
três ataques, matando o comandante das tropas legalistas. A 2 de agosto de 1874, 
maior parte dos "mucker" foi morta; os restantes foram condenados a penas altas, i 
impronunciados mudaram-se para outras colónias, onde anos depois foram trucidados 
pela populaçao local.

A bibliografia existente sobre o movimento "mucker" e escassa e cheia de lacu
nas. 0 primeiro livro publicado (em 1900, na Alemanha,ta 1911, no Brasil), é Os 
Muckers, de Ambrosio Schupp, a obra mais conhecida sobre o assunto, na qual * se ba 
searam todos os que escreveram sobre os rebeldes, mesmo os que a criticaram (5). 
Schuppjpadre jesuíta chegado a Sao Leopoldo em 1874, pouco depois de terminada a re 
volçta» foi autor de mais de cem obras de cunho científico e literário. Die Mucker ê 
seu livro mais simples, escrito em linguagem clara e accessível, muito bonita ( que 
a traduçao brasileira mutilou). Apesar de escrito por volta de 1878, o livro so foi 
publicado vinte e dois anos depois, porque os provinciais jesuítas da Europa, em o 
piniao contrária aos padres de Sao Leopoldo, julgavam que nao era histórico e nem 
fazia "ciência pura" (6).

Do ponto de vista factual, parte de Die Mucker é fiel aos acontecimentos ( co 
mo se pode atestar pelo confronto com outras fontes), fornecendo informações precio 
sas que se perderiam caso nao tivessem sido registradas na epoca. Isto o torna lei- 
tuia obrigatória para o estudioso do movimento. Alguns trechos sao integralmente ba
seados em informações de moradores de Sao Leopoldo (7); como, a epoca em que o li 
vro foi escrito, os "mucker" estavam presos, o Padre Schupp pôde ouvir apenas adver
sários da revolta, os quais procuraram justificar seu comportamento no caso ou nar 
raram versões difundidas a respeito dos rebeldes que nao correspondem ã realidade 
(8).

Mas o aspecto fundamental de Die Mucker é outro: reside no tratamento dado ao 
tema. 0 livro e um libelo contra os rebeldes, uma chamada de atençao para os males 
que pode causar, a si mesmo e aos outros, um grupo que se afasta dos princípios ofi 
ciais do cristianismo; e uma demonstração, através da narraçao de um caso verídico, 
da valia e da importância que a religião pode ter para os homens (9). Para o Padre 
Schupp, que atuava na região recêm-afetada pelos "mucker", 
mar-se num poderoso auxiliar para o 
Mucker e, portanto, um livro bem sucedido em 
zado com cautela pelo historiador.

0 segundo livro escrito a respeito dos "mucker", 0 Episódio do Ferrabraz, 
historiador gaúcho Leopoldo Petry, tem como objetivo principal refutar a versão 
Padre Schupp. É um livro corajoso: um 
filho de imigrantes - "ousou", mais de meio século depois, por em duvida a até 
tao inabalável versão do jesuíta.

A noção basica de 0 Episodio do Ferrabraz e a de que os "mucker" foram as víti 
mas dos acontecimentos, e nao seus causadores. Segundo Petry, os colonos buscavam 
um ideal de justiça e, devido ã sua própria ignorância e isolamento cultural e reli 
gioso, acreditaram^, nas predicas de Jacobina. As proporçoes sangrentas que o movi - 
mento assumiu foram causadas pela intervenção arbitrária das autoridades policiais 
de Sao Leopoldo, e nao provocadas pelos "mucker" (10).

Leopoldo Petry consegue, graças ao apoio da numerosa documentação que reuniu 
(inclusive fontes inéditas), lançai duvidas sobre muitas passagens do livro do Pa_ 
dre Schupp. Mas nao consegue comprovar sua própria hipótese de trabalho. Preocupado 
em contestar Schupp, utilizou os documentos e argumentos que julgou favoráveis aos 
"mucker", abandonando os que, do seu ponto de vista, eram desabonadores aos rebel 
des (11). Isto tornou sua obra parcial quanto ã descrição dos acontecimentos e quan 
to ã interpretação. A argumentaçao utilizada em 0 Episodio do Ferrabraz carece ain
da de base científica: para refutar a tese de Schupp de que Jacobina era "treslouca_ 
da" e "demoníaca", por exemplo, Petry usa como contra-argumento o fato de que ela e 
o marido tratavam com esmero de suas plantações e jardins (12). 0 valor, portanto , 
de 0 Episódio do Ferrabraz, reside em sua proposiçoes, nao em seus resultados.

A Tragédia dos Muckers, de Moacyr Domingues, o terceiro livro escrito sobre os 
rebeldes e ainda nao publicado, objetiva fazer uma revisão factual do movimento(13). 
Munido de farta documentação, em grande parte inédita, o Diretor do Arquivo Histór^i 
co do Rio Grande do Sul recompôs, nos mínimos detalhes, os fatos da revolta. Neste 
aspecto, e ate que surjam novas fontes, e a obra mais completa sobre o assunto, for_ 
necendo subsidio valioso para posteriores estudos sobre os 
nal nao tenta, entretanto, qualquer interpretação histórica



mento, limitando-se à descrição factual.

A unica tentativa de interpretação sociológica da revolta "mucker” esta nos tra
balhos de Maria Isaura Pereira de Queiroz sobre movimentos messiânicos (14). A auto-
ra/sustenta que, ã época da revolta, Sao Leopoldo encontrava-se em processo de trans
formação social, passando de uma sociedade igualitãria, baseada em grupos de paren -
tesco, para uma sociedade estratifiçada cm bens de fortuna; o movimento "mucker" te
ria sido uma reaçao ã estas transformações ocorridas na colonia (15). Devido a auscn
cia de pesquisa em fontes e de consulta ã bibliografia especializada, a autora nao
chegou a comprovar historicamente a sua tese. Ela é retomada e ampliada no presente
trabalho, cujas conclusões, grosso modo, coincidem com as jã enunciadas pela Profa.
Pereira de Queiroz. Para a descrição do desenrolar da revolta, os trabalhos da socio
Ioga citaram as obras de Schupp e Petry, repetindo os mesmos enganos destas (16).

Existem ainda sobre os "mucker" comunicações e artigos publicados em jornais e
revistas, além de referencias em obras sobre a imigração alemã e o Rio Grande do Sul
(17). A maioria dos artigos transcreve as opinioes do Padre Schupp; pouquíssimos a
crescentax^im uma informação nova; quase todos condenam os "mucker", utilizando ex
pressoe^do tipo "os excessos sanguinolentos duma malta esquizofrênica"; e muitos in
correm em erros grosseiros, como este: "os mucker agiam sob orientação do jesuíta Am
brosio Schupp" (18). ~

0 presente trabalho tem como objetivo central compreender o significado histori
co do movimento "mucker", perceber de que forma a revolta esta integrada a uma reali
dade mais ampla que ela, e como se situa em relaçao a um tempo passado e a um tempo
futuro. Em outras palavras, pretende entender como e porque um determinado grupo de
pessoas se afastou dos padrões que regiam a sociedade onde vivia, e enveredou por um
caminho novo. Este trabalho situa-se no terreno da História. 0 movimento "mucker" é
ainda um movimento ã procura de sociólogos, psicólogos e antropólogos sociais, e de
novos historiadores.

Foram determinadas três grandes ãreas de estudo, agrupadas nos três capítulos
que compoem o trabalho: a evolução da colonia alema de Sao Leopoldo no período 1824-
1874, a composição do grupo "mucker" em termos econômicos, sociais, culturais e re_
ligiosos, e o desenrolar da revolta.

Trabalhei, ao mesmo tempo, com dois níveis de investigação: o primeiro, centra
do no objeto estudado, procurou recompor a vih que levavam os colonos de Sao Leopol
do e os "mucker", e a visão que tinham de si proprios, dos outros homens e do mundo
onde habitavam; o segundo, centrado fora do objeto de estudo, tentou analisar os rj2
sultados da primeira investigação ã luz de teorias científicas pré-definidas, regi -
das por leis gerais.

Ao nível da investigação a partir do objeto estudado, procurei chegar o mais
perto possível dos colonos e dos "mucker", conviver com eles, escutã-los, fazê-los
falar ã vontade sobre suas coisas. Quis fazer uma história com vida.

Para proceder ao segundo nível de investigação, recorri a conceitos clássicos ,
como os de modo e relações técnicas e sociais de produção, forças produtivas, etc,
procurando abranger e interelacionar os diversos níveis da realidade na analise do
fato histórico. Onde estes conceitos pareceram inadequados, foram utilizados outros,
emprestados de correntes mais atuais da Sociologia da Religião e da Antropologia So
cial .

Este trabalho é uma monografia histórica sobre o movimento "mucker", e pretende
ser só isto. Evitei propositadamente estabelecer relações entre os "mucker" e assun -
tos correlatos - como revoltas populares ou movimentos messiânicos brasileiros - por
que, ã falta de um conhecimento profundo e detalhado sobre estes assuntos, corria o
sério risco de limitar e empobrecer o que estudei. Evitei também travar polêmica com
outros pesquisadores do movimento "mucker", quanto aos pontos conflitantes de nossos
trabalhos. Este tipo de polêmica e inútil e maçante: onde minha argumentação conven
cer, estarã automaticamente derrubando versões contrarias; onde falhar, cabe ao lei
tor procurar versões mais convincentes.

Este trabalho apoia-se, basicamente, em fontes primarias, em parte inéditas, co
letadas em Arquivos e Bibliotecas do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Rio Grande do Sul
e, secundariamente, em bibliografia especializada. Como ocorre com toda documentação
relativa a revoltas, as fontes sobre os "mucker" apresentam duas versões sobre os
fatos, uma oficial e outra rebelde; foram consideradas apenas as informações confir-
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madas por pelo menos duas fontes, de origem diversa. Nao consegui acesso ao Arquivo 
Mentz, de Porto Alegre - onde consta existir farto material sobre a historia da imi 
graçao alema no Rio Grande do Sul e a revolta "mucker" ao Arquivo Petry - onde, 
segundo seu organizador, o falecido historiador Leopoldo Petry, há dois documentos 
exclusivos referentes à revolta - e ã correspondência dos jesuítas de Sao Leopoldo, 
em parte guardada na Universidade dos Sinos. Foram vas todas as tentativas no sen
tido de localizar o processo final contra os rebeldes, documentos muito importante 
e estranhamente desaparecido.

0 19 Capítulo do trabalho ("Palco da Revolta: Sao Leopoldo, 1824-1874"), basea 
do em fontes primárias e secundárias, traça as grandes linhas da evolução de Sao 
Leopoldo nos primeiros cinquenta anos de sua existência, objetivando servir de base 
à compreensão e interpretação do movimento "mucker". Nao e uma história oficial, de 
grandes feitos, nem uma historia das elites: ê a história anónima do povo de Sao 
Leopoldo, que ainda não foi contada. 0 capítulo procurou concentrar-se nos temas di 
retamente relacionados aos "mucker", conferindo tratamento superficial aos aspectos 
que mantém apenas uma relaçao muito indireta com a revolta (19). As datas utiliza - 
das como parâmetros - 1824, 1845 e 1874 - sao apenas pontos de referência aproxima
dos, como o sao todas as datas usadas para marcar o início ou o final de um proces
so historico.

0 29 Capítulo ("Atores da Revolta: Os "Mucker" em Numeros") baseia-se integral 
mente|em fontes primárias, organizadas em tabelas e gráficos, cujo processo de elabo 
raçao esta descrito no proprio capítulo. Pretende fazer uma "radiografia" do grupo 
rebelde , para poder situá-lo em relaçao à sociedade da qual fazia parte.

0 39 Capítulo ("A Revolta: Os "Mucker" do Princípio ao Fim") narra toda a evo
lução do movimento "mucker" a partir das fontes primárias, dividindo-a em diversas 
fases para maior clareza da exposição. Ã época em que o capítulo foi elaborado, ne 
nhumaobra descrevia todos os acontecimentos da revolta, e eu não podia interpretar 
o que nao conhecia. Atualmente, a obra inédita de Moacyr Domingues, A Tragédia dos 
Muckers, relata em detalhes o desenrolar dos acontecimentos. 0 livro de Domingues e 
o meu capitulo, quanto ao relato dos fatos, divergem apenas em pontos secundários; 
a coincidência dos resultados, em trabalhos realizados separadamente e por caminhos 
diversos, reforça estes mesmos resultados (20).

As conclusões finais do trabalho retomam as conclusões parciais obtidas nos ca 
pitulos, pretendendo dar-lhes unidade ao nível teórico, para uma compreensão glo - 
bal do tema. A segunda parte das conclusões ("0 Mundo Rebelde") ê uma incursão con- 
fessadamente superficial pelo terreno da Sociologia, fruto nao de um conhecimento 
profundo das teorias sociológicas, mas de idéias matutadas ao longo de quatro anos 
de convivência com os "mucker".

elaboraçao da pesquisa contei com o auxilio e a colaboraçao de vári 
as pessoas. Maria Thereza Schorer Petrone foi uma excelente orientadora, tanto nas 
questões de história quanto nas da própria vida: foi uma amiga. Maria Isaura Perei
ra de Queiroz e Duglas Teixeira Monteiro forneceram, com presteza e interesse, in - 
formaçoes que lhes pedi. Em Porto Alegre, agradeço o carinho enorme de Mafalda e É_ 
rico Veríssimo (que continua vivo em cada um de nós), a hospedagem gentil de Sara e 
Henrique Scliar e Miriam e Gabriel Souza Lima, o apoio de Luisa e Maurício Rosen- 
blat, e de Lena e Clóvis Tigre, e a colaboraçao de Julio Petersen, Walter Spalding, 
Moacyr Domingues e equipe do Arquivo Histórico, Klaus Becker, Pedro Leite Villas I3o 
as, Flávio Loureiro Chaves e Joao Kern. Em Sao Leopoldo, sou muito grata ao Padre 
Arthur Rabuske S. J., Teimo Lauro Mllller, Guilherme Rotermund, Roberto DBrnte, Lui
sa Dahmer e Klaus Saengher. Agradeço ã colaboraçao da população de Sapiranga, espe
cialmente as de Adolfo Afonso Harff, Guilherme Weis, Pastores Karl Scheible e Eder- 
mann Goetz, Lourdes Lanius e Leopoldo Sefrin. 0 presente trabalho so pode ser reali 
zado graças ãs Bolsas de Aperfeiçoamento I e II e de Doutoramento concedidas pela 
FAPESP ( Fundaçao de Amparo ã Pesquisa do Estado de Sao Paulo).

Meus amigos me ajudaram muito a suportar a aridez de um trabalho feito isolada 
mente, sobre tema específico. James Amado, meu pai, Letícia Canedo de Barros, Maria 
Helena Simões Filho e Maria Luiza Niemeyer leram e comentaram, com infinita paciên
cia, capítulos do trabalho. Tânia e Pedro Sérgio Cunha elaboraram, com muita amiza
de, as tabelas e gráficos junto comigo. Luiz Carlos Baptista de Figueiredo, meu ma 
rido, foi o maior incentivador de todo o trabalho: virou doutor em "mucker".



NOTAS DA INTRODUÇÃO

(1) Para o período de formação deste tipo de visão, cf. CARDOSO, Fernando Henrique -
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, S. Paulo, Difusão Européia do Livro ,
1962, pgs. 207 e segs.

(2) Para a definição de movimento messiânico utilizada neste trabalho, vide nota (9)
das Cone Impões.

(3) "Mucker" significa "beato","fanãtico", "santarrao”, e nao tem plural em alemão .
Era como os adversários, pejorativamente, chamavam na epoca os rebeldes. Optou-se
por manter a designação porque seu uso se cristalizou com o tempo, o qual se encarre
gou de retirar-lhe o conteúdo pejorativo.

(4) Alguns imigrantes naturalizados e seus filhos usavam o primeiro nome em portu
gues,enquanto outros mantinham e davam a seus filhos nomes alemães. Para facilitar
leitura, todos os prenomes foram aportuguesados.

(5) Foram publicadas tres edições alemãs, em 1900, 1906 e 1918, pela Bonifacius-
Druckerei, de Paderborn. As edições brasileiras, da Livraria Selbach, Porto Alegre,
nao tem data, mas provavelmente são de 1911, 1918, -2- 1957.

(6) Cf. RABUSKE, Arthur - Nova et Vetera Com Respeito ã Obra "Pie Mucker" de Ambro -
sfc» Schupp, comunicação apresentada no III Coloquio de Estudos Teuto-Brasileiros, Por
to Alegre, 1974; copia datilografada cedida por gentileza do autor.

(7) Os moradores de Sao Leopoldo citados por Schupp sao os seguintes: Filipe Sehn,
que tentou convencer o irmão "mucker", Joao Sehn, a abandonar o movimento, e depois
foi combatente ativo dos rebeldes; Pedro Schmidt, ou Pedro Serrano, participou do a
taque de colonos contra os "mucker”; Prof. Weiss, mestre-escola, redigiu o primeiro
abaixo-assinado contra os "mucker”; Padre Matias Mllnsch, jesuíta, em seus sermões e
admoestaçoes pessoais combatia os "mucker”; Lucio Schreiner, delegado de Sao Leopol
do, apontado pelos rebeldes como seu principal adversario; Luis Weber, encarregado
pelo Chefe de Polícia de levar Jacobina presa a Sao Leopoldo; Cristiano Spindler,
subdelegado de Polícia, ameaçado de morte pelos "mucker"; Joao Lehn, inspetor de
quarteirão, vitima de um atentado atribuído aos rebeldes; Guilherme Cios, em cuja ca
sa ocorreu um assassinato que precipitou a repressão aos "mucker"; Nicolau Cassei,cu
ja casa foi icendiada pelos "mucker" e o resto da família morta; Carlos Brenner, cu
ja casa foi incendiada pelos rebeldes; Filipe Klei, cujo estabelecimento comercial
foi atacado pelos "mucker”; filho de Daniel Collin, que comandou parte da repressão
aos revoltosos; alfaiate Schardong, participou da investida dos colonos contra os
"mucker".

(8) Exemplos de casos citados: as reuniões realizadas pelos "mucker", a que so estes
assistiam, mas que sao narradas em detalhes no livro; e a prisão de 33 "mucker” no
final de 1873, cujas circunstancias foram sensivelmente modificadas pelo informante
do Pe. Schupp, o então Delegado de Polícia Lucio Schreiner.

(9) Cf. SCHUPP, Ambrosio - Os Muckers, Livraria Selbach, Porto Ale^gre, s.d. (3a. e
dição brasileira), pgs. 307, 227, 211, 155, 208 e 308. “

(10) Cf. PETRY, Leopoldo - 0 Episodio do Ferrabraz, Sao Leopoldo, Casa Editora
Rotermund e Co., 1957, pg. 76.

(11) Petry,_por exemplo, adota como integralmente verídico o depoimento escrito do
"mucker" João Jorge Klein, quando numerosas fontes - que Petry conhecia - demonstram
a falsidade de varias passagens do documento.

(12) Cf. PETRY, pg. 41.
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bibliografia final deste trabalho.

ii

(13) Cf. DOMINGUES, Moacyr - A Tragédia dos Muckers, Porto Alegre, 1974; copia dati 
lografada cedida por gentileza do autor.

(17) A relaçao dos artigos está na

das pelas fontes: a
cos brasileiros) dos "mucker"
por Jacobina, a ordem de Jacobina para degolar todas as 
de cinco anos de idade, etc.

(20) A Tragédia dos Muckers, de Moacyr Domingues, foi escrito em 1974, quando o Ca
pitulo III deste trabalho já estava elaborado. Segundo o próprio Moacyr Domingues , 
minhas pesquisas no Arquivo Histórico Ámw o estimularam a fazer um estudo sobre 
os "mucker".

(19) É o caso, por exemplo, do complexo problema da nao integração do imigrante ã 
sociedade brasileira, o qual, para ser analisado em profundidade, nos desviaria mui 
to do tema central da pesquisa. Para o estudo da revolta "mucker", interessava ape 
nas a constatação do isolamento do imigrante, e as principais razoes deste fato.

(18) As citações sao de HARNISCH, Wolfgang Hoffmann - 0 Rio Grande do Sul, P. Ale 
gre, Editora Globo, 1941, pg. 319; e MOREL, Edmar - Padre Cícero - 0 Santo do Jua - 
zeiro, Rio, Civilização Brasileira, 1966, 2a. edição, pg. 18. Entre os artigos que 
contribuem para o conhecimento do assunto estão: BECKER, Klaus - 0 Episódio dos 
Muckers, IN: Enciclopédia Rio-Grandense, Canoas, Editora Regional Ltda., 1956, que, 
apesar de conter algumas incorreções, sugere novos caminhos de pesquisa; e PEIXOTO, 
Eduardo Marques - Questão Maurer, 0g« Muckers, IN: Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Imprensa Nacional, Tomo LXVIII, Parte II, Rio de Janeiro, 
1907, que, em ordem cronologica, transcreve parte da documentação sobre os "mucker 
guardada no Arquivo Nacional.

(15) Cf. QUEIROZ, Reforme et Révolution..., pgs. 69/71, tese retomada nos outros 
trabalhos citados. A autora considera os "mucker" como um movimento ã parte dentro 
da suaclassificaçao dos movimentos messiânicos brasileiros.

(16) Exemplos de afirmações da sociologa, baseadas na obra de Schupp, nao confirma- 
crueldade exagerada (em relaçao aos outros movimentos messiâni- 

para com os adversários, as orgias sexuais ordenadas 
crianças "mucker" com menos

(14) Cf. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de - 0 Messianismo no Brasil e no Mundo, S. 
Paulo, Dominus Editora, 1965; Reforme et Révolution dans les Societes Traditionel - 
les, Paris, Editions Anthropos, 1968; Mythes et Mouvements Messianiques, IN: Dioge 
ne, n? 90, abril-junho 1975, pgs. 90/112.
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A. A SOCIEDADE IGUAL (1824 - 1845 )

Ora

1. Formas de Organizaçao Económica
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CAPÍTULO I - PALCO DA REVOLTA: SAO LEOPOLDO, 1824 - 1874

ligada ã capital da Província por via fluvial, era coberta 
passa_ 

no

A primeira leva de imigrantes alemaes desembarcou em Sao Leopoldo a 25 
julho de 1824. Neste mesmo dia enfrentou problemas. 0 governo demarcara ãs pressas 
os lotes de terra numa área desconhecida; como resultado obteve uma planta tao fa 
lha, que nao pode ser aproveitada (ver Planta 1.1). Os imigrantes tiveram que espe
rar nova demarcaçao, ficando alojados na sede da antiga Feitoria do Linho Canhamo , 
no local conhecido como Feitoria Velha, onde, mais tarde, surgiria a cidade de 
Leopoldo (5).

A segunda medição so ficou pronta em abril de 1825, e apesar das falhas 
aproveitada. Esta medição(Planta 1.2^ definiu as bases da ocupaçao da terra em 
Leopoldo. A margem esquerda do rio dos Sinos foi ocupada pelo centro urbano, a 
reita pelas colónias. A partir do núcleo central foram inicialmente abertos no meio 
da mata onze caminhos extensos, as Picadas ou Linhas. Em cada lado de uma Picada,no 
sentido vertical, foram demarcados os lotes, sendo todos estreitos e compridos 
(220m x 3.300m, no início; depois, como se vera, o tamanho diminuiu). Os colonos

Ao ser fundada, em 1824, a Colonia Alema de Sao Leopoldo era uma ilha perdi 
da no"continente" no Rio Grande. Localizava-se no vale do rio dos Sinos, no local 
onde deste 1788 funcionava a "Real Feitoria do Linho Canhamo", iniciativa governa 
mental que fracassara (1). A região, embora próxima a Porto Alegre (cerca de 33 km 
do núcleo da colónia) e 
de mata virgem e dominada pelos índios botocudos. Os brancos so a cruzavam de 
gem para Sao Paulo, nos caminhos das tropas. 0 vale dos Sinos estava perdido 
meio do Rio Grande habitado e produtivo, que era o das estâncias e charqueadas e pe 
quenos centros urbanos.

Os imigrantes alemaes que chegaram a Sao Leopoldo nao formavam um todo homo 
geneo. Vinham das mais diversas regiões. Frequentemente nao conseguiam comunicar-se 
entre si por falarem dialetos diferentes (2). Em sua maioria eram lavradores, 
havia entre eles também artesaos, comerciantes e militares e7a partir de 1848, 
gueses e intelectuais, alem dos desocupados e agressos de prisões. Os colonos 
nham principalmente das zonas rurais, mas alguns moravam em < 
tes e catolicos. Os costumes, valores morais e tradições variavam muito. Os imigran 
tes nao chegaram todos juntos, e a Europa, que foram deixando aos poucos, estava em 
ebulição, num ritmo de mudança intenso, que abrangia todos os setores da vida: Um 
imigrante que chegou em 1824 deixou um país bem diferente daquele que chegou trin
ta anos depois. Variavam, portanto, também as motivações para emigrar.

A legislação brasileira^ferente ã imigraçao foi extremamente confusa, 
os imigrantes estiveram a cargo do governo imperial, ora do provincial, ãs vezes 
inteiramente abandonados porque se cortavam as verbas a eles destinadas. Uma suces 
sao quase interminável de leis, portarias e decretos modificava constantemente 
direitos e obrigações dos colonos, os quais obedeciam a leis diferentes segundo 
data em que entravam no país (3). Assim, os imigrantes tiveram que passar por 
duplo processo de adaptaçao. 0 primeiro foi interno, traduzindo-se numa busca de 

o segundo, externo, foi relativo ao meio ambiente novo
esses

o núcleo da historia da imigraçao alema no
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agrícolas ou nao, que o colono
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zadsjno núcleo da colónia, de propriedade de um

construíram as casas junto as Picadas - o seu meio de comunicaçao-e foram desbravan’- 
do os lotes muito lentamente, da frente para os fundos. 0 tipo de disposição das ter 
ras nao contribuiu para agrupar seus habitantes: as Picadas eram extensas (a dos Dois 
Irmãos, por exemplo, media 27,5 Km de comprimento), e duas Picadas paralelas ficavam 
separadas entre si por quase 7 Km de mata virgem.

Os primeiros imigrantes estabeleceram-se no núcleo central, enquanto os 
guintes ocuparam o raio em torno, alcançando rapidamente as bordas da Serra (6). 
processo de ocupaçao da terra em Sao Leopoldo constituiu-se num tal emaranhado 
confusoes, mal-entendidos e disputas, que o Presidente da Província chegou a afirmar 
em 1849: "hoje as colónias (...) estão somente habitadas por litigantes" (7). Numero 
sas razoes contribuíram para os litígios no período ora em estudo (1824-1845). Da 
parte do governo, houve morosidade e falhas na delimitação das terras. Constituiram- 
se e destituiram-se comissões de demarcaçao, criaram-se excessivas formalidades para 
a obtenção dos títulos de propriedade, fizeram-se delimitações parciais desencontra
das, demarcaram-se somente as frentes dos lotes, deixando imprecisos os cw limites 
dos fundos (8). Isto resultou, ate 1845, em questões prolongadas - algumas arrastan
do-se durante anos na Justiça - entre colonos e governo, entre os próprios colonos, 
e entre estes e os luso-brasileiros proprietários de terras limítrofes a Sao Leopol
do (9).

Os problemas relacionados com a ocupaçao da área originaram um processo cu 
rioso: o imigrante alemao, que viera para Sao Leopoldo com o objetivo de tornar-se 
proprietário, nao se fixou por muito tempo no mesmo lote de terra. Facilmente ele o 
vendia para comprar outro. 0 que lhe importava era um pedaço de terra para culti -
var, em qualquer local (quem lhe garantiria fosse realmente seu o lote que primeiro 
cultivara junto com a família?). Assim, as Picadas trocaram de proprietários várias 
vezes, especialmente a partir de 1845, quando as questões de terra, como se verá, se 
tornaram|ainda mais complexas.

Ocupados os primeiros lotes e construídas as choupanas em clareiras aber - 
tas na mata, o problema era sobreviver. Os parcos recursos - algumas sementes e ins
trumentos agrícolas doados pelo governo, um subsídio irregular pago em víveres - o 
brigaram os imigrantes a se adaptarem a novos hábitos. Aprenderam a consumir os pro 
dutos locais (mandioca, chuchu, feijão preto, charque, batata-doce), e a cultivar a 
terra de forma primitiva, queimando árvores, depositando as sementes em pequenas co
vas, colhendo ate o esgotamento do solo para ocupar nova clareira. Com o tempo apren 
derama criar um ou dois cavalos, uma vaca e alguns porcos somente para ajudar no tra. 
balho agrícola e assegurar o abastecimento e o transporte familiar (10). Cada famí - 
lia provia integralmente sua subsistência, todos os seus membros trabalhando ardua - 
mente o dia inteiro. Comiam o que plantavam, teciam o linho e o algodao, fabricavam 
farinha e fumo, açúcar e álcool ( da cana-de-açúcar), óleo e sabao ( da abóbafra). As 
louças foram substituídas por cabaças, as casas nao tinham pregos; os colonos anda, 
vam descalços. Durante um curto espaço de tempo o artesanato desapareceu da colónia.

Quando as primeiras dificuldades foram vencidas, os imigrantes passaram a 
plantar também produtos europeus, como centeio, trigo e batatas (11). Os poucos exce 
dentes iniciais foram trocados entre os proprios colonos, mas a medida em que aumen
tavam as colheitas e a situaçao melhorava, fazia-se necessário escoar a produção pa 
ra mais longe e trocar os produtos por outros, agrícolas ou nao, que o colono nao 
produzia (sal, cafe, vinagre, pólvora, etc).

Surgiu assim a primeira loja comercial - a Venda, como era chamada -, localj^ 
tal Inácio Rasch, logo seguida de ou 

tras (12). Estes comerciantes recebiam a produção agrícola das Picadas, remetiam-na 
pelo rio dos Sinos para Porto Alegre, de onde traziam outras mercadorias. No início 
o comercio dentro da colónia se fez inteiramente por permuta, pois faltavam capital 
mobiliário e moeda circulante.

Para os habitantes da área rural, entretanto, era muito difícil escoar a pro 
duçao ate o núcleo da colónia. 0 mau estado das Picadas tornava enormes as distanci
as, quase nao havia animais de carga e o transporte pelo rio era ainda mais problema, 
tico, porque mais caro. 0 colono nao tinha tempo nem meios para entregar sua produ - 
çao em Saob.eopoldo. Apareceram, então, as primeiras Vendas rurais, as quais recolhi
am os produtos agrícolas e os revendiam ao comerciante do núcleo, para que este os 
passasse adiante. Inicialmente as Vendas rurais se localizaram junto ao rio dos SjL 
nos; mais tarde, interiorizaram-se, localizando-se em todas as Picadas. Os comercian 
tes rurais mantinham muito raramente relações com casas comerciais de Porto Alegre; 
em geral, os contatos eram feitos através do comerciante do núcleo. A produção da
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Venda rural até o centro de Sao Leopoldo era transportada em animais de carga até o 
Vau e dai, em barças, pelo rio, ou somente pelo Rio, quando localizada nas suas mar 
gens. 0 transporte fluvial foi um dos ramos mais lucrativos do comércio, estabelecen 
do-se como tempo verdadeiras dinastias de armadores (como os Diehl e os Blauth). Ge 
ralmente o armador era também comerciante, rural ou do núcleo (13).

Entre o produtor e o consumidor final passaram a existir, portanto, dois 
termediarios, o comerciante rural e o do núcleo. Mas havia um terceiro elemento
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te comércio|*o transportadorjjpois os colonos nao podiam carregar nas costas indefini 
damente os seus produtos. Dono de alguns animais de carga - os únicos que nesta épo
ca podiam transitar pelas Picadas -, o transportador carregava os produtos agrícolas, 
do lote à venda rural. 0 colono pagava-lhe, no início, com parte dos produtos, e
mais tarde, com uma porcentagem (que variou muito, mas geralmente foi alta) sobre o 
valor total da produção. Aconteceu muitas vezes de o comerciante rural e o transpor
tador serem a mesma pessoa, como também muitos transportadores se tornaram comercian 
tes. Desta forma, o esquema predominante do escoamento da produção das Picadas foi:
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Este processo de comercialização refletiu-se sobre 
era o comerciante rural quem fixava os i  
rato a produção agrícola dos colonos, e vendeu-lhes caro os produtos de Porto Alegre 
Desta forma transferiu para o agricultor parte dos gastos que tinha com o transporte 
(14). Com o decorrer do tempo o desnível de preços acentuou-se: em 1829, o colono p£ 
dia comprar 30 kg de sal com um saco de milho; em 1851, o mesmo saco de milho so e 
quivalia a 20 kg de sal; e em 1892, a 10 kg (15). 0 poder aquisitivo do colono bai
xou com o passar dos anos, embora sua produção tenha aumentado e se diversificado. 
Em compensação, o comerciante rural enriqueceu cada vez mais, tornando-se praticameri 
te o dono da vida económica de uma Picada, quando nao se varias, pois muitas vezes 
seus filhos dirigiam filiais da Venda em outras Picadas (16).

0 processo de enriquecimento dos comerciantes rurais, entretanto, nao foi 
rápido, como a exposição acima poderia fazer crer. Até por volta de 1845 o patrimó
nio dos comerciantes rurais era bem modesto, existindo pouca diferença em relaçao ao 
dos colonos; em 1845, o colono, ao morrer, deixava, em media, um património de - - 
1.325$000 réis, enquanto o do comerciante rural era de 1.490$000 réis (17). 0 fato é 
explicável, pois o imigrante, ao estabelecer uma Venda na Picada, geralmente nao pojs 
suía|nais capital do que um colono comum (muitas vezes os primeiros estoques foram fi 
nanciados pelo comerciante do núcleo, o qual^mais antigo, já se encontrava em melhor 
situaçao). E ocomerciante rural enfrentava situações difíceis; o problema das comuni
cações, o alto custo dos transportes (quando nao conseguia controlar este ramo), a 
dependencia do comerciante do núcleo - que comprava seus produtos a um preço muito 
inferior ao de revenda em Porto Alegre -, e o baixo poder aquisitivo de sua cliente
la nao lhe permitiam acumular capital com rapidez. 0 comerciante do núcleo, ao con 
trario, lidava com pessoas que enriqueciam mais depressa, gastava menos com transpo_r 
tes, e além disto recuperava este gasto através do preço cobrado pelo produto em Po_r 
to Alegre (18).

Até cerca de 1845,

(pago pelo
1 produtor)

I 
I 
i

I transporte por VENDA
■ terra

-----OI



11b> .. :■

cal

f a

uma,

de
o

das para sua riqueza, nao diferia muito do colono médio. Possuía mais ou menos os 
mesmos bens e nível cultural de seus vizinhos agricultores, vestia-se e alimentava - 
se de maneira idêntica a eles, ajudava os amigos e parentes em dificuldades. Seus fi_ 
lhos casavam-se com filhos de colonos. Sua Venda era o ponto de reunião, local onde 
se vivia o dia-a-dia da Picada: ali todos se encontravam, sabiam das novidades, joga, 
vam, lutavam, bebi^am. A exploração económica do comerciante rural sobre o colono 
foi atenuada^até 18457pelo sistema de cooperação mutua gerado pelas enormes dificul
dades que, juntos, todos os habitantes da Picada enfrentavam. Nao havia lugar para õ 
dios na luta comum pela sobrevivência.

A situaçao do comerciante do núcleo, por volta de 1845, era bem mais favorá
vel, pelas razoes expostas. Ele ja podia, orgulhoso, escrever para os parentes da A 
lemanha nestes termos: "consegui alcançar uma boa situaçao. Minha nova pátria deu a 
mim boas oportunidades. 0 movimento na Venda, que esta fica bem no centro da aldeia, 
é animado, embora há Guerra (dos Farrapos), e já faz diferença dos primeiros tempos 
que cheguei. As crianças terão um bom *futuro" (19).

0 Comerciante do núcleo, em 1845, embora continuasse emocionalmente muito li
gado ã área rural * (ajudava vários amigos e grande parte da família, que moravam nas 
Picadas)*', sabia que entre ele e os colonos já começava a se delinear claramente uma 
diferença de nível socio-economico. E sabia também que esta diferença aumentaria com 
o passar do tempo. Enquanto os filhos dos parentes e amigos agricultores, esprlmidos 
em seus lotes, iriam cada vez mais para longe em busca de novas terras para cultivar 
- recomeçando o longo ciclo de incertezas -, os filhos do comerciante do núcleo ti
nham situaçao estável, com possibilidade de bons lucros no local da futura cidade 
de Sao Leopoldo.

Depois de um curto período de inexistência, o artesanato surgiu em Sao Leo
poldo, primeiro nas regiões colonizadas ha mais tempo, depois nas mais novas (20). 
Para a maioria dos moradores da colónia, era como retornar a um velho hábito, pois 
entre os imigrantes havia muitos artesaos, que geralmente eram filhos, netos e bisne 
tos de artesaos: na Alemanha de então as profissões costumavam ser hereditárias (21). 
As circunstancias da emigraçao e as enormes dificuldades iniciais ê que subordinaram 
o artesanato ã agricultura.

Os primeiros artesaos dedicaram-se às tarefas mais imediatas de vestir, 
çar, alimentar, abrigar e facilitar o transporte da populaçao: eram tecelões, sapa - 
teiros, fabricantes de farinha, seleiros... Somente bem mais tarde apareceram os 
bricantes de artigos considerados jsenao luxuosos^ pelo menos de segunda necessidade 
para aquele local e época. Em 1843, por exemplo, ainda nao havia em Sao Leopoldo fã 
bricas de chapéus, cerveja, charutos e cola, existindo apenas poucos artesaos que in 
dividualmente se dedicavam ao fabrico desses artigos (Tabela 1.15).

0 artesanato apareceu em Sao Leopoldo profundamente ligado ã agricultura. Os 
colonos cultivavam a terra, de onde retiravam o principal de seus rendimentos e, pa
ralelamente, exerciam o ofício de artesaos, de forma permanente (tijoleiros, curtido 
res) ou ocasional (fabricantes de farinhas). Até 1845 foram muito poucos os que, nas 
Picadas, puderam se ocupar exclusivamente do artesanato.

A estrutura do trabalho artesanal era extremamente simples. Em cada família, 
ou, no máximo, duas pessoas dedicavam-se a ele, utilizando em todo tipo de ser

viço instrumentos e técnicas rudimentares. Ãs vezes uma so pessoa exercia mais de 
um tipo de artesanato, sendo ao mesmo tempo, por exemplo, ferreiro e funileiro. A 
maior parte dos artesaos rurais trabalhava em casa, por conta própria, sem dispor de 
qualquer instalação técnica. No período ora em estudo os estabelecimentos artesanais 
(como curtumes, marcenarias, etc)eram muito raros nas Picadas, e so começaram a ter 
alguma expressão no núcleo da colónia por volta de 1845 (Tabela T.15) (22).

Um ramo do artesanato conseguiu desde o início superar as dificuldades e 
senvolver-se bem: o artesanato do couro, o qual teve sempre, e especialmente até 
final da década de 1850, participaçao destacada na pauta da exportação de Sao Leopol
do, chegando a representar 48,3^ do total exportado da colónia (Tabela 1.14). Entre 
os artigos de couro, distinguiram-se os arreios - na época chamados "lombilhos" -, 
que até 1857 ocuparam o primeiro lugar entre os produtos exportados de Sao Leopoldo^ 
(Tabela 1.12).

0 sucesso do artesanato do couro baseava-se na extrema necessidade que dele 
tinha d^io Grande do Sul - então uma Província de vaqueiros - e na falta de quem o 
produzisse em quantidade suficiente, pois a escravidão arraigara entre os brasilei - 
ro^o preconceito contra o trabalho manual. Os imigrantes alemaes foram os primeiros 
a preencher esta lacuna na sociedade; de todo o Rio Grande chegavam-lhes encomendas
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cava. Nos primeiros tempos, quando o 
sortidas, o artesao fabricava todos ■ 
de. Ã medida, porem, em que os comerciantes das Picadas

poncho do gaúcho^ 
era comprada fora de São Leopol 

campos vizinhos ã colónia. Os imigrantes nao tinham dinheiro nem terras su-

de arreios, botinas, selas, barrigueiras, cartucheiras, guaiacas. Localmente estes 
artigos eram também muito procurados, porque o colono logo se habituou ao uso do C£ 
valo, das botas e das armas, assim como assimilou o chimarrao e o poncho do gaúcho^ 
A matéria-prima do artesanato do couro, entretanto, 
do, nos < • • - - .
ficientes para se dedicares» ã pecuária em grande escala.

Foram estreitas, desde o início, as relações 
comércio. 0 artesao das Picadas, como''”

> entre o artesanato rural e 
/^agricultor, tinha que escoar seus produtos, 

também nao o podia fazer sozinho. Os produtos artesanais seguiam a mesma rota dos a 
grícolas: eram levados pelo transportador até a Venda rural, daí até a Venda do 
cleo e então a Porto Alegre e outros locais da Proviria.

Mas o artesao rural, ao contrario do agricultor, tinha uma forma de escapar 
a dependência do comerciante. Ele recebia encomendas diretas, feitas pelo interessa 
do na própria casa do artesao e buscadas la mesmo quando estavam prontas. Assim se 
fazia para atender a todas as encomendas de moradores da região e também no caso de 
muitos habitantes das áreas pecuaristas vizinhas a São Leopoldo, os quais costuma - 
vam fazer grandes encomendas - às vezes para suprir as necessidades de uma fazenda 
inteira -, e vinham busca-las, fiscalizando então o serviço (no artesanato a quali
dade era fundamental). Embora nao se possa ainda precisar proporçoes^sabe-se que, a 
té por volta de 1845, as encomendas diretas representaram parte significativa dos 
ganhos do artesao. Percebendo isto, muitos comerciantes rurais tornaram-se também 
artesaos (23).

0 artesao do núcleo também dependia do comerciante para enviar sua produção 
a outros locais da Província. Mas para ele eram muito mais comuns as oicomendas di 
retas, porque havia mais facilidade de comunicação com o núcleo da colónia e a cli
entela local, a quem servia, era mais abastada. Devido a essas razoes, os artesaos 
do núcleo puderam desvincular-se rapidamente (alguns no final da década de 1830) 
das atividades agrícolas, passando a exercer apenas o artesanato? puderam abrir es
tabelecimentos artesanais e cuidar, eles proprios, da distribuição dos produtos, 
contratando ãs suas expensas transportadores que, por terra e pelo rio, levavam os 
artigos ate seus destinos. Se na área rural muitos comerciantes se tornaram também 
artesaos, no núcleo a tendência foi inversa: os artesaos tornaram-se também comerei 
antes, controlando a produção e distribuição dos artigos.

Este processo, entretanto, estava ainda incipiente 
representar uma ameaça concreta para o desenvolvimento do artesanato rural. Havia 
lugar para todos (24).

0 comércio relacionou-se com o artesanato também sob outra forma: através 
dajconcorrencia entre os produtos que o comerciante vendia e os que o artesao fabri- 

comércio era ainda incipiente e as Vendas mal 
os artigos considerados de primeira necessida - 

e dc^iúcleo progrediam, al 
guns artesaos tiveram que abandonar a profissão, porque nao tinham condiçoes de com 
petir com os artigos mais baratos e melhores importados pelo comércio. Até 1845 ijs 
to aconteceu cornos tecelões e fiadores e com os fabricantes de farinha: em 1835, e 
xistiam cinco teares, dezesseis moinhos de mandioca e 14 moinhos de trigo em Sao 
Leopoldo; em 1843, nao havia nenhum tear, nenhum moinho de farinha (Tabela 1.15). 
Por causa desta relaçao entre o comércio e o artesanato, verificou-se constantemen
te em Sao Leopoldo o seguinte: quanto mais interiorizada 3 região da colónia, 
to mais difíceis as comunicações com ela - portanto, quanto menos ativo o seu 
cio -,maior variedade de artesanato nela existia; quanto mais próxima do rio, 
tiposde artesanato apresentava (25).

Até 1845 o artesao rural pouco diferenciou do colono médio, embora gosí- 
tasse de proclamar, com uma ponta de vaidade (e talvez de nostalgia da Alemanha 'Ha 
tal) sua condição de ferreiro, sapateiro ou carpinteiro. Na realidade continuou ba
sicamente agricultor, utilizando o artesanato apenas como uma fonte de renda para 
su^parca receita. Nao tinha meios pata acumular capital. As exceções foram "faras. A 
qui e ali um deles conseguia montar um pequeno estabelecimento em condiçoes de aten 
der a um freguesia um pouco maior e resistir aos períodos de crise. Acumulava al 
gum capital, aplicado em lotes, em melhorias no seu estabelecimento ou, quando pos 
sível, na transferência da família para o núcleo de Sao Leopoldo.

No núcleo a do artesanato foi mais favorável, porque a situaçao
geográfica e o maior movimento permitiram a alguns viverem exclusivamente do ofício 
e controlarem o produto ate a entrega ao consumidor. Em 1845, entre os poucos ” in

em 1845, nao chegando a
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dustriários" do núcleo(era ser chamados) e oscomo os artesaos de lã gostavam de 
tos colonos das Picadas Jã se esboçavam claras diferenças económicas e sociais, 
tudo era ainda muito novo, pouco cristalizado, 
outros para criarem conflito por causa disto.

Em 1845 Sao Leopoldo era uma realidade em termos económicos. Os imigrantes , 
jogados vinte anos antes lia mata virgem, tinham vencido. Estavam vivos e produtivos. 
Do ponto de vista governamental, os objetivos imediatos visados com a fundaçao

créscimos nas exportações (Tabela 1.11).
A colónia desenvolveu-se tanto durante os dez anos de Farroupilha, que 

1846 foi elevada a Município, e seu núcleo ã categoria de vila (30).
Um objetivo, entretanto, o governo nao conseguiu atingir na colónia de Sao 

Leopoldo: integrar seus habitantes na realidade da Província, miscigenã-los com a po 
pulaçao brasileira, criar um contato rico e produtivo entre o gaúcho e o imigrante. 
Apesar dos intercâmbios económicos, de algumas formas de assimilaçao de lado a lado, 
e da participaçao alema na Guerra dos Farrapos, a colónia de Sao Leopoldo continua - 
va, em 1845, uma ilha perdida no "continente" do Rio Grande. Habitada e produtiva, 
mas ainda ilha.

Do ponto de vista governamental, os objetivos imediatos visados com a fundaçao da 
colonia alema haviam sido alcançados. Os habitantes de Sao Leopoldo ocuparam e povoa 
ranjuma area estrategicamente importante para a Província sulina, antes perigosa e 
pouco habitada. A populaçao da colónia aumentara em proporçoes muito altas até 1830; 
dai ate 1845 o índice de aumento populacional diminuirá, chegando a haver um decrés
cimo entre 1834 e 1842 (Tabela 1.6) (26). Isto ocorreu devido ao corte, em 1830, das 
verbas destinadas ã imigraçao - pouquíssimos alemães entraram no Rio Grande do Sul 
desta data ate 1845 -, e ã Revolução Farroupilha, que^durante dez anos, matou muitos 
colonos e afastou outros para combates em locais distantes (27). Quando estes proble 
mas foram resolvidos, retomou-se o crescimento populacional, embora a níveis mais 
baixos do que nos primeiros anos. 0 fato concreto é que, apesar dos obstáculos, os 
126 imigrantes de 1824 haviam se multiplicado para 7.142 em 1845.

Os moradores de Sao Leopoldo, extremamente jovens em seu conjuntoy, - 58,3% 
tinham menos de 20 anos de idades, 72,8% menos de 30, em 1845 (Tabela 1.8) -, haviam 
ocupado neste período grande parte do vale do rio dos Sinos. 0 regime de pequena pr£ 
priedade trabalhada por mao-de-obra livre - outro^; objetivo visado pelo governo com 
a imigraçao - fora, paradoxalmente, o principal responsável pela expansao da coió - 
nia. Ao mesmo tempo em que fixou o imigrante, tornando-o proprietário, obrigou seus 
filhos a se tornarem novamente pioneiros, devido ao pequeno tamanho dos lotes coloni 
ais e ao uso de técnicas agrícolas rudimentares, que provocavam, em curto prazo, can 
saço do solo. 0 colono, sempre que conseguia juntar um pouco de dinheiro, comprava 
um lote para um dos filhos na frente pioneira de colonização. Quando o filho se casa 
va, mudava-se para o novo lote, desmatando e ocupando mais um pedaço de terra: " co 
Ionizar e desmatar sao sinonimos", escreveu a respeito um estudioso (28). A região 
ocupada inicialmente foi se desdobrando, ampliando a área da colónia alema. De Dois 
Irmãos os colonos foram para Erval, de Bom Jardim para a Picada Café, de Sao José do 
Horténsio para Linha Nova, e assim sucessivamente (Mapa 1.3). Em 1845, as áreas mais 
povoadas eram o Campo Ocidental, a Picada dos Dois Irmãos e o Travessao do Erval, t£ 
das regioeSantigas de colonização (Tabela 1.7) (29).

0 terceiro objetivo do governo com a colonização - criar uma area voltada pa 
ra a agricultura na Província pecuarista - também estava plenamente atingido por vo_l 
ta de 1845. Nesta época, Sao Leopoldo definia-se como eminentemente agrícola:87,6% 
de sua populaçao morava na área rural; 29,1% da exportação compunha-se de produtos 
brutos deorigem vegetal, e o milho, o feijão e a farinha de mandioca ocupavam, res 
pectivamente, o 29, 39 e 59 lugares em valor entre os artigos exportados (Tabelas 
I. 9, 12 e 13). A colónia alema começara a formar um cinturão verde próximo a Porto 
Alegre. Durante a Revolução Farroupilha, quando a Capital esteve por longos períodos 
isolada db resto da Província, foi Sao Leopoldo que a abasteceu, através da ligaçao 
natural do rio dos Sinos. Embora a colónia tenha sofrido com a guerra (formaram-se 
dois partidos, um legalista e outro revolucionário), a realidade é que, em termos e 
conómicos, os ganhos foram maiores do que as perdas, ativando-se sensivelmente o in 
tercâmbio comercial com Porto Alegre. Basta lembrar que em dois anos de guerra (1843 
e 1844) as exportações de Sao Leopoldo aumentaram em valor, respectivamente, 31,02! e 
34,6%; somente em 1845 sentiram-se os efeitos maléficos da guerra, registrando-se d_e
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Na sociedade criada pelos imigrantes em Sao Leopoldo, a família era a principal 
unidade, a base de tudo: "sem minha família eu nao sou ninguém", escreveu, em 1842 , 
um colono (31). Nenhum homem poderia sobreviver sozinho na colónia. A hostilidade do 
meio, aliada ã dificuldade das tarefas a cumprir e ã pobreza geral, empurravam uns 
para os outros na luta comum, tendendo a criar uma forma de vida mais grupai do que 
individual. A família - um tipo de grupo jã constituído e conhecido, o unico a ser 
transportado integralmente da Alemanha para o Brasil - tornou-se naturalmente o tra
ço de união entre os homens, a razao e a força do seu viver: "sem minha família eu 
nao sou ninguém". Os parentes ajudavam-se uns aos outros e tinham obrigações recípro 
cas, colaboravam nas pesadas tarefas diãrias, os mais velhos orientando os jovens. 
Festas, casamentos, rituais religiosos, enterros, tudo era partilhado em família(32).

A alta natalidade entre os imigrantes (em media mais de dez filhos por casal ) 
levou ã formaçao de famílias grandes, muitas das quais jã eram parentes entre si 
quando chegaram da Alemanha. 0 habito das pessoas, devido ao isolamento, casaram-se 
com parentes e vizinhos da mesma Picada ou Paroquia aumentou mais ainda o numero de 
membrosde cada família. Nao se fazia diferença entre parentes consaguíneos e por afi 
nidade.

Também os compadres e comadres eram considerados "da mesma família". Levando-se 
em conta que os filhos eram muitos e os protestantes tinham três padrinhos cada um , 
percebe-se que as relações de compadrio contribuíram substancialmente para a forma 
çao de famílias enormes. Padrinhos e madrinhas eram como segundos pais. Tinham obri 
gaçoes,que geralmente cumpriam, de orientar, auxiliar e tomar a seu cargo o afilhado 
em caso de orfandade. Muitas vezes padrinhos e afilhados eram aparentados.

A criaçao de famílias extensas fez com que, de uma forma ou de outra, toda Sao 
Leopoldo acabasse por ser um pouco parente entre si, por volta de 1845. Os laços de 
parentesco resistiram ã distancia e dificuldade de comunicação, acompanhando a 
cha de colonização. Os filhos deslocavam-se para a frente pioneira em busca de 
lote, permanecendo com os pais apenas o mais novo, mas a unidade familiar se 
nha (33).

Dentro da família a principal posição era ocupada pelo homem, que devia ser res 
peitadoje ter suas ordens acatadas. Os homens idosos, especialmente os patriarcas de 
famílias grandes, mereciam a consideração de toda a comunidade. Uma decisão deles 
transformava-se automaticamente numa decisão de toda a sua família. Apesar da prepon 
derancia masculina, a mulher gozava de certos direitos, que a colocavam, por exemplo, 
numa situaçao muito superior ã da mulher gaúcha da época. Nao se tomava uma resolu - 
çaoJãmiliar sem consultar as mulheres. A opinião delas era levada em conta na compra 
de um lote de terra, de uma vaca, ou mesmo de algumas sementes. Respeitavam-se sua 
religião (que podia ser diferente da do marido), seus pontos de vista e conselhos. 
As mulheres solteiras tinham bastante liberdade de movimento e escolha, podendo, des 
de os 15 Mi 16 anos, ir sozinhas a bailes, festas paroquiais e casas de amigas, de
cidindo por conta própria sobre namorados ou futuros maridos. Os namoros nao eram 
muito vigiados e alguns colonos - dependendo da região da qual haviam emigrado - per_ 
mitiam inclusive relações sexuais das mulheres antes do casamento. Os colonos homens 
costumavam casar-se por volta dos 24 anos, e as mulheres, dos 20. A separaçao entre 
casais, no meio dos evangélicos, era vista com naturalidade. Nao se toleravam, no en 
tanto, a infidelidade conjugal nem a prostituição (34).

A posição relativamente importante da mulher dentro da família tinha origem^ na 
grande parcela de sua contribuição económica ã família: "as mulheres lavram a terra 
juntamente com os seus maridos e pais, e governam um arado tao bem quanto eles; mon 
tam ã cavalo como homens..." (35). Além dos serviços domésticos, eles também planta
vam, colhiam, cuidavam dos animais, costuravam, fabricavam pao, manteiga, cerveja, 
charutos,tecidos. E tinham filhos. Somente a derrubada da mata e a preparaçao do 
terreno eram serviços exclusivos do homem. Da capacidade de trabalho e organizaçao 
feminina dependia grande parte do progresso económico da família.

Todos trabalhavam muito. Homens e mulheres passavam o dia inteiro labutando. As 
velhas ajudavam na cozinha e na limpeza da casa, os velhos faziam jardinagem, con
sertavam objetos, selavam os cavalos. Crianças maiores cuidavam das menores, pois 
mae ficava a maior parte do tempo fora de casa. Quando as crianças alcançavam 8 
9 anos eram recrutadas para auxiliar nas tarefas diãrias.

0 trabalho infantil em alta escala prejudicou muito a escolaridade das crian
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ças. No inicio o aprendizado foi doméstico. 0 avô, a mae, uma tia, enfim, quem sou 
besse ler ensinava as primeiras letras e noçoes aritméticas ãs crianças, durante um 
período de mais ou menos um ano, interrompido pelos trabalhos agrícolas. Este siste
ma nao podia perdurar por muito tempo. Em 1826 foi fundada uira escola em Sao Leopol
do, logo seguida de outras (Tabela 1.16). Mas em 1845 apenas 27,2% dos menores de 
10 anos de idade frequentavam escolas, o que representava 10% da população da colo - 
nia (Tabelas 1.20 e 21). Mesmo estes dados precisam ser olhados com reserva: o com 
parecimento ãs aulas era reduzido (cerca de 10 a 15 dias do mês escolar) e o abando
no definitivo dos cursos muito frequente, devido exatamente ao trabalho doméstico , 
que prendia as crianças em casa, e ã distância do lote ãs escolas (36).

A ineficiência dos poderes provincial e central - os quais prestaram auxílios 
reduzidos ã colonia até 1830, ficando praticamente ausentes desta data até 1845 - £ 
brigou os imigrantes a desenvolverem outras formas de cooperação, além da familiar. 
Nao se formaram, nos primeiros vinte anos de existência de Sao Leopoldo, uma adminis 
traçao nem uma superestrutura jurídico-política capazes de atender ãs necessidades 
mais elementares da populaçao. Faltavam estradas, saneamento, pontes, meios de comu
nicação, assistência médica e técnica, igrejas, escolas ... Para tentar preencher al 
gumas das lacunas e tornar a vida possível, os colonos reuniram-se em grupos, forman 
do associações de vizinhos e amigos encarregadas de zelar pelos interesses de todos. 
Os serviços públicos, como conservação e melhoria de Picadas, derrubada da mata para 
abertura de novos caminhos, construção de pontes ou limpeza dos cemitérios eram rea
lizados em conjunto por grupos de moradores, geralmente escolhidos segundo a idade 
força física e disponibilidade, os quais obedeciam a um chefe, indicado por eles 
prios. Assim que as tarefas estavam concluídas o grupo se desfazia, formando-se 
tro quando necessário.

Foi comum, também, o trabalho em regime de mutirão para construção das casas 
dos imigrantes recém-chegados na Picada. Os vizinhos construíam a casa e, ãs vezes, 
preparavam o terreno para as primeiras plantações. 0 beneficiado fornecia alimenta - 
çao para todos. Se o novo morador estava se mudando por motivo de casamento, geral - 
mente eram seus parentes que erigiam a casa (37).

Para tentar resolver os assuntos de religião e educaçao, também descuidados pe 
lo governo, os colonos costumaram formar associações. No caso de associações religio 
sas, era hábito eleger uma comissão encarregada das decisões. A comissão escolhia o 
local da igreja, recolhia o material e o dinheiro necessários, distribuía e supervi
sionava o trabalho de construçaojdo qual participavam todos, inclusive as mulheres. 
As associações protestantes construíam também a casa do pastor (eleito entre um d£ 
les), encarregando-se da sua plantaçao individual e de pagar-lhe um salário mensal , 
cujo valor era rateado entre todos. Os fieis tinham direito de exonerar o Pastor, 
quando achassem conveniente. As associações católicas responsabilizavam-se pela con 
servaçao da igreja e, depois da chegada dos primeiros padres, pelo sustento desses.

As associações educacionais assemelhavam-se ãs religiosas, quanto ã organizaçao 
e funcionamento. Os moradores se reuniam, a escola era construída no terreno cedido 
por um deles, com material e trabalho de todos. Escolhia-se um professor, cujo salá
rio era pago pela assoeiaçao, assim como a conservação da escola. 0 professor podia 
ser demitido. Foi comum, especialmente no início da colonização, um homem ser pastor 
e professor ao mesmo tempo. Aos poucos a comunidade protestante separou as duas fun 
çoes. As escolas católicas mantiveram-se ligadas ãs paróquias, utilizando professo - 
res escolhidos entre os membros do clero e dispensando o uso das associações. Como 
os padres de origem germânica só chegaram ã colónia a partir de 1849, as escolas 
tólicas até este período desenvolveram-se menos que as evangélicas. Mas o ensino 
méstico entre os católicos costumava ser mais ordenado e prolongado (38).

0 professor era escolhido segundo o grau de cultura (tinha de saber um pouco 
mais que os outros), mas também de acordo com sua disponibilidade de tempo. A maior 
parte dosmestres foi recrutada entre pessoas idosas ou doentes, que nao podiam se 
dedicar totalmente ã agricultura, ou entre colonos que nao tinham se adaptado ou con 
seguido progredir nas atividades agrícolas. Nos dois casos, o ofício representava p£ 
ra o escolhido uma forma de aumentar um pouco a sua renda. As associações escolares 
tomqitam uma atitude ambígua em relaçao ao professor! ^rataram-no com desprezo ( afi- 
naljele era apenas um pobre velho oujjm inapto para o trabalho manual), sujeitando- 
o a muitas obrigações e concedendo-lhe poucos direitos; encaravam-no como um emprega, 
do de todos, pois lhe pagavam (aliás, maljpelo trabalho. Mas^respeitavam por seu sa 
ber, capacidade de fazer contas, escrever cartas, entender e orientar a todos nas 
complicadas questões de terras e contratos. Quando o professor era querido e dotado 
de nível educacional realmente superior ao dos outros moradores, tornava-se um líder
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na comunidade, muito prestigiado. Neste caso organizava festas, decidia disputas, e 
aconselhava os menos experientes, dividindo funções com o sacerdote, ou acumulando 
os dois cargos (39).

A ineficiência do governo - que até 1845 só havia instalado duas escolas em Sao 
Leopoldo (Tabela 1.16) - acabou levando os colonos a criarem uma rede escolar -predo 
minantemente particular, onde se ensinava a unica língua que conheciam: o alemão. 
Trinta e três anos depois da fundaçao da colõnia, mais de 86% das escolas utilizavam 
apenas a língua alema (Tabela 1.18).

De inicio, as escolas particulares foram muito bem vistas pelo governo provinci 
os cofres públicos nao despendem um vintém com a instrução destas crianças", 

escreveu, entusiasmado, o Presidente da Província em 1854 (40).A atitude do governo 
explicava-se pelo fato de que, ã época, as verbas destinadas ã educaçao provincial 
eram muito reduzidas. Havia poucas escolas publicas de instrução primaria no Rio 
Grande do Sul (apenas cinquenta e uma;em 1846), e o ensino era falho e descontínuo. 
A criaçao de escolas particulares por parte dos colonos aliviava o orçamento e a 
responsabilidade do governo (41). Somente a partir de 1860 os Presidentes da Provín 
cia atentaram para o fato de que, em zonas de colonização, as escolas, além de ensi
nar, tinham também a função de integrar os imigrantes na nova pãtria, através de uma 
base de ensino comum, ministrado na língua do país.

As circunstância; da colonização fizeram dos imigrantes homens iguais em tudo 
(as^ exceções, de tao raras, desapareciam no dia-a-*dia da vida). As diferenças hie 
rãrquicas que por acaso existiam entre eles anteriormente - e eram poucas -, advin 
das da posição sócio-económica e cultural, religião, títulos, ãrea de origem, etc, 
ficaram sem valor em Sao Leopoldo. Ai viviam todos em lotes mais ou menos do mesmo 
tamanho, eram agricultores (ou então comerciantes e artesaos sem grandes margens 
lucro), tinham os mesmos hábitos e costumes. 0 imigrante olhava para um parente, 
vizinho ou um inimigo, e via um igual. Na colónia contavam somente o trabalho, a 
perteza, a força física e interior, aliadas talvez a um pouco de sorte (42).

As >^®çí3í//de solidariedade desenvolvidas por esta "sociedade igual" até 1845 f_o 
ram variadas e eficientes. Solidarizando-se em termos individuais - uma ajuda nos ca. 
sos dq^doenças, partos ou mã colheita - familiares e comunais, os colonos formaram en 
tre si laços que garantiram a vitoria na luta pela sobrevivência. Criando e desenvol
vendo este processo, contando quase que exclusivamente com iniciativa e perseverança 
próprias(afastados que estavam dos poderes estatais), acabaram por erigir uma socie
dade bastante autónoma, sobre a qual exerciam grande parcela de controle. Muita coi
sa,é verdade, estava fora do alcance deles, como as diretrizes da política de
imigraçao, as normas para o intercâmbio económico com a Província (ditadas pelo sis
tema económico do Rio Grande do Sul, nao pelo da colónia), ou as guerras, internas e 
externas. Mas as relações sociais entre eles, as formas de gerir assuntos comuns, a 
maneira de educar e de praticar religião, os colonos as controlavam, tomando o lugar 
do que, no resto da Província, era ocupado por organismos e instituições específicos. 
Â infraestrutura de Sao Leopoldo correspondia uma superestrutura simples e harmonio
sa. As formas de consciência social expressavam realmente a sociedade ainda nao es 
tratifiçada da colónia. Ã exceção do nível económico e de fatores exogenos, nao se 
haviam acionado, até 1845, mecanismos que fugissem ao entendimento e controle dos mo 
radores, impostos de fora para dentro, ou de cima para baixo (43).

0 fato da sociedade de Sao Leopoldo basear-se nos laços de parentesco, solida - 
riedade e auxílio mutuo nao quer dizer que fosse pacífica, desprovida de conflitos 
internos. Ao contrario: poucas vezes se viu uma comunidade tao "briguentaL' quanto a_ 
quela. Os colonos discutiam por absolutamente tudo. 0 local de construção da escola 
ou da igreja, a escolha do pastor e do professor, a melhor forma de consertar uma Pjí 
cada, o casamento do vizinho, o comportamento da mulher do ferreiro eram motivos sii 
ficientes para desencadear brigas espetaculares (44). A grande coesão familiar foi 
muitas vezes responsável pelas disputas interfamiliares, que podiam se prolongar por 
anos a fio: bastava um membro da família Mllller indispor-se seriamente com, por exem 
pio, um Harff, para que todos os MUller e todos os Harff se considerassem mortalmen
te ofendidos e votassem o mais total desprezo uns aos outros. Varias brigas foram 
causadas por problemas de terras, o maior bem dos colonos. Demarcações falhas dos Lo 
tes ou Picadas faziam com que as terras de uns entrassem pela dos outros. Como as 
propriedades eram pequenas,cada palmo a mais era disputado com todas as forças. 
Quando o problema atingia um número razoável de colonos, formavam-se facçoes contra^ 
rias, que por várias vezes tiveram que decidir suas questões na Justiça (45).

Outro tipo de disputa - entre colonos antigos e recem-chegados - foi muito co 
mum em Sao Leopoldo, generalizando-se sobretudo a partir de 1845, quando novas levas
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começaram a afluir apos um período de quinze anos de estancamento da imigração, 
colonos mais antigos olhavam com evidente mã vontade os Neudeutschen, acusando-os 
de orgulhosos, presunçosos e elitistas. Na base desta atitude estava a competição, o 
medo dos antigos de serem passados para trás pela maior cultura, riqueza, civilidade 

experiencia do mundo de que julgavam os recém-chegados possuidores. Do medo ã ofen 
as 
ve

solida 
seus 

estudo nunca criaram, 
exemplo, formas de cooperação económica capazes de diminuir os gastos com a produção 
ou comercialização dos produtos agrícolas. Nao constituíram cooperativas, associa - 
çoes de produtores ou qualquer coisa no gênero (51). Mas se as brigas separaram, 
foram capazes de quebrar os laços de cooperação. Divergências de opinião dentro 
associações nunca levaram ã sua dissolução, ate 1845. Velhos e novos imigrantes 
mais se^stranhavam depois de alguns anos, quando os recém-chegados deixavam de 
recém-chegados e se adaptavam ã sociedade antes tao criticada, ligando-se a ela 
clusive por parentesco. As diferenças de herança cultural e religiosa, dos usos 
costumes das diversas regiões da Alemanha tendiam, com o passar do tempo, a 
ladas, por absorçao ou interpenetração. Os problemas de terra ê que deixaram 
marcas. Mas entre 1835 e 1845 só foram praticados em Sao Leopoldo 13 crimes de 
te, dos quais 5 por alemães e teuto-brasileiros. 0 resto das brigas era do tipo 
mum a qualquer comunidade pequena, onde todos se conhecem e participam demais da _ 
d^Hos outros. A pobreza e dificuldades uniam, mas também criavam um clima favorável 
âs brigas, que se formavam um meio de extravasar a tensão. E também de ocupar um pou 
co o tempo livre, soltando emoções ainda nao reprimidas. Até 1845 os conflitos inte£ 
nos na colónia nao chegaram a assumir papel preponderante, porque não foram basica - 
mente ocasionados por contradições referentes ãs relações de produção (52).

Ate 1845 os contatos entre o imigrante e o gaúcho foram raros. Restringiram-se 
a intercâmbios económicos, dos quais os agricultores (maior parte da populaçao) nao 
participavam diretamente. Quanto aos moradores brasileiros fixados em Sao Leopoldo , 
quase todos no núcleo da colónia, eram, em 1845, apenas 417, representando 5,5% do

e < 
siva, a|caminhada foi curta. Os colonos recém-chegados foram trapaceados de todas 
formas possíveis. Compraram lotes que nao existiam, sementes estragadas e gado 
lho. Venderansuas colheitas e compradores que, tao logo se apossavam dos produtos, 
sumiam no ar como bolhas de sabao. Plantaram o que nao deviam, por terem seguido 
rientaçoes propositadamente erradas. E encontraram dificuldades em participar 
associações e grupos de trabalho, embora tivessem^às vezes, sido beneficiados
eles, como no caso da construção das casas (46).

Os novos imigrantes espantavam-se com os compatriotas, julgando-os totalmente 
diferentes de todos os alemaes que haviam conhecido até aquele exato momento: " os 
nossos alemaes imigrados há tempos jã nao são alemaes, mas brasileiros", desabafou 
um deles (47), Nao compreendiam como, em tao pouco tempo, pessoas podiam ter mudado 
tanto,a ponto de não se identificaram mais com os verdadeiros alemaes. Estranhavam a 
vestimenta dos velhos imigrantes, que lhes parecia uma excêntrica miscelânea de tra 
jes regionais da Alemanha com ponchos, bombachas, botas, chapéus de palhas e as infa 
liveis camisas quadriculadas. Nao reconheciam a alimentaçao: ao lado da batata, saj^ 
sicha e do trigo, estavam a mandioca, o charque, o chimarrao, o chuchu ou a abóbora 
(48). A língua tornara-se uma mistura de dialetos alemaes com palavras desconhecidas. 
Algumas delas, de origem brasileira, foram "germanizadas" pelos colonos: para "estân 
cia", diziam Stanz; para bombachas, Bombachen; para "roçar", rossen... Outras, de 
origem germanica, foram "abrasileiradas", como eine volta machen (dar uma volta) ou 
impele reiten (montar em pelo) (49).

Muitos imigrantes recém-chegados achavam que seus compatriotas tinhas decaído 
moralmente,deixando de se preocupar com os aspectos mais dignos da existência para 
se dedicar apenas ao lado material. Nao aceitavam, por exemplo, qs bebedeiras e lu 
tas generalizadas na Venda, para festejar as boas colheitas. Escandalizavam-se com o 
uso dos palavrões, muito mais frequentes do que podiam admitir. Não compreendiam co 
mo, em meio a tantos problemas por resolver, se podia jogar tanto. E o que dizer do 
Kerb, originalmente a festa votiva da paróquia, transformada numa estrondosa comemo
ração coletiva, muito mais leiga que religiosa? No Kerb, depois de assistirem ao cul_ 
to^os colonos passavam três dias inteiros em barulhenta confraternização, fazendo as 
refeições em família, divertindo-se à grande nas quermesses e participando ã noite 
de bailes,ao som de músicas alemaes. Os recém-chegados lastimavam também a ignorán - 
cia dos colonos: eles nada sabiam do que ocorria no mundo, no Brasil^e muito menos 
na Alemanha. 0 mundo deles começava no lote de terra e terminava no núcleo de Sao 
Leopoldo (50).

Todos os tipos de conflito representaram, evidentemente, obstáculos ã 
riedade coletiva. Nem sempre os imigrantes conseguiram resolver ou amainar 
blemas a partir de uma solução conjunta. Na época ora em <
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chos, que podiam viver melhor que a sua gente. E humilhado por ter que depender de 
les para a soluçaodos problemas mais vitais, como a concessão de um lote de terra,a 

e viverem num local 
relaçao ã próspera

Os imigrantes de Sao Leopoldo nao tiveram nenhum tipo de participação política 
até 1845. Falar sobre o assunto é falar das razões desta ausência, dos impecilhos 
que durante vinte anos alijaram os colonos dos destinos políticos do seu novo país .

Os primeiros contratos assinados pelos imigrantes na Alenanha garantiam-lhes,en 
tre outras coisas, a concessão imediata do direito de cidadãos brasileiros. Mas 
uma cláusula anticonstitucional. A Carta de 1824 explicativa bem o assunto: os 
trangeiros so seriam considerados cidadaos brasileiros depois de naturalizados, 
as formalidades necessárias para obter a naturalização seriam regulamentadas 
leis posteriores. Estrangeiros, portanto, os imigrantes continuaram, sem nenhum 
reito á participação política. Seis anos depois da fundação de São Leopoldo, em 
10/1832, uma lei estipulou condições para a naturalizaçao: quatro anos no mínimo 
residência comprovada no país, apresentaçao de certidão de idade, residência e ] 
priedade, declaraçao pessoal ao Conselho Municipal e pagamento de uma taxa. Doze 
nos depois, já em 1843, nova lei manteve as exigências anteriores, reduzindo, para o 
caso dos colonos, o prazo mínimo de residência de quatro para dois anos (56).

0 resultado concreto destas leis foi praticamente nulo em Sao Leopoldo. Era inu 
til fazer tantas exigências aos colonos. Como prestariam declaração ao Conselho, se 
não falavam nem escreviam o português? De que forma apresentariam certidão de proprj^ 
edade, se o governo ainda nao havia liberado a maioria delas? A maior parte nao pos_ 
suía qualquer documento comprovatorio de idade, não tinha a mais leve ideia de como 
conseguir atestado de residência e nem dinheiro para pagar taxas. Além disso a natu- 
ralizaçao nao lhes dava plenos direitos políticos. Segundo a Constituição, os natura^ 
lizados podiam votar nas eleições paroquiais, mas nao podiam ser eleitos para nenhum 
cargo. Sem falar, evidentemente, na existência do voto censitário, que exigia uma 
renda mínima anual (cem mil réis) que boa parte dos colonos sequer sonhava possuir. 
A estes problemas somava-se outro, de cunho religioso: os nao-católicos, isto é, 
maioria dos imigrantes de São Leopoldo, eram inelegíveis para cargos provinciais 
imperiais (57).

15" 
total de habitantes (Tabela 1.10). Estes brasileiros ocupavam cargos importantes (ad 
ministradores,comerciantes, advogados, juízes, policiais), e talvez por isto mesmo a 
aproximaçao tenha sido dificultada. Nao houve nenhum casamento entre brasileiros e 
imigrantes ou seus descendentes.

0 isolamento nao permitiu que colonos e gaúchos se descobrissem. Criou entre e 
les um muro solido, feito de intolerância, desprezo e desconfiança. 0 Império aco 
lheu seus novos habitantes com a mais total indiferença. Encarou-os como estrangei - 
ros, cuja unica tarefa era representar bem o papel de agricultores pacíficos para o 
qual haviam sido chamados. Além das cláusulas estipuladas nos contratos, não lhes o 
fereceu nada que lhes pudesse facilitar a vida. E unânimemente os condenou, quando 
eles reclamaram o direito ãs terras, subvenções, liberdade de culto ou participaçao 
política. 0 "alemao batata" era visto como alguém de hábitos muito estranhos, que pa 
recia gostar de trabalhar, mas se fechava e criava casos demais (53).

Os imigrantes sentiram uma atraçao secreta pelo gaúcho, especialmente o da 
tancia, que lhes parecia, em contraste com eles próprios, garboso, destemido e 
vre, do alto do seu cavalo (54). Mas geralmente os contatos com os habitantes da 
va patria foram amargos. 0 colono culpou-os pela decepção que sofreu^ pelos anos 
luta, miséria e angústia, e nao os perdoou. Sentiu-se inferiorizado diante dos 

que podiam viver melhor que a sua gente. E humilhado por ter que depender

pesar dos gaúchos|nao serem louros, nem mesmo totalmente brancos, 
tao desimportante como o Rio Grande do Sul; o que era o Brasil em 
Alemanha? Por tudo isto o colono fechou-se em brios no seu germanismo.

Por força das circunstâncias adotou alguns costumes locais, na vestimenta, ali 
mentaçao, expressões linguísticas, meios de transporte, comportamento. Distanciou-se 
do alemao típico, como bem notaram os imigrantes recem-chegados. Mas onde pode ape
gou-se â tradiçao. Tentou manter a coesão dos seus como grupo através do antepassado 
comum, valorizando a língua, os hábitos, as comemoraçoes, tradições familiares, reli 
giao, moradia, canções, enfim, as apagadas lembranças comuns da Alemanha abandonada 
(55).
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4. Formas de Organização Religiosa
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Os textos acima, de ficção, retratam com fidelidade algumas das principais 
racterísticas religiosas dos primeiros tempos de Sao Leopoldo, Desde o inicio, 
licos e protestantes, que na Alemanha tinham entre si diferenças marcantes de 
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"Quando Valentim enxergou o reverendo (pastor), disse ã mulher, la vem aquela 
alma penada, que serã que ele quer comigo? Bisbilhotar, pelo visto, que dinheiro ele 
sabe que eu nao dou."

"Qual nada, padre, aqui ninguém repara numa coisa dessas. Fique ã vontade - 
virando-se para a sala - todo o mundo fica proibido de olhar os pês do padre. < 
desobedecer serã castigado pelos céus." (62)
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Império, apesar de sua Constituição liberal em muitos aspectos, baseava-se num regi
me política elitista, fruto evidente da própria estrutura sócio-económica do país. 
Votavam as classes dominantes, as pessoas se elegiam a si mesmas ou a representantes 
de seus proprios interesses. Nao havia intenção de modificar o quadro e nem porque 
permitir a um grupo poíafte de colonos estranhos o acesso ao fechado mundo político 
brasileiro (58).

Os primeiros imigrantes nao trouxeram da Alemanha experiência de expressão polí^ 
tica legal. Baixa renda e posição social impediam-nos de votar, e o regime vigente , 
ainda com muitos resquícios feudais, controlava fortemente suas formas de participa- 
çaocoletiva. Ao chegarem ao Brasil, embrenharam-se na mata, enfrentando dia a dia 
batalha de se manterem vivos. Nada sabiam de eleições, muito menos de política

ca 
cato 

tradi^ 
filosofia de vida, valores culturais^foram obrigados a conviver na colónia. Na
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Tanta insistência em desestimular a naturalização dos imigrantes e, consequente 

mente, sua participaçao e integração na vida política do país, leva a duas conclusões 
a) o Império nao estava preparado para desenvolver uma política consequente de imi 
graçao destinad8 ã pequena propriedade agrícola. Apesar do interesse de alguns e da 
boa vontade de muitos, a política oficial de imigração até 1845 caracterizou-se pela 
inoperancia (basta lembrar que a maioria das colónias criadas ã epoca não progrediu). 
Os interesses dominantes no país nao estavam voltados nesta direção, e sim para a 
grande propriedade. 0 Império nao < 
çao, nao reservou parcela suficiente e constante do orçamento para aquele fim, 
preocupou-se do problema da integração dos colonos na nova pãtria, vedou-lhes a 
sibilidade de expressão política. Nao deu continuidade ao que iniciou, como se 
mover uma política de imigraçao se resumisse a trazer imigrantes para o país; b)

a 
ou 

administraçao do Império brasileiro. Agarraram-se com todas as forças ã sua fatia de 
terra e deixaram o mundo girar lã fora. Respeitavam o Imperador, a Imperatriz, 
toridades constituídas porque esta era a tradição, e assim os pais e avos lhes 
am ensinado (59).

Os raros contatos com a organizaçao jurídico-política e administrativa do Impé
rio e, principalmente, da Província - da qual se tornaram tawtJaàPtRste» dependentes - 
nao estimulavam muito o interesse por tais assuntos. 0 poder Judiciário, por exem 
pio, enfrentava problemas de falta de pessoal qualificado, era moroso, burocratiza - 
do, caro e passível de corrupção (60). 0 Corpo Policial, geralmente a serviço da p£ 
lítica, jã nao gozava de prestígio publico; e para a pacífica São Leopoldo era recru 
tado o rebutalho da força (61). A Assembleia Provincial pouco se importou com a colÓ- 
nia, realidade que os deputados desconheciam e pela qual nao se interessavam muito , 
poisnao podiam capitalizar sobre ela em terrenos eleitorais.

Diante deste quadro o colono se assustou. Invadiu-o um 
çao, de desconfiança generalizada em relação a políticos, administradores, 
funcionãrios do governo, que nao só nao o ajudavam, como pareciam determinados 
tornar sua vida mais complicada, com infindáveis papeladas referentes a terras, 
tratos, deveres, leis, impostos, proibições, Ele. que nao tinha pratica destas 
sas, encolheu-se mais ainda ao fundo de sua ignorância e mal-estar. 0 único tipo 
participaçao política que talvez o mobilizasse seria uma eleição local, para 
lher homens que conhecessem e resolvessem os problemas de Sao Leopoldo. Mas até 1846 
a região continuou na condição oficial de Colónia, não possuindo Camara Municipal.

0 alijamento político dos imigrantes, fruto de um duplo processo - da parte do 
Estado brasileiro e do nível de consciência política dos colonos -, favoreceu poste- 
riormente, como se verã, o desenvolvimento de certas formas de comportamento políti
co, como o "carneirismo", o "voto de cabresto" ou a extrema receptividade a idéias 
totalitárias.
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terra natal guardavam distancia uns dos outros, separados inclusive por regiões geo
gráficas distintas, mas a partir de 1824 tornaram-se "vizinhos de infortúnio", no 
dizer de um Ministro evangélico (63). Católicos e protestantes tiveram que se adap - 
tar a uma mudança brusca e violenta em seus hábitos e práticas religiosas: portado - 
res de tradições muito antigas (principalmente os católicos) e arraigadas, acostuma
dos a serem orientados e a respeitarem uma instituição bem estruturada e hierarquiza 
da, legitima representante na Terra dos poderes divinos - a Igreja -, viram-se de re 
pente sem assistência religiosa. Tiveram que assumir, ao nível de sua consciência e 
realidade concreta de vida, a responsabilidade de levar avante a religião. 0 resulta 
do foi que, vinte anos depois, as formas de lidar com o sagrado estavam muito modifi 
cadas, mal se assemelhando ãs conhecidas no país de origem. Cenas como as acima des 
critas,muito comuns em Sao Leopoldo, jamais poderiam, nem mesmo em imaginação, ter 
acontecido na Alemanha da primeira metade do século XIX, onde havia muita distancia 
entre os fiéis e sacerdotes.

A situaçao dos protestantes foi, desde o início, mais delicada que a dos católi 
cos. A união Estado-Igreja no Brasil permitia aos nao-católicos professarem a religi 
ao apenas pelo culto domestico particular. Os casamentos entre protestantes não ti 
nham valor legal, e seus filhos eram considerados ilegítimos (64). A marginalidade 
a que os evangélicos foram relegados criou-lhes uma situaçãojunajoritária na Ale
manha, passaram a compor um grupo cuja existência legal nao nrateconhecida no país 
de adoçao, e que foi também totalmente esquecida pela terra njatal: a Igrejã Evangêli 
ca Alema considerou os imigrantes como ovelhas perdidas, nao [lhes dispensando, nb'x 
período »®a em estudo, nenhum tipo de assistência, finaneeira\^u^espíritual^.|. (̂Aíij^>^^ 

Com as primeiras levas chegou em 1824 a Sao Leopoldo o Pastor Joao Jorge Ehlers^ 
que ate 1830 recebeu do governo brasileiro, na sua unica atitude simpática aos pro 
testantes, um subsídio de 400$000 anuais. A gestão de Ehlers foi conturbada, dividin 
do o&evangelicos em duas faeçoes, pois o pastor agia mais como um colono comum do 
que como os sacerdotes evangélicos costumavam agir (65). Morando no núcleo de Sao 
Leopoldo, prestou pouca assistência ã populaçao rural. Supervisionou a construção da 
primeira igreja, promoveu cultos e deu algumas aulas. Com as primeiras levas chega - 
ram também os Pastores Carlos Leopoldo Voges, que logo se mudou para São Pedro 
Alcântara, e Frederico Cristiano Klingelhoeffer, que atuou com empenho na área 
Campo Bom, mas morreu em 1838.

Ã ação destes dois pastores resumiu-se ã assistência oficial aos evangélicos 
té 1845. 0 resto ficou por conta dos próprios colonos. Reunindo-se em pequenas 
ciaçoes religiosas, da forma já descrita, elegiam entre eles um homem para ocupar 
funções de pastor. Em 1845, os <

a_ 
asso-

as 
evangélicos, que representavam então 64£ da populaçao, 

tinham construído 8 capelas; isto significai* que, apesar do seu esforço, várias 
cadas ainda nao dispunham de templo onde realizarem 
tando os fiéis de longas caminhadas para alcançarem 
1.22 e 23).

As pequenas comunidades evangélicas criadas na colónia, agrupadas segundo 
critério geográfico, de proximidade entre seus membros, mantiveram total independên
cia entre si, elaborando estatutos autnnomos e funcionando de acordo com a vontade e 
decisão de seus componentes (66). Alguns traços, naturalmente, foram comuns a todqs. 
Os "pastores" escolhidos comportaram-se de acordo com o que realmente eram: pais de 
família sobrecarregados de trabalho, voltados para seus problemas de sobrevivência. 
Nao tinham nenhuma formaçao teológica, sabendo tanto de religião quanto qualquer co_ 
lono, o que equivale a noçoes muito gerais referentes sobretudo ã historia dos pri
mórdios do protestantismo. Os pastores ordenados pela Igreja, chegados pósteriormen- 
te ã colónia, indignaram-se unânimemente com a ignorância religiosa dos imigrantes , 
classificando-eg ca "bárbaros da fé" (67).

Os primeiros pastores eleitos nao se sentiam absolutamente compelidos a mudar 
os hábitos de vida por causa de seus novos cargos. Se gostavam de beber ( e a maio 
ria dos colonos gostava, apesar da proibição oficial do consumo de álcool), continua 
vam a embebedar-se nas Vendas, como continuavam a brigar, a dançar, a praguejar 
dependendo do caráter ou necessidades de cada um, a praticar pequenos negocios 
eitos ou acumular algum dinheiro â custa da inexperiência dos novos imigrantes. Teo
ricamente deviam promover a harmonia entre os fiéis, mas concretamente se meteram em 
todas as brigas havidas na colonia, por vontade própria ou devido â proeminência do 
cargo. Os pastores brigaram entre si, refletindo a luta por prestígio entre as comu
nidades, e brigaram também com parte dos colonos. Por um motivo qualquer, que tanto 
podia ser o local de construção da igreja, a escolha dos membros do coro dominical 
ou a estipulação do salário do pastor - mas dificilmente era por uma questão religw
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rio brasileiro. Isto entretanto nao os ajudou muito. A Igreja católica do Rio Grande 
do Sul atravessava, há bom tempo, um período de profunda crise, ocasionada, entre ou 
tros fatores, pelo abandono a que fora relegada - o bispado de Porto Alegre só foi 
instituído em 1848, dependendo até esta data da distante Rio de Janeiro -, por causa 
da baixa qualidade do clero recrutado e das lutas políticas que dilaceravam o seu 
corpo. Ainda em 1865, escrevia a respeito o Bispo de Porto Alegre, D. Sebastiao D_i 
as Laranjeiras: "cada vez mais me convenço, Exmo. Sr., que, com o clero atual, des - 
graçadamente na sua maioria, perde de um modo assombroso a moralidade publica, e mui 
to sofre a religião.. ?(Z3). Envolvida com seus problemas, a Igreja do Rio Grande nao 
prestou praticamente nenhuma assistência a seus novos fiéis.

Poucos padres atuaram na colonia até 1845, destacando-se entre estes os jesuí - 
tas espanhóis. Um dos padres, António Nunes da Silva, luso-brasileiro residente em

2j 
sa seria os colonos se dividiam em duas ou mais facções, uma das quais inevitável 
mente era chefiada pelo Pastor. As brigas terminavam com a vitoria do grupo do pas 
tor ou com a substituição deste por um outro colono eleito (68). Âs vezes as dispu ~ 
tas eram originadas pelo comportamento do pastor, que certo numero de fiéis ( geral 
mente imigrantes recém-chegados) considerava "agressivo", "imoral" ou "escandaloso^- 
(69).

Da mesma forma que o colono não modificava seus hábitos quando era escolhido 
pastor, os fieis também não o encaravam de maneira diferente depois que era eleito 
para o cargo. Continuavam a tratã-lo como um igual, colono como eles - e até um pou 
co abaixo, pois geralmente não conseguira progredir na agricultura -, tão represen - 
tante de Deus quanto qualquer um de seus vizinhos. Exigiam que o pastor cumprisse su 
as obrigações, porque estava sendo pago por todos para isto.

As comunidades evangélicas costumavam reunir-se aos domingos, para o culto a 
companhado do coro e seguido da leitura de um trecho da Bíblia, interpretado pelo 
pastor, o qual realizava os batismos, confirmações, casamentos, enterros e festas re 
ligiosas, e, principalmente nos primeiros tempos, dava aulas também. Os evangélicos 
tinham o habito de frequentar a igreja e interessavam-se pelos assuntos religiosos.

0 tipo peculiar de organizaçao e desenvolvimento das comunidades religiosas em 
Sao Leopoldo gerou alguns fenômenos antes desconhecidos dos imigrantes. Com o passar 
do^empo afastou-os muito dos ensinamentos religiosos ortodoxos, "puros", como eram 
pregados pela Igreja. 0 que os velhos se lembravam da religião e o que os imigrantes 
mais recentes traziam da Alemanha perdiam-se no vasto universo da experiência comum 
em Sao Leopoldo. A leitura da Bíblia tornou-se "livre" no sentido mais total do ter^ 
mo, ao sabor da imaginaçao sempre muito viva de seus novos intérpretes. Ã série de 
superstições e formas místicas de explicar os fenômenos naturais, muito intensa en 
tre os camponeses alemaes, somou-se rapidamente a variada contribuição brasileira. 0 
uso de ervas nativas e unguentos dotados de poderes considerados sobrenaturais foi 
muito frequente entre os colonos. Os brasileiros mais bem aceitos em Sao Leopoldo, 
nos primeiros tempos, talvez tenham sido os curandeiros e benzedeiras, logo assesso
rados por "aprendizes" teutos: em 1854 contavam-se na colónia um mínimo de 5 curan 
deiros brasileiros e 3 alemaes, além das "benzedeiras ambulantes'J que percorriam to 
das as Picadas", e dos videntes, 2 brasileiros e um teuto-brasileiro (70).

Nao se conhecem em detalhe as principais superstições dos colonos, mas entre _e 
las estavam: um doente podia ser curado por simpatia, as formigas daninhas e outras 
pragas deviam ser expulsas com o auxílio de uma benzedeira, um recem-nascido benzido 
por um curandeiro estaria livre de infortúnios, três raminhos de uma planta rara, 
postos em contato direto com o corpo garantiam casamento rápido e feliz, e ainda 
crença no "mau-olhado", que so podia ser desfeito por alguém entendido no assunto 
(71). A medicina foi talvez o setor mais inteiramente dominado por crenças místicas

- (^ate 1845, havia só dois médicos no núcleo de Sao Leopoldo): não existia uma só d£ 
ença para a qual não houvesse uma causa e uma cura explicadas em termos mágicos(72).

Outro fenômeno típico das comunidades evangélicas da colónia foi a deterioração 
do poder divino do pastor, no qual ninguém acreditava seriamente. 0 fenômeno estava 
relacionado ao fato do pastor nao fazer parte da Igreja^ não possuir formação teoló
gica, nao ter uma posição hierárquica definida em relaçao aos fiéis ou a instituição 
ã qual devia pertencer, e depender totalmente da comunidade que o elegera. 0 pastor 
era um igual; na cabeça dos colonos, um simples mortal, tão ignorante e distante das 
coisas sagradas quanto qualquer um dos seus pobres seguidores.

Os imigrantes católicos nao enfrentaram os problemas jurídicos que tanto 
receram os protestantes. De fiéis de uma religião minoritária e ainda bastante 
seguida na Alemanha, passaram de repente a fazer parte da religião oficial do



São Leopoldo, recebia um salãrio (300$000) do governo. 0 Diretor da colonia acusou-o,
entre outras coisas, de faltar ao culto dominical e exigir dinheiro para ministrar a
extrema-unçao, referindo-se a ele nestes termos: "com o maior escandalo apresenta em
sua Casa uma prostituta e descuida de dar o sacramento do batismo ”(74). Nenhum dos
padres falava o alemao. Sua atuaçao na ãrea rural limitou-se a rapidas visitas, quan
do faziam batismos e casamentos em massa e davam absolvição coletiva. Muitos casais
desistiam de esperar pelo sacramento e viviam juntos ate que o padre oficializasse o
casamento.

Ate a chegada dos primeiros padres de língua alemã, em 1849, os católicos conta
ram apenas com a assistência acima descrita. 0 resto dependeu deles. Vinte anos de
pois da fundaçao de Sao Leopoldo, a minoria católica, que representava 33,3% do to
tal de colonos, tinha conseguido erigir apenas 3 capelas (Tabela 1.22). Os católicos
procuravam manter viva sua religião através das oraçoes caseiras, do ensino domesti
co - que, como ja se viu, era mais bem organizado que o dos protestantes - e, em me
nor grau, através das escolas,. Organizaram também suas associações religiosas, que
funcionavam de forma semelhante ã das evangélicas. 0 "padre” eleito podia ser demitj^
do a qualquer momento.

Muitas vezes o colono - padre ultrapassou os limites de suas funções, assumindo
as de um verdadeiro sacerdote. 0 primeiro jesuíta de língua alema chegado ã colônia,
Pe. Agostinho Lipinski, retratou assim o problema: ”tinham-se metido eles próprios a
organizar um culto leigo. A direção deste culto foi confiada a um colono do meio am
biente. Esse homem,que tinha mais sentimentos piedosos do que juízo reto, afastou-se
insensivelmente do caminho da ordem, permitindo a si mesmo coisas incríveis. Revest_i
do de reles casaca - uma especie da batina, de cujos bolsos espiavam as cartas do ba^
ralho*;aproximava-se ele do altar. Ajudavam-no dois meninos, fazendo de acólitos, en
quanto ele mesmo imitava todas as açoes 14turgicas do padre celebrante. Tinha o seu
missal, entoava a glória e cantava as oraçoes e epístola, o credo, a prefaçao, etc.
Numa palavra, fazia tudo aquilo que alias se achava reservado ao sacerdote ofician -
te, apenas nao vindo a proferir as palavras de consagraçao "(75). Da mesma forma que
os protestantes, os católicos afastaram-se muito da religião oficial.

As diferenças fundamentais no desenvolvimento das religiões protestante e cató
lica ate 1845 dois pontos. Primeiro, no fato dos católicos nao tje-
rem se subdividido em tantas comunidades quanto os evangélicos. Enquanto estes costu
mavamJbrmar uma ou mais associações religiosas em cada Picada, os católicos agrupa -
ram-se em unidades bem maiores (geralmente compostas pelos moradores de duas ou mais
Picadas), as quais mantinham inclusive relações frequentes entre si, como consultas,
auxílio financeiro ou de trabalho, etc. Desta forma o grupo católico permaneceu ate
1845 mais coeso e uniforme do que o protestante, e a razao bãsica para isto, alem da
diversidade de doutrinas, foi certamente o fato dos católicos representarem uma mino_
ria na colonia, necessitando portanto de união para sobreviver como grupo autonomo.
Outra diferença entre os dois grupos residiu na questão do declínio do prestigio e
do poder do padre, que nao foi tão acentuado quanto o do pastor. 0 colono escolhido
para atuar como pastor assumiu totalmente as funções do sacerdote, ja que o protes
tantismo assim o permitia. 0 colono-padre, embora adotando muitas funções exclusivas
do padre ordenado, não possuia o requisito básico para a função: nao era ordenado pe^
la Igreja. Tanto isto e verdade que os colonos-padres, por mais que tivessem se e>ç
cedido em suas funções, nao ousaram proferir a consagraçao.

A convivência entre católicos e protestantes foi pacífica ate 1845: "desde a
fundação da colonia de São Leopoldo, ate o presente momento nao tem havido nela o
menor conflito por matérias religiosas entre as populações dos diferentes cultos "
(76). Embora os casamentos mais frequentes fossem entre pessoas do mesmo credo, a rje
ligião não era considerada impecilho. Casamentos mistos foram comuns, e encarados
com naturalidade na colonia. Nestes casos a religião dos filhos variou segundo as p£
culiarídades de cada família, mas, em geral, seguiram-se eáãs normas; quando o pai
era católico, todos os filhos o eram; quando a mae era católica, alguns filhos ( nor
malmente a minoria) seguiam a sua religião, enquanto os outros se tornavam evangéli
cos, como o pai (77). Nos batismos, os padrinhos eram escolhidos segundo critérios
de amizade e parentesco, nunca de religião: eram comuns padrinhos protestantes em ba
tizados católicos, e vice-versa (78).

Ã custa do próprio esforço, católicos e protestantes construiram na colonia um
universo religioso muito pouco ortodoxo, no qual era tenue o fio que os ligava ãs
suas respectivas Igrejas. Privados de qualquer tipo de assistência, vivendo num mun-
dc^onde sobreviviam os fortes de corpo e espírito, aprenderam a acreditar mais neles
mesmos do que em qualquer outra coisa. Nunca cortaram relações com o sagrado porque,
quando o corpo cansava e o espírito fraquejava, eles precisavam muito, mas muito mes
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2.? mo, da proteção e orientação de Deus, e de todos e tudo que acreditavam estarem pró 
ximos do divino. Contando apenas com padres e pastores improvisados, habituaram-se ã?
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comunicar-se diretamente com o sobrenatural por todos as formas 
todas eram validas para atingir o í ‘
vas, simpatias, superstições, aliando o afrouxamento dos cânones religiosos 
terioso mundo da magia.

Quando chegaram da Alemanha os conscienciosos padres e pastores ordenados, 
choque foi inevitável. Os colonos, protestantes e católicos, haviam se acostumado 
por demais ã intimidade e ao controle do universo religioso por eles criado. 0 colo
no-pastor ejb colono-padre estavam totalmente identificados com a comunidade, no 
fundo representavam a fusão de todos os seus moradores. Foi muito difícil, como se 
vera, traze-los de volta às suas respectivas Igrejas.

Quando o Rio Grande do Sul foi reorganizado, após a Guerra dos Farrapos, perce
beu-se que Sao Leopoldo jã fazia parte do panorama económico da Província. Estava li 
gada a Porto Alegre por uma série de vínculos comerciais, ativados exatamente nos a 
nos de guerra. A colonia formara uma area agrícola trabalhada por mao-de-obra livre 
na Provicia pecuarista. Esta começava a sentir sua importância como mercado consumi
dor e centro abastecedor de alimentos. 0 Rio Grande elevou então Sao Leopoldo à ca 
tegoria de município e seu núcleo ã vila (1846), passando a partir daí a dedicar-lhe 
maior atençao. Esta atençao limitou-se a aspectos que interessavam diretamente 
Província, como, por exemplo, a melhoria das ligações Porto Alegre - Sao Leopoldo.

No restante, Sao Leopoldo continuou tao esquecida quanto antes. Basta lembrar 
que o primeiro organismo encarregado de cuidar especificamente dos imigrantes - a 
gencia Oficial de Imigraçao - só foi criado em 1864.

A partir da época da presidência de Caixas (1842 - 1846), mas especificamente 
depois da pacificaçao da Província, houve determinação do governo em melhorar o esta 
do das Picadas e abrir novos caminhos, para facilitar o escoamento dos produtos agri 
colas atéjbs portos (79). As Picadas, ate então transitáveis apenas por homens e ani 
mais,puderam, aos poucos, ser percorridas também por carroças. A partir daí elqs se 
encarregaram de quase todo o transporte entre o lote de terra e o rio, e vice-versa. 
As carroças coloniais, com quatro rodas, " de construção solida, e com eixos de pau 
ferrado ou de ferro (...) tendo todas elas correntes de ferro e aparelhos próprios 
para nas descidas de coxilhas e montanhas poderem segurar as rodas", tornaram-se el_e 
mento característico da zona de colonização alema (80). Em 1859 havia 300 delas. Pu 
xadas por 2 a 6 cavalos, dependendo do terreno, eram vagarosas (faziam em média meia 
légua por hora), mas representaram um enorme progresso no sistema local de transpor
tes.

Em 1852 foi inaugurada no rio dos Sinos a navegaçao a vapor, reduzindo o tempo 
de viagem de Sao Leopoldo a Porto Alegre de mais de um dia para 6 horas$mais tarde, 
4 horas. Os vapores (em 1858 havia dois, fazendo o percurso duas vezes por semana, e 
em 1870, 3, cinco vezes por semana), pertencentes a imigrantes, foram os maiores res 
ponsãveis pela ativaçao do comércio com Porto Alegre durante a década de 1850. Os 
vapores afastaram muitas das pequenas gabarras que antes trafegavam pelo rio, fazen
do o seu numero diminuir bastante (81).

No mesmo período em que ocorriam estas modificações no sistema de transportes , 
foi retomada a corrente imigratória, desde 1848 a cargo do governo provincial. A p£ 
pulaçao de Sao Leopoldo voltou a crescer a índices elevados, registrando entre 1845 
e 1850 um aumento do numero de habitantes de ordem de 32,5^ (Tabela 1.6) (82).

Foi preciso rasgar novamente a mata para abrigar os moradores recem-chegados e, 
principalmente, os descendents de antigos colonos saídos do lote paterno. Abriram-se 
novas Picadas. A marcha da colonização avançou rapidamente para oeste e leste, alcan 
çando os rios Caí e Taquari (83). A partir de 1850 transcendeu os limites de Sao Leo 
poldo, desdobrando-se em outras colónias (Santo Angelo, Santa Cruz, Nova Petrópolis, 
etc), criadas em função e ã sombra do velho centro. Embora a abertura das novas Pica 
das tenha sido muito desorganizada (a maior parte foi aberta por antigos colonos que 
haviam comprado terras), concretamente: representou uma ampliaçao considerável da ã 
rea produtiva de Sao Leopoldo (84).

A melhoria do sistema de comunicações,
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0 processo de ocupaçao e legalizaçao das propriedades fundiárias em Sao Leopol
do desenvolveu-se de modo extremamente confuso ate 1845. Desta data em diante, foi 
simplesmente caótico. Às dificuldades anteriores, ainda nao resolvidas, somaram-se 
outras,que acabaram por transformar em 1869 a ex-colônia numa verdadeira arena, onde 
todos brigavam, mas poucos venciam. Na base desta transformaçao estavam dois fenôme
nos antes desconhecidos: a alta dos preços e a concentração da propriedade da terra.

Durante os primeiros vinte anos de colonização, o preço da braça quadrada de 
terra manteve-se estável, com um ligeiro aumento entre 1,5 e 5,0%. Depois de 1845, 
ocorreu o primeiro boom: em dois anos apenas (1845-1847), os preços subiram entre 
2,1 e 4,7%. Na década seguinte, Sao Leopoldo registrou sua maior alta:¥<1857 a braça 
quadrada de terra nas velhas áreas já valia, dependendo da localização, entre oito e 
quatorze vezes mais que em 1850 (87). As áreas recentes também foram atingidas pelo 
fenomeno, com elevações um pouco menores: o preço da braça quadrada em Picadas parti 
culares aumentou neste período de duas a sete vezes mais (Tabela 1.4) (88)i Embora 
nestas áreas a alta tenha acontecido ligeiramente mais tarde (entre 1857 e 1863), 
fenomeno aí foi mais brusco, pois as Picadas novas nao chegaram a conhecer o longo 
período de estabilidade ocorrido nas velhas regiões.

A primeira alta, entre 1845 - 1847, foi ocasionada pelo próprio surto de cresci^ 
mento que Sao Leopoldo conheceu neste período. A segunda alta, na década de 1850, re 
velou-se um desdobramento da primeira, acrescido de um fator novo: a proibição da 
doaçao de lotes, imposta pela Lei de Terras de 1850. A partir daí as terras só pude
ram ser vendidas (89). Antes fartas e gratuitas, elas passaram a ser cotadas a pre
ços cada vez mais altos no mercado, especialmente as situadas na periferia da vila. 
Com o objetivo de aproveitar esta situaçao, surgiram os especuladores. Estes, por 
sua vez, forçaram por todos os meios uma alta fictícia dos preços, que veio se 
mar a alta anterior, resultante da expansao da colonização. Enquanto para uns a 
priedade do lote continuou, como no início, uma questão de sobrevivência, para 
tros transformou-se num lucrativo comércio.

Os especuladores - geralmente antigos colonos que ate então haviam se dedicado 
ao comercio - adquiriam do governo terras devolutas, a preço mínimo, e depois as lo 
teavam e vendiam por elevadas quantias, lucrando até 600% em cada transaçao. Compra 
vam também lotes pertencentes a colonos, para fins de revenda a preço alto. Foi co - 
mum vários particulares se unirem em Sociedades, algumas das quais - como a Hosking 
e Miranda -, se tornaram muito poderosas.

Os especuladores dispunham de vários meios para forçar a elevaçao dos preços. 
Quando a venda era feita em hasta pública (a maioria), costumavam disputar entre si
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e o crescimento da colonização reflexos do interesse econo 

mico da Província pela área alema, a partir de 1845 - aceleraram ainda mais o procejs 
so de expansão de Sao Leopoldo e sua integração ã economia de mercado. Nada na Pro - 
víncia contrariava o crescimento do vale dos Sinos, pois as atividades desta área 
nao se chocavam com os interesses dominantes de estancieiros e charqueadores. As prã 
ticas económicas de colonos e vaqueiros corriam paralelas, complementando-se, ãs ve 
zes, - como no caso da compra de gado pelos imigrantes, destinado ao artesanato do
couro, c^ia venda deste aos gaúchos -, mas jamais oncorrendo entre si.

A partir de 1845, portanto, Sao Leopoldo deu o grande salto para o desenvolvi - 
mento económico. Sua populaçao cresceu 75% entre 1845 e 1857, espalhando-se pelas 
dezessete novas Picadas abertas na mata. As exportações aumentaram 151,21% no mesmo 
período, o número de estabelecimentos artesanais quintuplicou, o de escolas dobrou 
(Tabelas 1.6, 11, 15, 16) (85).

0 acelerado crescimento de Sao Leopoldo provocou mudanças radicais na estrutura 
interna da colonia. Houve alterações sensíveis e rapidas no processo produtivo, na 
rede fundiária, relações sociais, plano político, religião, na maneira doshomens en 
cararem a si proprios, aos outros homens e ao mundo em que viviam. Tudo se tornou 
mais complexo, conflitante e cheio de nuanças. A Sao Leopoldo de 1874 tinha muito 
pouco a ver com a de meio século atrás, quando 126 imigrantes foram deixados a pré 
pria sorte na clareira aberta na mata. Como escreveu um velho colono: "Tudo está mu 
dando depressa demais (...) eu ando como as vacas andam, mas eles andam como quatro 
cavalos fogosos juntos (...) penso que eu fiquei velho e cansado para compreender as 
coisas, ou então eles estão nervosos demais e nao sabem o que fazem" (86).
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Depois de uma enorme quantidade de processos e disputas, a situaçao acabou 
cando assim: Schmitt e Kraemer tiveram grandes lucros com a venda dos lotes no 
dre Eterno. Embora tenham perdido uma causa que lhes moveram, por questões de 
tes, alguns alemaes das Quatro Colonias, eles receberam dinheiro de vários dos 
vos proprietários do Padre Eterno para defende-los em processos judiciais ( proces
sos estes ocasionados pela medição propositadamente errónea que os proprios Schmitt 
e Kraemer haviam mandado proceder). A Cia. Hosking e Miranda também lucrou muito 
com a venda das terras devolutas, compensando plenamente o valor das fatias que al 
guns luso-brasileiros haviam perdido com o loteamento do Padre Eterno; e ainda rec£ 
beu.200 mil reis de cada proprietário das Quatro Colonias, para que os defendesse no 
processo contra o Padre Eterno, garantindo-lhes as propriedades. Os pequenos colo 
nos e que foram prejudicados em toda a questão: compraram seus lotes a preço alto , 
gastaram dinheiro em processos judiciais, brigaram seriamente uns com os outros, a 
tormentaram-se durante anos com medo de perderem as terras, e alguns ainda tiveram 
a area de seus lotes diminuída (o governo acabou por reconhecer os direitos dos co 
lonos estabelecidos em boa-fé no Padre Eterno, prejudicando os proprietários dos lo 
tes vizinhos) (90).

A alta de preços tornou problemática, para o colono médio, a compra de um lote 
para morar. 0 que dizer, então, das terras que os antigos costumavam comprar para 
os filhos, nas zonas pioneiras? A pouca terra passou a ser subdividida entre os muj^ 
tos descendentes (91). 0 retalhamento dos lotes - já por si tão pequeninos - provo
cou o empobrecimento de muitas famílias: "é bem amargo" - comentou um imigrante da 
segunda geraçao - " ver que nao vou darVmeus filhos aquilo que recebi, que é um pe- 
daçofde terra para trabalhar (...) Penso que trabalho tanto para oferecer ã minha fa. 
mília menos do que tive antes de começar a trabalhar" (92).

Muitos membros destas famílias empobrecidas abandonaram a área rural para se 
tornarem empregados de casas comerciais ou artesanais da vi3?a e depois (a partir de 
1864) cidade de Sao Leopoldo. Alguns continuaram agricultores, mudando-se para fora 
do município, enquanto outros se fixaram nos centros urbanos(principalmente Porto 
Alegre, Rio Grande e Pelotas), para se dedicarem ao artesanato. Houve quem emigras
se para Buenos Aitts e o Estado Oriental (93).

Apesar da fome de terras empurrar a mata cada vez mais para longe e expulsar 
muitos moradores para fora de Sao Leopoldo, com o decorrer dos anos o tamanho ofic_i 
al do lote colonial diminuiu: passou dos 77,4 hectares iniciais para 48,4 hectares 
a partir de 1861, e para 25 hectares depois de 1889. A redução do tamanho do lote - 
que agravou a instabilidade do colono, tornando-a crónica - foi motivada pelo in
teresse do governo, e especialmente dos particulares, de ganharem mais com as tran
sações de terras (94).

Outros problemas vieram dificultar ainda mais a vida do colono médio. A proibj^ 
ção da doaçao de terras, por exemplo, contida na Lei de 1850, foi responsável pelo

^25 
os lances referentes a terrenos grandes, para elevar o preço a um nível inacessível 
aos colonos médios. Retalhavam o terreno em pequenos lotes, vendidos depois a pre^ 
ços proporcionalmente mais altos. Quando a venda era direta, sem passar por hasta 
publica, consguiam a conivência das autoridades para obteres na avaliação prévia um 
preço elevado. No caso de um terreno pequeno, sem possibilidade de loteamento, ofe
reciam seus préstimos ao colono interessado na compra, agindo geralmente da seguin
te maneira: o particular ou a Companhia, valendo-se de suas relações e conhecimento 
da burocracia, comprometia-se a resgatar o lote para o interessado, em 
comissão.

A intrincada questão ocorrida no Padre Eterno - onde moraram Jacobina e Joao 
Jorge Maurer, líderes da revolta "mucker" - ilustra bem a situaçao criada pelos es 
peculadores. Dois antigos colonos, Schmitt e Kraemer, compraram a fazenda Padre E_ 
terno, localizada a oeste dos Dois Irmãos (Mapa 1.3). Nela abriram duas Picadas - a 
do Ferrabraz (dividida em zona norte e zona sul) e a da Bica -, e a partir de 1847 
colocaram os lotes ã venda. Como sempre acontecia, os dois estenderam os limites 
da Fazenda, levando-a a invadir as terras limítrofes, pertencentes a luso-brasilei
ros e a alemaes estabelecidos em Dois Irmãos e Quatro Colonias. Os prejudicados 
traram com processo na Justiça, mas perderam a causa. Os grandes proprietários 
so-brasileiros, julgando-se lesados, uniram-se^oderosos comerciantes alemaes e 
peculadores rivais de Schmitt e Kraemer, e formaram uma Companhia imobiliária, 
Hosking e Miranda. Esta Companhia obteve do governo permissão para comprar as 
ras devolutas situadas no fundo da Fazenda do Padre Eterno, e por sua vez também es 
tendeu ilegalmente os limites das terras compradas, fazendo-as entrar pela antiga 
Fazenda e Picadas vizinhas.
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26 agravamento de uma questão que assustou os moradores de Sao Leopoldo durante anos: a 
divida colonial. Desde o momento em que chegava ã colónia o imigrante já estava de 
vendo ao governo brasileiro. Na maioria dos contratos as despesas com o transporte , 
alimentaçao, sementes e ferramentas iniciais, e mais os subsídios dos primeiros tem 
poSjconstavam como empréstimos, que deviam ser restituídos ao governo. Ã esta dívida 
acrescentou-se a partir de 1850 a contraída na compra de lotes, totalizando quantias 
que o trabalho da maior parte dos imigrantes nao conseguiria jamais pagar (95). De 
senvolveu-se em Sao Leopoldo um sentimento de revolta contra a dívida. Os colonos a 
chavam-na injusta, e a maioria nao desejava pagã-la, mesmo os que tinham meios para 
isto (em 1866, quando a Assembleia Provincial votou sua cobrança imediata, a ãrea a 
lemã ficou praticamente em pé de guerra). A questão foi parcialmente resolvida pela 
prôpri^Assembléia, que em 1869 voltou atras, concordando em limitar o montante da djí 
vida ao pagamento dos loteá^perdoando o restante (96).

0 processo tao confuso de crescimento de Sao Leopoldo gerou ainda uma série de 
problemas, que quase levaram ao desespero a maioria dos imigrantes. Os mal-entendi - 
dos foram de vários tipos, acumulando-se com o passar dos anos: imigrantes chegados 
hã pouco da Alemanha, mas ainda sem lotes demarcados, cansavam-se de esperar e abri
am eles mesmos uma Picada (como a Picada Nova), apossando-se ilegalmente das terras. 
Havia os que se recusavam a assinar o título provisorio de propriedade e o termo de 
compromisso com o governo, com medo da dívida colonial, os que vendiam o lote antes 
de sua quitaçao total,contrariando dispositivo legal, ou os que nao mandavam fazer a 
medição prévia das terras, por acharem que as custas deviam correr por conta do g£ 
verno. As demarcações de lotes e Picadas - que vinte e cinco anos depois continuavam 
tao falhas quanto no início - faziam as terras de uns invadirem as dos outros, pro
vocando ãs vezes ate a mudança de rumo da Picada, além dos intermináveis processos 
na Justiça. Em resumo, brigaram colonos contra colonos, colonos contra governo, co 
lonos contra particulares, Picadas contra Picadas, colonos unidos a particulares con 
tra Companhias, Companhias e governo contra colonos, etc, etc, (97).

Como resuhado do conjunto de modificações ocorridas em Sao Leopoldo apos 1845 , 
desenvolveu-se aí um outro fenômeno novo: a 
Em 1870, 50% dos proprietários de lotes nas 
estava localizada a cidade) detinham entre 70 e 77% das terras (98). Nas regiões 
centes, o fenômeno foi ainda mais acentuado: em 1870, 50% dos proprietários eram 
nos de 71 a 82% das terras da Picada do Verão, Ferrabraz e Bica. Isto significava 
que neste ano metade do numero de famílias desta região possuía entre 73 e 86% 
ãrea de cada Picada citada; ou ainda, < 
tal destas Picadas (Tabela 1.12) (99). Se disessem respeito a todo o Rio Grande 
Sul estas cifras nao seriam significativas, pois o grau de concentração fundiária 
ra aí muito maior. Mas levando-se em conta que na zona alema foi doado ou vendido 
princípio um lote a cada pai de família ou 
so de concentração de terras foi muito expressivo, e 
de século para que se desenvolvesse plenamente (100).

Os processos detonados apôs 1845^> provocaram o empobrecimento da maioria dos co 
lonos,em benefício de uma pequena camada. Os pobres de 1870 continuavam como os pio
neiros mortos em 1849: deixavam um património médio entre 1200 e 1500 mil réis, com 
posto de um lote ou uma fraçao de lote, a casa, alguns animais, poucos móveis. Os rjí 
cos deixavam um património médio de 300 mil réis, os muito ricos conseguiam acumular 
6000, 7000, 13.000 e ãs vezes 18.000 mil réis, a maior parte aplicada em terras 
(101).

A "sociedade igual" que habitara a colónia até 1845 estava cindida em 1874. 
Quando a febre de terras começou a baixar e o governo passou a emitir regularmente 
osftítulos de propriedade (a partir de 1869), o novo panorama fundiário já estava 
cristalizado, era irreversível. Daí em diante foi muito difícil enriquecer ã custa 
do comércio de terras em Sao Leopoldo (102).

Em 1874 os verdadeiros donos de Sao Leopoldo eram os comerciantes. Eles tinham 
se transformado nos mais ricos, poderosos e influentes habitantes da ex-colônia.Eram 
poucos ( em 1859, apenas 71), mas uma decisão deles pesava mais do que a de todos os 
outros moradores reunidos.

Quando Sao Leopoldo deu o grande salto para o desenvolvimento, a partir de 
1845, os comerciantes foram os únicos a estarem preparados para saltar junto, e abo^ 
canhar a melhor parte das novas conquistas económicas. De certa forma foram eles mejs 
mos que prepararam o salto. Embora a colónia tenha progredido, nos seus primeiros 
vinte anos de vida, ã custa do trabalho e sacrifício de todos, os comerciantes e 
que primeiro romperam o círculo fechado da economia colonial; drenando a produção a
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grícola do lote atê Porto Alegre, do produtor ao consumidor, tornaram-se o elo de li^ 
gaçao entre dois sistemas económicos diversos. Foram preparando a colónia para abrir 
suas portas ãs leis da economia de mercado, e neste meio tempo tornaram-se os únicos 
colonos a acumular algum capital. Quando a produção de Sao Leopoldo cresceu bastan - 
te, a ponto de atrair a atençao de Porto Alegre - ou seja, quando o sistema económi
co da Província passou a intervir diretamente e a ditar as regras na economia da a. 
rea alema -, os comerciantes estavam bem no centro desta transformaçao. Era, então , 
impossível a Porto Alegre alcançar a área produtora sem antes passar por eles; como 
era impossível aos colonos atingir os consumidores sem o concurso dos comerciantes.

As formas de domínio do comerciante sobre o agricultor tornaram-se mais diversj^ 
ficadas e eficazes após 1845. 0 principal trunfo do comerciante continuou a ser o 
controle do sistema de preços (103). A melhoria do sistema de transportes nao modifi^ 
cou o panorama. Acentuou suas desigualdades: as carroças grandes e solidas carrega - 
vam muito mais peso do que as mulas, mas eram bem mais caras; os vapores entregavam 
rapidamente as mercadorias, mas o custo unitário do transporte era muito mais eleva
do do que o das pequenas gabarras. A diferença de preços mula-carroça e gabarra-va - 
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pidez), sobre o comerciante-transportador. Como resultado, < 
crar mais: em 1874 já vendia os produtos em Porto Alegre com um acréscimo de 55 
62^ (104). Isto restringiu o acesso ao já fechado mundo do comercio. 0 colono 
1840 podia sonhar em um dia transportar, ele mesmo, suas mercadorias em lombo de 
la ou|numa gabarra; o de 1870 limitava-se a ouvir o chiar das carroças com eixo 
ferro e o distante apito dos navios a vapor.

Aos poucos o comerciante controlou todos os aspectos da vida económica de 
Leopoldo. Era ele quem orientava a produção e sugeria aos colonos as culturas que 
mais lhe interessavam. Quando um agricultor estava em dificuldades, concedia-lhe cre 
dito^ia Venda e fornecia sementes^tendo como garantia as futuras colheitas. Os imi 
grantes recem-chegados tinham direito a empréstimos ate que a terra começasse a pro 
duzir. As trocas, no início feitas à vista, passaram para o sistema de contas-corren 
tej*: cada mercadoria» comprada ou vendida pelo colono era anotada num livro, na colu 
na "deve" ou "haver", conforme o caso. Nunca corria dinheiro nas transações: eram to 
das à base de permuta (105). 0 agricultor estava irremediavelmente preso ã Venda. E. 
ra sempre devedor; o comerciante, credor.

As relações entre o comerciante da vila e o da área rural mantiveram-se seme 
lhantes as de épocas anteriores. Nenhum deles teve condiçoes de açambarcar sozinho 
todo o comércio, desde o lote ate Porto Alegre. Na década de 1860, entretanto, come
çou a|esboçar-se um novo fenómeno, que nos anos setenta viria modificar sensivelmente 
este quadro: o aumento da influência direta de Porto Alegre sobre as Picadas. Os ne 
gociantes alemães estabelecidos na Capital da Província tentaram, desde a introdução 
da navegaçao a vapor (1852), entrar diretamente em contato com os produtores, dispen 
sando os intermediários. Nesta época, os comerciantes rurais também fizeram tentati
vas de alcançar Porto Alegre sem passar pela vila, e houve até muitos colonos que co 
meçaram a entregar seus produtos na capital e ai adquirir os artigos de que necessi
tavam. Por um momento pensou-se que a vila de Sao Leopoldo perderia sua posição de 
intermédiário comercial. Mas pouco depois tudo voltou ao normal. Os negociantes de 
Porto Alegre nao tiveram condiçoes de vencer a barreira dos poderosos comerciantes 
do núcleo; os colonos começaram a perder muito tempo com o transporte (agravando-se o 
problema pela falta de pratica no assunto) e depois de algum tempo nao dispunham 
mais de meios para arcar com as despesas. E o comerciante rural, preso ao do núcleo 
por uma série de contratos, também desistiu do empreendimento. 0 esquema montado nos 
primeiros vinte anos revelou-se sólido.

Mas os negociantes de Porto Alegre nao desistiram facilmente de comprar mais ba 
rato os produtos agrícolas. Aos poucos começaram a abrir brechas no esquema existente: 
na década de 1860, por exemplo, conseguiram estabelecer vínculos diretos com várias 
Vendas das Picadas, excluindo a cidade desta transaçao. Os comerciantes rurais passa, 
ram assim a viver de dois tipos de negocio: um (a maioria) feito através da cidade 
de Sao Leopoldo; outro, diretamente com Porto Alegre, Os negociantes da capital colo 
caram então em campo mais uma arma: o caixeiro-viajante, o Musterreiter, que vendia 
aos comerciantes rurais produtos das casas de Porto Alegre. Montados a cavalo, se
guido pela mula carregada com duas pesadas sacolas, o Musterreiter percorria as Pica, 
das , vendendo a credito suas mercadorias. Mais do que o correio, os jornais e a 
própria cidade, ele foi o elemento de ligaçao entre o mundo rural teuto e Porto Ale 
gre: trazia e levava cartas, relatava as últimas novidades, contava casos e anedotas- 
Seu trabalho era cansativo e difícil, mas teve êxito: no final da década de 1860 as
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Picadas comprovam quase todos os seus produtos (106), Os Musterreitern, entretanto, 
só atendiam a uma parte dos interesses dos negociantes de Porto Alegre: so vendiam , 
nao compravam.

0 golpe final no i 
trada de Ferro. Em 1874 os trilhos ligaram Porto Alegre a Sao Leopoldo, 
garam a Hamburgo Velho, em 1904 alcançaram Taquara (107). 0 velho 
próximo demais da capital, longe demais das Picadas: a partir de então a produção a 
gricola passou a ser escoada por Hamburgo Velho, e depois Taquara. Inaugurou-se um 
novo período da história de Sao Leopoldo ctíjo estudo nao interessa a este trabalho. 
Importa aqui lembrar que até 1874 o comércio foi a atividade mais lucrativa da velha 
colónia (108).

0 artesanato desenvolveu-se muito em Sao Leopoldo depois de 1845, embora de for 
desigual nas diferentes regiões. No centro urbano cresceu e assumiu novas formas;
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nas velhas ãreas rurais tendeu a decair, enquanto renascia nas ãreas recentes. Ã i 
dida em que Sao Leopoldo progredia, o artesanato se diversificava. Aos artigos , 
primeirajnecessidade fabricados no início somaram-se outros, considerados então " < 
luxo": chapéus, charutos, vinho, licores, joias; apareceram até alguns fabricantes 
de altares, calendários e instrumentos musicais (Tabela 1.15) (109).

Nas areas rurais mais antigas a situaçao do pequeno artesao tornou-se muito dl 
ficil. Sua maior fonte de renda - o artesanato do couro - regrediu desde o início da 
década de 1860: em 1843 os produtos derivados do couro chegaram a representar 48,3% 
do total exportado de Sao Leopoldo, mas- em 1870 esta parcela estava reduzida a 18,7% 
(Tabela 1.14). A matéria-prima, comprada fora de Sao Leopoldo, encareceu muito neste 
período, enquanto o preço do produto transformado continuou estável (110). Os colo 
nos médios nao tinham condiçoes de criar muito gado nos seus pequenos lotes. Os 
grandes proprietários teutos também davam preferência ã agricultura, apropriada ao 
solo fértil do local e atividade que nao enfrentava a concorrência dos estancieiros 
gaúchos: até 1874 as únicas criações relativamente importantes em Sao Leopoldo foram 
as de frangos e porcos (Tabela 1.12). Bois e cavalos eram em pequeno número, o sufi
ciente para o transporte e o trabalho domésticos (111). Dependente da complicada p£ 
lítica de pregos vigente na área pecuarista do Rio Grande do Sul, o artesanato do 
couro na região alema teve seu desenvolvimento freiado. Somente mais tarde, quando a 
matéria-prima passou a ser transformada industrialmente, o vale dos Sinos tornou-se 
um dos polos nacionais do desenvolvimento da industria do couro.

Ã regressão do trabalho do couro (que, apesar disto, continuou atividade expres 
siva) , aliaram-se outras dificuldades para o artesanato nas velhas ãreas. Localiza - 
das perto da vila, primeiras a serem beneficiadas com a melhoria do sistema de comu
nicação, tiveram também desde o início um comercio mais ativo, intensificado após 
1845. 0 artesao destes locais enfrentou a concorrência acirrada dos produtos importa 
dos pelo comerciante, ou vendidos na vila tornada tão próxima. Muitos foram obriga - 
dos a abandonar a profissão, como os fabricantes de azeite, tecidos e ferramentas.

0 comerciante rural - que enriquecera - aplicou parte do dinheiro na fabricaçao 
de artigos, que ele próprio vendia. Ao contrário do artesao-agricultor, que geralmen 
te trabalhava em sua própria casa, montou estabelecimentos artesanais, pequenas ofi
cinas, onde a técnica continuava rudimentar, mas a possibilidade de atendimento do 
publico era muito maior. Nos estabelecimentos trabalhavam em média entre duas e seis 
pessoas, parentes do dono e membros das famílias empobrecidas, sem terra suficiente 
para o sustento de todos os seus membros. Os salários eram baixos. Nao havia divisão 
técnica do trabalho, todos no estabelecimento faziam tudo; existia um mestre, 
função de supervisionar os outros. Embora estas oficinas tenham sido modestas 
1874, representaram papel importante na evolução de Sao Leopoldo: foram os primeiros 
locais onde o trabalhador perdeu a propriedade dos meios de produção.

0 pequeno artesao independente praticamente desapareceu nas velhas ãreas. Gran 
de parte emigrou para a vila de Sao Leopoldo e centros urbanos brasileiros. A maio 
ria continuou, ate 1874, associando a agricultura - atividade principal - ao traba - 
lho artesanal, para suprir as necessidades domésticas e de vez em quando aumentar um 
pouco a renda. A regressão do artesanato nas velhas áreas, entretanto, nao foi con£ 
tante desde então. Depois de 1874 (quando a cidade de Sao Leopoldo perdeu a suprema
cia comercial), ocorreu um recrudescimento da atividade artesanal nestas regiões, um 
curto período de prosperidade. A decadência definitiva só viria depois de 1890 
(113).

Nas Picadas colonizadas há menos tempo o artesanato renasceu, cumprindo ciclo 
semelhante ao das velhas regiões. Afastadas da vila, mais difíceis de serem alcança
das pelos novos meios de comunicação, as áreas recentes conheceram no início apenas
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um minguado comercio. E começaram tudo de novo, trilharam o mesmo caminho, como se o 
tempo tivesse voltado atrás: os excedentes agrícolas passaram a ser comercializados, 
surgiram as primeiras Vendas, os transportadores, a longa ponte de intermediários. A 
pareceria artesao. 0 comerciante rural assenhorou-se do melhor negócio. Grande parte 
dos moradores so conseguiu ser agricultor-artesao.

A diferença e que nas areas novas o processo foi mais rápido. Colonizadas 
o signo da especulação e do progresso económico de Sao Leopoldo, estas regiões conhe 
ceram desde o inicio a alta de preços e a concentração fundiária. Muitos de seus co 
merciantes eram filhos de comerciantes das velhas áreas: abriram suas Vendas em mui 
to melhor situaçao que os pioneiros, nao conheceram os tempos difíceis. E apesar de 
mais isoladas, as Picadas novas já podiam contar com um sistema de transportes monta 
do, que facilitava o escoamento dos produtos. Em 1874 as regiões recentes já estavam 
a beira da regressão artesanal registrada nas Picadas antigas: só nao seguiram o mes 
mo caminho porque foram beneficiadas pelo recrudescimento do artesanato ocorrido a 
partir de 1874. Elas também só entraram em decadência definitiva na década de 1890.

Na vila e depois cidade de Sao Leopoldo o panorama foi diferente. 0 artesanato 
ai cresceu, floresceu, principalmente depois que alguns comerciantes aplicaram parte 
do dinheiro em estabelecimentos artesanais, diversificando suas atividades. Maiores 
que os das Picadas, estes estabelecimentos empregavam em media de quatro a dez pes 
soas e ja esboçavam um principio de divisão técnica do trabalho. A técnica, entretan 
to, continuou rudimentar. Dispondo de capital, beneficiado pela melhoria da rede de 
transportes - que atingiu diretamente a vila -, frequentemente em contato com a área 
brasileira, contando com uma clientela mais abastada e eliminando os intermediários, 
o artesanato urbano pode desenvolver-se liVremente: em 1858 o numero de estabeleci - 
mentos, localizados em sua maioria na vila, quintuplicou em relaçao a 1843 (Tabela 
1.15). É verdade que muitos artigos antes fabricados na colónia foram eliminados, de 
vido ã concorrência com as mercadorias chegadas de Porto Alegre. Mas em compensação 
surgiram novos ramos artesanais, que na vila encontravam campo fértil para se desen
volver®»: ê o caso das olarias, da construção de barcos, das marcenarias e ferrari - 
as. Isto sem falar dos fabricante de artigos"de luxo", dos chapeleiros, alfaiates,sa^ 
pateiros, dos ourives^que tinham na cidade seu melhor mercado.

A forma que assumiu o processo de desenvolvimento do artesanato no núcleo ( con 
trole de grandes capitais, em parte comerciais) nao deixou muita margem para o fl<3 
rescimento do pequeno artesanato. Havia na cidade de Sao Leopoldo alguns pequenos ar 
tesaos independentes que progrediram. A maioria, entretanto, continuou pobre, instá
vel (114).

Em 1874 já se notavam claras diferenças entre a 
Leopoldo. Embora o núcleo, durante todo o século XIX, 
canhado, : 
como o

A principal razao disto foi o 
da populaçao. Grandes proprietários, comerciantes 
e necessitavam criar um modo de vida que os diferenciasse do restante da populaçao, 
fosse condizente com sua nova posição sócio-económica. A primeira providência que t£ 
maram foi se afastar fisicamente das Picadas, onde já quase nao iam, e pelas quais 
começaram a alimentar certo desdém. Em 1872, dizia a respeito um comerciante da cidja 
de: ” As Picadas tem muita riqueza natural mas seus habitantes nao sabem aproveitar 
dela. Sao cabeçudos e nao sabem onde tem o nariz" (115). A segunda providência foi 
dotar a cidade de ruas bem traçadas, casas melhores e maiores, iluminação adequada, 
administraçao organizada, e de tipos de lojas, serviços e profissionais que a area 
rural naojconhecia: correio, cartório, farmácias, estalagens, livrarias, imprensa pró 
pria, etc. Apareceram os funcionários públicos, advogados, médicos, boticários, ejs 
crivaes, jornalistas, todos com situaçao muito superior ã de qualquer habitante da 
Picada.

A terceira providência foi adquirir novos hábitos;acordar e dormir mais tarde , 
mobiliar melhor a casa, refinar a linguagem, as vezes comprar um ou dois escravos; a 
purar a vestimenta e a alimentaçao, organizar reuniões sociais em casa, participar 
das Sociedades recém-criadas {em atividades de canto, conferências, teatro, esportes, 
bailes), passear ã tarde com a família pela praça, comentar na cervejaria, com um 
grupo selecionado, os assuntos políticos do dia (os homens), assistir ao mesmo culto 
dominical; as mulheres, limitadas na cidade aos serviços domésticos, perderam a im 
portância^jecgr^nica que tinham nas Picadas, e consequentemente começaram a pesar me 
nos nas àwsa^eaee/familiares e a abdicar de parte de sua liberdade pessoal,tornando - 
se mais recatadas e submissas aos pais e maridos (embora tenham continuado em posi-



I

2. Formas de Organizaçao Social

Sao Leopoldo: ir

'•

quando uns habitavam a ãrea rural

1

al

do

de 
e 

te

os 
so

em
a

seus membros. Ser parente entre si constituía razao 
com 

> a

5 >

50 
çao superior ã da mulher gaúcha da época)1(116). A quarta providencia foi criar ou 
estreitar os laços de parentesco entre os membros mais ricos do Município, para re 
forçar a fortuna e aprimorar a linhagem: os noivos jã nao eram escolhidos indiscri
minadamente, devia-se pensar em^fazer um bom casamento". Quando todas estas modifi
cações foram completadas, notou-se que havia um abismo entre o mundo urbano e o mun 
do rural.

Em 1869 um velho colono expressou assim seus sentimentos a respeito da vida 
Meu sobrinho Cristiano, filho do meu falecido (irmão) Jaco, diz 

mim que Sao Leopoldo cresce muito (...) quando eu vim para ca (Porto Alegre) andei 
aquilo tudo e vi muitas gentes (...) mas para mim, quer dizer na minha maneira 
pensar, eu penso que Sao Leopoldo diminuiu porque eu tinha antes muitos amigos 
agora eu tenho menos amigos, quer dizer, eu tenho menos amigos verdadeiros e eu 
nho menos parentes para contar com estes ditos amigos e parentes (117).

Com suas palavras o velho colono chamava a atenção para dois pontos fundamen - 
tais dajtransformaçao social ocorrida em Sao Leopoldo apos 1845: a quebra dos laços 
de parentesco e o rompimento da solidariedade comunal como padrões sociais básicos.

A família permaneceu, ate 1845, como a célula social mais importante de Sao 
Leopoldo, ponto de coesão e contato entre os moradores, fonte principal de auxílio, 
carinho e amizade para todos os 
mais que suficiente para a aproximaçao entre as pessoas. Mas a partir de 1845, 
o desenvolvimento de Sao Leopoldo, um outro fator passou a influenciar, e depois 
dominar, o relacionamento entre os habitantes: a posição socio-econômica ocupada 
por cada indivíduo. A riqueza e o poder passaram a ser mais importantes do que 
laços de parentesco: dois comerciantes ricos nao aparentados tendiam a ser mais 
lidarios e a se identificarem mais um com o outro do que, por exemplo, um comercian 
te e um colono unidos por parentesco (118). Parentes pobres e ricos distanciam-se 
cada vez mais, nas formas de viver e de pensar; quando uns habitavam a ãrea rural e 
outros a cidade, a separaçao era maior ainda.

Como, em 1845, quase todos os moradores eram, de uma forma uu de outra, aparen 
tados entre si, a divisão acabou por atingir praticamente todas as famílias, provo
cando cisões em cada uma delas: formaram-se no interior de cada família duas "alasj 
uma que continuou pobre e a outra que enriqueceu. Os ricos sentiam necessidade de 
esquecer a origem humilde, éw criar novos padrões para si e para os descendentes ca 
pazes de identificã-los como uma nova classe social, como gente "de posses", " de 
influencia", que nada mais tinha a ver com seus pobres e rudes antepassados. 0 rela 
êionamento entre parentes mudou: os ricos agora ajudavam de vez em quando os paren
tes mais pobres, empregavam um ou outro, doavam-lhes algumas roupas e utensílios , 
concordavam em recebe-los três ou quatro vezes por ano em suas casas, indicavam 
qual o melhor candidato para receber seu voto. Gostavam deles, ê certo - afinal , 
eram seus parentes -, mas nao permitiam intimidades, casamentos, celebrações, vida 
social conjunta. Aquela gente lhes eraio fundo incomoda, pois lhes recordava a cada 
minuto um período de dificuldades que queriam esquecer e do qual se envergonhavam 
(119). A "ala pobre" nao olhou com alegria e benevolência o enriquecimento de ; 
guns parentes. Nutriu por eles um acentuado sentimento de inveja e rancor, acusou- 
os de desprezarem e de se envergonharem do que mais sagrado existia - a gente do 
seu proprio sangue -, e apontou-lhes a arrogância, o distanciamento, o fato de rene 
garem o velho modo comum de vida. Gostava deles - eram seus parentes - mas a compa- 
raçao lhe» parecia penosa e humilhante (120).

Com o passar dos anos as relações de parentesco ajustaram-se ã nova situaçao 
economica de Sao Leopoldo: a "ala pobre" de uma família passou a se casar com a 
"ala pobre" das outras, o mesmo acontecendo entre as "alas ricas", de forma que, ao 
cabo de algum tempo, ricos eram parentes de ricos, e pobres de pobres. As exceções 
foram poucas: de vez em quando um filho de comerciante se apaixonava por filha de 
pequenos agricultores (ou vice-versa), enfrentava a oposição da família e se casava 
com ela,mas isto acontecia raramente. 0 parentesco indiscriminado virou coisa 
passado, lembrança de tempos que nao existiam mais (121).

As relações de compadrio acompanharam a mudança verificada nas de parentesco. 
Os padrinhos, antes escolhidos unicamente por critério de parentesco e amizade, pas 
saram a|ser de dois tipos: a) pessoas pertencentes ao mesmo nível socio-econômico do
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afilhado, aparentadas ou nao; e b) pessoas (ãs vezes parentes) mais ficas que qs afi 
lhados. Nunca ocorreu o contrário, isto é: padrinhos mais pobres que os afilhados "" 
(122). Por mofivos que serão discutidos pósteriormente, começaram a rarear os batis 
mos mistos onde padrinhos e afilhados tinham religiões diferentes. ~

As relações de compadrio tenderam assim a se amoldar à nova situação de São Leo 
poldo(a maioria dos compadres pertencia à mesma classe social). A existência do com 
padrio interclasses, entretanto, revela uma nova face do problema: de um lado, o dê 
sejo dos^pobres de verem seu filho amparado e protegido pelo padrinho uma situação 
de emergencia e - quem sabe? - de um dia até subir na vida, vir a fazer parte do 
mundo do compadre (pois as obrigações do padrinho continuavam tao rígidas quanto an 
tes); de outro lado, demonstra a concordância do padrinho rico em se ligar a pessoas 
pobres, quando se recusava a fazê-lo por intermédio dos laços de parentesco. Isto 
porque as relações de parentesco e compadrio tinham entre si uma diferença fundamen 
tal: as primeiras implicavam num relacionamento igualitário - as pessoas descendiam 
do mesmc^tronco, o sangue é que as identificava -, enquanto a segunda pressupunha uma 
relaçao de obediência, sacramentada por um poder sobre-humano, por Deus ( o afilhado 
obedecia ao padrinho). Desta forma foi possível a união inter-classes através do com 
padrio: porque nele estava implícito um tipo de relacionamento que nao quebrava as 
normas da nova ordem social vigente em Sao Leopoldo (123).

As formas de solidariedade coletiva, carecterísticas dos primeiro vinte anos de 
existência da colonia, reduziram-se bastante a «.partir de 1845, e às vezes assumiram 
novas facetas. A principal razao para isto residiu no fato de nao existir mais em 
Sao Leopoldo uma comunidade, no sentido de um grupo homogéneo de pessoas voltado 
ra os mesmos interesses. Nao havia mais razao^portanto, para todos se auxiliarem 
tuamente, na mesma proporção.

Por outro lado;o processo de expansao de São Leopoldo encarregou-se de criar 
ma administraçao capaz de assumir parte dos encargos e i 
cabiam ao colono: a câmara Municipal, por exemplo, passou a 
as obras públicas, dispensando nestes casos o mutirão promovido pelos colonos nos 
primeiros tempos. Mas quando a Camara decidia que o trabalho devia ser realizado gra_ 
tuitamente pelos proprios colonos, designava alguns para a tarefa, e os escolhidos 
nao podiam se recusar sob pena de pagar multa regulamentada por lei municipal; este 
tipo de trabalho era geralmente supervisionado pelo Inspetor de Quarteirão - autori
dade escolhida pelo Delegado de Polícia - e não mais por um colono eleito entre os 
outros. A decisão sobre a prioridade e a maneira de realizar as obras também saiu da 
esfera dos moradores: agora pagava^se impostos, taxas e pedágios ao governo, para 
que este decidisse a melhor forma de aplicar o dinheiro (124).

A educação, antes quase inteiramente controlada pelos moradores, passou aos pou 
cos para outras maos. Desde a chegada dos primeiros jesuítas^ de língua alema (1849), 
as escolas católicas começaram a receber uma orientação muito direta do clero. As 
s-ssociaçoes continuaram a existir, mas perderam aos poucos o poder de decisão^ passan 
do a|atuar mais no campo da organizaçao e do trabalho. Os colonos-professores manti - 
dos passaram a ter o conteúdo de suas aulas orientado e supervisionado por algum man 
bro do clero, para evitar que se desviassem da orientação da Igreja e permitir que a. 
proveitassem a longa experiência dos jesuítas em matéria de educaçao. A própria Com
panhia de Jesus fundou na cidade de Sao Leopoldo uma escola paroquial (1864) e o Co
légio Conceição (1869), que em pouco tempo se tornou famoso em toda a Província. Em 
1872 algumas irmas franciscanas, a convite dos jesuítas, abriram o Colégio Sao Jose, 
para meninas (125).

As associações escolares protestantes perduraram por mais tempo, mas também se 
modificaram. Os primeiros pastores chegados da Alemanha, na década de 1860, escanda
lizados com o ensino colonial, tentaram logo "por a casa em ordem", passaram a se 
encarregar de grande parte das aulas e fundaram um instituto de ensino para meninos 
e outro para meninas.

As associações continuavam colaborando com dinheiro e trabalho, mas com o pas; 
sar do tempo nao influíram mais sobre o conteúdo e a forma do ensino. Estavam longe 
os tempos do colono-professor, que praticamente devolvia ã comunidade o que ela pro 
pria lhe ensinava (126).

Paralelamente a estas mudanças, verificou-se uma açao mais direta do governo 
brasileiro sobre a rede educacional de Sao Leopoldo: em 1857 as 3 escolas públicas 
existentes representavam 10% do total da rede escolar do Município; em 1870, as 17 
escolas|lo governo já eram 39,5% do total (Tabela 1.16). Desde o início da década de 
1860 o governo passou a se preocupar com o fato dos colonos nao conhecerem o portu - 
guês e se manterem afastados'dos principais aspectos da vida brasileira. Temiam a
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de^ssimilaçao interna e aberta ã penetração de ideais estrangeiros
Tornava-se imperioso promover a rápida integração dos colonos para evitar 

blemas futuros, e uma boa forma de se começar era através da escola. A maioria 
colonos, entretanto, continuou a mandar seus filhos para as escolas alemãs: eles 
da compreendiam do que dizia o professor brasileiro,

que vivia, queria comprar o
a igreja e os bailes, acabar logo o seu curso 

constituir família, produzir, progredir o quanto pudesse. Pouco 
importavam a política (um ou outro candidato, que diferença lhe fazia?), a adminis - 
traçao, os jornais, este ou aquele pastor ou professor: nada disto lhe dizia respei
to, ele tinha mais coisas em que pensar (132).

0 colono intermediário das áreas rurais, entre os 30 e 40 anos de idade, vivia 
mais dividido, tinha sentimentos das duas espécies. Por um lado identificava-se com 
os velhos, afinal ele também conhecera os primeiros tempos, acompanhara o empobreci
mento do pai, a marginalização, o surgimento e desenvolvimento de um mundo complexo 
e distante. Mas, por outro lado, precisava adaptar-se à nova ordem, viver dentro de^ 
la, ajustar-se; tinha família para alimentar, filhos pequenos para encaminhar na vi 
da, produção para escoar, muito trabalho pela frente. Necessitava mandar os meninos 
para escola, fosse o professor este ou aquele; enfronhar-se na política local, esc£ 
lher uncandidato (quem sabe ate o compadre comerciante?) que olhasse um pouco por 
sua família; precisava negociar, gostasse ou nao do vendeiro; e também tinha necessi^ 
dade de religião, um pouco de paz para o espírito atribulado: se o pastor nao era 
mais|p vizinho, mas um reverendo ordenado, vindo da Europa, tendia a procura-lo assim 
mesmo. "Os velhos que conheço tem razao eles sao muito sábios e muito conhecedoras 
da vida estes ditos velhos", exclamou em 1870 um colono rural de situaçao económica 
media, com 38 anos de idade, "mas eles velhos já estão passando para a outra vida 
(...) e o mundo aqui embaixo é dos moços, como os meus filhos Carlos e Pedro e as mi 
nhas filhas Elizabeth, Carolina e Ana, e a mais nova de todas, a Ana Carolina" (133).

As modificações ocorridas em Sao Leopoldo, que acabaram por modificar também a 
maneira de pensar dos moradores, nao foram impostas sem resistência por parte da po
pulação.Muitos colonos insurgiram-se contra algumas medidas, e se nao conseguiram 
derrubá-las pelo menos retardaram seus efeitos. A lei municipal tornando obrigatório 
o trabalho gratuito em obras publicas, por exemplo, provocou gritaria e revolta nas..

prc> 
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da compreendiam do que dizia o professor brasileiro, nem eram compreendido^por eles; 
e alem disto tinham se apegado ã tradiçao, queriam que seus filhos fossem iguais aos 
pais e avos (128). Embora a açao do governo, por todos estes motivos, nao tenha sido 
muito expressiva ate 1874 - 60,5Z das escolas ainda ensinavam somente o alemao, em 
1870 (Tabela 1.17) -, concretamente representou mais um passo no sentido de retirar 
dos colonos O'controle da rede escolar. Os professores(geralmente professoras) brasi 
leiros, estranhos e alheios ã area alema, nao sentiam nenhuma identificação com os 
colonos: nao tinham condiçoes de exercer qualquer tipo de liderança sobre a popula 
çao, nem de permitir uma participaçao ativa dos pais dos alunos na escola. Para os 
colonos, eram apenas estrangeiros que ensinavam coisas esquisitas numa lingua estra
nha (129).

Criaram-se assim em Sao Leopoldo vários mecanismos paralelos que acabaram 
distanciar o colono do controle sobre a vida do seu Município. Encurralado no 
de terra, à merce dos grandes comerciantes e transportadores, sem condiçoes de 
rar a barreira imposta pela cidade, ele perdeu aos poucos também a capacidade de 
preender e dominar as relações de parentesco e 
no, a administraçao. Quando entraram em cena os políticos, gente muito importante 
que so aparecia para pedir seu voto e depois sumia no meio da papelada e da burocra
cia da Câmara, do cartório, das Sociedades, da imprensa, dos escritórios de advoca - 
cia e dos altos balcões das casas comerciais, então ele nao compreendia mesmo mais 
nada.

0 colono velho das áreas rurais lançou seu veredito sobre tudo aquilo: "a vida 
de hoje é uma grande besteira" (130). Voltou-se para os filhos, para o dia-a-dia, pa. 
ra o^eu lote de terra. Meteu-se a fundo no trabalho que as poucas forças ainda lhe 
permitiam fazer. E se apegou ã tradiçao, ã nostalgia da Alemanha natal - embelezada 
pela memória já fraca -, ã sua língua, seus costumes. Os primeiros tempos passados 
em Sao Leopoldo renasciam dentro dele com um colorido novo e dolorido (afinal teriam 
sido a pobreza e as dificuldades tao grandes assim?), lembranças de uma época ao mes 
mo tempo distante e próxima, mas irremediavelmente perdida (131). 0 colono jovem das 
áreas ruraisjnascido no Brasil e criado já dentro da nova ordem de Sao Leopoldo, nao 
nutria este tipo de sentimento. As palavras do avô lhe soavam distantes, apagadas, e 
ram expressões de um mundo que nao conhecera. Ele proprio estava preocupado em encon 
trar lugar para si na sociedade em que vivia, queria comprar o seu lote ou trabalhar 
com alguém, continuar frequentando a igreja e os bailes, acabar logo o seu curso na 
escola, casar, constituir família, produzir, progredir o quanto pudesse. Pouco lhe
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do a solida segurança do compadrio inter-classes. Houve colonos analfabetos que 
saram a desprezar e ridicularizar o colono-professor depois que o clero chegado 
Alemanha começou a ministrar as aulas (138).

Os agricultores se dividiram, tornaram-se fracos:

com
em 

consciência das dimensões
um

as ideias dos mais ricos en 
traram na cabeça de alguns deles. Embora tivessem sempre a consciência de que havia 
menos diferenças entre eles proprios do que entre eles e os poderosos, nao souberam 
como levar esta ideia ã pratica. Nunca formaram, no período ora em estudo, qualquer 
associaçao ou entidade que os congregasse a todos, estabelecendo uma forma comum de 
agir. Puseram-se uns contra os outros, cada qual seguindo sua trilha (daí a sensaçao 
do velho colono, quando dizia ter menos amigos e parentes verdadeiros com quem con
tar) . Enquanto isto os grandes comerciantes, artesaos e proprietários se uniram e 
se solidarizaram cada vez mais infimamente. Ligaram-se por parentesco, fundiram seus 
capitais, criaram um sistema jurídico-político que atendia a seus interesses, idenVi 
ficaram-se com o Estado, caracterizaram-se em todos os níveis como classe dominante. 
Em 1874 o novo sistema implantado em Sao Leopoldo estava vitorioso.

Os contatos entre o gaúcho e o imigrante, embora mais frequentes a partir 
1845, nao trouxeram muitos resultados concretos. Um continuou afastado do outro, 
bitantes estranhos de um mesmo país: em 1874, a ignorância do português era quase 
completa na área de colonização alemaj ali nao se havia realizado um unico casamento 
entre brasileiros e teutos. Os imigrantes irritavam-se cada vez mais com a recusa,ou 
a demora, dos nacionais em reconhecê-los cidadaos com plenos direitos e estavam vi 
sivelmente cansados de serem considerados esquisitos e subalternos. E na Província 
era voz comum que "os brasileiros nao gostam dos alemaes". Tudo isto apesar da part^i 
cipaçao dos imigrantes nas Guerras externas do Brasil, principalmente na Guerra do 
Paraguai, para a qual enviaram numero expressivo de contingentes (139).

0 distanciamento e a desconfiança, que o tempo nao sanou, foram sentidos e 
preendidos de formas diferentes em Sao Leopoldo. A elite socio-economica, mais 
contato com o resto da Província, teve pela primeira vez 
do seu^solamento. Influenciada pelos Brummers, percebeu que sua gente constituía

Picadas; tambon ê sabido que muitos colonos faziam "corpo mole" neste tipo de traba
lho (134). Quando os especuladores começaram a agir, forçando a elevação dos preços 
da terra, muitos se levantaram contra eles, denunciando a conivência das autoridades 
encarregadas da^ivaliaçao prévia dos lotes e pedindo "pelo amor de Deus" ao Presi
dente da ProvíriêiaT"mandar parar com os abusos de malfeitores e indivíduos mal inten 
cionados contra os habitante pacífico e ordeiro da localidade de Sao Leopoldo"(135)7 
A maioria nao quis trocar seus colonos-pastores por sacerdotes formados na Alemanha: 
quando o governo, em 1863, exigiu que os pastores em exercício fossem registrados em 
livro oficial, a maior parte das comunidades manteve colonos que ate então as atendi 
am em matéria de religião (136). Os padres chegados da Alemanha foram geralmente re
cebidos com indiferença.

A necessidade da classe dominante de impor tais mudanças-para adequar todos 
níveis da realidade ã nova situaçao economica de Sao Leopoldo -, por um lado, e a 
reaçao de parte dos agricultores em aceita-las pacificamente (como meio de preservar 
o que lhes restava de seu), por outro, foram responsáveis pela maioria das brigas e 
conflitos surgidos em Sao Leopoldo apos 1845. Acumularam-se na justiça os processos 
de pequenos proprietários contra as grandes Companhias e os especuladores; foram nu 
merosas as disputas entre comerciantes rurais e produtores, sobre quem devia a quem; 
houve muitas acusações escritas de colonos contra as autoridades locais, acusadas de 
protegerem "sempre o direito do mais forte", e muitos conflitos envolveram parentes 
pobres e ricos, na questão da solidariedade consanguínea estar acima ou abaixo da p£ 
siçao socio-econômica que cada um ocupava (137). Por certo continuaram as velhas bri 
gas generalizadas na Venda, as disputas entre colonos antigos e recém-chegados, as 
rixas pessoais de sempre, motivadas por uma razao que nao importava muito qual fosse, 
o disse-que-disse do mundo rural preenchendo o tempo vago e tornando os dias menos 
monotonos. Mas elas nao podiam sequer se comparar, em termos de gravidade e efeitos, 
aos conflitos sociais.

A reaçao dos colonos às transformações ocorridas apos 1845, entretanto, nao 
foi homogenea. Enquanto uns resistiram, outros aceitaram-nas com facilidade. Houve - 
colonos que se uniram a poderosas Companhias, ou ao governo, contra outros colonos . 
Houve pequenos produtores que deram sempre razao ao comerciante "has suas questões 
com os agricultores. Houve quem doasse dinheiro a grandes proprietários para que se 
apossassem de nesgas de terras dos lotes limítrofes, dividindo depois as apropria - 
çoes. Houve colonos que se negaram a ajudar o vizinho, mas estiveram sempre prontos 
a servir aos poderosos. Houve quem nunca escolhesse um igual para compadre, preferin 
do a solida segurança do compadrio inter-classes. Houve colonos analfabetos que pa_s 
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grupo totalmente H margem da realidade brasileira, era 
dade ê que somos teuto-brasileiros e eles são brasileiros e entre as duas coisas 
muita diferença", exclamou em 1858 um comerciante da vila de Sao Leopoldo (140).

A partir de então a elite teuto-brasileira começou a desenvolver a ideia de que, 
enquanto se mantivesse afastada da vida do país, nao teria direito a nada: como piei 
tear benefícios para Sao Leopoldo, se nao tinha representantes políticos? Como recla 
mar seus direitos, se estava distanciada do Estado brasileiro? Como, enfim, estrei ~ 
tar os vínculos economicos, se nao se relacionava em todos os outros níveis? Karl 
von Koseritz, o mais expressivo representante desta posição, brasileiro naturalizado^ 
jornalista fluente em alemao e português, primeiro nao-catúlico eleito para a Assem
bleia Provincial, assim se expressou a respeito: "o centro de gravitaçao de nossos 
interesses esta no Brasil (...) compreendemos a necessidade de participar da vida po 
lítica do país e adquirir influência para nos tornarmos respeitados" (141).

Mas passar da teoria ã prática nao era fácil. Os brasileiros estavam na época 
profundamente desconfiados dos imigrantes: acusavam-nos de arredios, arrogantes e i 
solacionistas; classificavam-nos de "gente de mau g^nio", porque entravam a toda ho 
ra em questão com o governo e as autoridades a respeito dos limites das terras, das 
clausulas dos contratos, dos direitos de cidadania. 0 governo brasileiro preocupava- 
se seriamente com uma possível interferência direta da Alemanha na área do vale dos 
Sinos,a qual lhes parecia muito mais próxima da Europa do que do Brasil; os temores 
aumentaram depois da formaçao do Império alemao e da vitoria da Prússia na guerra 
franco-prussiana (142). A opinião pública brasileira considerava os imigrantes sujs 
peitos, "agentes pagos pela Alemanha", e lhes lembrava a todo instante a resistência 
em se amalgamarem com o resto do país: "os alemaes já demonstraram por vezes mui nu 
merosas o quanto sao insolúveis e nao serão uns poucos deles, metidos e intelectuais 
e políticos, que nos convencerão do contrario", discursou um deputado brasileiro na 
Assembléia Legislativa (143).

0 desejo de integração na vida brasileira por parte da elite socio-econômica, 
por suavez, traduzia-se muito mais numa postura teórica do que em açoes concretas , 
mas em desejos do que em atos. SÓ muito lentamente os imigrantes foram começando a 
participar da política, mais lentamente ainda é que se dispuseram a aprender o por
tuguês e a inteirar-se dos demais aspectos da sociedade brasileira. Diziam-se aber - 
tos a.novas influências, mas na realidade- se apegavam aos seus costumes, suas tradi
ções, sua maneira muito própria de viver e de pensar. E a consciência de que forma 
vam um grupo estranho ao país, e que de forma geral eram encarados com desdem pelo 
resto da populaçao acabou por fomentar neles uma tendência diametralmente oposta à 
de integração: a ideia de que eram "brasileiros por acaso", <' 
ficavam-se mais com os verdadeiros alemaes do que com os habitantes do Brasil;
se integrarem, deviam ser aceitos como teuto-brasileiros, Esta posição foi predomi - 
nante a partir da década^ de 1880 (144).

Os agricultores e citadinos pobres tiveram uma atitude diferente. Na realidade 
sentiram cada vez menos necessidade, ã medida em que a colonia crescia em populaçao, 
riqueza e conforto, de se envolver com a vida brasileira. Isolados geograficamente 
do resto da Província, mantendo contatos muito raros com os nacionais, continuaram 
sem saber nada sobre o Brasil e sem se importar com isto. Nao precisavam, como a 
classe dominante teuto-brasileira, manter relações íntimas com o Estado e participar 
das grandes decisões políticas ou económicas(ao menos achavam que nao precisavam). 
Sao Leopoldo lhes bastava.

0 fato concreto ê que, vinte anos depois do primeiro imigrante alemao pisar no 
Rio Grande do Sul, o processo de adaptaçao dos imigrantes estava ainda praticamente 
a zero, ou mesmo abaixo de zero, pois se haviam criado preconceitos e atitudes pouco 
acolhedores de ambas as partes. As razoes para isto sao numerosas e variadas, e aJL 
gumas por certo escapam aos limites deste trabalho. Mas e possível pensar que na ba- 
se|ie tudo estava o fato dos imigrantes nao terem necessidade, desde o início, de se 
integrarem ã realidade do Império. Viveram fora dele, em outro espaço e outro tempo. 
Integraram-se, sim, mas a um modo de produçãoauto-suficiente desenvolvido em ambien
te rural, que nao lhes exigiu uma ruptura de identidade, uma negação absoluta da so 
ciedade em que antes viviam (145). Criaram um mundo que compreendiam e em grande par 
te dominavam, e no qual a sociedade brasileira tinha muito pouco interesse em inter
ferir diretamente.

Quando Sao Leopoldo se ligou economicamente ao Rio Grande do Sul, os pequenos 
proprietários, a grande maioria da populaçao, foi obrigada a se adaptar á uma nova 
realidade que se formava. Mas esta adaptaçao disse respeito muito mais ã situaçao in
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terna^da ex-colonia do que ao restante da Província, porque São Leopoldo se manteve 
como area periférica do sistema. Ainda havia descompasso entre o Rio Grande do Sul 
e o vale dos Sinos. A maioria dos pequenos proprietários continuou dona do seu lote 
de terra, e as modificações nas relações sociais de produção se faziam via classe 
dominante teuto-brasileira, e não através de interferências muito diretas do Brasil.

nao havia necessidade de adaptação.

A partir de 1846, Sao Leopoldo começou a participar da vida política brasilei
ra. A elevaçao da colónia a Município e a consequente criaçao da Camara Municipal 
deram aos imigrantes condiçoes de se integrarem na política local que se formou. As 
diversas leis referentes ã naturalizaçao de estrangeiros foram derrubando, embora 
lentamente, os obstáculos legais que antes impediam a participaçao dos alemaes. Na 
base de tudo isto estava o surgimento e desenvolvimento em Sao Leopoldo de uma cias 
se abastada,vinculada por laços económicos ao Rio Grande do Sul, a qual tinha inte 
resses a defender e benefícios a pleitear junto ã Província e ao Império. Para esta 
classe o afastamento político significava impossibilidade de controlar os impostos , 
obter as melhorias necessárias a Sao Leopoldo, interfeár no orçamento provincial , 
conseguir permissão para comprar terras devolutas, etc, etc; significava, em outras 
palavras, estagnaçao económica e distanciamento das áreas de poder e influência 
(146).

Se Sao Leopoldo começou a despertar para a política após 1845, abandonando aos 
poucos o longo período de vinte anos de completa letargia, o entrosamento com o mun 
do político-partidário brasileiro só se fez muito lentamente. Em 1852, existia 
nas um vereador de origem germânica em Sao Leopoldo, e somente em 1846 o numero 
teuto-brasileiros (sete) suplantou o de nacionais (cinco) na Camara Municipal; 
1860, Sao Leopoldo nao tinha ainda nenhum funcionário ou autoridade publico, de 
cendência germânica; e o primeiro deputado teuto â Assembleia Legislativa Provinci
al so foi eleito em 1881 (147).

0 período inicial de marginalizaçao política deixara suas marcas. Era muito d_i 
fícil, mesmo para a elite de Sao Leopoldo, compreender o funcionamento e o intrinca, 
do relacionamento dos organismos públicos e das forças políticas do Império brasi - 
leiro e do Rio Grande do Sul. Tudo isto fazia parte de um mundo que lhes era estra 
nho,de uma realidade desconhecida, cujos limites e real significado nao compreendi
am bem. Era com dificuldade, por exemplo, que percebiam o sistema agrário-exporta - 
dor baseado em mao-de-obra escrava, predominante no resto do Brasil (tao diferente 
da Alemanha e de Sao Leopoldo!), e suas implicações, identidades e conflitos com 
realidade das estâncias e charqueadas gaúchas. E mais difícil ainda era perceber 
papel que eles, imigrantes alemães, pequenos proprietários agrícolas encravados 
Província pecuarista de um país de latifúndios, representavam naquele cenário. i 
sequentemente era difícil compreender o jogo político, os partidos, a luta dos 
versos grupos pelo poder.

Mais nebuloso ainda tudo se tornou quando o meio político gaúcho tomou uma atj_ 
tude ambígua em relaçao a eles: de um lado recebendo-os de braços abertos, tratando^ 
os com deferência, chamando-os de "novos membros da grande família política brasi - 
leira", a quem interessava conquistar, ganhar para este ou aquele partido, conseguir 
os votos; por outro lado, negando-lhes o acesso aos grupos de decisão, barrando- 
lhes o caminho para a ascensao política, acusando-os de insolentes, quando deseja - 
vam maior parcela de poder. Os políticos do Rio Grande do Sul desejavam os imigran
tes na política como massa de manobra, eleitores pacíficos para engrossar os votos, 
no máximo representantes locais de um partido. Nao os queriam como iguais, nem como 
deputados, nao os queriam na hora das decisões: eles eram apenas estrangeiros, co 
merciantes e agricultores ignorantes do jogo político, que nao se poderiam comparar, 
em poderio e tradiçao?aos fundadores do Rio Grande do Sul (148).

0 fato de grande parte dos moradores de Sao Leopoldo ter nascido na Alemanha e 
professar religião protestante foi outro obstáculo à sua participaçao política. Em
bora, depois de 1845, uma série de leis visasse facilitar a naturalizaçao e a igual 
dade dedireitos aos nao católicos, as conquistas neste sentido foram lentas e parcjí 
ais, pois as exigências burocráticas eram muitas, e os direitos, limitados; somente 
na República a igualdade cívica, a naturalizaçao e a liberdade de culto foram to
talmente implantadas (149). 0 temor dos imigrantes de serem rejeitados pelo pais de 
adoçao e seu persistente apego as tradições alemas também foram responsáveis pelo
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Acompanhando a transformação global ocorrida em São Leopoldo, a religião também 
se modificou muito na ex-colónia a partir da década de 1850. As velhas formas de con 
trole coletivo da vida religiosa foram aos poucos sendo substituídas pela hierarqui 
zaçao eclesiástica e pelo esforço para fazer retornar os fiéis ao seio da Igrejajtan 
to católica quanto protestante.

As primeiras modificações ocorreram no meio católico. Em 1849 chegaram da Euro
pa três jesuítas de língua alemãf Padres Agostinho Lipinski e João Sedlac e Irmão An 
tónio Sonntag), vindos da Província Galiciano-Austríaca da Companhia de Jesus, extin 
ta hã pouco tempo. Os três tinham até então atuado exclusivamente entre católicos, 
e, embora falassem o alemão, nenhum dos três havia nascido na Alemanha. Os padres d^i 
vidiram os católicos de São Leopoldo em duas regiões - leste e oeste - e no mesmo ji 
no de|sua chegada fundaram as duas primeiras paróquias, uma em São José do Hortênsio 
e outra em Dois Irmãos, onde se estabeleceram (155).

Os padres recém-chegados escandalizaram-se com o estado em que encontraram os 
fiéis. Aqueles católicos pareciam-lhes mais "bárbaros dignos de repulsa ou compaixad' 
do que ovelhas do seu rebanho. Havia muita coisa a fazer, e inicialmente poucos 
cursos com que contar, pois a Igreja do Rio Grande do Sul, além de ainda estar 
voltas com seuspróprios problemas, negou a princípio aos jesuítas os privilégios 
malmente concedidos ao clero, por estar hã tempos a Companhia de Jesus em conflito 
com o Estado brasileiro. Somente mais tarde houve aproximaçao entre os jesuitas 
São Leopoldo e a Igreja brasileira. Os padres apelaram para a Companhia de Jesus 
Europa,que passou a enviar regularmente recursos e gente para São Leopoldo, além 
supervisionar e orientar o trabalho ali desenvolvido (156).

Lipinski e Sedlac, auxiliados pelos outros padres que chegavam, deram início 
gigantesca tarefa de disciplinar a vida religiosa e trazer os fiéis para dentro 
Igreja. Começaram por proibir a açao dos colonos-padres, "lobos no meio do seu

3(í numero relativamente pequeno de naturalizações neste período: entre um Brasil que 
lhes parecia hostil e uma Alemanha que começava a se mostrar solícita, eles hesita - 

e muitos, por via das dúvidas, nao se naturalizavam (150).
0 panorama político em São Leopoldo ficou dividido entre a grande maioria dos 

moradores, geralmente distanciados das decisões da política local, que votavam (quan 
do podiam fazê-lo) no candidato indicado pelo compadre ou parente rico ou pelo comer 
ciante, e a elite sócio-económica, que embora não tivesse acesso aos grandes centros 
de poder, fUz-se dirigente política dentro dos limites de São Leopoldo. 0 comercian
te rural passou a representar papel muito importante neste quadro: era através dele 
que os candidatos a vereador chegavam até os colonos, e que estes tinham acesso ao 
político para pedirem algum favor; as famílias numerosas também eram muito requisita 
das neste sentido.

Os colonos, típicos representantes do "voto de cabresto", ãs vezes tinham cons
ciência de sua marginalização política, embora tendessem a considerá-la fato consuma
do, espécie de "ordem natural das coisas": "política é coisa de rico (...) eles ( os 
políticos) só vêm aqui para pedir voto mas na hora de ajudar eles não estão mais e 
as gentes tem que passar muitos dias (...) para até falar com um (...) mas só gen
tes que sao entendidos e ricos é que devem mesmo fazer política eu no meu caso não 
compreendo nada disto direito", exclamou um colono em 1876 (151).

A elite sócio-económica elegeu seus vereadores para a câmara^conseguiu nomear 
Juízes de Paz, Delegados e Subdelegados a seu gosto. Âs vezes o representante políti 
co nao era o próprio comerciante, grande proprietário, grande artesão ou profissio
nal liberal, mas um irmão ou parente próximo de algum deles, encarregado de zelar pe 
los interesses políticos da família e da classe, enquanto os outros cuidavam dos in 
teresses económicos (152).

De forma geral, sem que isto fosse lei, os velhos comerciantes e artesaos 
tenciam ao partido conservador, enquanto os profissionais liberais, comerciantes 
artesãos surgidos depois de 1845 preferiam o partido liberal. Os dois grupos 
diavam-se através da imprensa local, de planfletos, folhetos, discursos, conversas 
seguindo as flutuações da política nacional (153). Ambos aprenderam rapidamente a 
sar os métodos tradicionais dos políticos brasileiros em relação ãs áreas rurais: 
conchavos, demagogia, promessas fáceis, trocas de favores (154). Em 1874 a população 

i se transformado no mais novo rebanho da*Brasil.
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nho",que embaraçavam "com todas as suas forças o bem que faziam os padres missionári 
os... "(157). Os jesuítas substituiram-nos por sacerdotes ordenados, encarregados dê 
ministrar os preceitos religiosos oficiais da Igreja e de restaurar o prestígio do 
poder divino do padre. Também nao aceitaram o trabalho dos colonos-professores (pou
co numerosos entre os católicos), concentrando quase todo o ensino nas escolas paro
quiais e colégios fundados pela Companhia.

Os jesuítas inteferiram nas associações religiosas. Sem extingui-las totalmente 
- pois representavam um contingente de pessoas já reunidas em torno da religião -, 
foram aos poucos modificando suas funções e objetivos, de tal forma que, em 1874, e 
las mal se assemelhavam ao que haviam sido nos primeiros tempos. Os associados conti 
nuaram a contribuir com dinheiro e trabalho para a construção e conservação de cape 
las e cemitérios e para a manutenção do padre; ajudavam o sacerdote em seu trabalho, 
e eventualmente discutiam com ele as decisões de cunho religioso a serem tomadas pe 
la coletividade. Mas, no restante, deviam submeter-se ã orientação do padre, tanto 
em assuntos doutrinários - nao se permitia nenhum desvio dos preceitos oficiais 
Catolicismo -, quanto de vida comunal.

Os novos padres opuseram-se fortemente a certos tipos de comportamento muito 
disseminados entre os colonos. Nos sermões, nas reuniões das associações, pela 
prensa, em conversas particulares e através do seu próprio exemplo combateram o  
go, o uso indiscriminado do álcool, o hábito de brigar por qualquer motivo, as liber 
dades julgadas excessivas entre os namorados, o linguajar- muito solto. Esforçaram - 
se por"moralizar" a vida na ex-colónia, enquadrá-la nos limites julgados pelos pa 
dres europeus aceitáveis para os verdadeiros católicos.

As sanções contra os rebeldes e recalcitrantes eram severas. Magia, curandeirijs 
mo, superstições e crenças que fugissem ao corpo doutrinário da religião, assim como 
comportamentos pouco recomendáveis, eram classificados como "obras do demónio" e 
seus agentes punidos com penas que variavam da repreensão pública ate ã excomunhão , 
nos casos extremos (158).

Para funcionar paralelamente ãs associações, os jesuítas implantaram as chama 
das "Missões Populares"^ adotadas por várias ordens européias e recomendadas pelo D_i 
reito Canónico. As Missões, que duravam uma semana para cada comunidade, consistiam 
basicamente em várias pregações diárias realizadas pelos Padres sobre os temas dos 
exercícios espirituais de Santo Inácio, e instruções específicas para cada grupo em 
que eram divididos os fiéis (grupo de crianças, jovens, casados, etc) (159). Alguns 
padres, como Miguel Kellner, dedicaram-se exclusivamente ãs Missões Populares as 
quais permitiam um contato mais íntimo entre fiel e sacerdote, e, ao contrário das 
associações, vinculavam-se infimamente ã hierarquia e doutrina da Igreja, funcionan
do como uma extensão do trabalho dos jesuítas.

A Igreja desmembrou São Leopoldo em diversas freguesias e paróquias, a princí - 
pio muito extensas. Paulatinamente, as freguesias foram sendo subdivididas, a fim de 
possibilitar atendimento mais completo aos fiéis (160).

Preocupados com a continuidade e homogeneidade do trabalho religioso a ser 
senvolvido,os jesuítas optaram por manter o mesmo padre ã frente de uma unica paro - 
quia o maior tempo possível. Desta forma o padre vindo do estrangeiro, formado e or
denado noutro meio, estranho ã realidade de São Leopoldo, teria tempo para romper a 
desconfiança inicial dos colonos 'familiarizar-se com o novo rebanho, conhecer a fun
do seus problemas, características e deficiências, ligar-se ãquela gente por laços 
de amizade e respeito que só a convivência cotidiana poderia criar. Todos os padres 
tinham a mesma forma básica de agir, ditada pelas regras da Companhia e pela orienta, 
ção da Igreja (161).

Em 1871 foi fundado por um professor local, com auxílio dos jesuítas, o jornal 
Deutsches volksblatt. Durante 4 anos o jornal recebeu orientação dos padres, funcio
nando como uma especie de órgão oficioso da Companhia, mas em 1875 os jesuítas com
praram o jornal. A partir de então o Deutsches Volksblatt fazia propaganda e explica 
va as ideias e realizações da Companhia de Jesus, mantinha os leitores informados 
das principais decisões da Igreja Católica no Brasil e no Exterior, combatia os pro 
testantes, comentava os assuntos mais importantes da política nacional, transcrevia 
artigos de outros jornais e tratava de questões locais, desde as eleições até notas 
de falecimento ou casamento. Embora o público leitor fosse reduzido, concentrado so 
bretudo na cidade (apenas 10^ das famílias das Picadas liam jornal), a imprensa re 
presentou para os jesuítas um meio eficaz de propaganda e, principalmente, uma forma 
de participar dos mais variados aspectos da vida de Sao Leopoldo (162).
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e de criaçao de escolas paralelas. Os pastores criaram na cidade de Sao 
poldo duas bibliotecas, uma para professores e outra para alunos. Fundaram dois 
lêgios de ensino superior, um destinado a meninos (dirigido inicialmente por 
Borchard) e outro para meninas, onde se ministravam noçoes ortodoxas do protestan
tismo evangélico (170).

Em 1867, os protestantes lançaram o jornal Der Bote, com o objetivo de divul - 
gar o^preceitos da religião e combater a indiferença religiosa e o ateísmo. Tal co 
mo o jornal dos jesuítas, o Der Bote - dirigido durante muitos anos por um leigo,Jti 
lio Crusius-envolvia-se em questões locais, especialmente políticas, e costumava in 
formar os leitores sobre os principais acontecimentos da vida religiosa na Europa.

Os pastores procuraram combater, por todos os meios ao seu alcance, qualquer 
forma de misticismo, superstição e interpretação da Bíblia julgada errónea, assim 
como os vícios e comportamentos considerados escandalosos. Puniram alguns com o 
fastamento da igreja e conseguiram que certos faltosos fossem isolados e ignorados 
pelo resto da comunidade (171).

0 clero evangélico, desde o início de sua atuaçao em Sao Leopoldo, opos-se 
nazmente a qualquer forma de assimilaçao dos imigrantes ã cultura ou ã forma de 
ver dos brasileiros. Os primeiros pastores pregaram sem cessar a necessidade

Os padres pregaram uma política de afastamento total entre católicos e 
tantes,a começar pelos casamentos e batismos mistos^que foram proibidos. Os 
tantes foram apontados como "agentes do demónio" e pecadores, de quem os católicos- 
deviam afastar-se ou tentar conquista^, para "as verdades salutares da Fe Católica": 

protestantismo’’ escreveu em 1863 o bispo de Porto Alegre após visitar a área ale 
ma, "cuja natureza essencial é a destruição de tudo que lhe é oposto, que jamais se 
fundira em política com o catolicismo por tanto tempo quanto o erro e a verdade es
tiverem em guerra..." (163).

Ha noticias de que vieram da Alemanha para Sao Leopoldo um ou dois pastores 
ordenados, na década de 1850. Eles permaneceram muito pouco tempo na ex-colonia, re 
tornando, assim que possível, ã terra natal; nada se sabe sobre sua atuação (164). 
A chegada de pastores formados so começou a se tornar expressiva, em numero e açao, 
a partir da década de 1860, quando alguns reverendos se instalaram em São Leopoldo, 
na cidade e nas Picadas (165). Todos foram convidados pelas associações religiosas, 
que firmaram com os pastores contratos de um a dois anos, responsabilizando-se 
las despesas de viagem e manutenção.

A atuaçao dos pastores revelou a mesma orientação geral que a dos padres: 
zer os fiéis de volta ã Igreja. E encontrou as mesmas dificuldades: "ser Pastor 
qui é uma provaçao, e me pergunto várias vezes por dia se terei forças para 
tar", escreveu em 1866 um Reverendo formado na Europa (166).

0 primeiro destes pastores a chegar foi Germano Borchard, enviado pela Socieda. 
de Renana das Missões e pelo Conselho Presbiteriano de Berlim a pedido da maioria 
da comunidade evangélica de Sao Leopoldo e Feitoria Velha. Sua atuaçao ilustra 
as principais preocupações e a política adotada pelo clero protestante neste ] 
do. Recebido com indiferença pela maior parte da populaçao, Borchard, após 
se da situaçao,tentou interferir nas associações religiosas. DEsejava duas inova - 
çoes básicas: unir as numerosas comunidades através de um Sínodo, que traçasse uma 
linha comum de pensamento e açao^e restaurar a independência económica dos pastores 
em relaçao ãs comunidades. Borchard nao teve êxito: apesar de ter reunido por duas 
vezes todos os pastores e colonos-pastores de Sao Leopoldo (em 1868 e 1870), estes 
se negaram a fundar uma Igreja Evangélica no Brasil ou a se unir organicamente ã 
Igreja da Prussia. A união Sinodal só foi obtida muito depois (1886), quando da fun 
daçao da Igreja Evangélica Alema do Brasil (167). Quanto a situaçao económica do 
pastor, esta também não se modificou até a década de 1880 ou 1890, quando foi cria
da uma Caixa Central para manutenção dos pastores, com recursos das Igrejas Evangé
licas da Prussia e do Brasil e contribuições dos fiéis (168).

Borchard lutou, também, para fazer vir da Europa mais pastores ordenados, em 
substituição aos colonos-pastores. Ao contrário dos padres - que podiam ser manda - 
dos a qualquer momento pela Companhia de Jesus, independente da vontade dos fieis-, 
os pastores só podiam vir a convite das comunidades, para atuar junto a elas. Foi 
graças à influência de Borchard sobre as associações que chegaram outros dois past£ 
res, para atuarem em Picadas recentemente abertas ã colonização (169).

Os ministros ordenados procuraram influir sobre a açao dos colonos-professores 
(que muitas vezes funcionavam também como pastores). Sem força para destituí-los de 
seus cargos, optaram por uma política de aproximaçao com eles - para poder orientá- 
los -, e de criaçao de escolas paralelas. Os pastores criaram na cidade de Sao Leo
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manter a unidade étnica e cultural como único meio de preservar vivo o protestantis
mo: "eu nao sou contra os católicos e nem me preocupo em fazer política contra eles'?' 
afirmou o Pastor Stanger, "mas de algo estou certo:todo alemão evangélico que deixar 
de falar a sua própria língua, e nao respeitar mais os princípios do germanismo, dei 
xarã tenho certeza de ser evangélico para ser católico ou se perdera no ateísmo 
(...) sua força moral e espiritual se perdera (...) germanismo e protestantismo são 
um unico e mesmo corpo" (172). Esta posição se cristalizou ainda mais depois da fun
dação da Igreja Evangélica Alema do Brasil, a qual foi a maior propagandista e a 
mais intransigente defensora do Deutschum (173). Esta posição acabou provocando, des 
de o inicio deste século, o afastamento de muitos teuto-brasileiros da Igreja Evange 
lica, os quais se tornaram ateus ou se converteram ao Sínodo do Missouri, fundado em 
Sao Leopoldo em 1904 (174).

A partir de 1860 e especialmente na década de 1870, a Maçonaria desenvolveu-se 
muito em Sao Leopoldo. A primeira Loja Maçónica local, a Estrela do Oriente 3a, foi 
fundada em julho de 1874 por 21 Mestres iniciados hã tempos em Lojas de Porto Alegre 
e da própria Alemanha. Alguns jã possuíam graus elevados na Ordem. Em pouco tempo, a 
Loja contava com um Quadro de Obreiros de 80 maçons (175). Todos os fundadores, sem 
exceção, pertenciam ã elite sócio-econômica de Sao Leopoldo (176). Embora nao houve_s 
se oposição entre ser maçom e ao mesmo tempo professar uma religião - como o catoli
cismo ou o protestantismo -, o fato é que a Maçonaria canalizou parte do ateísmo, da 
indiferença religiosa e do anticlericalismo que começava a se manifestar na ex-coló- 
nia. Em 1879, por exemplo, a Loja fundou uma Sociedade Beneficente Propagadora de 
Instrução Popular, que mantinha um instituto de ensino destinado a fazer frente e a 
combater o Colégio N. Sra. da Conceição dos padres Jesuítas (177). 0 clero, católi - 
co e protestante, começava assim a enfrentar mais um tipo de oposição organizada, a 
qual, no período em estudo, estava ainda incipiente.

Até 1874 padres e pastores tentaram aproximar os fiéis de suas respectivas Igr£ 
jas. Para isto era preciso primeiro identificar cada uma das religiões como um corpo 
autónomo, independente, dono de suas próprias doutrinas: fazer ver a cada imigrante 
que ele ainda era católico ou protestante, e o que isto representava. Para atingir 
este objetivo, padres e pastores procuraram isolar suas religiões dos grupos religw 
sos majoritários, capazes de absorvé-las e descaracterizá-las: os católicos isolaram 
seus fiéis da maioria protestante local; os protestantes, da maioria católica brasi
leira.

Tornava-se urgente restaurar o poder de cada Igreja e de seus legítimos repre - 
sentantes, substituir a "religião profana" da colónia pela religião oficial. Padres 
e pastores interferiram nas formas de pensamento e comportamento e em todos os meios 
de controle sobre a vida, especialmente os referentes a religião, procurando criar 
práticas e conceitos substitutos, diretamente vinculados ãs Igrejas.

As pregações de padres e pastores, até 1874, obtiveram maior receptividade 
meio da elite do que entre o povo, na área urbana mais do que na rural, entre 
imigrantes recem-chegados mais do que entre os antigos (178). Havia identidade entre 
a política do clero e os desejos da classe dominante, embora pudesse haver diversida. 
de de propósitos. Para a classe dominante, o trabalho da Igreja no sentido de discá 
plinar o viver do povo, enquadrando-o nos postulados da religião oficial e podando 
as formas de controle coletivo, facilitava a tarefa de hierarquizar a sociedade, es 
truturar os mecanismos sociais de dominaçao, adaptar todos os níveis da realidade Z 
nova ordem que se formava em Sao Leopoldo, sacramentando-a. A Igreja, por sua vez, 
necessitava dos recursos financeiros e operacionais ( como meios de transporte) con 
centrados em maos da elite. E, para participar das decisões relativas a São Leopol
do, como desejava, precisava aproximar-se da elite, encontrar um lugar ao lado dos 
donos de Sao Leopoldo, sem os quais nada se fazia. A união elite-clero concretizou - 
se de várias formas: na escolha dos políticos, decisões de ordem administrativa, orj. 
entaçao das jornais, construção das igrejas, posiçoes referentes a questões locais , 
etc (179).

A maioria dos colonos de Sao Leopoldo reagiu contra a atuaçao do clero, especi
almente protestante. Os sacerdotes foram recebidos com indiferença, e ãs vezes 
indignação: "a cabeça é minha e eu faço o que bem entendo com ela e (...) estes 
tores precisam saber disto que eu nao vou ficar dando dinheiro ã toa e abaixando 
cabeça para estes ditos pastores", exclamou, em 1865, um colono chegou ao Brasil 
trinta e cinco anos antes (180). Os primeiros padres de língua alema foram acusados, 
num abaixo-assinado dirigido ao Presidente da Província, de se interessarem exclusi
vamente por dinheiro, manterem relações com mulheres e procurarem, no confessionário, 
indispor o catolico contra seu cônjuge ou parente protestante (181).
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(184). Onde a açao do clero, especial -

As razoes para as 
tamente estão o fato dos padres terem iniciado 
dos pastores, e de contarem com o 
turada e ramificada em quase todo o mundo. Os poucos pastores, isolados pelo 
rio brasileiro e abandonados por sua Igreja, ã merce das associações, contavam 
obstáculos de ordem doutrinária: cada pastor so tinha jurisdição sobre a 
que|i elegera, e um novo pastor so poderia atuar se expressamente chamado por

^0A maior parte das comunidades evangélicas nao quis pedir a vinda de pastores, 
preferindo manter os colonos-padres quando o governo, em 1863, exigiu o registro de 
todos os pastores em exercício. Todas as comunidades recusaram-se a se instituciona 
lizar, optando por continuar como sempre foram, pequenas comunidades autónomas. As 
sim um imigrante comparou o colono pastor e o pastor ordenado: "eu compreendo o 
Cristiano (o colono-pastor) eu penso que ele explica direito a Bíblia ele compreen
de as coisas de Deus e as coisas das gentes mas, eu penso, o outro (o pastor ordena 
do) nao feia direito e eu nao compreendo mesmo nada do que ele fala" (182).

Os catolicos reagiram muito, no início, ã separaçao em relaçao aos protestan - 
caso de casamentos com protestantes, proibidos pelos je 

se convertiam ao protestantismo ou se recusavam a 
o passar do tempo, entretanto, os casamentos mistos foram se 

e no final do século já eram em numero insignificante (183).

tes pregada pela Igreja: no 
surtas, os catolicos geralmente 
casar emjgrejas; com 
tornando mais raros,

Os protestantes rebelaram-se contra as interferências do clero no seu compor
tamento: "eu bebo com o dinheiro do meu trabalho e praguejo quando há vontade 
go quando eu bem entendo e nao sou padre ( 
tade e nao o que eles (os pastores) mandam" 
mente o protestante, surtiu menos efeito foi no combate ãs superstições e práticas 
mágicas. Embora vários católicos tenham passado a acatar a orientação doutrinária 
do padre, muitos continuaram, ao lado da religião oficial, a manter suas antigas 
práticas religiosas: "na igreja eu aceito o que o padre diz mas na minha casa, eu 
tenho muitos meios meus para salvar a minha alma e entender com Deus, que sao bem 
diferentes os dois meios, o meu e o do padre", explicou, em 1852, um colono (185).

Os protestantes mantiveram integralmente suas antigas crenças. Os métodos para 
curar doenças continuaram controlados por curandeiros, cujo numero crescia e a quem 
todos recorriam, indepente da religião que professavam (186).

Até 1874 os padres tiveram mais êxito do que os pastores em Sao Leopoldo, 
sar das dificuldades,os jesuítas montaram um esquema solido e abrangente, que se re 
velou fundamental para a atividade posterior do clero católico na região, enquanto 
os pastores acumularam mais fracassos do que êxitos, em tentativas esparsas (187). 
Os jesuítas conseguiram impor-se aos colonos-padres, modificar radicalmente o funci 
onamento e propósitos das associações religiosas, moderar o comportamento dos fieis, 
restaurar o poder divino dos sacerdotes e da Igreja, e delinear os limites e a auto 
nomia de sua religião. Fracassaram na tarefa de substituir integralmente o universo 
religioso dos fiéis, que ainda continuou eivado de práticas e noçoes pouco ortodo 
xas, como escreveu, em 1863, o Bispo de Porto Alegre, apos visita ã area alema: "ha 
via ainda naqueles lugares alguns germes de fermentação e restos de descontentamen
to..." (188). Os pastores nao conseguiram sequer dar o primeiro passo: identificar 
os fiéis com uma Igreja; sua açao, no período em estudo, se fez sentir mais por ten 
tativas do que por resultados concretos. Ainda em 1873, escrevia o pastor Henrique 
Hunsche: "Um espírito anti-religioso se faz sentir aqui também. A falta de fé aumen 
ta cada vez mais" (189).

diferenças de resultados sao numerosas, mas entre elas cer- 
um trabalho efetivo vinte anos antes 

apoio eficaz de sua Companhia, antiga, bem-estru- 
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comunidade, podendo ser dispensado quando esta o desejasse; nenhum ministro tinha 
poderes para destituir os colonos-pastores ou obrigá-los a seguir uma orientação u 
nica; os sacerdotes ordenados dispunham de um numero reduzido de sanções contra os 
faltosos: a mais grave delas, o afastamento da comunidadeJvizinha, dirigida por um 
colono-pastor. fjxtiia M

etc .KriiTwic-

Dizia uma cançao popular do Elsenthal, cantada pelos imigrantes:
"Vamos partir agora
Para o belo país America, 
Cada um arrume sua trouxa, 
As dívidas deixamos aqui. 
(...) 
Agora vamos terminar 
Com uma cançao de despedida 
E cada um deve saber 
Que há um Deus naquele pais"

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto
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maioria protestante recusou-se a ouvir os poucos pastores. Continuou ligada ã 
crença sem ordem nem lei, a manter a imagem do Deus que criara e 
de quarenta anos.

Empobrecidos e 
resto do mundo, desprezados por parentes e amigos agora ricos^; cerceados em 
manifestações e criações mais espontâneas; marginalizados pe-J-O-é benefícios da 
ordeci^vigente em Sao Leopoldo, os colonos se apegaram tanto, e tao fortemente, 
sua religião rústica como meio de preservar o que lhe restava de seu: "com a minha 
religião eu sou forte", escreveu em 1864 um velho colono. Era o ultimo meio de 
sistirauma mudança geral que os transformara, de homens livres e iguais que 
guiram^e tornar na colonia, em ocupantes do último degrau da sociedade de Sao 
poldo.

. - 41Um Deus certamente havia. Os imigrantes, abandonados a própria sorte, o ideali 
zarame compreenderam de maneira muito peculiar, de acordo com o que lhes dizia seu 
coraçao, pensamento e vida cotidiana. 0 Deus deles estava muito proximo dos seguido 
res, era uma espécie de amigo íntimo, um colono com quem conversavam diretamente, u 
tilizando os meios que bem desejavam. Era brando, e tao compreensivo que perdoava 
quase tudo aos seus fiéis. Depois, chegaram de fora os padres e pastores. Eram os 
representantes de Deus entre os homens, conheciam a BÍblia, mostraram-se verdadei - 
ros sábios. Mas criticaram tudo, queriam mudar as formas de pensar, de viver, de 
manifestar os sentimentos religiosos. Propunham regras novas, em nome de uma insti 
tuiçao poderosa e distante, a Igreja. E deixavam bem claro que a eles, nao aos co 
lonos, cabia dirigir a vida religiosa. Os imigrantes quase nao conseguiam conciliar 
o Deus deles, criado ã sua própria imagem e semelhança, com o Deus dos padres e pas 
tores.

Os católicos acabaram por se adaptar a doutrina pregada pelos padres. Mas nao 
esqueceram totalmente dos primeiros tempos, nao abandonaram antigas práticas. A

sua 
cultivarq_ao longo
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WOLF, Wilhelm - Deutsche Einwanderer in Sao Leopoldo 1824 - 1937, Alemanha 
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(4) Como exemplo do primeiro caso: os

(1) As primeiras notícias da ocupaçao da ãrea datam de 1735. A Real Feitoria do Li 
nho Cânhamo - a partir de 1822, Imperial Feitoria do Linho Cânhamo - foi transferida 
do Rincão do Cangussu (no atual município de Pelotas) para o vale dos Sinos em 1788. 
Era um estabelecimento governamental destinado ã produção, por mao-de-obra escrava , 
de linho cânhamo utilizado na navegaçao. A produção nunca ultrapassou 300 arrobas, e 
na epoca o seu fracasso foi atribuído a impropriedade do solo e mã escolha de admi - 
nistradores. Quando desfeita, a Feitoria contava com 321 escravos, os quais deviam 
ser remetidos para a Corte; alguns, entretanto, permaneceram na Colónia Alema. (Cf 
PETRY, Leopoldo - Sao Leopoldo, Oficinas Graficas Rotermund, Sao Leopoldo, 2a. edi
ção, 1964; PICCOLO, Helga I. Landgraf e outros - Levantamento e Apreciação da Proble 
mâtica de Sao Leopoldo no Período 1824 - 1889, IN: Estudos Leopoldenses, n9 28,1974)

(5) Jose Feliciano Fernandes Pinheiro, Presidente da Província, assim se referiu 
primeira planta da ãrea: "nao foi possível servir-se da referida planta, pela 
absoluta inexatidão, erradamente designadas as posiçoes dos diferentes pontos 
ciais".

A própria Feitoria Velha nao tinha seus limites bem demarcados, pois havia 
reas contestadas entre o Estado e os proprietários das terras limítrofes.

imigrantes entrados ate 1827 tinham 
de

(6) Ate 1827 so haviam sido distribuídos 155.760 hectares de terra, mas em 1849 o 
total alcançava 712.800 hectares (Cf. JAHN, Adalberto - As Colónias de Sao Leopoldo 
na Província Brasileira do Rio Grande do Sul, Leipzig. Em Comissão de F. A. 
Brockhaus, 1871).

imigrantes do Hunsrilck, por serem em 
numero e talvez por terem uma tradiçao mais bem enraizada, praticamente absorveram 

do Saxe, Wllrtenberg e regiões vizinhas.
Evidentemente os dois processos de adaptaçao foram interligados: 

por exemplo, facilitou a coesão entre os imigrantes.

(2) Prevaleceram os imigrantes vindos da Renania, principalmente das regiões de 
Mosala, Hunsrilck e Hesse. A minoria católica procedeu da Alemanha Meridional. ( Cf.

Ociden

(3) Entre 1824 e 1847, a imigraçao esteve a cargo do governo imperial, mas em 
as verbas a ela destinadas foram suspensas. No Rio Grande do Sul a colonização 
retomada depois do final da Revolução Farroupilha, e desta epoca até 1874 ficou 
a egide provincial.

Como exemplo da mudança de legislação: os 
direito, pelo contrato que assinaram, a vários benefícios (passagem paga, lote 
terra gratuito medindo 160.000 braças quadradas, subsídios de 160 réis diários no 
primeiro ano e 80 no segundo, cidadania brasileira, liberdade de culto, isenção 
impostos por dez anos, etc). Os chegados a partir de 11/4/1827 tinham direito so 
alguns desses benefícios. Os que vieram depois de 15/12/1830, a nenhum benefício, dá 
os chegados a partir de 4/12/1851 podiam, entre outras coisas, receber gratuitamente 
um lote de terra de 100.000 braças quadradas nas terras devolutas cedidas ã Provín - 
cia pelo Governo Imperial em 1848, desde que cultivassem e nao vendessem o lote du 
rante certo prazo. A Lei de Terras promulgada em 1850, entretanto, proibia a doaçao 
de terras, exigindo para a sua venda um preço nunca abaixo do mínimo fixado 
(300$000 réis o lote de 100.000 braças quadradas), com pagamento no prazo máximo de 
cinco anos. Estas modificações continuaram pelos tempos, só vindo a situaçao a come
çar a seacalmar depois de 1870. (Cf., entre outros: TRUDA, F. de Leonardo - A Colo 
nizaçao Alema no Rio Grande do Sul, IN: Revista do Instituto Historico e Geográfico 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n? 38, 1930; PORTO, Aurélio - Dicionário Enciclo 
pedico do Rio Grande do Sul, Fascículo III, Porto Alegre, 1937; e PELLANDA, Ernesto 
- A Colonização Germanica no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Globo, 1925).
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(7) Falia a Assembleia Legislativa Provincial do Exmo. Sr. Dr. Presidente da Provín
cia, Francisco José de Souza Soares Andréa. Porto Alegre, Typographia do Constitucio 
nal, 1849. ~

São 
tcj 

res 
. (AH, Colonização, Códice 289, Relatório do Ins

(8) No período ora em estudo, houve tentativas de demarcaçao geral em 1824, 1825 
1829, alem de numerosas demarcações parciais; as formalidades para obtenção do títu 
lo de propriedade variaram com as mudanças de legislação, sendo as mais complicadas 
(exigência,por exemplo, de medição judicial previa das terras) as contidas nas leis 
de 1850 e 1854. Os marcos delimitativos dos lotes eram fincados na frente, junto ã 
Picada.

(11) Em 1826, por exemplo, foram plantados 4 alqueires de trigo e 2 de centeio, lado 
de 14 alqueires de milho e 17 de feijão (AH, Colonização, Códice 289 , Mapa do Esta
do Atual da Colónia de Sao Leopoldo por Jose Thomaz de Lima, 28/6/1826).

(14) Existe uma longa relaçao de preços dos produtos vendidos e
no, na qual fica evidente o desnível entre os dois, em: ROCHE, pgs. 417/419.

(13) Desta forma um colono descreveu os primeiros tempos em Sao Leopoldo: "Estradas 
nao havia, as compras tinham que ser feitas no "Passo" (Vau) onde havia duas vendas 
(...) so mais tarde abriram-se novas casas de negócio na Estancia Velha e Hamburgo Ve 
lho.Os produtos de nossa lavoura tinham que ser carregados ãs costas, até aquela ven 
da, quando nao os podíamos vender a novos imigrantes ou aos tropeiros que de vez em 
quando visitavam a colónia" (citado em PETRY, pgs. 47/48).

Para esta parte, ver também: AH, Colonização, Códice 289 e 290; Revista do Ar 
quivo Publico..., 1924; ROCHE; PORTO, Aurélio - 0 Trabalho Alemão no Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Estabelecimento Gráfico Sta. Terezinha, 1934; W1LLEMS, Emílio - A 
Aculturação dos Alemães no Brasil, Sao Paulo, Cia. Editora Nacional, 1946. LAYTANO, 
Dante de - Açorianos e Alemães no Desenvolvimento da Colonização e Agricultura 
Rio Grande do Sul, P. Alegre, Globo, 1940.

(10) Os processos primitivos de cultivo da terra pelos imigrantes - que em Sao 
poldo perduraram por muito tempo - causaram admiraçao e indignação aos viajantes 
trangeiros, como Tschudi e Avé-Lallemant.

Para os últimos aspectos tratados no texto, ver principalmente: WAIBEL, Leo 
Princípios de Colonização Europeia no Sul do Brasil, IN: Revista Brasileira de Geo 
grafia, Conselho Nacional de Geografia, Rio, Abril - Junho 1949: ROCHE, Jean - A Co 
lonizaçao Alemã e o Rio Grande do Sul, 2 volumes, Porto Alegre, Editora Globo, 1969: 
BERNARDES, Nilo - Bases Geográficas do Povoamento no Estado do Rio Grande do Sul, IN 
Boletim Geográfico, Rio, Conselho Nacional de Geografia, Ano XX, nos. 171 - 172, n£ 
vembro-dezembro 1962.

(12) Assim o 
Leopoldo: ". 
dos se

Inspetor da Colónia se referiu em 1829 ao primeiro comerciante de 
. o colono Ignacio Rasch, que como tem uma venda e algumas patacas 

ligam a ele, e por isso se vai fazendo de dia em dia mais atrevido, sem 
peitar a Lei e nem pessoa alguma..." 
petor Jose Thomaz de Lima, 1829).

(9) 0 principal litígio com o governo^atê 1845, foi ocasionado pelas terras exceden
tes (nao delimitadas oficialmente) da ãrea de Estância Velha.

Os colonos da Picada do Erval brigaram durante anos entre si por causa dos limi 
tes pouco precisos dos seus lotes. 0 mesmo aconteceu com os colonos que se estabelece 
ram entre 1830 e 1840 nos fundos da Picada das Quarenta e Oito Colónias e Ala Leste 
da Picada do Hortensio, no lugar chamado Picada Nova: os proprietários antigos de 
Hortensio e Quarenta e oito achavam que os recem-chegados ocupavam-lhe as
terras; os da Picada Nova, depois de muito resistirem, foram obrigados a se mudar ou 
a comprar as terras que jã haviam cultivado.

0 traçado da Picada do Hortensio fez com que os fundos dos lotes nela demarca - 
dos invadissem a propriedade particular dos herdeiros de um tal Major Azevedo. A
questão so foi resolvida em 1852, quando, após medição judicial, 14 colonos perderam 
850 braças de seus lotes, recebendo compensações em terras no Padre Eterno. ( Cf. 
JAHN, e "Memória Apresentada pelo Ministro da Prussia, Eichmann, ao Ministro da Agri 
cultura" (1863), IN: Revista do Arquivo Publico do Rio Grande do Sul, nos. 15 - 16, 
Porto Alegre, officinas Graphicas da Escola de Engenharia de Porto Alegre, Setembro - 
dezembro 1924 ).



que

as

maços, documentos inéditos. Os resultados coinci - 
pgs. 559 e segs. e 575 e segs.

(17) Os numeros sao aproximados, comportando uma margem de erro considerável: tirou 
se íjmedia aritmética de 25 inventários de colonos chefes de família distribuídos en 

no ano de 1845; e 
também distribuí -

(23) ROCHE relaciona alguns destes casos. Como adendo: em 1849, havia 2 comercian - 
tes-artesaos em Campo Bom, 1 no Padre Eterno, 2 em Dois Irmãos e 2 no Campo Ociden
tal (AH, Códice 332, Relaçao dos Colonos e das Colonias..., 1849).

que representavam 30,1% da 
(AH, Códice 332, 

Colónia 
etc,

(21) Como exemplo: na primeira leva de imigrantes alemaes para Sao Leopoldo, 
1824, havia 4 marceneiros, 2 seleiros, 1 alfaiate, 1 sapateiro, 1 ferreiro, 
dreiro e 1 ourives. A este respeito, ver:

(24) A este respeito, ver: TSCHUDI e TRUDA; KOSERITZ, Karl von - Das deutsches 
element in der Provinz Rio Grande do Sul, IN: Koseritz deutscher Volkskalender, 187 
AH, Caixa 136, Documentos da câmara Municipal de Sao Leopoldo, 1846-1872; Correspon 
dência do Agente Intérprete...; MSL, Atas da câmara Municipal ... DREYS, Nicolau - 
Notícia Descriptíva da Província de Sao Pedro do Sul, Rio. J. Villeneuve e Cia, 
1830.

(25) ROCHE dá vários exemplos do fato. As regiões mais próximas ao rio - mesmo 
colonizadas há mais tempo - tinham menos variedade de artesanato.

(20) ROCHEfornece dados que comprovam a maior expressão do artesanato nas áreas 
mais antigas de colonização. Como adendo: em 1849, em Campo Bom - região de coloni
zação antiga - havia 58 artesaos, que representavam 56,9% da populaçao adulta mascu 
lina com profissão identificada (102 pessoas); já no Padre Eterno, área de coloniza 
çao mais recente, havia no mesmo ano apenas 27 artesaos, 
populaçao adulta masculina com profissão identificada (69 pessoas).
Relaçao dos Colonos e das Colonias onde habitam nos diferentes distritos da 
de Sao Leopoldo com declaraçao de idade, religião, profissão, naturalidade, 
1849).

(19) Citaçao de: AN, Imigração, Carta de Daniel Brusius ã sua família, 26/5/1842, 
Documento Inédito. Para esta parte, ver, entre outros: AH, Colonização, Códice 290; 
ISL, Livro dos Pastores Evangélicos, Documento Inédito.

(22) Em 1849, existia apenas 1 olaria no Padre Eterno, e nenhum estabelecimento ar- 
tesanal no Campo Bom (AH, Códice 332, Relaçao dos Colonos e das Colonias... 1849)* 
Para a parte de artesanato, consultar, entre outros: o excelente capítulo de ROCHE, 
pgs. 479-502; PORTO, Aurélio - 0 Trabalho Alemão... WILLEMS, Emílio - A Emancipaçao 
Económica das Colonias Germânicas no Brasil, IN: Revista de Imigraçao e Colonização 
Ano III, n? 1, abril 1>942; Hundert Jahre Deutschtum ín Rio Grande do Sul, p. Ale
gre, Associação das Sociedades Alemãs, 1924; TSCHUDI, Johann Jakob Von - Reisen 
durch SUdameripa, Leipzig, 1866; e mais: AH, Correspondência do Agente Interprete.. 
MSL, Atas ch câmara Municipal de Sao Leopoldo, 1846/1850, 1853, 1858/1862.

ve 
e Sao Leopoldo (idem, ib., pgs 58 e segs).

(15) Os dados referentes a 1851 e 1892 sao de ROCHE, pgs. 417/419, Os de 1829: MSL, 
Papeis Avulsos, Documento Inédito.

(18) Em 1851, um saco de feijão custava em Porto Alegre 45% a mais (5$600) do 
na colónia (l$920 a 3$000). (ROCHE, pg. 407).

Em 1860, o custo do transporte entre Sao Leopoldo e Porto Alegre era duas 
zes mais barato do que entre a Picada

em 
1 pe 

FAUSEL, Erich - Die deutsche Einwanderung 
nach Brisilien, IN: Deutsche Evangelische Blâtter fdr Brasilien, n? 10/12, outubro- 
dezembro- 1937 .

tre todas as regiões rurais ocupadas na colónia de Sao Leopoldo 
de 5 inventários (os únicos encontrados) de comerciantes rurais, 
dos pela colónia, nos anos 1844/1845. Os dados foram retirados de: AP, Inventários, 
1844 e 1845, diversas estantes e 
dem, grosso modo, com os de ROCHE,

(16) Os Schmidt, por exemplo, possuiam em 1870 Vendas no Padre Eterno, Bom Jardim , 
Linha Nova e Sao José do Hortênsio (AP, Livro 39 de Registo de Títulos nas Picadas 
das 14, 2 Irmãos, Feliz, Bom Jardim, Schwaben Schnertz, Café, Herval, Hortênsio, Li 
nha Nova, Travessao do Herval e Padre Eterno, 1863 - 1889, Documento Inédito)



(28) DENIS, Pierre - Le Bresíl au XX 248.Pg-

em

nos

1854

partiçao do Agente Interprete da Colonização em Porto Alegre com o Governo da 
víncia.

(31) AN, Imigração, Códice 1045, Papéis Avulsos, Carta de Franz Becker ã sua família, 
23/8/1842, Documento Inédito.

me 
caso

(30) Embora a maioria dos autores afirme que a Farroupilha deixou Sao Leopoldo 
"um completo estado de miséria", "arrasada economicamente", os dados parecem demons
trar o contrario, em termos estritamente económicos. A colónia sofreu, sim, em perda 
de homens, desorganização social, vazio demográfico e no pânico de seus habitantes. 
Em Sao Leopoldo a maior parte dos moradores aliou-se com o governo, comandados por 
Joao Daniel Hillebrand. A este respeito, ver: Hundert Jahre ..., pg. 234 e segs; 
ROCHE, pg. 100; OBERACKER Jr., Carlos - A Contribuição Teuta ã Formaçao da Naçao Bra 
sileira, Rio, Presença, 1968; PETRY, Leopoldo - Patria, Imigraçao, Cultura, S. Leo 
poldo, Federaçao dos Centros Culturais 25 de julho, 1956; AH, Correspondência da Re 
partiçao do Agente Interprete da Colonização em Porto Alegre com o Governo da Pro-

e siecle,

(32) Sobre estes aspectos e os logo a seguir, ver, principalmente: FAUSEL, Erich - 
Sao Leopoldo, IN: Volksforschung, vol, 3, Fascículo 4, 1939; ISL, Livro dos Pastores 
Evangélicos. WILLBMS, Emílio - Assimilação e Populações Marginais no Brasil, Cia. E 
ditora Nacional, 1940; ISABELLE, Assine - Viagem ao Rio Grande do Sul, P. Alegre, Sj? 
cretaria de Educaçao e Cultura do Estado do RGS, 1946; AVÉ - LALLEMENT, Robert - Via 
gem pelo Sul do Brasil no ano de 1858, Rio, Instituto Nacional do Livro, 1953;
MULHAL, M. G - Rio Grande do Sul and its German Colonies, Londres, Longmans, Green e 
Co., 1873; SEIDLER, Cari - Dez Anos no Brasil, S. Paulo, Martins, 1951.

HcoG,VIANNA 1ODÈ< em Um Rio Imita o Reno, e JOSUÉ GUIMARÃES, em A Ferro e Fogo, re 
tratam em seus romances vários aspectos da sociedade criada pelos imigrantes alemaes.

(29) A este respeito, cf., entre outros: JAHN, pg. 130 e segs; OBERACKER Jr., Carlos 
- A colonização Baseada no Regime de Pequena Propriedade, IN: Historia Geral da Civí 
lizaçao Brasileira, Tomo II, 39 volume, Sao Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1969 f 
JAMES, Preston E. - A Expansao das Colonias no Brasil Meridional, IN: Anales des E- 
conomies, Societes, Civi1izations, outubro-dezembro 1954; Relatório Apresentado pelo 
Presidente da Província de Sao Pedro do Rio Grande do Sul Dr. Espiridiao Eloy de Bar 
rosPimentel na la. sessão da 11a. legislatura da Assemblea Provincial, Porto Alegre, 
Typographia do Correio do Sul, 1864.

era comum, e as vezes 
institucionalizado, em certas regiões da Alemanha meridional e ocidental. Entretan - 
to, o costume dos jovens se casarem cedo (a media de idade foi dada no texto, mas ha 
via numerosos casamentos entre pessoas bem mais jovens), aliado talvez ã pressão dos 
grupos (inclusive brasileiros) que condenavam as relações sexuais pre-nupciais fez 
com que, aos poucos, este costume fosse sendo cada vez menos praticado.

Os evangélicos aceitavam o divorcio, sendo este bastante frequente: entre

4 5
(26) A populaçao aumentou muito nos primeiros anos devido a grande quantidade de imi 
grantes chegados todos os anos e ã elevada taxa de natalidade entre as famílias. En 
tre 1824 e 1832, houve em Sao Leopoldo uma média de 22,6 nascimento por 100 adultos. 
Entre os católicos imigradosde 1826 a 1828, a média foi de 8,5 filhos por casal na 
primeira geraçao, e 10,4 filhos na segunda (ROCHE, pg. 602).

(33) Em 1850, por exemplo, encontravam-se membros da família Kraemer pelo menos 
seguintes locais: núcleo da colonia, Padre Eterno, Dois Irmãos, Lomba Grande, Sao Jo 
sé do Hortensio, Picadas Verão e Nova. (Cf. WOLF, op. cit.; AH, Colonização, Livro 
da Estatística da Populaçao da Ex-Colônia de Sao Leopoldo, 1868; Relaçao dos Colonos 
e das Colonias ..., 1849; CSL, Registro de Compra e Venda de Terras do Município de 
Sao Leopoldo.)

(34) A prostituição foi muito rara em Sao Leopoldo. A infidelidade conjugal, bem 
nos rara, era condenada severamente pela sociedade, e punida, especialmente no 
da mulher infiel, com o mais rigoroso desprezo e isolamento social.

0 habito de manter relações sexuais antes do casamento 
em certas regiões da Alemanha meridional 

o costume dos jovens

(27) Embora muitos autores afirmem que entre 1830 e 1845 não entrou ninguém em Sao 
Leopoldo, os documentos de epoca apontam a entrada de alguns (nao se sabe exátamente 
quantos), que vieram por conta própria. A este respeito, ver, por exemplo, AH, arqui 
vo de Entrada de Imigrantes Alemaes no Rio Grande do Sul; Códice 289, Materiais para 
Estatística da Colonia de Sao Leopoldo; ISL, Livro dos Pastores Evangélicos.



em

a frequência

Joao
Sr. Vice-

(38) Em 1845 as escolas evangélicas representavam 77% do total, e as católicas, 23%. 
Ibmesmo ano, os habitantes evangélicos representavam 64% da populaçao, e os catoli - 
cos 36%. As escolas evangélicas eram também as mais antigas: jã em 1824 o Pastor 
Ehlers havia fundado a primeira. (Cf. AH, Colonização, Códice 182, Livro de Culto dos 
Pastores Evangélicos; Relatórios do Diretor...).

(36) Em 1826 escreveu o

Jt6
os divórcios representaram 1/4 do número de casamentos evangêli

e o 
dis

por esta causa nao ser possível concorre

(42) Os imigrantes chegados com um pouco de capital geralmente perdiam tudo logo, de 
vido ã inexperiência: "capital perdido equivale, no entender dos colonos velhos, a 
experiências adquiridas". (WILLEMS, pg. 246).

(37) A este respeito, ver AVÉ-LALLEMENT, DREYS, Hundert Jahre ... e WILLEMS, A Acul
turação. ..; AN, Imigraçao, Papeis Avulsos.

(39) Cf. WILLEMS, A Aculturação... SCHADEN, MOACYR e ROCHE, fontes citadas na nota 
anterior e mais: AN, Colonização, Papéis Avulsos.

(35) Carta do político argentino Juan Maria Gutierrez - que visitou Sao Leopoldo 
1844 - a seu amigo Esteban Echeverría.

(41) Referindo-se a situaçao do ensino no Rio Grande do Sul, escreveu o Presidente 
da Província em 1835: "alem do diminuto numero de Escolas de Primeiras Letras em e 
xercicio, acresce que a maioria dos Professores ou por ineptos ou por omissoes, nao 
cumprem com as suas obrigações." Em 1848: "o primeiro e mais geral defeito e entre 
gar as escolas a pessoas carecidas de verdadeiras habilidades, só para dizer que 
existem tantas escolas." A primeira Escola Normal da Província foi criada somente em 
1870. (Cf. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, A Instrução Publica e Sao Leopoldo, 
IN: Anais do Primeiro Congresso de História e Geografia de Sao Leopoldo, Prefeitura 
de Sao Leopoldo e Instituto Historico e Geográfico do Rio Grande do Sul, 1946).

e 1858, por exemplo, 
cos no Campo Bom.

A posição relativamente importante da mulher parece ter sido comum a várias re 
gioes de colonização alema no Brasil, como se pode constatar em: ALBERSHEIM, Úrsula 
- Uma Comunidade Teuto-Brasileira (Jarim), Centro de Estudos Educacionais de MEC, 
Rio, 1962; WAGEMANN, Ernst - A Colonização Alema no Espirito Santo, IN: Boletim Geo
gráfico, Ano IV, n 68, 69 e 70, novembro dezembro 1948 e janeiro 1949; BAYMA, Celso- 
Colonizaçao Alema em Santa Catarina, Rio, Papelaria e Tipografia Norte, 1919. Érico 
Veríssimo, em 0 Tempo e o Vento (19 volume: "0 Continente") retrata a surpresa e a 
censura que o comportamento das alemas provocavdV§óciedade brasileira.

(40) Relatorio com que o Exmo. Sr. Dr. Presidente da Província, Conselheiro
Lins Vieria Cansaçao de Sinimbu, passou a administraçao da mesma ao Exmo.___________
Presidente Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, no dia 19 de julho de 1855. Porto Ale 
gre, Typographia do Constitucional, 1855.

Alusões deste tipo sao comuns nos Relatórios dos Presidentes de Província ate o 
final da década de 1850.

Diretor da Colónia, Jose Thomaz de Lima: 
progresso dos alunos da escola criada nesta colónia tem sido muito pouca, pela 
tancia em que estão situadas as famílias, e j 
rem todos os dias ã escola". (AH, Colonização, Relatorio do Diretor da Colónia,1826).

Em 1858 só haviam completado o curso básico 2 alunos das escolas públicas e 55 
das particulares (Idem, ib., Relatorio da câmara Municipal da Vila de Sao Leopoldo , 
1858).

Sobre a educaçao em Sao Leopoldo, ver principalmente: SCHADEN, Egon- Aspectos 
Históricos e Sociologicos da Escola Rural Teuto-Brasileira, IN: I Colóquio de Estu 
dos Teuto-Brasileiros, Porto Alegre, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Filoso - 
fia, Universidade do Rio Grande do Sul, 1966; MOACYR, Primitivo - 0 ensino comum e 
as primeiras tentativas de sua nacionalizaçao na Província de Sao Pedro do Sul (1835 
-1889), IN: Anais do III Congresso Sul-Riograndense de Historia e Geografia, Porto A 
legre, 1940; SCHRODER, Ferdinand - Brasilien und Wittenberg, Berlim, 1936; WILLEMS , 
Emílio - Brasilien und Wittenberg, Berlim, 1936; WILLEMS, Emílio - Assimilação e Po
pulações Marginais no Brasil, Sao Paulo, Brasiliense, 1940. E mais as seguintes fon 
tes: AH, Materiais para Estatística de Sao Leopoldo, Relatórios dos Diretores da Co
lonia; ICB e 1SL, Livro dos Pastores Evangélicos.



(45) A este respeito

267.

hoch

I

II

(54) Este sentimento esta descrito em JAHN,

u
e

(46) Sobre o 
WILLEMS, pgs.

(52) 0 conceito de relações de Produção foi empregado acima segundo o conteúdo defi
nido por: MARX, vol. 1, pgs. 265 e segs.

assunto consultar bibliografia 
267 e segs.

1833: "Em resumo, quando se pisa a colonia 
numa província do sul da Alemanha do que 

e sete anos depois, Adalberto Jahn dizia 
populaçao alema com seus descendentes tenha conservado ( seja 

os costumes, a religião e a língua do pais de sua procedência..'.'

(56) Coleção de Leis do Imgerio do Brasil, 1824, 1832 
çao referente anaturalizaçao e o 69, Paragrafo 59.

0 governo farroupilha, desejoso do apoio dos imigrantes, concedeu-lhes em 1838 
naturalizaçao imediata, sem formalidades. A medida nao foi ratificada pelo governo

e 1843. 0 artigo da Constitui-

(51) Contribuiu para isso a herança trazida da Alemanha, onde a sociedade rural, al
tamente hierarquizada, nao deixava margem ã iniciativa dos mais pobres. As cooperati 
vas rurais sao posteriores. Cf. WEBER, Max-Capitalismo e Sociedade Rural na Alemanha, 
IN: Ensaios de Sociologia, Rio, Zahar, pop. 413 a 437.

ver também nota (9).

"decadência moral" e 
e novos imigrantes,

(47) Citado em WILLEMS, pg.

(55) Karl Seidler escreveu a respeito, em 
de Sao Leopoldo, acredita-se antes estar 
neste país..." (SEIDLER, pg. 111). Trinta 
o mesmo: "Posto que a 
dito com franqueza) 
(JAIIN, pgs. 51/2).

Para a reaçao do imigrante diante dos gaúchos, ver: Relatos de Viajantes Ale 
maes, Jornais da Província em língua alema (posteriores, mas que se referem ao assun 
to) e vários numeros do Calendário de Koseritz.

(50) Kerb e abreviatura de Kircheweihfest (literalmente, festa de consagraçao da 
greja). Sobre o assunto: Koloniekerb, IN: Koseritz Deutsche Volkskalender, 1899; 
ROCHE, pgs 642/3.

Os viajantes estrangeiros também condenaram unânimemente a 
ignorância" dos velhos colonos, alem das disputas entre velhos 

que lhes parecia falta de unidade étnica.

e fontes citadas na nota (44), e mais:

(49) Os imigrantes, na epoca em estudo, falavam dialetos, nao o bom alemao, o 
deutsch. Alguns dialetos prevaleceram sobre outros como, por exemplo, o renano. Para 
analises cuidadosas da evolução do linguajar na colónia, consultar WILLEMS, pg. 274 
e segs; SCHAPELLE, Franklin - The German Element in Brazil, Colonies and Língua, IN: 
Anais do IV Simposio Nacional dos Professores Universitários de Historia, Sao Paulo, 
1969, pgs. 497-506; e todos os trabalhos do Prof. Walter Koch a respeito do assunto.

(43) Os conceitos de infra e superestrutura e formas de consciência social foram 
tilizados no texto segundo um conteúdo marxista. As definições mais claras para 
les estão em: ENGELS, Antí-DUhring, México, Editora Grijalbo, 1964, pg. 12; MARX, 
EI Capital, México, Editora Fondo de Cultura Económica, 1966, Volume III, Pg. 733.

(44) Sobre este aspecto e os tratados logo a seguir, consultar: TSCHUDI,KOSERITZ, 
ISABELLE, JAHN, SEIDLER, Hundert Jahre...; Jornais Der Bote e Deutsche Volksblatt, 
vários anos (posteriores a epoca aqui estudada, mas que através de referências es 
clarecem aspectos abordados no texto); Relatórios de Presidentes da Província, 1824- 
1845; Josue Guimaraes, em A Ferro e Fogo (Rio, Sabia, 1972) descreve com fidelidade 
e riqueza de detalhes muitas das brigas internas na colónia. E mais: AH, Relatórios 
do Diretor ...; ISL, Livro dos Pastores Evangélicos.

(53) A atitude da Província em relaçao aos imigrantes pode ser percebida em: Anais 
da Assembleia Provincial, Relatórios de Presidentes da Província, Jornais Contempora 
neos, Relatos de Viajantes Estrangeiros e Correspondência dos Cônsules Estrangeiros.

(48) Para usos e costumes, consultar os viajantes estrangeiros, WILLEMS, pg. 155 e 
segs., ROCHE, pgs 633 e segs. No Museu Histórico Visconde de Sao Leopoldo existe uma 
boa coleção de fotos de epoca que ilustram e esclarecem aspectos da vida cotidiana.

op. cit.
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^3imperial.

(63) ISL, Livro dos Pastores...

r7

Sabe-se alguma coisa deles a

(64) Constituição de 1824, Titulo I, Artigo 59. Somente pela lei de 11/1/1861, rati 
ficada pelo decreto de 17/4/1863, os casamentos dos protestantes, quando devidamen
te registrados, ganharam valor jurídico e efeitos civis.

saçao exigem atividade 
lidade".

Imigraçao, papeis avulsos, 
seus Descendentes na Vida Política

para o cargo de Promo 
l a administraçao

-los esquiva-se de re 
aos

(57) Cf. Constituição de 1824, Capítulo IV, Artigos 90 a 95.
Os deputados, senadores e membros dos Conselhos Gerais Provinciais eram elei

tos indiAetamente, pelos membros das Assembleias Paroquiais. Estes últimos é que 
ram eleitos diretamente, 
podiam ser eleitores, e 
Congresso.

(59) A este respeito, ver£ ROCHE, op. cit; AN, 
SZILVASSY, Arpad - Participaçao dos Alemães e  
Brasileira, IN: I Coloquio de Estudos ..., 1966. PICCOLO,

(62) GUIMARÃES, Josue, pgs 110 e 120. 0 relato assemelha-se as descrições de pa 
dres e pastores chegados pósteriormente, relatando o panorama religioso dos primei- 
rostempos da colonia.

e 
por todos os cidadaos com direito a voto. Os nao-católicos 
também eleitos para a Assembleia Paroquial, mas não para o

(60) Ainda em 1873, dizia o proprio Presidente da Província: "[ 
tores, Adjuntos, Delegados e Suplentes de Juízes Municipais luta 
com serias dificuldades, porque o pessoal indicado para exerce 
cebe-los. Os Bacharéis formados em Direito preferem dedicar-se aos trabalhos lucra
tivos da advocacia, e os outros cidadaos, que por suas habilitações estão no caso 
de serem nomeados a custo se sujeitam ao (...) exercício de funções que sem compen- 

! e sacrifício de tempo ao passo que empenham sua responsabi- 
(AH, Correspondência do Presidente da Província, 2a. secção, Livro n9 259, 

1873, Documento Inédito.} Sobre corrupção, ver Anais da Assembleia Legislativa Pro - 
vincial, 1834, 1842, 1844; Sobre burocratizaçao, Relatórios de Presidentes da Pro 
víncia, 1849 e 1871.

(65) 0 Diretor da Colonia queixou-se do comportamento de Ehlers. Em 1825 um grupo 
de 36 colonos representou ao Presidente da Província contra o pastor, acusando-o de 
nao se interessar pelo trabalho, descuidar-se das aulas, beber e dar bebida aos 
fieis (nesta epoca o uso do álcool estava totalmente proibido na colonia), e aconse 
lhar os moradores e agredirem a polícia. Pouco tempo depois, em 9/5/1825, 40 colo - 
nos defenderam Ehlers, afirmando que sabia "cuidar com todo o desvelo de sua igreja 
e do seu colégio, ocupando com absoluta honradez e consciência o seu posto .r7 Outras 
fontes confirmam que o comportamento de Ehlers foi muito pouco ortodoxo.

(61) Os proprios documentos oficiais atestam o fato. A título de exemplo, citações 
dos Presidentes de Província: "e claro que esta força (policial) nao pode ter a
disciplina desejável" (1864); "e impossível deixar de reconhecer que aquele corpo 
nao preenche satisfatoriamente os fins de sua criaçao" (1871); Da Assembleia Provin 
ciai: "De todas as partes da Província se nos vem dizer - salvem-nos da polícia,que 
ela nos rouba, ela nos assassina impunemente!" (1874). Do Ministério dos Negócios e 
Justiça: "Reproduzem-se com frequência os atentados contra a segurança individual" 
(1873).

(66) Nao se conseguiu localizar estatutos desta epoca. 
traves de referências.

Sobre religião na colonia, consultar, entre outros: WILLEMS, Assimilação...; 
llundert Jahre...; Revista do Arquivo ...; AVÉ-LALLEMENT, TSCHUDI, PETRY e JAHN, op. 
cit.; RABUSKE, Arthur - As Duas Primeiras Visitas Pastorais na Colonia Alema de Sao 
Leopoldo e A Contribuição Teuta ã Igreja Católica no Rio Grande do Sul, IN: Estudos

(58) Sobre o assunto, consultar: CARNEIRO, JOSÊ FERNANDO - Colonização no Sul do 
Brasil, IN: Universidade do Brasil, Faculdade de Filosofia, Cadeira de Geografia do 
Brasil, publicação avulsa, n9 2, Rio, 1950. Cardoso, Fernando Henrique - Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, IN: Historia Geral da civilização Brasileira, Sao Paulo, 
Difusão Europeia do Livro, 1964, Tomo II, 29 volume, pgs 473 a 505; FAORO, Raymundo 
- Os Donos do Poder, Porto Alegre/Sao Paulo, Globo/Universidade de Sao Paulo, 1975; 
MERCADANTE, Paulo - A Consciência Conservadora no Brasil, Rio, Saga, 1965.



tf

Colo

Livro dos Pastores Evangélicos; vários numeros dos

os

(75) Citado em RABUSKE, A Contribuição...

(70) A este respeito ver AH, registro de Nomeaçao dos Pastores Evangélicos 
pleto, inédito.

(72) TSCHUDI e 
imigrantes. Sabe-se que a mortalidade, 
nao st 
dentes de Província.

(73) Citado no < 
to Rio Grande do Sul’.’ 
(66).

do
Em

Campo Bom cortaram relações por discordarem 
os caminhos de ligaçao entre as duas are

excelente estudo de RABUSKE,^A Constribuiçao Teuta ã Igreja Católica 
Sobre o assunto, ver bibliografia específica citada na nota

0
_________________________ AS
epoca ora em estudo, mas sua leitura e re 
econstruçao da historia do protestantismo 

parte da qual se encontra na U

(69) IS, Livro dos Pastores Evangélicos...; AN, Papeis Avulsos, "Religião na 
nia de Sao Leopoldo", documento anónimo e incompleto, inédito.

Leopoldenses, S. Leopoldo, Universidade do Vale dos Sinos, n9 28, 1974; SANHUDO, R. 
- 0 Rio Grande do Sul Católico, P. Alegre, s. d,; SPALDING, Walter - A Igreja no 
Velho Continente, IN: Anais do III Congresso de Historia e Geografia do Rio Grande 
do Sul, p. Alegre, pgs 1433-1440; MUMELTEY, P. - Evangelische Kirche und Kolonisati- 
on, IN: Evangelischer Gemeindekalender, 1922; SEIBLE, Karl - História da Comunidade 
Evangélica de Sapiranga, Sapiranga, 1950; SCHROEDER, Ferdinand - Brasilien und 
Wíttenberg, Berlim, 1936; vários numeros do Kosertiz Volkskalender e do Rotermund 
Kalender, e DEDEKIND, M. - Deutschum und Evangelium in Brasilien, Leipzig, 1920. 
excelente livro de LEONARD, Emile G. - 0 Protestantismo Brasileiro, Sao Paulo, 
TE, s. d., refere-se apenas de passagem a epoca ora em estudo, mas sua 
comendada pelas referencias e clareza de r< 
no Brasil. A correspondência dos primeiros jesuítas, ] 
niversidade dos Sinos, nao esta aberta ã consulta publica.

Fontes principais sobre o assunto: AH, Colonização, Códices 182, 289, 290 e 
291; Correspondência do Agente Interprete...; Correspondência da Presidência...; Do 
cumentos da Gamara Municipal de Sao Leopoldo; ISL, IS e ICB, Livro dos Pastores E 
vangêlicos. Jornais em língua alema de Sao Leopoldo.

e incom-

(71) Idem, ib, e mais JAHN, ISL, 
jornais em língua alema do RGS.

(67) As populações rurais da Alemanha tinham um sentimento religioso muito profundo, 
mas pouco conhecimento dos preceitos e fundamentos de sua religião, conforme pode 
ser visto em: SCHNABEL, Fraz von - Deutsche Geschichte in Neunzehnten Jahrhundert, 
Verlag Herder Freiburg, 1951, 49 Volume ("Die ReligiHsen Krâfte").

Cf. ISL, Livro dos Pastores... Os viajantes estrangeiros também se surpreende
ram com a ignorância religiosa dos colonos. WILLEMS, citando FREI, relata um caso 
ocorrido ja cm 1914 que ilustra bem o fato: um colono, ao ouvir o pastor ordenado 
referir-se ãs bodas de Canaan, retrucou: "aquela Picada nao existe entre nós 
(WILLEMS, pg. 262).

(74) AH, Relatorio de Jose Thomaz de Lima, 1828.

Brigas entre pastores e colonos: de 1830 a 1840, o pastor da Picada do Erval 
envolveu-se na luta pela terra travada entre os colonos (originada da demarcaçao fa 
lha dos lotes), tomando partido de um dos grupos. Em 1832, uma parte da comunidade 
da Picada de Berghan revoltou-se contra o Pastor, acusando-o, entre outras coisas , 
de "usar o cargo so para seu proprio proveito"; o Pastor, aliado ã outra facçao, a. 
cabou demitido pela maioria da comunidade.

(Cf. AH, Livro de Culto dos Pastores Evangélicos; ISL, Livro dos Pastores...; 
Relatorio'do Diretor...; JAHN, op. cit.

AVe-LALLEMANT apontaram a existência de numerosas doenças entre 
, especialmente a infantil, era muito alta ( 

ejdispoe de cifras precisas). Cf. Relatórios do Diretor da Colonia e dos Presi-

(68) Exei.iplos de disputas entre pastores, ate 1845: os pastores do Campo Ocidental 
uniram-se em 1840 contra o pastor da recente comunidade religiosa do Travessao 
Erval, afirmando que esta região devia continuar dependente do Campo Ocidental. 
1830 os pastores do Campo Ocidental e 
da forma pela qual deviam ser consertados 
as.
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Sao Leopoldo para aproveitar

(76) Relatorio do Diretor da Colonia, Joao Daniel Hillebrand, 
vista do Arquivo pg. 384.

(78) Como ilustração: 
batismos protestantes, 
bliografia e fontes citadas acima).

Em 1859 existiam em Sao Leopol- 
de pau ferrado custavam em 1859

eram
con

22
bi

(80) AH, Relatorio de Joao Daniel Hillebrand, 1854. 
do 71 fabricantes de carroças. As carroças com eixo 
em media 170$000, e as de ferro, 212$000.

Dois Irmãos houve 8 padrinhos e católicos em 
em 9 batismos catolicos (cf.

(81) Em 1834 havia 14 gabarras navegando no rio dos Sinos: 
24; mas vinte e seis anos depois, em 1870, 
sultar: AH,

e Migraçao no Rio Grande do

em 1849, em
e 4 padrinhos protestantes

(83) Relaçao das Picadas abertas apos 1845: Travessao Schwabenschneiz, Erval, Pica- 
dade Blaudt, Escadinha, Vigia, Bom Princípio, Bom Fim, Feliz, Padre Eterno ( Ferra- 
braz e Bica), Mundo Novo ( colónia particular), Quatro Colónias, Cara, Porto de Gui 
maraes, Verão, Travessao do Erval e Picada Nova.

(77) Ã titulo de exemplo: 
tal|de 66; no Campo Bom, 
ver: Relatório Hillebrand, 1854; AH, Relaçao dos Colonos e das Colonias... ISL, 
IS e Curia Metropolitana, Registros de Batismos e casamertos. FAUSEL e WOLF.

5'0
1854, publicado na Re

A este respeito, ver: ROCHE, Jean - Colonização

em 1844, elas já 
existiam apenas 28. Para esta parte, 

Documentos da Camara Municipal de Sao Leopoldo, 1846-1872; Relatórios 
do Diretor da Colonia...; Materiais para Estatística de Sao Leopoldo, e mais: 
torios de Presidente da Província, 
ciai. A primeira empresa de navegaçao 
Blauth também se tornaram armadores.

(84) Algumas Picadas novas foram abertas por iniciativa oficial (como a do Erval) , 
outras por antigos colonos, que compraram terras e as lotearam (como a do Verão,fun 
dada por Jaco Blauth), outras por imigrantes recem-chegados (Picada Nova), outras a 
inda por Companhias particulares (fundos do Ferrabraz), entre 1847 e 1850. A maior 
parte destas terras pertencia anteriormente a grandes fazendeiros luso-brasileiros, 
que promoveram o loteamento das faixas vizinhas a Sao Leopoldo para aproveitar o 
crescimento da colonização.

A partir do final do século XIX a marcha da colonização deslocou-se para o nor 
te do Estado, fundando-se aí colónias como Santa Rosa, Erechim, Ijuí, Nao-Me-Toques; 
a partir de 1914, ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul, alcançando Santa 
Catarina e Paraná.

(79) Exemplos de medidas concretas neste sentido, apos a pacificaçao: a restauraçao 
da Picada dos Dois Irmãos ( area muito fértil), a ligaçao Sao Leopoldo-Mundo Novo 
(ativando uma região de ocupaçao recente), e o melhoramento dos caminhos entre as 
Picadas novas e o rio (como os caminhos entre o Ferrabraz e seu porto de escoamen - 
to, o Porto Fialho). Cf. Relatorio de Presidentes da Província e AH, Correspondên - 
cia do Agente Intérprete...

(82) A partir de 1850/1855 o crescimento populacional de Sao Leopoldo foi bem mais 
lento que em épocas anteriores devido a vários fatores, entre os quais: a publica - 
çao pela Prussia, cm 1859, do rescrito de Heydt, proibindo a propaganda de imigra - 
çao para o Brasil, sob alegaçao de que os imigrantes, especialmente os destinados a 
Sao Paulo, eram mal-tratados ( o ato so foi revogado em 1896, e apenas para os Esta 
dos do sul); a decisão do governo provincial de diversificar, a partir de 1850, as 
areas de colonização, para evitar a formaçao de blocos compactos de imigrantes ( em 
1850, entraram 128 alemaes no Rio Grande do Sul, dos quais somente 4 foram para Sao 
Leopoldo; em 1852, entraram 596, mas somente 29 se dirigiram á velha colónia); a e 
migraçao de vários moradores de Sao Leopoldo para outras areas da Província ou para 
Buenos Aires e o Estado Oriental, a partir de 1850, por razoes que serão discutidas 
posteriormente; e a guerra do Paraguai, que desviou para outros fins verbas destina 
das à colonização e matou muitos imigrantes. (Cf. PORTO, Dicionário ..., pg. 163;
AH, Relatorio do Diretor da Colónia... 1854; Relatorio do vice-presidente da Provín 
cia de Sao Pedro do Rio Grande do Sul, Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, na aber
tura da Assembleia Legislativa Provincial em 19 de outubro de 1852, Porto Alegre, 
Typographia do Mercantil, 1852.

Rela.
JAHN, e Annaes da Assembleia Legislativa Provin- 

a vapor pertencia ã família Diehê; depois os

em 1849 havi^no Padre Eterno 6 casais mistos para um to 
7, para um total de 82. A respeito da religião dos filhos ,

ICB
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o

sua

AP

Este

Colle
de

e regulamentos referentes ao assunto em 
Colleçao de Leis e Resoluções da Província

(91) AP, Inventários de Sao Leopoldo (1824-1870), varias estantes e maços, 
maior parte inéditos.

(88) Na Picada da Bica, 
na 
Picada, 
e 1861;

Sul, IN: Anais do IV Simposio Nacional dos Professores Universitários de Historia, 
São Paulo, 1969; BERNARDES, CARNEIRO.

(90) A este respeito, consultar: AH, Correspondência do Agente Interprete...;
Registro de Venda de Terras no Município...; JAHN; VON EICHMANN ( Ministro Plenipo
tenciário da Prussia), Les Picades de Município de Sao Leopoldo, 1863, IN: Revista 
do Arquivo Publico, N9s 15-16, 1924.

(87) Nao foi levado em conta o aumento da braça quadrada advinda da própria instala 
em 1824; consideraram-se os preços que vigoraram apos a funda

de Sao Leopoldo com Declaraçao de Ida- 
AP, Livro 29 de Registro de TÍtulos( Pi 

Cafê), e Livro 39 de Registro de Títulos 
Linha Nova, Travessao do Herval e Padre Eterno) ,

em sua

çao da colonia alema, 
çao de Sao Leopoldo.

Dados retirados de: CSL, Registro de Compra e Venda de Terras no Município de 
Sao Leopoldo; AH, Colonização, Códice 332, Relaçao dos Colonos e das Colonias onde 
habitam nos diferentes distritos da Colonia 
de, religião, profissão, naturalidade, etc; 
cadas 14, 2 Irmãos, Bom Jardim, Herval e 
(Picadas Cafe, Herval, Hortênsio, 
estes dois últimos documentos inéditos.

em áreas de colonização variaram muito, 
lote era vendido em hasta publica ( a 

depois da avaliaçao previa feita por 
e cultivar o lote 

primeira prestaçao algum tempo depois (pelo Regu- 
mas estava sujeito a taxas e hipotecas ate 

nao

(89) As formas de aquisiçao de propriedades 
mas de forma geral seguiram estas normas: o 
maioria), ou então diretamente ao interessado, 
autoridade competente. 0 comprador, que se comprometia a ocupar 
em determinado prazo, so pagava a 
lamento de 1855, depois de tres anos), mas estava sujeito a taxas e hipotecas 
a amortizaçao da dívida. 0 prazo total de pagamento era geralmente de 5 anos, 
podendo o lote ser vendido ate sua quitaçao definitiva.

Cf. sucessão de leis, decretos 
çao de Leis do Império do Brasil e 
Sao Pedro do Rio Grande do Sul, P. Alegre, Typographia do Rio-Grandense, 1875.

s. d.
dos 

zona

(92) AP, Processo-Crime de 23 de junho de 1869, sendo reu Joao Rodolfo Kílrz. 
homem, que em depoimento disse as palavras transcritas no texto acima, foi acusado 
de homicídio culposo, mas absolvido pósteriormente. Documento inédito.

(85) A importância da agricultura da área foi assim testemunhada pelo Presidente da 
Província: "esta província receberá de diferentes partes como sejam os do Rio de 
janeiro, da Bahia, de Santa Catarina e de Paranagua, diversos cereais (...) Conse - 
guiu a colonização colocar-nos em uma posição contraria (...) Alem dos diferentes 
produtos com que sao abastecidos nossosjmercados, anualmente exporta ( a província ) 
uma nao mesquinha quantidade de cereais para diferentes partes do Império." ( Rela
tório do Presidente da Província de Sao Pedro do Rio Grande do Sul, Angelo Moniz da 
Silva Ferraz, apresentado a Assemblea Legislativa Provincial na la. Sessão da 8a. 
Legislatura, Porto Alegre, Typographia da Reforma, 1858J.

(93) Hillebrand calculou em 1854 o numero de colonos que haviam abandonado Sao Leo 
poldo em 6.000, mas esta cifra parece exagerada (Cf. AH, Relatorio de Joao Daniel

(86) AN, Imigraçao, Papeis Avulsos, Anotaçoes Pessoais de Joao Cristiano Alt, s.d . 
(Provavelmente de 1868), documento inédito.

preço da braça quadrada subiu 211,1% entre 1860 e 1863;
zona norte da Picada do Verão, 699,8%, entre 1850 e 1855; na zona sul da mesma 

187,082!, entre 1853 e 1856; na zona norte do Fcrrabráz, 399, 972!, entre 1858 
na zona sul, 303,41%, entre 1856 e 1860. Informações Inéditas.

Estas Picadas particulares haviam sofrido uma alta anterior, resultante de 
abertura"a colonização (Tabela I. 4).

Dados retirados da ultima fonte citada na nota acima, e mais: AH, Colonização, 
códice 182, Livro de Estatística da Populaçao da Ex-Colônia de Sao Leopoldo, 
(provavelmente de 1868), documento inédito; Colonização, Códice 149, Relaçao 
que compraram terras na Picada da Bica, na Zona Norte da Picada do Verão, na 
sul da Picada do Verão, na Zona Norte da Picada do Ferrabras e no Ferrabrás.



(95) As cifras da divida colonial estão em ROCHE, 148.PS.

Com

(98) Dados retirados dos Registros de Venda de Terras citadas em notas anteriores.

(101) Dados retirados de ROCHE, pgs. 561-563,

o de batata, 40%,

da Província referente
Leo 

Ale-

(96) Cf. Annaes da Assembleia Legislativa da Província de Sao Pedro do Rio Grande 
do Sul, 1866 - 1869.

!te

(103) Em 1851 o 
o de feijão, 45%,

(99) Para os dados referentes ã area acumulada por pessoa 
das Picadas, ver Tabelas.

(104) Dado retirado de: AH, Materiais para Estatística da Colonia de Sao Leopoldo ; 
Arquivos Particulares, Códice, 70, Lata 120.

e da documentação citada à nota (17).

e por família em cada uma

Um exemplo da instabilidade do imigrante: 
colonos trocai de dono (ROCHE, pg. 569).

A este respeito, consultar Coleção de Leis do Império e 
ao período. Ha alguns dados em: CÂMARA, Rinaldo Pereira da - O Visconde de Sao 
poldo, IN: Anais do 19 Congresso de Historia e Geografia de Sao Leopoldo, P. 
gre, Globo, 1947.

(100) No século XX houve uma tendência ao reagrupamento das terras, conforme assina
la ROCHE.

(102) 0 processo de regularizaçao das propriedades intensificou- 
sembleia Provincial limitou em 1869 a dívida colonial ao montante do valor das 
ras.

(105) 0 uso da moeda so se tornou predominante a partir do final do século XIX. De 
pois de 1890 o comerciante tornou-se também banqueiro; guardava o dinheiro do colo
no em troca de uma comissão, e concedia credito ã taxa de 12%. A respeito do comer
cio entre 1845-1874, Cf: ROCHE, PETRY, Hundert Jahre, viajantes estrangeiros e 
mais: AH, Materiais para Estatística...; Correspondência do Agente Interprete...;
Relatório da câmara Municipal; MSL, Atas da câmara Municipal; e Relatórios do Pres^i 
dente da Provincia.)

Hillebrand, 1854).
Em 1858, escrevia o Agente-Intérprete: "anualmente vão centenas de filhos para 

Triunfo, Taquari, Sao Jerônimo, Santa Maria da Boca do Monte, onde acham terras bo
as e baratas em abundancia..." (AH, Correspondência da Repartição do Agente Inter - 
prete da Colonização em Porto Alegre com o Governo da Província, 1858/1867).

em 1860, 22% da area cultivada pelos

se depois que a As
ter

(97) A respeito das questões de terras a partir de 1845 as fontes mais detalhadas 
sao JAHN e EICHMANN; Relatorio da câmara Municipal, 1858; Atas da câmara Municipal 
de Sao Leopoldo; Correspondência do Agente Intérprete; e mais os registros de 
pra e Venda de Terras, localizados em sua maioria no Arquivo Publico.

E ainda: AH, Atas das Sessões da Repartição Especial.de Terras Publicas, 1860 
-1863 e 1867/1869; Correspondência da Inspetoria Especial de Terras e Colonização 
de Porto Alegre, Livro de Correspondência entre o Governo e o Comissário Geral da 
Colonia de Sao Leopoldo, 1865/1870, e o Livro de Correspondência Oficial do Presi - 
dente da Província com a Comissão de medição dos prazos da ex-colonia de Sao Leopol 
do, 1865/1867.

saco de milho custava 38% a mais em Porto Alegre; 
e a arroba de banha, 51% (Cf. ROCHE, pg. 407).

(94) MSL, Papéis avulsos. A medida-padrao do lote colonial, fornecida no texto em 
hectares, corresponde respectivamente a 160.000 e 100.000 braças quadradas. 0 lote 
de 25 hectares, adotado pelas empresas particulares de colonização, difundiu-se tan 
to que desde o final do século ficou conhecido como "lote colonial".

A primeira diminuição do tamanho do lote ( de 77 para 48 hectares) ocorreu 
quando o Império, pela lei de 28/10/1849, concedeu ãs Províncias terras devolutas 
para fins de colonização, fixando o tamanho-padrao do lote em 48,4 hectares. A lei 
de 30/11/1854 - principal reguladora da colonização, desta data em diante - ratifi
cou este tamanho.

Especial.de
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(109) Cf. ROCHE, pg. 481.

e

1869,

(114) A este respeito cf. dados e relatos de viajantes estrangeiros, JAHN, PETRY 
PORTO.

primeira de toda a Provín 
inj_ 

0 
o

(106) A figura do Musterreiter, muito típica, foi retratada pelo pintor P. 
Weingârtner. A este respeito, cf. WIEDMANN, "Musterreiterlied", IN: Koseritz 
Volkskalender, 1901, pgs. 180-185.

(117) Depoimento de Joao Rodolfo Kllrz, AP, Processo-Crime de 23 de junho de 
documento inédito.

no relato de alguns

(111) A banha de porco, os frangos e ovos exportados de Sao Leopoldo eram muito a 
preciados em Porto Alegre, alcançando ai bons preços. 0 gado, de tao pouco, nao che 
gava a fornecer o estrume necessário ã agricultura. (Cf. Relatório Hillebrand, Rela 
torio da Camara Municipal, JAHN e TSCHUDI).

(116) A primeira Sociedade criada em Sao Leopoldo (1858) foi a Orfeu, que ainda e 
xiste. A segunda apareceu na ex-colonia em 1885. Em 1888, surgiu a primeira em Novo 
Hamburgo. Organizando bailes, corais, representações teatrais, vários esportes, bi 
bliotecas, etc, as Sociedades foram o núcleo da vida social de Sao Leopoldo e gran
de responsável pela perpetuação das tradições germânicas. Mais tarde surgiram tam - 
bem nas Picadas.

(118) Este fenomeno pode ser percebido, por exemplo, em JAHN,

colónia, existiram sempre, em numero reduzi - 
os alemaes e 64 para os brasileiros;

Parece que a maior parte morava no cen
Relatórios do Diretor da Colónia e da Camara Muni-

Os escravos, embora proibidos na 
do: em 1846 havia 90 escravos trabalhando para 
em 1850, 215 escravos ao todo; em 1883, 484. 
tro urbano (Cf. PETRY, pg. 91, e 
cipal).

(113) Cf. ROCHE e PORTO, sobre o desenvolvimento posterior do artesanato.

(112) Os conceitos de "meios de produção" e "divisão técnica do trabalho" estão em 
MARX. Sobre o artesanato da epoca, consultar os viajantes estrangeiros, Relatórios 
do Diretor e da Camara Municipal, Correspondência do Agente Interprete e Livro dos 
Pastores Evangélicos.

(110) Em 1857 o preço medio do arreio totalmente equipado era de 15$000; em 1870,de 
16$000. ( Cf. Relatorio da Camara Municpal, 1858, e JAHN).

(108) Embora o presente estudo nao analise o processo de industrialização do vale 
dos Sinos, a documentação encontrada a respeito parece demonstrar que este processo 
foi implantado com o capital acumulado pelos comerciantes (maioria) e artesaos ( mi 
noria) da cidade. A tese, ainda a ser comprovada por maior numero e melhores fontes, 
concorda com a esboçada por ROCHE e a defendida por SEYFERTH em relação ao vale 
do Itajai-Mirim (Cf. SEYFERTH, Giralda - A Colonização Alema no Vale do Itajai- Mi
rim, Porto Alegre, Movimento, 1974).

(107) A Estrada de Ferro Porto Alegre- Sao Leopoldo foi a 
cia ( o que demonstra a importância económica da área alema). A construção foi 
ciada em 1867, por ordem do governo imperial. A obra coube ã uma firma inglesa. 
Estado assumiu a garantia de juros de 7% sobre parte do capital (1.800:000$000), 
restante foi completado com açoes. MULHAL descreve a chegada do primeiro trem a Sao 
Leopoldo.

(115) AP, Processo-Crime n9 1834, sendo reu Joao Daniel Springel, 1872. 0 texto e 
parte do depoimento de uma testemunha, Cristovao Fleck. Documento inédito.

A cidade de Sao Leopoldo, também em termos administrativos, estava separada da 
area rural, construindo distrito a parte. Em 1870, esta era a divisão distrital do 
Município. 19 distrito - cidade de Sao Leopoldo e arredores; 29 distrito-eliminado 
(mas a numeraçao, estranhamente, foi mantida), 39 - terras localizadas entre o 
arroio Portão e o rio Cai; 49 - Picadas dos Dois Irmãos, Estância Velha, Costa da 
Serra, Bom Jardim, Erval, 4 Colónias, Cafe e Nova, 59 - Picadas do Hortênsio, 14 Co 
lónias, Feliz e Porto de Guimaraes; 69 - Colónia Novo Mundo e Sta. Cristina do Pi
nhal (para melhor acompanhamento, consultar Mapa 1.3) (Cf. JAHN, pg. 54).
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os publicados

(125) Cf. RABUSKE, As Duas Primeiras Visitas Pastorais na Colónia Alemã de Sao Le£ 
poldo, IN: Estudos Leopoldenses, Sao Leopoldo, UNISINOS, 1974.

(120) 0 fenomeno pode ser percebido também nos jornais de época 
ros do Kosertiz Volkskalender;

(AN, Ca_r 
a

(126) Cf. Correspondência do Agente..., Livro dos Pastores,..., Relatórios da Cama 
ra; WILLEMS e PORTO.

e em vários nume

(121) Entre 1860 e 1874, 84% dos casamentos protestantes de 84,6% dos catolicos fo 
ram realizados entre pessoas do mesmo nível socio-econômico (tomando-se como indi
cadores profissão, património acumulado e local de moradia dos pais do noivo e da 
noiva). Os dados foram obtidos segundo sistema de amostragem, e comportam uma mar 
gem de erro de 5%. Fontes: CM, Registro de casamentos do Município de Sao Leopol - 
do; ISL, IS, ICB, IHV, ILG, IL, Registro de casamentos e livro dos pastores evange 
licos; AP e CSL, Registro de Compra e Venda de Terras em Sao Leopoldo; AP, Inventa 
rios de Sao Leopoldo, varias estantes e maços. Informação inédita.

(127) Annaes da Assemblca Legislativa de Sao Pedro do Rio Grande do Sul, P. Ale 
gre, Typographia do Constitucional, 1868. A este respeito sao interessantes também 
os Relatórios de Presidente da Província, a Correspondência dos Cônsules Estrangei 
ros e os publicados em jornais gaúchos da época.

5^
viajantes, em AH, Correspondência do Agente Interprete...; ISL, IS, ICB, Livro dos 
Pastores Evangélicos; MSL, Atas da Camara Municipal; e na Imprensa de época.

(124) Diz o Relatorio da câmara Municipal de 1858: em Dois Irmãos havia duas pon - 
tes, construídas pelo poder Publico, "existindo alem destas pontes outras em vari 
os arrois feitas de madeira e à custa do povo (...) Todos os anos os moradores fa_ 
zem reparos sob a direção do Inspetor de Quarteirão".

As verbas da Camara dependiam da aprovaçao do governo provincial. A Camara C£ 
brava taxas e pedágios dos usuários de algumas pontes, passagens e pontilhoes, mui 
to numerosos devido a grande quantidade de arroios. Para a obrigatoriedade do ser
viço gratuito, Cf. Correspondência do Agente Interprete... e Atas da Camara Munici 
pal.

(119) Os "mucker" perceberem alguns aspectos deste fenômeno. Escreveu em 1874 Jaco 
bina Maurer, líder da revolta: "Nao se lembra que a família dos Hansen tinha vergo 
nha dos Schroeders, Andrés e Mentzes por serem pobres, que preferiam ver estes saT 
rem do que chegarem?"- Carolina Mentz, irma de Jacobina, escreveu nestes termos a 
seu primo Lucio Schreiner, que exercia a profissão de advogado e ocupava então o 
cargo de Delegado de Policia: "Nao queira incomodar-se por causa do parentesco que 
o liga a nos, a fim de que nao tenha motivos para lamentar de que jã poderia ter 
conseguido uma posição de destaque, se nao tivesse parentes tao modestos" 
ta de Jacobina aseu primo Matias Schroeder, 29/5/1874; Carta de Carolina Mentz 
Lucio Schreiner, 28/2/1874).

(123) 0 texto acima deve muito a leitura das seguintes obras: ARANTES, Antonio Au 
gusto - Compadrio Tn Rural Brazil: Structural Analysis of a Ritual Institution, Te 
se apresentada para obtenção do grau de Mestre na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de Sao Paulo, 1970 (mimeografado); FRANCISCO, Ma 
ria Sylvia de Carvalho - Homens Livres na Ordem Escravocrata, Sao Paulo, IEB,1969; 
MONTEIRO; Douglas Teixeira - Os Errantes do Novo Século, Sao Paulo, Duas Cidades, 
1974; QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de - La "Guerre Sainte" au Bresil: Le Mouve - 
ment Messianique du Contestado, IN: BOLETIM ^n? 187, Sociologia I, n? 5, Sao Paulo, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letrastda USP, 1957.

(122) Entre 1860 e 1874, 7 9% dos padrinhos de crianças protestantes tinham o mesmo 
nível socio-economico dos afilhados, e 21% tinham nível mais alto. Considerando-se 
apenas a area da cidade, as proporçoes sao um pouco diferentes: 88% dos padrinhos 
saodo mesmo nível, 12 % de nível superior ao dos afilhados. Da área total, apenas 
5% dos afilhados tinham todos os 3 padrinhos de nível mais alto que o dos afilha - 
dos. Nao foram obtidas proporçoes para as crianças católicas. Informação inédita.

Dados obtidos segundo sistema de amostragem, comportando margem de erro de 5% 
Fontes: ISL, ICB, IS, IHV, ILG, IL, Livro dos Pastores Evangélicos e Registros de 
Batismo; AP e CSL, Registro de Compra e Venda de Terras; AP, Inventários de Sao 
Leopoldo, varias estantes e maços. Informação inédita.
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(136) Cf. AH, Registro dos Pastores Evangélicos.
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(134) Cf. MSL, Atas da câmara Municipal e AH, Correspondência do Agente Interprete 
e da Presidência da Proviria.

(139) Palavras do vice-consul francês em Porto Alegre, expressando uma ideia bas - 
tante aceita na epoca (citadas cm ROCHE, pg. 708). consultar também JAHN, viajan
tes estrangeiros e vários escritos de Koseritz. (Os imigrantes tiveram participa - 
çao ítiva ao lado do Brasil nas guerras platinas, enviando regularmente contingentes 
de soldados. A este respeito, ver OBERACKER E TRUDA.

(138) Sobre o assunto, consultar JAHN e EICHMANN; Livro dos Pastores Evangélicos , 
Registros de Batismo, Inventários de Sao Leopoldo, Correspondência do Agente Inter 
prete e jornais contemporâneos.

(131) Estes tipos de sentimentos sao melhor percebidos em AN, Colonização, Papeis 
Avulsos, Livro dos Pastores Evangélicos e artigos de jornais contemporâneos.

(133) AP, Processo-crime n? 2134, sendo reu Pedro Carlos Reinheimer, 1870, documen 
to inédito.

(140) AN, Colonização, Papeis Avulsos, anotaçoes esparsas datadas de 1858, sem as 
sinatura. Sabe-se da profissão e do local de moradia de quem escreveu pelas refe - 
rencias do texto. Documento inédito.

Os Brummers eram intelectuais e políticos alemaes fugidos das revoluções lib_e 
rais na Europa, que vieram para o Brasil geralmente como legionários e aqui se ins 
talaram. Tiveram muita ascendência sobre os imigrantes, tornando-se verdadeiros lj_ 
deres. Tambcm contribuíram muito para o desenvolvimento de diversos setores da vi
da nacional, especialmente culturais. Entre os nomes mais conhecidos estão 
Koseritz, Lothar de la Rue, Ter Bruggen, Rech, Wiedmann, Huch e Wollmann.

A expressão "cultura marginal" aplicada aos imigrantes alemaes e seus descen-

(137) Sobre processos, ver CSL, Registro de Compra e Venda de Terras, AH, Atas da 
Sessão da Repartição Especial de Terras Publicas e AP, Processos de Sao Leopoldo ; 
sobre disputas entre comerciantes e agricultores, jornais contemporâneos, AH, Cor 
respondencia do Agente e do Governo com o Comissário Geral da Colonia; sobre recla 
mações de colonos, Correspondência Passiva da Presidência da Província; sobre bri 
gas familiares, jornais contemporâneos, Livro dos Pastores Evangélicos e vários nu 
meros do Koseritz Volkskalender.

(128) Em 1871 o governo promulgou uma lei estipulando concurso publico para as 
deiras vagas na área colonial, tornando obrigatorio o conhecimento da língua alemã 
por partedos professores. Mas como a maioria dos brasileiros nao conhecia o ale- 
mao, as vagas acabaram sendo preenchidas por imigrantes e seus descendentes, que 
continuaram a ensinar português - quando ensinavam - como matéria secundaria.

Em 1877 uma reforma na Escola Normal instituiu o alemao como matéria obrigatõ 
ria para os candidatos a professor em areas de colonização alema. Em 1889, a maio 
ria dos professores ja era brasileira, existindo apenas um de origem germânica.

(135) Cf. AH, Correspondência Ativa da câmara Municipal de Sao Leopoldo e Livro 
de Correspondência entre o Governo da Província e o Comissário Geral da Colonia de 
Sao Leopoldo.

(129) A respeito desta parte consultar bibliografia citada na nota (36) e Collec- 
çaodas Leis e Resoluções da Província de Sao Pedro do Rio Grande do Sul.

Apesar dos problemas relativos ã forma que o ensino devia tornar^ Sao Leopoldo 
e a area de colonização alema apresentaram índices altos de escolaridade, em rela - 
çao ao resto da Província: Em 1870 os alunos de Sao Leopoldo representavam 24,4^ 
de toda a populaçao escolar do Rio Grande do Sul; em 1890, 57Z da populaçao 
Sao Leopoldo sabia ler e escrever, contra 45^ da populaçao de Rio Grande e 46X 
Pelotas.(Cf. Tabela, 1.16 JAHN e ROCHE).

(130) Cf. AN, Colonização, Papeis Avulsos, Anotaçoes Pessoais de Joao Cristiano 
Alt, s.d. (provavelmente de 1868).
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alemaes naturalizados brasileiros conti-aos

d i

Mu

(143) Cf. Annaes da Assemblea Legislativa da Província de Sao Pedro do Rio Grande 
do Sul, 1868.

(153) A este respeito consultar Atas da Câmara Municipal e Vereadores da Camara 
nicipal de Sao Leopoldo, IN: PICOLLO, pgs. 26 e segs.

(144) Esta ideia estava ainda incipiente em 1874; desenvolveu-se plenamente no 
nal do século, conforme mostra ROCHE, pgs. 709 e segs.

e de sua ascensao política, 
nota (59^) e mais: PARANHOS, Antunes - 
IN: Anais do 19 Congresso de História

(148) Houve exceções a este tipo de comportamento: o deputado Silveira Martins, por 
exemplo, foi um defensor dos direitos do imigrante e de sua ascensao política. Pa 
ra esta parte, ver bibliografia citada na nota (59^) e mais: PARANHOS, Antunes - Os 
Partidos Políticos no Rio Grande do Sul, IN: Anais do 19 Congresso de História e 
Geografia Sul- Rio-Grandense, P. Alegre, Globo, 1936, 29 volume; Relatórios de Pre
sidente da Província...; Anais da Assembleia Legislativa...; Atas da câmara...; Cor 
respondencia do Agente Interprete...; Correspondência Passiva da Presidência...

1881, a lei Saraiva ] 
letivas. A Constituição republicana so vetou aos naturalizados 
te da Republica.

(150) Em 1913, a lei Delbrilck permitiu 
nuarem a manter a nacionalidade alema.

(151) AN, Colonização, Papeis Avulsos, Anotaçoes de Carlos Jorge Becker, 1876, doeu 
mento inédito.

(149) Pela lei de 3/9/1846 os colonos residentes 
naturalizaçao desde que assinassem declaraçao 
mento de fidelidade a constituição 
zo mínimo de dois anos 
crâticas;
dos protestantes;
maior de 21 anos
ço,mas exigia declaraçao de serviço na Guarda Nacional, alem de outros papeis;

permitiu aos nao-católicos e naturalizados exercerem funções
> o <

(142) A este respeito consultar PETRY, ROCHE e WILLEMS, Relatórios do Presidente da 
Província e Anais da Assembleia Legislativa Provincial.

0 "voto de cabresto" tornou-se ainda mais expressivo depois da reforma do 
reito eleitoral (1881), que instituiu eleições diretas.

(147) Dados de PETRY, PICOLLO, WILLEMS e ROCHE; Estão computados também os suplen - 
tes de vereadores. Somente em 1889 todo o Conselho Municipal de Sao Leopoldo foi 
composto de teuto-brasileiros.

0 primeiro alemao naturalizado eleito para a Assembleia Legislativa foi Haen - 
sei, em 1881; o segundo ( e primeiro nao catolico) foi Koseritz, em 1884.

pg. 264.

(141) Palavras de Koseritz, citadas em CARNEIRO, Jose Fernando - Karl von Koseritz, 
Porto Alegre, Cadernos do Rio Grande. Sobre Kosertiz, ver nota (194) do Capítulo 
III.

em Sao Leopoldo teriam direito ã 
na Camara Municipal e prestassem jura 

e leis imperiais; a lei de 18/9/1850 previa pra- 
mínimo de dois anos de residência comprovada no país, ao lado de exigências buro 

em 1863, foi reconhecido valor jurídico e efeitos civis aos casamentos 
em 11/7/1871, a naturalizaçao foi concedida a todo estrangeiro 

com residência de 2 anos no país ou fora dele, quando a seu servi- 
em 
e 

cargo de Presiden-

(145) A respeito da abordagem teórica deste assunto, consultar: BERGER, Peter e 
LUCKMANN, Thomas - La Construccion Social de la Realidad, Buenos Aires, Amorrortu 
Editores, 1968; MARTINS, Jose de Souza - A Imigraçao e a Crise do Brasil Agrário,S. 
Paulo, Pioneira, 1973; WILLEMS, A Aculturação..., pgs. 17 e segs.

(146) A ideia ê desenvolvida por WILLEMS, Cap. XV.

(152) Adalberto Jahn escreveu em 1870: "por falta das habilitações necessárias de 
inteligência e conhecimento dos negocios públicos, nao estão (os vereadores, subde
legados e juízes de paz de origem alema) na verdadeira esfera de suas atribuições,e 
facilmente se tornam instrumentos dos partidos políticos. A populaçao alema das Colo 
nias nenhuma influencia ha exercido ate hoje sobre o desenvolvimento social da pro 
víncia" (JAHN, pg. 53).
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(154) WILLEMS, pg. 529.

Livro dos Pastores Evangélicos, e AH, Re

Ir

(164) As poucas referencias estão em ISL, 
latorios do Diretor da Colónia.

a quanto os católicos) produ- 
os coraçoes para aquela reli-

(157) Palavras do Bispo do Rio Grande do Sul, referindo-se a um episodio ocorrido 
em Bom Jardim. Transcrito em RABUSKE, As Duas Primeiras Visitas...

(156) 0 afastamento inicial entre a Igreja do Rio Grande do Sul 
Sao Leopoldo foi um dos fatores que contribuíram para . 
totalmente germânico e depois teuto-brasileiro em todo 
xistiam dois padres brasileiros em Sao Leopoldo.

Leo
Sao Jose do Hortênsio ( Cf.

(155) Cf. RABUSKE, A Contribuição..

(166) ISL, Papeis Avulsos, Anotaçoes de J. H. Borchard, 1866, Documento Inédito.

(159) Informações gentilmente cedidas pelo Pe. Arthur Rabruske, S. J., de Sao 
poldo. A primeira Missão Popular foi criada em 1849, em 
RABUSKE, A Contribuição..., e JAHN).

e os jesuítas de 
a formaçao de um clero quase 

' o Município: em 1870, so e

(158) A respeito dos assuntos tratados, ver AH, Correspondência do Agente..., Cor - 
respondencia Passiva da Presidência..., Relatórios do Diretor da Colónia, Materiais 
para Estatística... e mais: PETRY, WILLEMS, SANHUDO, Revista do Arquivo..., 1924, 
Hundert Jahre, e relato de viajantes estrangeiros. Consultar também bibliografia so 
bre catolicismo em Sao Leopoldo citada â nota (66).

(161) Para contornar definitivamente 
liferar um clero oriundo das regiões de colonização alema, 
Sao Leopoldo, mais tarde, um 
muitas décadas, as aroas c 
caçoes religiosas do Brasil.

(162) A informação sobre a leitura de jornais nas Picadas e de ROCHE.
Nao foram localizados numeros do Deutsches Volksblatt. As informações do texto 

foram retiradas de transcrições cm outros jornais e dados de outras fontes.

(165) Joao Stanger foi Pastor das Picadas Nova, Cafe e 48 Colónias a partir de 
1865, e substituiu na função a Joao Jorge Klein, cunhado de Jacobina Maurer e perso 
nagem da revolta "mucker". Frederico Brutschin foi Pastor da Picada dos Dois 
maos e do Erval a partir de 1868; Henrique W. Hunsche, da Linha Nova, Nova Petropo- 
lis e Sao Jose do Hortênsio (metade dos fieis da Linha Nova ficara com o Pastor 
Stanger, e a outra metade com o Pastor Hunsche); Jose (ou Jorge) Hermann Borchard o 
cupou o cargo de Pastor de Sao Leopoldo e Feitoria Velha a partir de 1864; Joao Ro
dolfo Dietsche atuou em Santa Maria da Boca do Monte e Mundo Novo desde 1874; e 
Guilherme Rotermund ocupou o cargo de Pastor de S. Leopoldo e Lomba Grande ( depois 
da saída de Borchard e da gestão do colono-pastor Carlos Frederico Wegel) a partir 
de 1875. (AH, Colonização, Livro de Registro dos Pastores Evangélicos).

o problema dos padres estrangeiros e fazer pro 
, os jesuítas fundaram em 

seminário para formaçao de padres. Atualmente, e ja ha 
de colonização do sul representam os maiores celeiros de vo

(163) Palavras do Bispo do Rio Grande do Sul, citadas em Rabuske, As Duas Primeiras 
Visitas...

0 mesmo Bispo escreveu: "e muito provável que a maior parte destes colonos ig 
noram as verdades salutares da fe católica mais pela desgraça do seu nascimento do 
que pela própria falta (...) oxala que estes sentimentos (a inveja dos protestan - 
tes por nao terem tanta assistência religiosa da Igrej 
zam em breve os seus frutos e inclinem os espíritos e 
giao santa" (idem, ob.).

(160) Em 1858 Sao Leopoldo possuía as freguesias de N. Sra. da Conceição de Sao Leo 
poldo, Sant'Ana do Rio dos Sinos, Sao Miguel dos Dois Irmãos e Sao Jose do Horten - 
sio; em 1870, a matriz principal localizava-se na cidade de Sao Leopoldo, com fre - 
guesia na Feitoria Velha, Estância Velha, Costa da Serra e Hamburgo; e mais as fre
guesias deSta. Cristina do Pinhal, N. Sra. dos Anjos d'Aldeia, Sapucaia, Mundo No 
vo, Sant' Ana do Rio dos Sinos, Sao Jose do Hortênsio, Sao Miguel dos Dois Irmãos e 
BomJardim. Desde 1869 o superior dos jesuítas residia em Sao Leopoldo. (Cf. AH, Re 
latorio da câmara Municipal, 1858; e JAHN, pg. 60).



55
reu

e

(170) A este respeito, ver JAHN, pgs. 62 e segs.

II

(177) Dado retirado de DORNTE, pgs 3 e 4,

e

ui

Brutschin (vide nota 165). 0 primeiro era pastor 
area antiga de colonização. A comunidade do Pastor 

também composta dos moradores da Linha Nova e Nova Petropo -

(178) A este respeito, consultar IS, 
AN,"

Maçónica Estrela
(proprietários de

1
7

e confirmado por outras fontes.

(171) A este respeito, ver ISL, Livro dos Pastores e Papeis Avulsos, AH, Correspon
dência do Agente... e numeros posteriores do Der Bote.

(179) Sobre o assunto, of. fontes citadas na nota anterior, e mais Atas da câmara 
Municipal e Correspondência do Agente Interprete e AN, Colonização, Papeis Avulsos.

Os "mucker", como se vera, registraram a ligaçao elite-clero, 
ela de forma bastante radical.

e se opuseram a

(172) ISL, Papeis Avulsos, Anotaçoes esparsas, 1867, sem título e sem assinatura. 
Pelas referencias do texto percebe-se que foram escritas pelo Reverendo Joao 
Stanger, Pastor das Picadas Cafe, Nova e 48 Colónias. Documento Inédito.

(175) Cf. DÒRNTE, Roberto J. - A Maçonaria em Sao Leopoldo, comunicação apresentada 
no 19 Simpósio de Historia da Imigraçao e Colonização Alema no Rio Grande do Sul, 
Sao Leopoldo, setembro de 1974. Copia datilografada cedida por gentileza do autor.

(1Ô9-) Foram os Pastores Hu^che e 
também de Sao Jose do Hortensio, 
IlJsche, entretanto, era t 
lis, abertas recentemente à colonização.

(180) AP, Processo-Crime n9 2934, 1868, sendo reu Cristiano Henrique Hoffmann. De

ISL, ICB, Livro dos Pastores Evangélicos...;
Religião na Colonia de Sao Leopoldo", documento inédito, JAHN.
Foram numerosas as questões, por motivos religiosos, entre imigrantes antigos 

recem-chegados. Estes contaram quase sempre com o apoio dos sacerdotes ordenados.

(176) A composição profissional dos 21 membros fundadores da Loja 
do Oriente 3a. era a seguinte: 4 comerciante, 4 "industrialistas" 
estabelecimentos artesanais), 3 funcionários públicos, 2 granjeiros, 2 juristas, 
químico, 1 professor, 1 jornalista, 1 arquiteto, 1 exator e 1 engenheiro. Havia 
brasileiros e 14 alemaes e teuto-brasileiros, (Cf. Livro de Atas da Loja Estrela do 
Oriente, 3a, Ata n9 1 de 25 de julho de 1874; Copia cedida pelo dr, Roberto J. 
Dornte).

(174) 0 Sínodo Alemão Evangélico do Missouri, Ohio e outros Estados de orientação 
luterana, em oposição aberta ã Igreja Evangélica Alema, foi fundado nos Estados Uni 
dos. Enviou seu primeiro pastor a Sao Leopoldo em 1901. 0 Sínodo Evangélico Lutera
no do Brasil, seu subsidiário aqui, foi formado em 1904, quando contava com 14 pas
tores e 10 comunidades. Os luteranos abandonaram progressivamente a língua alema e 
naopregarara o germanismo; esta política granjeou-lhes adeptos, à medida em que a 
própria evolução de Sao Leopoldo levava ã maior integração entre teuto-brasileiros 
e gaúchos. Os outros movimentos protestantes autónomos de Sao Leopoldo, surgidos 
pósteriormente, foram o dos batistas e o dos adventistas

(168) ISL Anotaçoes de J. H. Borchard, 1866.
Na Alemanha os pastores eram mantidos majoritariamente pelos subsídios doados 

pelo Estado e, minoritariamente, pelos donativos recolhidos aos fieis. Nao se conse 
guiu determinar a data exata da criaçao da Caixa Central, que dava direito inclusi
ve à aposentadoria.

(173) 0 Pastor Rotermund, principal figura da Igreja Evangélica Alema do Brasil 
nos seus primeiros tempos, assim se referiu ao assunto: "germanismo e evangelho es
tariam ligados para a vida e para a morte" (citado em WILLEMS, pg. 483).

(167) A união sinodal so foi obtida quando o Pastor Rotermund atuava na comunidade 
de Sao Leopoldo. A Igreja Evangélica Alema do Brasil, quando de sua fundaçao, 
nia 48 comunidades e 17 sacerdotes (entre pastores e colonos-pastores).

A respeito do assunto tratado no texto, consultar IS, Livro dos Pastores ... 
Papeis Avulsos..., JAHN, ROCHE e WILLEMS.
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1852. Doeu

(183) Informação de ROCHE,

(185) AN, Anotaçoes de Pedro Carlos Reihn, 1852.

envio para Sao Leopoldo de parteiras e

aprovej.

(188) Citado em RABUSKE, As Duas Visitas...

Pg-

(184) AP, Processo-Crime n? 2934, 
mento do reu. 
protestantes.

de
Leo

(190) Citado em WILLEMS, 
Neckar.

182) Cf. AN. Colonização, Papeis Avulsos, Escritos de Pedro Carlos Reihn, 
mento Inédito.

(186) Cf. IS e ISL,
Sao Leopoldo", JAHN, 
poldo.

Somente depois de 1874 foi encorajado o
médicos, assim como a fundaçao de hospitais (ROCHE, pg. 675).

a respeito do conteúdo do 
superior dos jesuítas em Sao Leopoldo 

acusações aos jesuítas nao eram verda-

sendo reu Cristiano Henrique Hoffmann. Depoi 
tanto os sacerdotes catolicos quanto

103. 0 Elsenthal e um dos vales tributários do rio

(189) Diário do Pastor Henrique Junsche, transcrito em DOMINGUES, Moacyr - A Trage - 
dia dos Muckers, P. Alegre, 1974, copia datilografada cedida por gentileza do autor.

Depois de 1874 o protestantismo organizou-se em Sao Leopoldo, com a união sino 
dal, a fundaçao das Igrejas Evangélicas Alema do Brasil e outras Igrejas. Multiplica 
ram-se os estabelecimentos de caridade e os asilos mantidos pelos pastores e fundou- 
se a Caixa para manutenção dos Ministros.

poimento do reu. Documento inédito.

pg. 630.

(181) Dados de RABUSKE, A Contribuição..., retirados de um documento até então inédi 
to, de autoria do Padre Ambrosio.Schupp.

0 Presidente de Província exigiu explicações pessoais 
abaixo-assinado ao Pe. Agostinho Lipinski e ao 
Segundo as outras fontes de que se dispõe, as 
deiras.

1868,
Os colonos chamavam de "padres"

Livro dos Pastores Evangélicos...; AN, "Religião na Colónia 
e numeros posteriores dos Jornais de língua alema em Sao

(187) Depois de 1874 a Igreja católica desenvolveu-se muito em Sao Leopoldo, ;
tando bastante o trabalho realizado pelos jesuítas ate então. Multiplicaram-se as pa 
roquias, chegavam padres de outras Ordens, fundaram-se um Seminário e faculdades de 
teologia.
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1.2 - Segunda Planta de São Leopoldo (1825)
1.3 - Mapa de Sao Leopoldo (1870)
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Í.A - SEGVMW PLANTA PE SÃO LEOPA.ua (18 ,
(Segundo a medico do Cl. Alves p^

X.OCAIS Rfi
LOTES

SUPERFÍCIE D£
CADA LOTE

SUPERFÍCIE
TOTAL.

•

□raças
quadradas Hectares Braças

-ÍP7<T7lfPR

"“"são Leopoldo e
arredores 18o 110.000 53, 35.400.000 11.133,60
Costa da Serra
(Novo Hamburgo) 62 17o.000 82)28 10.540.000 5.fOi,36
Dois Irmãos ou.
Liriha G-rande. 249 16o.000 H/o 34.84O.OOO 16. 361,56
Travessso do
Erval 25 140.000 61,36 3.500.000 l. 6 ^1,00

Erval, linha
leste 32 150.000 11,60 4.800.000 313,2o
Erval, linha
oesia. 31 80.000 38,U. 2.48O.OOO |. 100,31.

Bom Jardim
(Jvotí) 54 140.000 61,4-6 7.560.000 3.663,oo
Linha Quarenta
e. Oito 46 160.000 44,^ 7.680.000 3.417-/1.
Linha
Café 140 140.000 61,46 19.600.000
Linha
Nova 63 140.000 61,3-6 8.820.000 6.168,80

Linha
Hortensio 130 160.000 11,^^ 20.800.OCO 10. 061,20

Quatorze
C°loniaS 14 70.000 3 3,83 980.000

íloTAL.

I
1.028

- .

162.000.000 ^08"

p
M, Códice 289, Materiais para Estatística <fa Colônia de Sao

“°ido.

LEOPA.ua
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6 ~ POPOi-AÇÃO A LENA E TEUTO-BRASiLEI RA DE SAP LEQPQLDQ

i

I DATAS habitantes
I

I Homens To^l
I

1824 80 12646I

^>7,71825 628 87,7102$I 397
t-

18031826 784 43,2 43,21019
I

I

3-7,81827 1618 1283 2901 37,8I

I
1828 1706 3050 4,91344 4,9

478o 36,22858I829 36,21922I

t

30181830 50342016 5,05,01

1831 3060 1,42047 5107 1,4

30'78 20831832 5161 1,01,0

1833 51893097 0,52092 0,5

1,41834 5263 1,43149 2114

1842 2584 4818 - 9,22234 - 1,15

1845 2572 32,5 10,32821 *7142

1848 21,14760 9050 7,04290

2.849 3,7 3,79393

94621850 4892 0,7 0,74570

1853 16,6II.346 5,5

1857 12.5OC 2,39,2

11,41870 14.103 0,4

1

1

Mulheres

/ CRESCI MENTO
MÉDIO ANUAL
DA POPULAÇÃO

1

I
I
I
L
I
I

crescimen
to DA PO PUÍ-A 
CÃO

e <Ja Câmara Municipalconte: AU, Relatórios dos Diretores da Colonja 
ie são Leopoldo.

TAHN, Adalberto - As Colónias de fjão Leopoldo., leipzig», Em Co 

nissao de K.A. BrocKhous, 1871.
- Somados 1.749 colonos entrados has sem sexo idertíi fi cado)



- POPULAÇAO AL EUA E TtilrA
ÍJ -TPiTEÍTTÚT

____________ _ üdôs e Distritos) £7-

'í>íca<J‘JS e
ni5trí tQ9

■---------1815
Habi taniô< Ck ~Tr> 4- - 1 ______ 1Ê1S__________ 1870____________

V’la
Cidade S.Leop. 661

... r io t:a j

12,4

habitantes! Tctall

649 7,1
âblünies

11 32

TotaJL

8,0-j^TFito^dô Fet-
lorià telha_______ 173 3,3 3'lo 4.1 725 5".l-^táncíF Velha e
rosM dd S&rra

— — — “■ —
1783 _ 12 6^^tri tos de- 3e,m-

Dervte- o- Gua ry -■ 627 11 ,6 7 76 PA
Carppo Ociden— ____542 17,5 1110______ 12,3
Campo Bom 424 7.9 453 5,C —
Doio^Irmaos e Tra

i yessao ào Erval 897 16,6 1618 17 Q 2404 17r°
■ Picada da
' Bejrphan____________ ___ 475 Erft 53k t;

14 598 11,1 1242 13,7 1555 11,0
Picada K)ova 159 2,9 453 5 0 946 6,7
Picada do
Berna rdi noí ......... , 426 7,9 - ...

| Travessão
[ Schtfa benscKnei z. — - ..

346 2,5
í. P^cadá dê
1 Blaudt ... 116 1.3

Picada do Norten—
b?o ... - 827 3,1 622 4,4

Picada Feliz. — 227 2,5 1054 7,5
Padre E terno

“ISH-rri. •
-• - 346 3,7 481 3,4-

'pwhrltevü &-------- -
Sorta. Na. ria — 27? 3,1 1017 7,2

^-‘•cada das
onias — ... .. 213 3,5

JgMfm •*• — 571 4,0

ficada do
íará _ — 259 1,8
p°Ho de

222 ,fl1tvra Q5 . - 81 0,6

do
^terao -- - 228 1,6
s^^iTrrs---------------

Ç^âdinha
115 0,6

doCio^F^-^P?1"
atrito) 202 1,4-

do Pr vai
-- 369 2,9

>*AL 5.393* 300 3.050 1OO 14.10,3 loo

-^Colôn-as de 5dc Leopoldo, L^i p^&1 em Ccmissão
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Fonte: AH, Relatórios de Jbao CunieJ Hilleorand e da Câmara Municipal

kíxÃs^ im-
p£_-—--------

y-JO

~TB4
Nú

1594

2
/<

3o,b

1845

1803
7c

33.5

' 184 8
Nç

3237
__ £____

35,7

L&5O
Wfi

341 z
____

36,1
10 - 2° 1086 ■21,4 1350 2 5. c 2142 23,7 2260 23,9

20-30_______ 730 _i_V 779 19,3 1241 13,7 1,241 13,1

30-40 388 8,é- . 409 3,5 930 10,3 959 10.1
40-50 387 ^5 42 3 V 630 7,0 703 7,4

50-60 376 <?, 3 3?c 496 5.5 48 9 5r2 .

60-70 193 209 3,9
257 2,8 295 3,1

70-60 55 3,0 41 0,3 94 1,0 87 0,9

80-90 9 otz 9 o,l 23 0,3 17 0,2

TOTAL 523S 100 5393 10P 9.C-5O 100 9.462 100

1-10 - RÈLACAO BRASILEIROS - ALEMÃES E TEUTO-BRAS1 LEI RQS

TO ~ <
( * - RELAÇÀO ENTRE rOPUEAÇAO DO WCLEô E PA AREA t^UZAl

^datas
NÚC Lif 0 Á8EA RUfZAt

— rJe __ d______
1845
" ;—

667 12,4- 4.726 87,6

1848 649 7,2 8.4Q1 92,8

Ljbto
1.132 g,o 12.971 92,0

meíimaó da Tabela J.,7

1

mesm.it> da Tabela

_  _ __
L^TAS —BRAS.I LbKílS____ A LfcHA l=D t 1 ízU 1 U-t>K«b •

NQ 7<' — NS_______ ______

^1842 420 0,0 4.818. 92,0

^845 417 5,5 7.142 94,5_______

mesm.it


J 41 ~ E* PORTA ÇOE-5 DL SÃO LEOPOLDO
(Valores totais em reis)

datas VALORES TOTAIS CRESCIMENTO /<■ CRfSCí MENTO
MÉDIO AMVAL

1842 197:760.COO — —

184 3 259:199.760 31 ,0 31,0
1844 348:786.340 34,6 34,6

1845 327: 53&.44O - 6,1 - 6,1

184 8 450:000.000 37,4 12,5
1849 450:000.000 0 0

1853 600:0D0. OCO 33,3 8,3

1857 822:837.000 37,1 9,3

1870 1.49 3: 400.000 81 ,5 6,3

Fonte: AH, Relatórios dos Diretores da Colcma e da CAnara Municipal.
de Sao Leopoldo.

<TÀHN, Adôlüarto - As Colonias de são Leopoldo, Leipzig., em co
fissão de F.A. BrocKhaus, 1871.
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1,12. 1O- DEZ PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS (VALORES EM RÉIS)

1842 1844184? 1845 1851 IfiZfl.PRODUTOS
% % % %valor valorvalor valor ££ valorvalor

4,3 6,413:971.000 18:000.0009:594.000 4,9 10:976.760BATATA 18:966.64o-- 52:251.000 1,25.4
6:783.000 41:514.00020:655.000 8,03,4BOTINA 11,9 29:396.800 9,0
5:425.000CACHAÇA 6:300.000 0,82,7
22:185.000 10,4FARINHA DE MANDIOCA 27:004.000 15 = 947.520 4,611,2 28:662.800 8,8 80:000.000 112:000,0009,7 7.5

FEIJÃO 14:969.000 24 :618.76o14:258.0007,6 5,5 36:456,0007,1 19,411,1 1601000.000 276:000.000 18a5„
FRANGOS E GALINHAS 12:314.720 6,2 11:137.84o13:070.720 5,0 12:881.24o 8:000.0003,2 l,o 105:000.0003,9 7,0

45:031.000 96:411.00022,8LOMBILHOS 37,2 111:966.000 32,1 84:726.000 36,5300:000.000 260:000.000 17,425,9
4:576.000 0,611:345.000MANTEIGA 10:117.120 3,95,7

15:745.500 8,0MILHO 16:258.000 6,3 32:530-640 400:000.000 26,8125=000.0009,3 15,211,5'37:610.000
3:994.800ovos 2,0 8:000.000 1,0

FARINHA DÊ MILHO 2,46:142.500
4:914.000 26:460.000 1121000.000TOUCINHO 9:128.000 2,8 3,21,9 5:933-000 li 7

VAQUETAS 6i790.000 1,9 14:355.000 4,4
CARRETAS 10:650.0006:790.000 3,31x9
BANHA DE PORCO 6,099=000.000
VINHO ^6:800.000 1,1

40:000.000 2,7PORCOS

I

I
T

1

i

Fonte: AH, Material para Estatística da Colónia de Sao Leopoldo
JAHN, ADALBERTO - As Colónias de São Leopoldo
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F o n te : mesmas da Tabela  1.44-
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I.Í5 - FÁgRlCAS, OFICINAS E LOJAS EM SAP LEPPOIW

TIPCô 1825 1835 1843 1858

T

34

2 30

4

5461 84
1

Fonte; AH, Materiais para Estatística de São Leopoldo.

1 

t

-1
-1

I
l

2
To

14
2

46
TH 32

28

5
32

5
12
4

2[
46

12
80 
~Z

2

160 
“45" 

y
1
1

__ 2
23

1 
2 

Tõ 
T3"

7 
----F 
~~6

20

T
7

Alfaiatarias____________
A ta Tonas
Cliapê lar tas
Consirução Embarcações 
Cordoeirias "
Curtumes
Engenhos cana___________
Engenhos agpardente

Engenhos mandioca_______
Enganhos/moi nhos axeiti?. 
£ngenhog/m ninhos tri go _ 
Engenhos serrar madeirr 
Engenhos cepos tamanco > 
Fábricas cerveja
Fábricas charutos_______
Fábricas
Pabr. 2la pi dação pedra
Fab> lA^ranteslcmbilhos _ 
Fabricas 1 om bilhas____
Fabricas louça
Fábricas pentes_______ _
fabricas vinagre
Farmocias
■Ferrarias_______________
Fii ni Ha ri o s _
livrarias _____________ _
Lojas correeiros_______
Marcenarias
Moinhos moer grãos______
Olarias_________________
Ouri vesarias____________
Ra da ria a_________________
Sapatarias
sexmsias___________
'fancarias______________
Teayes___________________

TOTAL. "
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1826 1845 I859 I857 1870LOCAIS ESCOLAS ESCOLAS ALUNOS ESCOLAS ALUNOS ESCOLAS alunos ESCOE-ASN9 % %N9 N9 % N9 % N9 N9 % £100 118 22,6 26,6 149 15. 230 22,3 20,0 246 13,2 16,3
32 3,7 3,8 25 2,4 3,3 49 2,6

132 25,3 7820,0 8,9 7,7 55 5,3 6,7 113 6,0
SEMDENTE GUARY 33 6,3 6. 47 5,4 3,8
CAMPO OCIDENTAL 98 11,2 15,4

14,073 3 20,0 175 20,0 19,4 169 16,4 19,9 345 JA5 16^
PICADAS DE BERGHAN 85 16,3 2 13.

6,7 6,735 47 5,4 7,7 107 10,4 19413,3 10,4 11,5
PICADA NOVA 64 6,2 6,7 99 5,3 2,3
PICADA DO BERNARDINO 46- 8,8 6,7
PICADA DE BLAUDT

PICADA DO HORTENSIO 5,78,8 87 4,764 7,07,3 7,7 91
PICADA FELIZ 6,73,8 4,9 2,351 773,329

PADRE ETERNO 3,6 3,831
7,06,7 94 5,067 6,5CAPELA DA PIEDADE 3,8

4,762 3,3MUNDO novo 3,430
7,01686,7 9,01283,8bom jardim 12,510,793

60 3,27,7PORTO DE GUIMARÃES

2^34,380lomba grande

SUARES

1,6 2,329
^APIRANGA

4,796 5,1
BSCADINHA e bom principio

2,33,769
£LCADA do erval

1001868
T 0 T A I S

DOIS IRMÃOS E TRAVESSÃO DO
ERVAL -_____________ , ______________

pOVOAÇÃO, VILA E CIDADE DE
SÃO LEOPOLDO

PICADAS CAFÉ, DAS 48 E DAS
14 COLONIAS

138 —gSTUPANTES E ESCOLAS (DISTRIBUIÇÃO POR DISTRITOS)

feitqria velha__________
ESTÂNCIA VELHA , COSTA DA

SERRA E CAMPO BOM

AH, Relatórios dos Diretores da Colonia e da câmara Municipal de Sãe> Leopoldo
JAHN, ADALBERTO - As Colonie.nr de San jd.e F.

ALUNOSALUNOS

17,1
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Ponta: mesmas das Tabelas . 
L—— ±.le-x-l

p" j- RSi^AÇâO KNTRte, educação no núcleo g Area rural
___________________________________’ ■ -------------------------------------------------------- •■ ■

PATAS

ESTUDANTES ESCOLAS
NÚCLEO Area rural NÚCLEO ÁKcA EURAL

NQ —1_ N2 9Í NS $ N°

1645____ 118 22,6 404 77,4 4 26,7 11 73,3

1850 ___ 149 17,1 724 82,9 4 15,4 22 84,6
~~Õ857 230 22,3 801 77,7 6 20,0 24 80,0

1870 246 13,2 1.622 86,8 7 16,3 36 83,7

1,20 - RELAÇÃO EDUCAÇÃO - POPULAÇÃO

DATAS ESTUDANTES POPULAÇÃO
DOMICILIAM

1845 522 5.238 10,0

1850 873 9.462 9,2

1670 1.824 14.103 12,9

Fonte: mesmas das Tabelas I.éeT.i6

1.21 - RELAÇÃO EQUC-AÇAO - PQFULAÇAO ATE 10 AMOS D- IPAD^.

Datas estudantes
POPUIAÇAO DOj
MICILTADA ATE

10 ANOS IDADE

^1845 522 1.921 27,2

L}85ô 873 3.412 25/

^tg.: masmas das Tabelas ’ -£feAi.8
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________ 1845
___ i-------------------- -----------1850

-X _ —---—______ . --------- ——1
1R70

LOCA IS COLONOS (LAPE LAS
cc^ONos

—

CA PELAS
—--------

C(JLONOS

,,JLA E CIDADES S.LEOPOLDO

EVANG

_1

CAT.

1

EVANG

441

%

66,1

CAT.

226

%

33,9

TOTAL

667

EVANG ‘ CAT.
>

1 1___<c----------— , _

_ EVANG

484

% ~

57,0

CAT. % TOTAL EVAN

H----------

q CAT. EVANC y

—

CAT. % | TOTAL

- 43,0 849 5 535 47,3 597 52,’W 1132
ffjTORIA VELHA _______

<ÍÍÃMCTA VELHA E COSTA DA
— 78 43,8 100 56,2 178 1

1
222 59,7 __ 150| 40,3 372 M 7OK

_________SERRA________________ - - - - - - -
1

—M “ - «■
— >01 4 9, 0 50, d-

SEHDENTE e guary____________ 1 - 476 75,9 151 24,1 627
1 ' 1

544 70,1 232 2Q, 9 776

1SJ1 69,0 552 51 > > 1783

CAMPO OCIDENTAL 2 - 763 81,0 179 19,0 942 .2 1 805 72,5 305 27,5 1110

—

CAMPO DOM____________________ 1 - 345 81,4 179 19,6 424
1
1 377 79,5 97 21,5 474IDOIS IRMÃOS E TRAVESSAO DO

ERVAL 1 1 490 54,6 407 45,4 897 1 2 788 46,8 896 53,2 1684 1 h O 71 OliOll

FICADA DO ERVAL___________________ - - - - - -
1

___ i~_____ ~~ - - - 180

JVf J

48,8 180 51,2 369

PICADA DE BERJHAN 1 1 231 48,6 244 51,4 475 — — —
IPICADAS CA FE, 48 e 14
| COLONIAS - - 344 57,5 254 42,5 598 1 2 726 55,2 589 44,8 1315 5 899 57,8 656 42, 2 1555

PICADA NOVA — - 108 67,9 :5i 52,1 159 201 38,1 326 61,9 527 1 581 61,4 365 38,6 946

PICADA DO BERNA RDI NO 1 1 176 41,3 250 58,7 426 — «V * à. _

TRAVESSÃO SCHWABENSCHNEIZ - - - - - - - — — 99 79,2 26 20,8 125 íte 214 61,9 132 38,1| 346

IHCADA DE BLAUDT — — — — — — - - - - - - - - - - - -

PICADAS FELIZ E FERROMECCO — — — »> » •— — 65 19,2 274 80,8 339 2 299 28,4 755 71,6 1054

J1CADA DO HORTENSIO — _ —. — !1 1 285 42,9 379 57,1 664 1 254 40,8 368 59?2 622

PADRE eterno — - — — — - - •» 265 68,1 124 31,9 589 - 355 73,8 126 26,2 481

t;UBDO NO va E SANTA
MARIA — — » —. — «■* — 209 75,5 668 24,5 277 - 609 59,9 408 40,1 1017

JWrq COLONIAS , — — — — R» — — — — - - - - - - 175 82,2 38 1^,8 213

J^CADA DO BOM JARDIM — aa. — 1 1 302 55,8 259 46, 2 561 1 333 58,3 238 41,7 571

J^CADA DO CARÁ — «■* — — — — w. - - - - - - 103 39,8 156 60,2 259

^0 DE GUIMARÃES — — — — - - - - - - - - - - - 61 75,3 20 24,7 81

VACADA DO VERÃO — _ _ — — — - - - - 121 53,1 107 46,9 228

<WlM E ESCADINHA —i' — —, •— MM — — — - - - - - 78 67,8 37 32,2 115

r°rfoD£TSÃ° LEOPOLDO
(19 DTSTPtta Y — — - - - 16o 79, 42 20,7 202

Oi nll U )

^gLA DA PIEDADE ' — —

------ i——--- --- — -

i~ " — - - — - 1 - - - —

TOO T A L 8 4 3452 — 1941 - 5393
------ ’-----

■ ^9 9 5372 - 4090 - 9462
z

? 13 7757 6346

. Ac (Yilonias
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5...1870
: AH, Relatórios do Diretor da Colonia e da Camara Municipal de Sao Leop<do; IESL, Livro dos Pastores Evange_______ , —
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1. Total de

No decorrer da pesquisa nao

'mucker", sobre os quais, 
presos no decorrer da revolta.

mortos por forças legais ou por colonos.
' a quem moradores de Sao Leopoldo A revoltosos se referiram.

"Mucker"

foi possível precisar o número total de participan
tes do movimento "mucker", pois nenhuma fonte consultada fornece este dado. As rela
ções oficiais de revoltosos sao incompletas - todas referem-se a menos "mucker" do 
que$os identificados neste trabalho - e, ãs vezes, fornecem informações truncadas e 
confusas a respeito dos adeptos (apresentam, por exemplo, dois nomes iguais numa mes 
ma lista, sem precisar se se trata de duas pessoas diferentes). As relações publica
das nos jornais - baseadas nas listas oficiais e em informações de moradores de Sao 
Leopoldo - também deixam muito a desejar. Os próprios "mucker", em seus depoimentos 
e relatos, nunca se referiram ao número total de participantes do grupo.

Os "mucker" relacionados neste capítulo (169, ao todo) - e que serviram como a 
mostra do grupo - constituem, assim, o número mínimo de revoltosos identificados. A 
relaçao apresentada esta, sabidamente, incompleta, pois ha informações seguras sobre 
a existência de outros "mucker", sobre os quais, entretanto, nada se sabe. Sao eles:
- 18 "mucker"
- 4"mucker" i
- 18 "mucker"

u. . — ■.

Quem foram realmente os "mucker"? Eram velhos, moços, alemaes ou brasileiros, i 
migrantes antigos ou mais recentes? Qual a composição sócio-profissional dos adep 
tos de Jacobina? Que religião professavam? Que posição, enfim, ocupavam na sociedade 
de São Leopoldo?

Estas perguntas afligem o estudioso do movimento "mucker": só é possível enten 
der a revolta conhecendo os revoltosos. Até agora os"mucker" constituíram uma incóg
nita, pois as pesquisas esclareceram episódios do movimento, mas quase nada sobre 
seus atores. Estes permaneceram escondidos, apresentando-se como um grupo nebuloso, 
sem rostos nem nomes: apenas um amontoado de imigrantes alemaes.

0 presente capitulo e uma tentativa de conhecer melhor os homens e mulheres que 
se revoltaram em Sao Leopoldo, e de compreender a posição que ocupavam na sociedade 
em que viviam. Trata-se, entretanto, de tentativa parcialmente frustrada: nem sempre 
as informações obtidas permitiram aprofundar a observação, penetrar a fundo nas ca 
racteristicas do grupo, relacionar a contento seus diversos aspectos,

0 capítulo baseia-se integralmente nas Tabelas apresentadas em anexo. Os dados 
que a$compoem fazem parte da documentação primaria consultada a respeito da revolta 
(relacionada no final do trabalho). Devido ã escassez de informações, nao foi possí 
vel selecionar previamente os documentos que forneceriam os dados. Foram aproveita - 
das, na confecçao das tabelas, todas as fontes que se referiam aos "mucker": desde 
registros de nascimento até a correspondência particular dos participantes, dos rela 
torios oficiais aos testamentos, dos processos-crime ãs anotaçoes de testemunhos con 
temporâneos, etc. Desprezaram-se os jornais, porque comprovadamente continham infor
mações muito trUncadas a respeito dos "mucker".

Foram computadas unicamente as informações confirmadas por pelo menos duas fon. 
tes, de origem diversa; abandonaram-se os dados contraditórios, E se relacionaram so_ 
mente os "mucker" perfeitamente identificados, deixando-se de lado os que se sabia e 
xistir, mas sobre os quais não havia dados precisos.

0 presente capítulo prende-se unicamente ãs informações fornecidas pelas tabe - 
las. As possíveis extrapolações, interpretações e relações com outros aspectos da re 
volta estão enfeixadas nas conclusões finais deste trabalho.

A. OS "MUCKER" EM NUMEROS

CAPÍTULO II - ATORES DA REVOLTA; OS "MUCKER" EM NÚMEROS
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2. Sexo e Estado Civil

ram posiçoes

3. Distribuição Etãria

re

em 
anos 

a

- 8 crianças, filhos de "mucker", referidos pelos próprios revoltosos.
- 4 filhos de "mucker", com mais de 13 anos de idade, relacionados pelos habitantes 
de Sao Leopoldo.
- 5 mulheres "mucker", esposas de adeptos, relacionadas na documentação oficial.
- 23 parentes de "mucker", também metides na revolta, referidos em fontes diversas.

Somando-se estes 80 "mucker" aos 169 jã identificados, tem-se um total de 249 
pessoas que comprovadamente participaram da revolta.

Ha entretanto, dispersas na documentação, referências <a um numero indetermina 
do de outras pessoas que participaram da revolta. Sao elas; os simpatizantes do mo 
vimento, pessoas que não participaram da luta armada mas que auxiliaram os adeptos 
de Jacobina com dinheiro, mantimentos e pequenos serviços; os "mucker" com menor ex 
pressão dentro do grupo (mas que participaram diretamente de suas atividades), os 
quais nao chegaram a ser citados na documentação oficial nem pelos próprios revolto 
sos; os "mucker" que aderiram no início do movimento mas, quando este chamou a aten 
çao das autoridades, dele se afastaram: estes não foram citados nos documentos ofi
ciais.

Devido a todas estas lacunas na documentação, torna-se difícil, no estagio atu 
al das pesquisas, precisar o numero de adeptos. De acordo com as informações acima 
citadas e todas as referências das fontes, ê bem provável que o total de "mucker" - 
entre identificados e nao identificados - atingisse, no máximo, 700 a 1.000 pessoas. 
0 que representava apenas 4,96 a 7,097» da populaçao de Sao Leopoldo na época.

De acordo com as informações disponíveis, as crianças atê 12 anos de idade 
presentaram uma boa parcela do grupo "mucker": 30% do total de adeptos (Tabela 
II.2). Embora não tenham aderido conscientemente ãs ideias de Jacobina - foram con
duzidas atê os "mucker" pelos pais -, as crianças eram consideradas parte integran
te do grupo, participando de todas as atividades. Proibidas por Jacobina, a partir 
de certa época, de frequentarem escolas, elas assistiram ãs reuniões religiosas dos 
adeptos e, na fase armada da revolta, lutaram ao lado dos mais velhos (2). A pro 
pria populaçao de São Leopoldo identificou estas crianças com os "mucker": criticou- 
as, zombou delas e, na fase final do movimento, atacou-as fisicamente (3).

A curva de distribuição etãria dos "mucker" (Tabela II.2) foge ã regra geral , 
isto ê, nao apresenta um decréscimo progressivo do numero de pessoas, ã medida 
que a idade aumenta. Ha uma concentração significativa na faixa entre 33 e 47 
de idade (26,0%), especialmente entre 33 e 37 anos (10,6%), que nao condiz com 
curva etãria referente a toda a populaçao de São Leopoldo (cf. Tabela 1.8^, Capítu
lo I) (4).

Segundo os dados de que se dispõe, o grupo "mucker" era constituído mais por 
homens do que por mulheres: estas representaram menos da metade do numero total de 
"mucker" adultos ( Tabela II.2), apesar da população de Sao Leopoldo, ã época da re 
volta,ser constituída, quase na mesma proporção, por homens e mulheres.

Com exceção de Jacobina - líder do movimento -, as figuras femininas nao tive
ram muita proeminência entre os "mucker". As mulheres, embora participando de todas 
as atividades dos adeptos (pegaram inclusive em armas, junto com os homens), ocupa
ram posiçoes sem relevância dentro do grupo e nao participaram das principais deci
sões, limitando-se geralmente a cumpri-las. SÓ aderiram ãs pregações de Jacobina d^ 
pois que os pais ou maridos o fizeram: por isto mesmo as mulheres "mucker" que mais 
se distinguiram - demonstrando uma fé excepcional nas pregações e defendendo o mo 
vimento com todas as suas forças - foram três viúvas idosas que, por nao terem mari 
dos, ocupavam a função de patriarcas de suas respectivas famílias: Maria Elizabeth 
MUller, Carolina Ruppenthal e Luísa Ruppenthal (1),

Os "mucker" adultos, em sua maioria, eram casados $70, 0%), sendo que, entre os 
homens, a porcentagem de solteiros era maior do que entre as mulheres (35,0% entre 
os homens, 20,0% entre as mulheres) ( Tabela 11.18).
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4. Local de Nascimento e Data de Entrada no Brasil

anos

5. Língua falada

um

do 
os

por 
de

ou aqui se formou. Vivencji 
: ideológicas por que

Somente depois do exemplo e do consentimento dos 
Jorge 

em 
de 
le 
f i

inicio da colonização , 
da retomada da imigraçao 

ge

Apesar da maioria dos adeptos conhecidos de Jacobina ter nascido no Brasil,eles 
falavam apenas o alemao, como acontecia em toda Sao Leopoldo (Tabela II.9).Mantinham 
muito pouco contato com brasileiros <

Os dois únicos "mucker" conhecidos que falavam também o português tiveram

A maior parte dos "mucker" conhecidos (64,07,) nasceu no Brasil (Tabela II.4). 
Destes "mucker", 94,0% eram descendentes de famílias antigas na região, residentes 
em Sao Leopoldo desde a fundaçao da colónia, ou aí chegados ate 1830 (6).

Da porcentagem de 36,0% de "mucker" nascidos na Alemanha, mais da metade chegou 
ao Brasil ainda criança (Tabela II.6). Os outros imigraram jovens, até os 32 anos de 
idade,com a única excaçao: Jorge Jacob Fuchs, que chegou da Alemanha jã com 54 
de idade.

Estes "mucker", com idade entre 33 e 47 anos em 1873, foram adeptos ativos 
grupo. Nesta faixa estavam os líderes, conselheiros, principais propagandistas, 
guerreiros destacados: Jacobina tinha 33 anos de idade em 1873 e seu marido, 34; Car 
los Einsfeldt, cunhado de Jacobina, "mucker" ardoroso, preso como suspeito de um cri 
me cometido em nome dos adeptos, tinha 37 anos nesta época; Jorge Robinson, 
"mucker" muito fiel a Jacobina, respeitado por todos, estava com 40 anos; João Dani
el Noe, que participou ativamente do gnpo desde a sua formaçao e, finda a revolta , 
foi obrigado a passar sete anos escondido nos matos, tinha 38 anos de idade em 1873 
(5).

Foi alta (9,0% do total de adeptos) a proporção de velhos, acima de 58 anos, 
qix^aderiu ao grupo "mucker" (Tabela II.2), relativamente ao número de pessoas idosas 
residentes em Sao Leopoldo (cf, Tabela 1.8, Capítulo I). Havia, principalmente, uma 
porcentagem muito alta de velhas (17,5% do total conhecido de mulheres adultas 
"mucker").

Este grupo idoso, formado exclusivamente de pessoas nascidas na Alemanha, ade - 
riu'.a> movimento desde o seu início.
velhos e que seus numerosos descendentes se tornaram também "mucker": assim, 
Jacob Fuchs, por exemplo, o patriarca da mais numerosa família "mucker" - e que, 
1873, tinha 81 anos de idade - aderiu ãs idéias de Jacobina antes de qualquer um 
seus descendentes; Joao Sehn, de 58 anos, "mucker" desde o início do movimento, 
vou para o grupo de Jacobina sua mulher, quatro filhos e noras, e duas de suas 
lhas. .

Os velhos, embora nao participassem de todas as atividades do grupo, devido 
idade, gozavam de muito prestígio entre os adeptos. Nos primeiros anos do movimento 
(1868 a 1871) foram suas figuras mais importantes, depois de Maurer e Jacobina: mes
mo esta, adorada portodos, respeitava a opinião deles. A partir de 1871, quando o 
grupo mudou de direção, assumindo carãter predominantemente religioso, os velhos nao 
tiveram mais tanta importância.

A maior parte dos "mucker" alsnaes chegou ao Brasil no 
entre 1824 e 1830. 0 resto imigrou maciçamente em 1846, ano 
no Rio Grande do Sul (Tabela II.5). Por isto os "mucker" alemaes eram, de forma _ 
ral, mais idosos do que os brasileiros: enquanto estes nunca tinham mais de 47 anos, 
os alemaes tinham todos mais de 28 anos, e concentravam-se nas faixas acima de 47
anos (Tabela II.7). Apenas a faixa entre 28 e 47 anos era de nascidos na Alemanha e 
no Brasil (com predominância nos últimos).

Portanto, a maioria dos "mucker" ou nasceu no Brasil
ou, assim, a série de transformações económicas, sociais e ideológicas por que pas_ 
sou Sao Leopoldo nos primeiros cinquenta anos de sua existência/ os "mucker" brasi - 
leiros, por experiência própria ou através da influência dos pais; e os alemaes 
que, chegados jovens, passaram toda a sua vida em Sao Leopoldo: eram os velhos 
1873.
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6. Nível educacional

o

7. Local de moradia

cf. Tabela I.7^j Capitulo I), mas fizeram presença

8. Numero e extensão das propriedades fundiárias

Leo_
em

lo 
de

e 
de

te» 
a

Dos "mucker" adultos identificados, apenas 42,5% eram proprietários de seus 
tes de terra (Tabela 11.27). A maioria dos "mucker" vivia e trabalhava em lotes 
parentes (39,2%), ou nos lotes nu estabelecimentos de outras pessoas (18,3%) (9).

Dos "mucker" proprietários - isto é, de 42,5% do total de "mucker" -, 60,0% 
ram donos de um lote de terra; 10,0%, de mais de um lote, e 30,0%, de uma fração 
lote (Tabela 11.2$). 65,0% dos proprietários nao tinham ainda conseguido regularizar 
a propriedade legal de suas terras (10).

cf. Tabela I.7^j Capitulo I), mas fizeram presença em toda a ex'-colónia, 
depois do inicio do movimento, tendência a mudar para as proximidades do casal 
rer.

passado diferente dos outros, pois residiram vários anos entre brasileiros, antes de 
se fixarem em Sao Leopoldo. Eram eles Joao Cristovao Martin! (um "mucker pouco con 
victo, que logo abandonou o grupo), morador muito tempo em Porto Alegre, e Jorge Ja 
cõ Fuchs, um dos mais ardorosos adeptos de Jacobina, também conhecido por "Jacõ Mu- 
la", por ter sido durante anos tropeiro no Rio Grande do Sul, antes de residir na co 
lonia; Fuchs também lia e escrevia (mal) o português.

De acordo com os dados conhecidos, os "mucker" viviam todos em área rural. Con 
centraram-se (20,5%) no Padre Eterno - local de residência de Jacobina e Maurer -, e 
na Linha Nova (17,5%), moradia da família Fuchs (Tabela 11.22). Estas duas áreas, de 
colonização particular e recente, foram alvo de um numero excessivamente grande de 
litígios referentes ã posse da terra (ver Capítulo I). A maior parte dos "mucker" 
aí residentes acabou por perder faixas de terra para o governo, especuladores e Com 
panhias: a família Fuchs, por exemplo, perdeu, entre 1850 e 1862, um terço do patri
mónio fundiário familiar em questões com o governo e com os moradores da Picada do 
Hortênsio; 68,0% dos "mucker" fixados em 1873 no Padre Eterno estavam em questão com 
duas Companhias particulares( sendo que 23,5% deles já haviam perdido 1/8 de suas 
terras no período 1868 - 1871) (8).

Mas a maioria dos "mucker" identificados - os outros 62,0%-espalhou-se por 
da Sao Leopoldo, habitantes de Picadas tanto antigas quanto novas, mais ou menos 
fastadas da cidade de São Leopoldo. Representaram uma minoria ínfima em cada local ( 
cf. Tabela 1.7^, Capítulo I), mas fizeram presença em toda a ex-colónia. Nao houve , 

Mau

Quase 90,0% dos "mucker" adultos conhecidos nao sabiam ler nem escrever, ou 
faziam muito mal: 57,3% eram analfabetos, e 23,5%, semi—alfabetizados em alemão 
(Tabela II.11). Embora não se tenha dados precisos a respeito do nível educacional 
da populaçao de Sao Leopoldo na epoca, é bem provável que os "mucker" identificados 
estivessqjijum pouco abaixo do nível médio de escolaridade dos habitantes de São 
poldo (7). Isto e particularmente verdadeiro para o caso das mulheres "mucker" - 
72,5% analfabetas -, pois já em 1858 o numero de alunas em São Leopoldo era expressi 
vo(cf. Tabela 1.16, Capítulo I).

Os "mucker" brasileiros tinham um nível educacional mais elevado do que os ale 
maes: 86,0% destes eram analfabetos, contra quase 50,0% dos brasileiros; e, do total 
de alfabetizados conhecidos, quase 77,0% eram brasileiros (Tabela 11.12). Desta for
ma, os índices elevados de analfabetismo concentravam-se entre os "mucker" mais ve 
lhos. A faixa etária entre 33 e 47 anos era a unica que concentrava quase a mesma 
proporção de alfabetizados e analfabetos (45,4 e 41,6%, respectivamente)^Tabela II.

0 nível educacional dos "mucker" nao influiu em sua importância dentro do grupo. 
Entre os adeptos mais destacados havia tanto analfabetos quanto alfabetizados: Mau - 
rer, Nicolau Barth, Jacó Mentz, Augusto Wilborn e Cristiano Cassei eram analfabetos; 
João Nicolau Fuchs, Jacobina e os Sehn eram semi-alfabetizados; e Henrique Weber, 
Joao Jorge Klein e Henrique Guilherme Gaelzer, alfabetizados.

11843683
Caixa de texto



uma

9. Profissão

10. Religião

11. Data de entrada no grupo

nos tres anos

e

e apenas 3,0% de 
, etc) em suas terras, 

regrediram economicamente, com o passar

existente vinte 
ou os pais de "mucker" (no

A maioria dos adeptos conhecidos (64,0%) tornou-se "mucker" nos três anos ini 
ciais do movimento, entre 1868 e 1871. Os outros 36,0% aderiram após 1871, quando o 
grupo já se estruturara e adotara um caminho predominantemente religioso. Em termos 
de entrada de famílias, entretanto, a tendência foi inversa: 44,0% das famílias ade-

Segundo os dados de que se dispõe, quase 69,0% dos 
lavradores (Tabela 11.14.). Os artesaos-lavradores - os 
te ã agricultura, mas exerciam também o artesanato em suas próprias casas -

0 quadro de 1873 ê ainda mais expressivo se comparado com o 
quatro anos antes, em 1849. Neste ultimo ano, os "mucker" 
caso de revoltosos muito jovens) detinham um número bem maior de lotes: em 1849, 
68,2% dos "mucker" ou de pais de "mucker" eram proprietários de terras; destes, 
48,0% eram donos de um único lote, 49,0% de mais de um lote, < 
fração de lote. E 37,4% possuam benfeitorias (moinhos, olarias, 
contra apenas 4,9% em 1873 (11). Os "mucker" 
dos anos.

0 grupo "mucker" foi composto majoritariamente (em 85,0%) por protestantes ( Ta 
bela 11.17). A porcentagem de "mucker" protestantes foi extremamente alta, em rela - 
çao ã proporção de protestantes existentes na população de são Leopoldo (55,0%); ao 
contrario, a proporção de adeptos católicos (15,0%) foi pequena, relativamente ao 
contingente católico da população (45,0%).

Os membros conhecidos das famílias "mucker" pertenciam todos ã mesma religião , 
como ocorria no restante de Sao Leopoldo, existindo apenas duas famílias onde havia 
parentes consanguíneos de religiões diferentes (Tabela 11.17). Os casamentos entre 
pessoas de religiões diversas eram mais comuns (26,0% do total de casamentos conheci 
dos), maisaí também predominavam os cônjuges de mesma religião (Tabela 11.19).

0 grupo "mucker" católico - constituído, basicamente, pelos membros consanguíne 
os das famílias Karst, Luppa e Sehn - tinha um nível educacional mais alto do que o 
dos protestantes (nenhum analfabeto, contra 66,7% de analfabetos evangélicos) ( Tab_e 
la 11.21). Esta disparidade advinha, certamente, do melhor cuidado e assistência que 
o ensino entre os católicos recebeu até esta época (cf. Capítulo 1)^ Mais da meta_ 
de dos "mucker" católicos eram agricultores (Tabela III.23); entre eles, entretanto, 
estavam dois dos "mucker" mais ricos, os transportadores André e Carlos Luppa.

Todos os "mucker" católicos nascidos na Alemanha imigraram no início da coloni
zação, entre 1824 e 1830 (contra apenas 17,3% dos evangélicos imigrados até esta da. 
ta) (Tabela 11.20). E, com exceção dos Luppa, os "mucker" católicos tinham um nível 
economico mais baixo do que o dos protestantes: apenas 28,0% deles eram proprietári
os de terras; e destes, somente 4,0% eram donos de mais de um lote (12). Portanto,os 
"mucker" católicos, apesar de imigrados há muito tempo, encontravam-se em situaçao e 
conômica muito ruim.

"mucker" homens adultos eram 
quais se dedicavam basicamen

• eram 
13,0% do total. Os artesaos representavam 11,5%, mas destes apenas 2,9% eram donos 
de pequenos estabelecimentos artesanais; os outros trabalhavam para patrões. Havia 
um "mucker" que, além de lavrador, exercia também as funções de barbeiro.

Apenas três "mucker" tinham profissões diferentes das citadas acima; eram eles 
o velho André Luppa (67 anos, em 1873) e seu filho Carlos Luppa, ambos donos de uma 
pequena embarcaçao que fazia o transporte de carga e passageiros das Picadas até Sao 
Leopoldo; e Henrique Guilherme Gaelzer, filho do proprietário de um lanchao que navje 
gava entre Porto Fialho e a capital. Nenhum destes três "mucker" exercia também o 
comercio: eram dos poucos transportadores autónomos que continuaram a existir depois 
da introdução da navegação a vapor no rio dos Sinos. Mas, em 1873, sua condição de 
transportadores os colocava acima da situaçao sócio-economica dos outros adeptos.
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12. Numero de famílias, Parentesco e Compadrio
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haviam tor

Jacobina haviamregredido economicamente. Instala - 
pela f j. 

de 
o

Foram localizadas 48 famílias com "mucker" entre seus membros ( Tabela II.1). 
Entre elas, 21 famílias, segundo os dados disponíveis, possuíam apenas um "mucker" 
(14). Algumas famílias^entretanto, apresentaram um número grande de adeptos: princi 

' "mucker"), Maurer, Barth, Schnell e Sehn ( 10 
'mucker"), Mentz ( 8 ) , Karst e Noé (7). Estas famílias aderiram em massa a Jacob^í 

e seus membros estavam entre os adeptos mais impor-

Os adeptos de Jacobina faziam parte da camada mais pobre da populaçao de Sao 
Leopoldo. Permaneceram na área rural, mantendo com o mundo urbano relações distan - 
tes e em nível de subordinação, quando o centro de poder e decisão ha muito se des
locara do campo para a cidade. Continuaram agricultores, mas a terra, base de sua 
sustentação económica, tornou-se escassa. 0 património herdado dos pais, os lotes 
divididos entre os muitos filhos e disputados em questões judiciais, nao aumentara 
nem sequer se mantivera no mesmo nível: em sua maioria os "mucker" nao tinham l_o 
tes para dar aos filhos. Estes, depois de adultos, viviam com os pais e parentes ou 
se empregavam em estabelecimentos artesanais. Os artesaos, quando nao se haviam to_r 
nado assalariados, mantinham-se no estagio do artesanato doméstico, exercido com um 
mínimo de técnica e de lucro ao lado da agricultura.

As famílias que aderiram a 
das em Sao Leopoldo desde o início da colonização, conseguiram vencer a luta 
sobrevivência e, tempos depois, acumular um numero razoavel de lotes para os 
lhos. Alguns construíram moinhos, olarias e serrarias em suas terras, pioneiros 
uma atividade ainda sem concorrência. Mas o progresso nao veio igual para todos: 
processo de crescimento de Sao Leopoldo exigiu a ascençao económica de uns e o empo, 
brecimento de outros.

riram até 1871, e 56,0^ depois de 1871 (Tabela II.8).
Assim, na fase inicial do movimento, aderiram poucas famílias, com muitos mem 

bros cada uma. Estas famílias - que eram também parentes próximas de Jacobina e 
João Jorge Maurer - foram as mais importantes do grupo: eram o Sehn, os Noê,Fuchs , 
Ahrend, Conrad, etc. Apos 1871, aderiram muitas famílias, mas geralmente representa 
das por um membro cada uma e sem laço de parentesco próximo com os líderes da revol 
ta.O grupo deixou, assim, de ser uma reunião de poucas famílias aparentadas entre 
si. Mas com raríssimas exceções, os adeptos que entraram depois de 1871 tiveram uma 
atuaçao bem mais apagada que os outros.

palmente as famílias Fuchs ( 21
"i
na desde o início do movimento, 
tantes e ativos da revolta.

Os documentos sao unânimes em apontar as famílias 
respeitadas por todos" antes de aderirem ao movimento. Nenhum 
vido em processos ou praticou crimes até o início da revolta (15).

A grande maioria dos "mucker" (Gráfico 11.25) era aparentada entre si. As famí 
lias com maior número de laços de parentesco - Maurer, Fuchs, Sehn e Mentz - foram 
as mais ativas do movimento. Apenas nove famílias (com um membro "mucker" cada) não 
eram parentes de alguma outra: £stes nove "mucker" - todos sem expressão na revolta 
- aderiram a Jacobina contra a vontade de seus parentes^

Os laços de parentesco, embora valorizados e respeitados pelos "mucker", espe
cialmente no momento das adesões, nao foram, entretanto, sempre determinantes na p£ 
siçao que os adeptos ocuparam dentro do grupo: Rodolfo Sehn, por exemplo, que a par 
tir de certa época foi escolhido "intérprete" das palavras de Jacobina junto aos ou 
tros, não era parente nem dela nem de Maurer.

A grande parte das famílias "mucker" era também ligada por laços de compadrio 
(Gráfico 11.26), sobressaindo-se, com o maior número de relações de compadrio, a fa. 
mília Maurer, á qual pertencia Joao Jorge, marido de Jacobina. As relações de com
padrio ãs vezes substituíram as de parentesco no relacionamento entre as famílias: 
as seis famílias que, por parentesco, relacionavam-se apenas entre si, ligavam-se 
por compadrio ãs mais importantes famílias "mucker".

"mucker" como "honestas e
"mucker" esteve envol

B. OS "MUCKER" E A SOCIEDADE DE SÃO LEOPOLDO
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Apesar das aparências 
cio da revolta, um

As condiçoes de modificar este quadro a curto prazo eram diminutas. 0 alto pre
ço das terras dificultava a compra de lotes, e a especulação se estendera jã ãs are 
as limítrofes do Município (a unica solução era abandonar Sao Leopoldo, recomeçar a 
escalada em outras terras). A pequena lavoura, emprensada pelos intermediários, ren 
dia menos, enquanto o artesanato dava lucro apenas quando exercido nos estabelecimen 
tos. 0 comercio, monopolizado por alguns particulares, era em 1873 atividade inatin
gível para o resto da populaçao. As relações de parentesco e compadrio haviam quase 
inteiramente se amoldado à nova ordem social: para o colono pobre, era difícil contar 
com parentes e compadres ricos para melhorar sua situaçao na vida.

Mais tarde, quando as tentativas de industrialização tiveram sucesso no vale - 
dos Sinos, as condiçoes locais tornaram a se modificar. A sociedade de Sao Leopoldo 
estremeceu: novas atividades e funções exigiram mais mobilidade social, abriram bre 
chas na hierarquia rígida dos anos 70. Se o panorama fundamentalmente nao se modifi
cou -permaneceu a desigualdade social -, os horizontes se alargaram com o surgimento 
de novas oportunidades de ascensao social.

Os "mucker" vivenciaram, ã época da revolta, um momento especial da evolução só_ 
cio-economica de Sao Leopoldo. Após uma passagem muito rápida (se comparada com o 
que ocorreu em áreas brasileiras) entre dois modos de produção - um auto-suficiente 
e outro capitalista, com predominância do capital comercial -, a ex-colônia alema a 
tingiu, em 1870, um ponto de saturaçao desta ultima fase de sua evolução. A agricul 
tura, daí ate o final do século, estacionou e depois regrediu, e a cidade de Sao Leo_ 
poldo perdeu as caracteristicas de entreposto comercial (16). A sociedade hierarqui
zada em compartimentos muito rígidos - ã falta de tradições anteriores, apenas o 
nheiro contou como padrao de diferenciação social - fechou-se mais, para manter 
benefícios conquistados por uma camada. Seria preciso esperar o novo século para 
ver mudanças.

Neste quadro ressaltava como particularmente difícil a : 
bres, em idade madura (30-50 anos de idade) na década de 1870. Nascidos ainda 
"sociedade igual" do inicio da colonização, vivenciaram todo o processo de abertura 
da economia colonial ã economia de mercado, integrando-se nela sem obter benefícios, 
e|na idade mais produtiva defrontaram-se com a falta de perspectiva dos anos 70. Fi 
lhos de duas épocas distintas, constituiram a camada mais heterogénea de toda a popu 
laçao: os "mucker" nesta faixa de idade em 1873 reuniam, quase na mesma proporção , 
analfabetos e alfabetizados, alemaes e brasileiros, moradores de Picadas antigas e 
recentes, proprietários e não proprietários, lavradores e artesaos, protestantes e

; em 1873 reuniam,
brasileiros, moradores de Picadas antigas 

proprietários e não proprietários, lavradores e artesaos, protestantes 
a maior concentração do grupo católico, parentes e nao parentes entre si. Marcados 
pela dubiedade, tinham em comum apenas a descrença num futuro próximo mais 
dor.

em contrário, os "mucker" nao constituíam, antes do iní 
grupo marginal dentro da sociedade de Sao Leopoldo. Faziam parte 

da camada majoritária da populaçao que, como eles, estagnara economicamente, numa é 
poca em que estagnaçao e regressão se tornaram sinónimos. Membros de famílias anti - 
gas, benquistas e respeitadas, foram marginalizados da ascensao sócio-económica que 
o capitalismo trouxe; mas, como os outros, integraram-se perfeitamente na economia 
local, mantiveram uma relaçao bem definida com a produção, fizeram parte do sistema, 
como seu polo mais explorado. Os "mucker" acumularam um património tao pequeno como 
a maioria dos seus vizinhos: ao morrer, deixaram em media um património correspon - 
dente a 1.670 reis, o que permite apontá-los como "colonos pobres", segundo a classi 
ficaçao proposta por Roche (17). Nao eram, portanto, exceção em Sao Leopoldo: eram a 
regra.

Os adeptos de Jacobina professavam em sua grande maioria a religião 
te, representando os católicos parcela ínfima dos "mucker". A religião em 
do este\e durante muitos anos ã mercê dos colonos; estes a transformaram numa criaçao 
popular, onde a semelhança com as religiões oficiais era apenas aparente, lembranças 
depitos e crenças cujo significado se transformou com o passar dos anos. 0 esforço 
de aproximar a religião da colónia dos padrões oficiais do catolicismo e do protes - 
tantismo - e que, a nível social, correspondia ao esforço de adequaçao de parte da 
ideologia ao novo modo de produção - foi, ate 1874, muito mais bem sucedido entre os 
católicos do que entre os protestantes; diferenças no corpo doutrinário das duas re
ligiões e características conjunturais determinaram isto. Assim, os colonos protes - 
tantes continuaram basicamente, em 1870, fiéis ã sua própria criaçao, praticantes de 
uma religião onde nao havia Igreja, nem distinção nítida entre sacerdote e seguidor, 
ou entre profano e sagrado, e a Bíblia era recriada pelos seus leitores; havia harmo 
nia entre a palavra, a pregaçao, e a açao, o comportamento. Os católicos, embora 
voados de superstições, amoldaram-se melhor aos cânones oficiais de sua religião.
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850 movimento "mucker", em sua faceta religiosa, também foi uma criação popular, 
livre e desligada dos padrões oficiais: explicou o mundo ã maneira dos adeptos. Os 
protestantes estavam, portanto, mais próximos dele do que os católicos. Estes últi
mos precisavam, para aderir ao grupo, primeiramente romper com sua religião (= com 
sua Igreja ) e carregar consigo as penas do inferno. Aderiram apenas alguns católi
cos mais pobres, convencidos certamente de que seu Deus se esquecera deles. Os dois 
únicos católicos em melhor situaçao económica que se juntaram a Jacobina arrepende
ram-se do que fizeram: André e Carlos Luppa trairam o grupo, revelando ãs forças le 
gais o local do último reduto "mucker”.
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NOTAS DO CAPÍTULO II

como

(3) Cf. KLEIN e AN, Abaixo-assinado dos

Leo

so

(6) Cf. AH, Arquivo da Entrada de Imigrantes a WOLF, op. cit.

e

e(8) Cf. AP, Registro de compra e venda de terras e Inventários; CSL, Registro 
Compra e Venda de Terras; AN, Colonização, Papeis Avulsos. Documentos Inéditos.

e 
ter

25 
das 

Jorge 
con-

(5) Excetuando-se o grupo de velhos, acima de 58 anos 
mente poucos homens que nao estavam na faixa etaria entre 33 
ram entre os 
ca foi escolhido 
anos 
ativida< 
Klein,

mais 
anos 

a

mucker": Rodolfo Sehn, membro muito ativo, 
II

em)1873; Henrique Guilherme Gaelzer, 24 anos, 
aes "mucker", casado com Maria Sehn segundo 
50 anos,

(9) Idem, ib. Nao foi possível determinar a extensão das terras, a área dos lotes 
pertencentes aos "mucker", pois a documentação consultada e muito incompleta a este 
respeito. De acordo com os dados localizados, havia dois tipos de lotes: os de 77 e 
48 hectares.

alema, de 59 
, sua mae, de

"mucker" ao Imperador.

(11) Cf. AH, Materiais para Estatística de Sao Leopoldo; Colonização, Códice, 332, 
Relaçao dos Colonos e das Colonias onde habitam nos diferentes distritos da Colonia 
de São Leopoldo com declaraçao de idade, religião, profissão, naturalidade, etc;
AP, Livros 29 e 39 de Registro de Títulos; CSL, Registro de Compra e Venda de Tejr 
ras n> Município de Sao Leopoldo.

(10) Cf. AP e CSL, Registro de Venda de Terras; AP, Inventários de "mucker", várias 
estantes e maços.

(analisado mais abaixo),  
e 47 anos se sobressa_i 

que a partir de certa épo- 
interprete" das palavras de Jacobina junto aos adeptos, tinha 

preso três vezes por causa 
o rito de Jacobina; Joao 

cunhado de Jacobina, cuja participação no grupo, embora muito 
trovertida, foi marcante, especialmente a partir de dezembro de 1873.

(1) Maria Elizabeth Mllller era mae de Jacobina; Carolina Ruppenthal, 
anos, analfabeta, era viúva de João Filipe Schneider. Luísa Ruppenthal 
75 anos, analfabeta, era viúva de Pedro Wilborn.

(2) 0 grande numero de meninos e meninas aprisionados durante as lutas, assim 
os relatos oficiais de epoca, comprovam a participação das crianças no grupo 
"mucker".

(7) A afirmaçao baseia-se nos seguintes fatos: a) em 1870, havia 43 escolas em Sao 
Leopoldo, entre particulares (43) e públicas (9) (Tabela <1.16, Capítulo <I); b) as 
referencias oficiais e de viajantes estrangeiros nao se referem a proporçoes tão a_l 
tas de analfabetismo entre os imigrantes, como as registradas entre os "mucker"; c) 
já em 1858 a proporção de alunos, em relaçao ao total de habitantes, era de 
de 10,0%. Levando-se em conta que a media de permanência nas escolas era de 2 
por aluno, percebe-se, que, em 1873, a taxa de analfabetos devia ser menor que 
registrada entre os "mucker".

Não se deve levar em conta o fato de, no Padre Eterno - onde residiam 20,5% 
dos "mucker" - nao existir nenhuma escola (Tabela <1.18, Capítulo <I), pois esta 
ra uma área de colonização muito recente: os "mucker" adultos que aí residiam já 
chegaram apos ilade escolar.

(4) Embora so se conheçam dados sobre a composição etaria da população de Sao 
poldo ate 1850, ê possível projetá-los para 1873, porque: a) a curva é constante de 
1842 até 1850; b) trata-se da curva padrao de distribuição etária de populaçao; 
não há elementos conhecidos, na historia de Sao Leopoldo até 1873, que possam 
modificado sensivelmente a curva.
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AH, Entrada de Imigrantes, e documentação citada

(14) 0 dado e provisório: não foram identificados todos os

(16) Cf. ROCHE, 29 volume.

(12) CM, Registros de Batismo; 
nota anterior.

na

Barth, Brenner, Cassei, 
Hasbach, Haubert, Heihsner,

foi retirada de M inventários 
acumularam 
que ao mor

- todos velhos - 
sua f ar

ai

"mucker".

Conrad, Crispim, Einsfeldt , 
Hemmer, Hexsel, Hirt,

, Kuwer, Lanius, Luppa,

(17) Para 1870, Roche classifica como 
por volta de 1.300 réis; e abastados, 
(ROCHE, pg. 561 e segs).

A média de património acumulado pelos "mucker" 
localizados em AP, Inventários, várias estantes e maços. Alguns "mucker" 
um património bastante alto para a época, como, por exemplo, Joao Sehn, 
rer deixou o equivalente a 5.243 réis. EntretantOjestes "mucker" 
detinham na realidade um património familiar, que correspondia ao de toda a 
milia, pois seus filhos casados, em contrapartida, nao dispunham de património 
gum: no exemplo de Joao Sehn, seus três filhos casados - Carlos, Jacó e Rodolfo 
moravam com ele, nao possuiam lotes próprios nem capital acumulado para adquiri-los. 
Nestes casos, para obtenção da media patrimonial foi computado o património do pai, 
e o dos filhos considerado nulo.

"colonos pobres" os que tinham um património 
os com património equivalente a 3.000 réis

(13) Sao elas: família Ahrend, 
Fleck, Fuchs, Gaelzer, Grabin, 
HofstHtter, Jaeger, Jerth, Jung, Karst, Kilsen, Klein, Kolln 
Martini, Maurer, Mentz, Mllller, Mundt, Noé, Oliveira, Richter, Robinson, Schardong, 
Scheffel, Schneider, Schnell, Sehn, Studt, V81z, Wasum, Weber, Wilbron e Wingert.

(15) Cf. por exemplo, AH, Correspondência oficial de Lúcio Schreiner; Coleção Vare
la, Apontamentos e Revelações, Reservado o Nome do Autor. E mais AP, Relação dos 
Crimes cometidos em São Leopoldo e de Seus Autores. Este último e documento inédito.
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em

c) Produto PQ - Como nao se dispunha de 
adotou-se o seu valor máximo, 
PQ = 2500.

uma estimativa confiável para o produto PQ 
que ocorre quando P = 50% e Q = 50%, ou seja:

1. Processo Estatístico Utilizado (Explicação do Engenheiro Pedro Sérgio Cunha, res 
ponsavel pela elaboraçao das tabelas).

a) Processo Utilizado na Pesquisa dos "Mucker" - no caso da pesquisa dos "mucker" - 
nao foi possível selecionar o processo de amostragem nem dimensionar a amostra ante 
cipadamente. Os dados sobre eles nao se encontravam concentrados num único local 
ou num conjunto perfeitamente identificado de locais, mas estavam dispersos em fon 
tes heterogeneas, e apenas se tinha indicações de onde se supunha existir dados de 
interesse para a pesquisa. A estratégia adotada foi procurar coletar todos os ele 
mentos que estivessem disponíveis e avaliar o grau de confiança e nível de precisão 
que poderiam ser imputados ãs estimativas obtidas, através da comparação entre o ta 
manho da amostra obtida e o tamanho da amostra necessária pelo processo da amostra
gem aleatória simples. Este processo foi eleito como termo de comparaçao por ser a 
quele que nao tira vantagem de nenhuma característica especial da populaçao, exigin 
do portanto amostras um tanto maiores que as normalmente utilizadas na prática.

C. ANEXO: TABELAS SOBRE 0 GRUPO "MUCKER"

b) Precisão e confiança - admitiu-se que para as finalidades da pesquisa seriam su
ficientes 75,0% de confiança ( K = 1.15) e precisão absoluta de 7,5 pontos percentu 
ais. Encontraram-se, no entanto, variáveis em que é possível imputar confiança de 
80,0% (K = 1,28) e/ou nível de precisão de 5,0 pontos percentuais.

d) Tamanho da População - procurou-se determinar, a partir dos dados disponíveis pa_ 
ra Sao Leopoldo, um limitante superior para a populaçao dos "mucker" adultos homens 
e população de "mucker" adultos mulheres, que permitisse relaxar a condição de s_u 
por a população infinita ( o que elevaria desnecessariamente o tamanho da amostra).

Considerou-se como "mucker" adulto aquele que tivesse 13 anos de idade ou 
mais em 1873. Além disso considerou-se também o fato dos "mucker" viverem todos 
área rural.

A partir dos dados demográficos obtidos para Sao Leopoldo para os anos de 1842 
1845, 1850 e 1870, é possível concluir que:

- populaçao total em 1870: 14.103 pessoas
- proporção da populaçao na área rural: 92,0%
- proporção média de homens: 55,0%
- proporção da população na faixa de 1 a 10 anos: 36,0%
- proporção da populaçao na faixa de 10 a 20 anos: 24,0%

A partir dos dois últimos dados, podemos concluir que a proporção da populaçao 
ia|faixa de 1 a 13 anos deve ser no mínimo de 43,2% ( e portanto na faixa de 13 ou 
mais anos deve ser, no máximo, 56,8%). Este valor foi determinado supondo que a po
pulação na faixa de 10 a 20 anos esteja uniformemente distribuída - (43,2 = 36 + 
13-10 Esta é uma hipótese conservadora, pois deve haver uma maior concentra-
20-10 " çao nas idades menores, o que tenderia a aumentar a proporção da popu
laçao na faixa de 1 a 13 anos.

Assim sendo, a populaçao da área rural de Sao Leopoldo deve se situar em torno 
de 7.370 pessoas (7.370 = 92% x 56,8% x 14.403), dos quais 4.055 homens (55,0%) e 
3.315 mulheres. Como existem fortes indicações de que os "mucker" não eram maioria, 
mas quando muito representavam no máximo 25,0% da populaçao rural, é possível deter^ 
minar um número máximo de: 1.842 "mucker" adultos, dos quais 1.014 homens e 838 mu 
lheres.

Ê razoável supor, para fins de dimensionamento da amostra, portanto, 1.000 ho-
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mens e 1.000 mulheres comn i- • °
um lunitante superior para a população dos "mucker".

d) Comparaçao das amostras oKt-i<4 -
mostras aleatórias simulpc ? ?ara as diversas variaveis na pesquisa com as a
amostras obtidas para L necessarias-“ a tabela abaixo indica se os tamanhos das
são e de confiança indicadorTS~VariaVel%^° s“ficientes Para os nTveis de Precl
mites mínimos admissíveis para I 6 ’ P°ntos percentuais seriam os li
mpnt-p nara nno n i ~ara ° §rau de confiança e nível de precisão, respectiva -
, ’ o s_c°nclusoes tivessem significado. Todas as amostras foram calcula
das para o valor maxuno do produto PQ, ou seja, 2.500.

i ___ _ ___ i______ i_____ ____ ___ i _ ____ i ____ ____ i _____ i

N<? da
OBSER
VAÇÃÕ
N0
texto

1

VARIAVEL

___________________________________

________ PARÂMETROS !"AMOSTRA i AMÕSTRAl SUFICIENTE
PARA PRECI
SÃO E CON
FIANÇA IN
DICADOS?

POPULAÇAOi

(N)

PRECISÃO

(D)

CONFIANÇA

C)

ALEATÓ
RIA SIM
PLES NE
CESSA -
RIA

OBTIDA i
NA PES
QUISA

1 "MUCKER" ADULTOS P/FAMÍLIA
_________

400 7,5 75% 50 48 SIM
2 DISTRIBUIÇÃO ETARIA DOS "MUCKE R" 5,0 80% 163 169 SIM
3 NACIONALIDADE DOS "MUCKER" 2000 5,0 75% 122 121 SIM
4 DATA ENTRADA NO GRUPO 2000 5,0 75% 122 147 SIM
5 LÍNGUA FALADA P/"MUCKER" 7,5 80% 73 90 SIM
6 NÍVEL EDUCACIONAL DOS "MUCKER" 7,5 75% 59 68 SIM
7 PROFISSÃO DOS "MUCKER" 7,5 75% 59 61 SIM
8 RELIGIÃO DOS "MUCKER" 2000 5,0 75% 122 146 SIM
9 ESTADO CIVIL DOS "MUCKER" 2000 5,0 75% 122 138 SIM

10 CASAMENTOS E RELIGIÕES 800 7,5 75% 54 34 NAO
11 LOCAL DE MORADIA DOS "MUCKER" i 2000 5,0 75% 122 131 SIM

(1) Para esta variãvel, os elementos da população estatística a ser considerada são
famílias. Para determinação do tamanho da população, partiu-se do limite superior pa_
ra o numero cb "mucker" (1842) e do numero medio de "mucker" jpor família (4,8) obtido
na amostra. Encontrou-se, dividindo um pelo outro, 370.^Supoe-se então, a favor da
segurança, uma populaçao de 400 famílias, para fim de calculo do tamanho da amostra.

Embora a amostra obtida (48) seja um pouco menor do que a necessãria (50), pode
se concluir que ela e suficiente, jã que o tamanho da população e o produto PQ estão
sup er-es t imad os.

(2) Embora o tamanho da população a ser considerado pudesse ser 2.000, considerou-se
infinita para explicitar que a amostra obtida é suficientemente grande para indepen
der de qualquer suposição sobre o tamanho da população.

(3) Embora a amostra seja um pouco menor que a necessãria, pode-se sup3-la suficien
te, jã que vãrios parâmetros estão superdimensionados.

(5) Ver observação (2)

(10) Aoui a população estatística a considerar S constituída de elementos que
os casais e naturalmente o número máximo de casais nao pode ser maior que o de 

res "mucker” adultas.

sao
mulhe

sol-
Tabela
teiras

idade
docu-

2. Notas Explicativas Sobre as Tabelas

.:f.:raram-se como adultos os revoltosos acima de 13 anos de
Tabela II.3 - Cla . - foi usada na prãtica, na época da revolta. Segundo a 
Porque esta classinc ç ,, ,,, consideravam adultos e tratavam como tal os adep -
mentaçao consultada, os autoridades locais aplicaram castigos - como
tos com mais de 13 anos de idade,

0 critério para definir as famílias foi o sobrenome. As mulheres
foram”incluídas na família do pai, e as casadas, na do marido.

Tabela II. 2 - As idades referem-se ao ano de 1873.
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apenas dois períodos

capazes de ler, embora

nao

e
o

de

Tabelas 11.26 e 27 - A documentação ê muito incompleta quanto ã ãrea dos lotes, 
sendo por isto possível relacioná-las. 0 tamanho dos lotes variava, na época, entre 
77 e 48 hectares.

Tabela II.8 - Por falta de maiores informações, delimitaram-se 
para a entrada dos adeptos no grupo: antes e depois de 1871. Escolheu-se 1871 por 
ser um ano importante na evolução do grupo, quando se definiu seu caminho religioso.

Tabelas 11.25 e 26 - Para evitar gráficos de muito difícil leitura, optou-se por 
liminar os vários graus de parentesco entre todos os "mucker", assinalando apenas 
parentesco, em geral, entre as famílias. Toda vez que julgado necessário, o grau 
parentesco entre os "mucker" será referido no proximo Capítulo.

o recrutamento forçado para a Marinha ” aos "mucker'1 legalmente menores de idade, na 
faixa entre 13 e 18 anos.

"mucker"Tabela II.11 - Consideraram-se semi-analfabetos os 
com dificuldade, e de escrever algumas palavras.

Tabela II.4 - Abandonou-se a classificaçao por naturalidade, por serem escassos os 
dados a respeito dos "mucker" alemaes. Os brasileiros, com uma única exceção, eram 
naturais de Sao Leopoldo.



94
3» Tabelas do Capítulo II

índice

11.1 - Número do "Mucker" Adultos Por Família
11.2 - Distribuição Etária dos "Mucker"
11.3 - Distribuição Etária dos "Mucker" Adultos
11.4 - Local de Nascimento dos "Mucker"
11.5 - Data de Entrada dos "Mucker" no Brasil
11.6 - Distribuição Etária dos "Mucker" Quando Entraram no Brasil
11.7 - Relação Local de Nascimento-Distribuiçáo Etária dos Adultos
11.8 - Data de Entrada dos Adultos no Grupo "Mucker"
11.9 - Língua Falada pelos "Mucker" Adultos
11.10 - Relação Local de Nascimento-Língua Falada pelos Adultos
11.11 - Nível Educacional dos "Mucker" Adultos
11.12 - Relação Local de Nascimento-Nível Educacional dos Adultos
11.13 - Relação Local de Nascimento-Distribuição Etária dos Adultos
11.14 - Profissão dos "Mucker" Adultos
11.15 - Relação Profissão-Local de Nascimento dos Adultos
11.16 - Relação Profissão-Nível Educacional dos Adultos
11.17 - Religião dos "Mucker" Adultos (por pessoa e família)
11.18 - Estado Civil dos "Mucker" Adultos
11.19 - Relação Ns Casamentos-Religiao dos Esposos "Mucker"
11.20 - Relaçao Data de Entrada no Brasil-Religião dos "Mucker"
11.21 - Relação Nível Educacional-Religião dos Adultos
11.22 - Local de Moradia dos "Muaker" Adultos
11.23 - Relaçao Profissão-Religião dos Homens Adultos
11.24 - Relação Profissão-Religião-Nível Educacional dos Homens 
Adultos
11.25 - Parentesco entre Famílias "Mucker"
11.26 - Compadrio entre Famílias "Mucker" nao parentes entre si
11.27 - Propriedades Fundiárias dos "Mucker" Adultos



• NÚMERO DE "MUCKER" ADULTOS POR FAMÍLIA

A 45-

4o

5

30

10

5-

0

as

1

48TOTAL 10D

de 
Famílã-

de 
íamíliaá 
"mucker1'

4 
1

45
19

6

6
2.

70
Z
2

JF
2

1
2
3

_4
5
6

^7
8
9

21

21
_9_

3
-5.

1
1
2

ò í à <9 5 6 7 } 5 jò 2/ J4 h J5 y ? J O

<--------------------  N°'MUCK£R_,‘ fíbVLToS ------------------------------

Nfi de 

“mueker" 
adultos por 

família

v,

sS 4°í
15



2'^ - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS tlMUCKERH

FAIXAS
DE

IDADE

TOTAL
DE

"MUCKER"

HOMENS
ADULTOS

MULHERES
ADULTAS

N« /« NS í6 N-0
^0-5 17,7 «•

"13-17
—J21—

13
-L^A-

7,7 12 15.3 1 ? -Ç■”18-22 12 7,1 9 11,5 3 73 —
2 3-27
28-32

__ 11__
10

—6-<5
5,9

____ 5___
7

------- 6^4
9,0

___ 6____
9

-34tO—
7t5

18 10,6 11 14,1 7 17.5
_3ÃdL2_ —14_ 8.3 9 n fs A
43-47 12 7,1 8 10,3 3 7’5
4«-52 “t/T" 4 5,1 4 10,0

_5i£7_ 5 3.0 5 6,4 o
58-62 6 3,6 3 3,9 3 7.553-67 4 2,4 3 3,9 1 ... 2.,.5_-
68-72 0 0 — o

_73-77 4-- 2 ,4 1 13 3 7,S -
7R-R2 _ i n, A _1 2 ,' 4 O
TOTAL 169 200 78 100 40 100
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S5
LOCAL DE NASCIMENTO DOS "MUCKER"

--------------------- — .

LOCAL de
nascimento

HOMEf S MULHERES TOTAL

NS N- £ N° %

.Alemanha 29 36 15 37,5 44 36 ; Q
1 Brasil 52 64- 25 62,5 77 64 ,0

"TOTAL 81 100 40 100 121 100

JT.? - PATA DE ENTRADA DOS "MUCKER'1 no brasil

DATAS homens MULHERES TOTAL

11825 1 2 3

1.826 1 2 2______

1.827 3 2 5

1.828 1 — 1

1829 5 3 8

1830 1 1 2

11841 1 1

15846 10 1 11

1Í847 1 * 1

18853 1 — 1

15855 1 1

1CDTAL 26 10 36



-IL' 6 -SJJZPJBQJÇÃQ etária dos "mucker11 quando entraram no

FAIXAS DE

IDADE

HOMENS MULHERES total

M9 /o

0-6 4 16,7 3 30,0 7 20-, 6

7-12________ 6 25,0 3 30,0 9 26,5

13-17 4 16,7 1 20,0 5 14,7
18-22 4 16,7 • — 4 11,3

23 - 27 1 4,1 1 10,0 2 5,9

28-32 4 16,7 2 20,0 6 17,6

33-37 — — — — — —

38-42 - — — — -* —

43-47 — — — —

4&-52 — — — *

53-57 1 4,1 — — 1 2,9

TOTAt 24 100 10 100 34 100

%
BRASIL



1.^ 17gELAÇXO XX)CAL PE NASCÍMOTO-DISTRIBrJIÇ^O ETÁRIA POS 11 ADULTOS

ALEMANHA BRASIL
HOMENS MULHERES TOTAL HOMEUS MULHERES TOTAL

Idade %N2 %NS * NeNe

13-17 1
318-22

14,59,8 24,06 n523-27
8 10,59,84,9 12,05 327,728- 2

28,0‘ 3,8 19,6 172,4 710133-37 1

89,8 10,512,05 36,61 7,3338-42 2
8,09,8 9,25 7256,7 12,2143-M7

24,44o,06 1048-52 4
5 12,2553-57 19,2

14,6658-62 i 11,5 33

9,8! n,5 46,7163-67 3
68-72

9,843,8 20,073-77 31

2,478-82 3,8 11 t

76 10025 1005141 10010026 100total 100

^-3*^

1

y

Faixas
de

17,6
JUO 
12,0

"MUÇi

13
12

12J.
15,8

12
9

— 
20,0 !

_JZH
! 15,5
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RELAÇÃO LOCAL de NASC7HEHTO - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA

nos "uucker11 ajqltos

*4 pesbows
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- LÍNGUA FALADA PELOS "HXKER11 ADULTOS

1

í
11

LÍNGUA
___ HOMENS MULHERES TOTAL

N® N«

Alemão 59 97,0 29 100 88 95,0

Português 0 — 0 — 0 —

Alemão e
Português 2 3 0 — 2 2

total 61 100 29 100 90 100

TTJq - RELAÇÃO LOCAL de NASCÍMENTO-LÍNGUA FALADA PELOS "MUCKF^" ADULTOS

Local

de
Nascí-
2?ento

ALEMÃO ___________ALEMÃO-pORTUGUês

HOMENS mulheres__ total HOMENS MULHERES TOTAL

N* * N« * N« % N« N« N®

Alenu-

brasil

t<>Tal

20 33,9 12 42,9 32 36,8 2 100 — — 2 100

39 66,1 16 57,1 55 63,2 — — — -- — —

59 100 28 100 87 100 | 2 100 — — 2 100
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r~—~--------,------ ___ I &O

NÍVEL
educacional Codigo

AN

homens MULHERES total
N<? N« N*

Analfabeto
18 46,2 21 72.5 30Sepii-32 ta DeX^zâdo

em alerta o___________ SA 10 25,6 6

----* x J

21 S

------ £L

i a5enixalfabatizado em
alemao e português sap 1 2,6

---- .ÍQ -23,5 -

Alfabetizado em
JÍÊüÃS--------------- - --------------- in 2 £ O

---------- -1

“f O

—

i rj ry

TOTAL

-- ---------

loo 29

---- Q-^W---

100

4-Z

68

-

100
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- RELAÇÃO, LOCAL JE NASCIMENTO - NÍVEL EDUCAÇTCNAL POS “MUGKER" ADULTOS
,_______________ B____________ - -------- ------------------------------- ■------------------------------------ — ■ ■ 101

LOCAL

DE

NASCIMENTO

ANALFABETO SEMI-ALFABETIZADO EM ALEMÃO
SEMI-ALFABETIZADO EM

ALEWÍO E PORTUGUÊS
ALFABETIZADO EM ALEMAO

HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL

N? N? N9 /o N<? * N? * N<? * N9 4> NP- N9 % W N<? N9

ALEMANHA 7 38,9 11 55,0 18 47,4 3 33,3 - - 3 20,0 1 100 - - 1 1O0 \ 21,5 3 23,1

BRASIL 11 61,1 9 45,0 20 52,6 6 66,7 6 100 12 30,0 - -

-

-

-

- 9 72,7 2 100 10 76,9

total
L

18 100 20 100 38 100 9 100 6 100 J5 100 JL 100 - 100 2! 100 2 100 13 100
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13 entre fllVEL educacional e distribuição btãfua DOS ■'MUCKEL” awltos

___ - ---- —-___________ _ _____ _______ __ ________

FAIXAS

D B
[ D A D E

ANALFABETO semi-alfabet. alemão SEMI-ALFABETw ALEMÃO/PORTUGUÊS
______________________________________lOgL

ALFABETIZAnn Arculri
HOMENS mulheres TOTAL

— - 1

HOMENS
---------- -----------MULHERES total HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS Nülwprfs 7TSTAT

N» 1° no % NO 7° N° % N« % N2 % N« % N9 % Nfi *

13-17 — — - - - - 1 25,0 1 7,5 — - — *

r* J9

18 - 22_________ *■ — 1 5,0 1 2,8 1 11,1 1 25,o 2 15,= • — —

j- V_______ 1 6,3 1 5,o 2 5,6 2 22,3 1 25,0 ____3 23,: - — — TB — — 1 11,1 1 5,o 2 1,2
b8"32 • — 1 5,o 1 2,8 2 22,2 1 25,0 ____ 3_ 23,: — — — — — — 1 5,0 1 9,1

33- 37 6 37,3 1+ 20,0 10 27,7 1 11,1 —
ç 1 7,' — - — - — 1 11,1 1 9,1

j8 - k2 1 6,3 1 5,0 2 5,6 - - — - JM 1 100 —■ — 1 100 3 33,j - — 3 27,2

- ^7 2 12,5 1 5,0 3 8,3 - - - - - — — BB — — — 1 11,1 __ — 1 9,:1
,8 - $2 1 6,3 6 30,0 7 19, - — - - - dB - — - - - 1 11,1 - - 1 9,:

53- 57 2 12» 5 - — 2 5,6 1 11,1 — - 1 7,7 - - - - - - - - - - -

58 - 62 • 2 12,5 1 5,0 3 8,2 1 11,1 - 1 7,7 * — - - - - - - - - - -

ha - 6? — 1 5,o 1 2,í 1 11,1 *> - 1 7,7 - - - 2 22,3 - - a 18,2

- 72________ — «. — «■» — — — — — — — ‘ — - - - - - - - -

77________ ••• «• 3 15,0 3 8,3, — — — — * — — - - - - - - - - -

82________ 1 6,3 «. 1 2,8 «■» - i - - - - - - - - - - - - - -

r 0 I A. L 16 100 20 100 36 LOO 9 100 4 100 13 100 1 100 — - 1 100 9 100 2 100 11 100
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- PROFISSÃO DOS

PROFISSÕES

Lavradores 68,9Lavrador 68,9A2 42

6,6Alfaiate 4
1,61 11,5ArteSa os T
1,6Carpj nteiro

1,61

1,61

6,6Carpinteiro-Lavrador 4
8 13,0

Sapa te iro-La vr odor 1,61

1,61Ferrei ro-Lavrador

1,6Padeiro-Lavrador 1

da rbeiro-Lavrador 1,61
6,64

Ritrao de õnta reações 5,13

61 611OOTOTAL 100
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- RELAÇÃO PROFl<;<,In..i^..T |o5
-------------- ------^-ftSCIM£K)TO DOS "MUCKEI?1* HOMENS ADULTOS

profissões
Alemanha Brasil

N2 c/° N* £
Lavrador 17 70,8 25 67,6

Artesão 4 16,7 3 8,1

Artesã o-La vrador 1 4,2 7 18,9

Outras Profíssoes 2 8,3 2 5,4

TOTAL 24 100 37 loo

IJ6 - RELAÇÃO PR0FJS5ÃO-NÍVEL EDUCACIONAL DOS "MUCKER“ ADULTOS HOMENS

NÍVEL

educacional
*-- ,

lavrador ARTESÃO LAVRADOR-ARTES. OUTRAS FROFIS.

w® 1* Nc- N® 1° N®

^Aha1 fa be to 7 36,8 2 40,0 6 75,0 2 50,0
^i-alfabeti-
^Q.aleitao 7 36,S 2 40,0 1 12.5 — —
^“n^Tfaba ti-

alem. por t 1 5,3 — — — *• - —

J^fabe tizado
4 21,1 1 20,0 1 12,5 2 50,0

TOTAL 19 100 5 100 8 100 4 100
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106Jl‘1^ ffijLJ&TÀO COS 1 MUCKSR* ADULTOS Cpor pessoa e por- família)

RELIGIÃO
Homens MULHERES TOTAL

Nfl °/> N» A/fi

Evangélica 8o 83,0 44 88,0 124 85,0

fcatólica_______ 16 17,0 6 12,0 22 15,0
'Evangélica-
Católica_______ — —• — — _

1
total
1 96 100 50 100 146 100

FAMÍLIAS

Na

29 85,0

3 9,0

2 6,0

34 100

K - ESTADO CJVIL DOS “MtCKER." ADULTOS

| ESTADO

, CIVIL1

HOMENS MULHERES total

N* $ Na c/

Casado 52 65,0 44 75,o 36. 70,0

Solteiro 28 35,0 11 20,0 39 28,0

Viúvo — — 3 5,0 3 2,0

total 80 1OO 58 1OO 138 100

IT,|5 - RELAÇÃO Ng CASAMENTOS-gELIGTÃO DOS ESPQ5QS “MUCKER!1

^sahentüs
RELIGIÃO

DO
MARIDO

RELIGIÃO
DA

MULHER.
Nc Í‘

mesma

Religião
Evarw*lica. Evangé1ica’ 25 71,0 26 74,0

Católica Ca tólica 1 3,o
^UgiÕES
°iferent&s Evangélica Católica 4- 13,0

8 26,0
Católica Evangélica 4 I3,o

TOTAL 34- 10O 34 100
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7T.20 - relação pata de entrada no brasil - reli&jão dos “nucker."

data de
'êNTRADA
1

NO BRASIL

____________ EVANGÉLICOS católicos

HOMENS MULHER.CS TOTAL HONENS MULHGRE5 TOTAL.

N» Nfi C/o NS N« N« N2

■ 1325
L —--------------------

— — 2 25,0 2 6,9 1 33,4 __ 1 25,0
| 1826 — — — — — — 1 33,3 — — 1 25 X)
| 182?

2 9,5 1 12,5 3 10,4 1 33,3 1 100 2 50,0
| 1828 1 4,8 — — 1 3,4 — - — - — —

1
1829 5 23,7 3 37,5 8 2-7,7 — — — - — —

| '

? 1830 1 4,8 1 12,5 2 6,9 — — — — — —

' 1841 1 4,8 — — 1 3,4 — — — — — —.

1846 8 38,0 1 12,5 9 31,1 __ — _ _ —

1847 1 4,8 — — 1 3,4 — — — — — —

1853 1 4,8 — 1 _3±4 — — — — —

^855 1 4,8 —- 1 2,4 _ — _

total
1 21 10O 8 100 29 ICO 3 1OO 1 100 4- loo
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~ ^2£^-k.fi^.,NpfiADIA DOS >‘MUCKER,: ADULTOS

►^21 ~ Kg
----- ------------====í^^ "UUrxFQ- Anuirnc 1 C>9

NÍVEL
> EDüCACJO-
! NAUII_______

________ EVAMGÉ- l.irnc
’ _________________

católicos
HOMENS MU LHE RE5 total UONENS MU-UfERES TOTAL

N® % N® _y» Nfi N« c/ N® N« /•fa beto

4 a be
18 58,1 20 76,9 38 66,7 — -*• — MM*

serni^ci-1 ,CJ
^zadoalenfâ ? 5 16,1 4 15,4 9 15,8 5 62,5 2 1OO 7 7 0,0j^d^íab.
|lem. por t.
í,—7—r T~>

1 3,2 — — 1 1,8
Ulfabetiza
0 glemao 7 22,6 2 —7,7 9 15,7 3 37,5 3 30 O

TOTAL 31 100 26 10o 57 ICO 8 10 o 2 100

-----—

10 200

MORADIA
HOMENS mulheres TO TA L

N» CZ NO N°
Lre Eterno

18 22,0 10 20,5 27 20,5
Linha Nova 16 19,5 7 14,3 23 17,5

>a.mpo Bom 9 11,0 7 14,3 16 12,2

içada do Hortensio 5 11,0 5 10,2 13 9,9■ ------------------------------------ —

)mba Grande 7 8,5 3 6,1 . 10 __ 7,6

Irwjos 4 4,9 .. 5 10,2 9 _$,.9___

lPala do Piedaâe- 3 3,7 5 10,2 ô 6,1

^£o Pelado 4 4,8 2 4,1 6 4,6

(2^5 ^ov° 3 3,7 2 4,1 5 3.8

:S£da das 48 Coloniais 3 5,7 1 2,Q!_ ___4___ -----
^Qneja Velha 2 2,4 1 2,0 3__ _^3___

^0 Fialho 1 11,2 1 2,0___ 2 __Lr5____

SjP© Ocidental 3 1,2 — — 1 0,8__ _

do Verão 1 1,2 _ __ 1___-^8----
>zehda do Leào
■^Onerhr>€^ 1 1,2 — — 2 _o^___

C1QT J________ _____—

t0Tal 82 10o 49 100 131 ■ 100
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1.23 - RELAÇÃO PROFISSÃQ-REL(G]ÃO DOS “MUCKER" homens adultos

PROFISSÃO
EVANSÉLl COS CATÓLICOS

N° * NQ /-

(Lavradores 38 71,7 5 55,6

Artesãos 6 11 >3 —

Artesãos-La vradores 7 IM 2 22,2

Outras Profissões 2 3,8 2 22,2

TTOTAL 53 loo 9 100

- RELAÇÃO PROF1SSÃO-RF VI gl ÀO-^ÍVE L EOQCAC1OMAL DOS "MUCKER." HOMENS
ADULTOS ’—------

PROFISSÃO

\ Ní V£L
EDUCACIO-
\nal

RELI- X.
giXo

Analfabeto
Se/ni-a Ifô b<
ti Z-ôdo em
alema o

Semi-alfa-
b<a ti zado
em alemao

e português

Al fabeti-
zado^em a-

lema o

NQ Ne Nc N2

Lavradores
Evánpéllcos 7 43.8 3 30,0 1 100 3 33,3

Ca tolicos * — 4 40,0 — _ 1

ZArtasaos Gvange»! icos 2 12,5 2 20,0 — — 1 U,1

Católicos — — — — — — —

Ariesãos-La -
wrajoree

Evangélicos 6 37,4 — * — 1 11,1

Católi cós — — 1 1O,C — — —

Outras Pro-
fiss oes

1 6,3 — — — — 1 11,1

Ca tóli cos — — — — — — 2 22,3

TOTAL 16 loo 10 loo 2. 100 9 100
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11-26 _ COMPADRJQ ENTRE FAMÍLIAS ««mucker" nXo PARENTES entre si 
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(1868/maio 1873)A.

1. Protagonistas

a) Joao Jorge Maurer - como lhe chamam os colonos, o Curandeiro" (SCHUPP, pg.37).

do

de 
soei 
tem

MUI. 
a 

do

ou
> pa.
como

1866, 
irma

sopé do morro do Ferrabraz, junto ãs colonias da
49 Distrito de Sao Leopoldo (hoje Sapiranga) (2).

em carroça da cidade
e a carpintaria para manter a fa

"ou,

SURGIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO "MUCKER"

CAPÍTULO III - A REVOLTA: OS "MUCKER" DO PRINCÍPIO AO FIM

A documentação sobre Joao Jorge e Jacobina Maurer e incompleta, deixando numero 
sas lacunas na sequência dos fatos. É também muito fantasiosa, pontilhada de lendas e 
crendices populares, e ãs vezes se torna difícil separar a fábula da realidade. A preo 
cupaçao aqui foi ater-se ao que pode ser comprovado pelo menos por duas fontes dignas 
de credito, de origem diversa.

Joao Jorge Maurer pertencia ã primeira geração de imigrantes alemaes nascida no 
Rio Grande do Sul. Sua família, tanto por parte de mae quanto de pai, chegou ao Brasil 
em 1829, procedente do Hunsrllck, e se radicou inicialmente na Picada de Sao José 
Hortêncio, então município de Sao Leopoldo, atualmente de Sao Sebastiao do Caí.

Joao Jorge, filho do colono Carlos Maurer e de Maria Barbara Voltz, nasceu em Sao 
José do Hortêncio a 28-2-1840. Mais tarde, por volta de 1848, parte de sua família 
transferiu-se para o Padre Eterno, 49 Distrito de Sao Leopoldo, hoje Sapiranga (1).

Joao Jorge Maurer, analfabeto, evangélico, lavrador e marceneiro de profissão, de 
pois de servir na Guarda Nacional, em Porto Alegre, no início da Guerra do Paraguai , 
foi trabalhar na carpintaria de Pedro Mentz, em Sao Leopoldo. Em 26 de abril de 
aos vinte ejseis anos de idade, casou-se na Capela da Piedade com Jacobina Mentz, 
de Pedro.

Durante um ano o casal morou com a mae de Jacobina, a viuva Maria Elizabeth 
ler, e com Carolina, irma mais nova de Jacobina. Mas em 1867, provavelmente devido 
desentendimento.com Carolina, mudou-se para o prazo n9 16 da Ala Norte da Picada 
Ferrabraz,que Maurer acabaia de comprar de seus cunhados. 0 prazo, medindo 45,375 hecta. 
res, estendia-se da Picada até o sopé do morro do Ferrabraz, junto ãs colónias da Ex 
Fazenda dos Leões-Leonerhof -, no

No seu lote, distante cerca de 3 horas a cavalo e 8 horas 
de Sao Leopoldo, Joao Jorge dedicava-se ã agricultura 
mília, que se tornava numerosa (3).

Ã época do movimento "mucker", nada diferenciava Joao Jorge Maurer, quer fisica 
mente, quer no modo de vida, da maioria dos colonos alemaes das Picadas e Linhas do Mu 
nicípio de Sao Leopoldo. Assim o Padre Schupp o descreveu:

"Ê homem ainda moço, orçando pelos seus trinta anos, de estatura mais que mea, 
cheio de rosto, simpático, barba inteira e cerrada, cor de castanha. Nas linhas do ros 
to nao se lhe descobre um traço sequer que revele uma inteligência acima do comum, 
uma energia nao vulgar; pelo contrário, tudo nele está a denunciar um temperamento 
cifico e certa simplicidade bonachona ... o seu modo de vida, o seu vestuário, ê < 
o dos outros, e, a trabalhar na roça, anda sempre descalço, como aqueles. Joao Jorge ê 
carpinteiro de ofício, e quantos o conhecem, afirmam que ele entende ãs direitas e que 
o seu serviço""e expedito e asseado." (4).

Sabe-se ainda que Joao Jorge era considerado "bem apessoado", gostava de ficar 
prosa com vizinhos e amigos e de se vestir com apuro quando frequentava reuniões 
ais. Era um indivíduo pacífico e nao revelava sinais do que se costuma chamar um ” 
peramento forte".

A mudança de profissão de Maurer - de marceneiro e agricultor para curandeiro -, 
esta ligada a uma lenda, que até hoje corre entre os habitantes de Sapiranga. Estava

desentendimento.com
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b) Jacobina Maurer -
I

garrafa 
variava

como 
se 

com certeza, as abandonaram:

"Quando Satanás resolve fazer qualquer diabrura, aproveita-se 
sempre de uma mulher" (frase atribuída a Frederico Guilherme 
da Prussia, e citada por Klein a respeito de Jacobina).

Capela da Piedade (atualmente Hambu_r 
no inicio da co_ 

em 6-11-1824, e a mae,

"so 
acejD

1,5

Maurer trabalhando na lavoura, quando ouviu vozes celestiais que lhe diziam para aban 
donar aquele tipo de trabalho, pois sua vocaçao era outra: tinha nascido para ser me 
dico. Segundo a lenda, isto ocorreu em 1868; o ano corresponde ã época em que Maurer 
começou realmente a tratar de doentes. Pouco antes conhecera um curandeiro, Bucchorn, 
passando a acompanhã-lo, a aprender seus métodos de cura e depois praticá-los por con 
ta própria. Nao era raro, naquela região e período^o sucesso de curandeiros: nao ha 
via médicos habilitados na área rural e em Sao Leopoldo o preço das consultas gerajl 
mente era alto demais para os colonos.(5).

0 fato concreto é que, quatro anos depois, em 1872, Maurer já era curandeiro fai 
moso. Vinham para consultã-lo pessoas da região, de Sao Leopoldo, e até de Pelotas , 
Rio Grande e Porto Alegre. Alguns afirmam - possivelmente com certo exagero - que vi. 
nha gente de outras Províncias para ver João Jorge: "começou uma verdadeira romaria 
para a casa de Maurer" (6).

Os doentes eram de todos os tipos: desde cegos, aleijados, cancerosos, tubérculo 
sos, até os "doentes do pé", os que "sofriam de mal da cabeça e dos doentes", os 
fredores da espinha", passando pelos neuróticos. Maurer dedicava-se, em toda a 
çao da palavrada Clínica Geral.

Joao Jorge deve ter feito realmente muitas curtas, pois passou a ser conhecido 
na colonia como Wunderdoktor (doutor maravilhoso, milagroso). Os doentes considerados 
graves ficavam hospedados em sua casa, em repouso, recebendo alimentaçao farta, . que 
os próprios doentes levavam ou pagavam (7) . Aos outros eram ministradas ervas - colhjL 
das no próprio local de residência de Maurer, e que ficavam a ferver num caldeirao -, 
emplastos e unguentos. Nos cegos, Maurer aplicava "uma matéria oleosa e aguada, e a. 
lém disso um pano molhado em infusão aplicado sobre os olhos." A medicaçao usada era 
sempre basicamente a mesma, modificando-se apenas o método de tratamento, segundo o 
diagnostico da doença: "Caso fosse câncer falso ou tuberculoso ossea, cozinhavam-se 
diversas ervas que eram aplicadas com curativo sobre o local. Conforme a localizaçao 
da doença, faziam-se infusões de ervas, tanto para friccionar, quanto para serem ing_e 
ridas, sendo necessário muito cuidado com as correntes de ar." (8).

Ao que tudo indica, João Jorge cobrava normalmente 2 mil réis por cada 
de remédio que ministrava aos doentes. Entretanto, este preço nao era fixo - 
entre 500 réis e 5 mil réis -, nem compulsório: muitos, alem de pagarem os remedios , 
davam a Maurer ainda presentes e víveres, enquanto outros lhe pagavam apenas "uma 
quantia módica", quando queriam ou podiam, sem que Maurer lhes obrigasse.

João Jor^ dava ãs suas curas "significados misteriosos e simpáticos", isto e, fa. 
zia ver aos colonos que elas eram inspiradas "de cima", por Deus, e so por isto surtj^ 
am efeito. E os colonos estavam convictos nao só de que Maurer curava, como de que cu 
rava por obra de Deus.

A nova profissão de Joao Jorge permitiu-lhe abandonar a marcenaria como meioi de 
sobrevivência, mas nao|o enriqueceu. Nao existe, em nenhum momento, qualquer indício 
de prosperidade económica do casal Maurer (9).

Jacobina Mentz nasceu em junho de 1842, na 
go Velho). Era filha de colonos alemaes vindos para Sao Leopoldo logo 
Ionização: seu pai, André Mentz, chegou ao Rio Grande do Sul 
Maria Elizabeth HUller, um ano depois (8-11-1825).

0 avo, Libório Mentz, emigrou ao que tudo indica devido a perseguição religiosa 
que sofria na Alemanha. Mentz pertencia ao grupo pietista da Igreja Evangélica Lutera. 
na, minoritário e oprimido na época, que acusava sua Igreja de desviar-se das prega, 
çoes e ensinamentos da Bíblia. Em 1798, liderou vem Zimmerau, sua cidade natal^um mo 
vimento contra as tendências da Igreja Evangélica e, junto com outros ( aproximadamen 
te 30 pessoas), transferiu-se com a família para Tambach (pequeno povoado da Turíngia^ 
na então Saxónia)^ onde construíram uma comunidade ã parte. Nao permitiam que seus fi^ 
lhos frequentassem escolas^realizavam seus proprios batismos, casamentos, enterros e 
atos religiosos. Construíram um cemitério ã parte, conhecido como "Cemiterio dos Se 
paratistas".(10)

Libório Mentz estabeleceu-se em Hamburgo Velho com a família, trabalhando 
carpinteiro e lavrador, mas morreu pouco tempo depois, em 15-2-1826. Não se sabe 
continuou com suas praticas religiosas, mas seus filhos,
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çao estável, relativamente ao meio. 0 mencionado tio de Jacobina (Libório) possuia va 
rios lotes de terra, inclusive um moinho. E o pai, André, apesar de sustentar a famT 
lia numerosa (oito filhos), ao morrer em 8-7-1851 deixou terras em Hamburgo Velho (on 
de morava), Sapiranga e Taquara do Mundo Novo. A morte de André Mentz, entretanto, dT 
luiu o património entre os diversos filhos. Cada um dos herdeiros recebeu apenas frli 
çoes de lotes de terra (12).

Quando seu pai morreu, Jacobina tinha 9 anos de idade. Viveu portanto toda a ado 
lescencia e|parte da juventude sob os cuidados e autoridade da mae. A velha Sra Mentz, 
uma mulher grande e gorda, analfabeta, era figura quase lendária na colonia. Descre - 
vem-na os contemporâneos como pessoa de gênio intempestivo, dada a acessos de cólera, 
capaz de surrar quem nao gostasse, fosse homem ou mulher. Era entretanto muito 
giosa e honesta (13). A senhora Mentz e os irmãos de Jacobina - com exceção de 
cisco, o mais velho - foram "Mucker".

Na infancia, Jacobina frequentou um ou dois anos de aulas particulares, aprenden 
do a ler razoavelmente em alemao (14). Assim como o marido, nao falava nem entendia 
o português, Ajudou a mae nos trabalhos domésticos, até se casar com Maurer.

Ha muita controvérsia sobre o estado de saude de Jacobina. Alguns testemunhos de 
época apresentam-na como doente desde criança, sofrendo de crises de melancolia, a>u 
sencia, insoni^e ataques de tipo epiléptico. Joao Jorge Klein, seu cunhado, escreveu: 
"era uma criança doentia, muito disposta a chorar (...) e sofria de insónia agitada 
durante a noite com sonhos, 
çoes epilépticas" (15). A própria Jacobina e 
do que as crises so sobrevieram na idade adulta, 
bina disse que "aos doze anos de idade 
trou,

116 
batizaram as crianças, enterraram os mortos, contribuiram para a manutenção dos pasto 
res. E foram bastante religiosos: um tio de Jacobina, também chamado Liborio, constru 
iu a primeira igreja evangélica da atual Novo Hamburgo (1832), e organizou um coral — 
religioso. Jacobina, portanto, devia ouvir e conhecer passagens da Bíblia desde crian 
ça (11).

Os primeiro s^Ientz foram homens trabalhadores e espertos. Em pouco tempo, 
guiram adquirir mais prazos coloniais, instalar neles benfeitorias e alcançar

sofria de insónia
sofria de convulsões que faziam acreditar em manifesta 

suairma Carolina negaram o fato, 
e apôs o casamento com Maurer. 

teve uma grande enfermidade que muito a 
e depois disto so de seis anos para cã (em 1867, um ano depois de casada i 

Joao Jorge)é que principiou a sofrer de seus delíquio usuais". Todos os seus adeptos 
(muitos dos quais eram seus familiares, que a conheciam desde pequena) confirmaram es 
tas últimas declarações (16).

As crises na idade adulta manifestavam-se por longos períodos de letargia ( al 
guns duravam dez horas), nos quais Jacobina se comportava como uma pessoa totalmente 
ausente, insensível ã dor física. Durante as crises, balbuciava palavras ou frases, e 
era capaz também de dar ordens perfeitamente claras - a alguns curiosos que foram vi 
sita-la, ordenou, quando em estado letárgico, que comprassem café e sal e voltassem 
ã casa dela -, e de marcar o dia e a hora em que teria um novo ataque (17).

A farta documentação sobre o estado de saude de Jacobina permite concluir que: 
a) Jacobina teve alguma doença grave durante a adolescência, mas só começou a ter 
crises depois de casada, a partir dos 24 anos de idade; b) estas crises manifestaram- 
se primeiro de forma espaçada, depois mais frequentemente, e a partir de meados de 
1873, diariamente; c) quando em crise, Jacobina apresentava boa cor e pulsaçao normal, 
ficava insensível ã dor e a estímulos físicos, embora fosse capaz de raciocinar, 
partir de 1872 de/avisar quando lhe ocorreriam novos ataques; d) passada a crise, 
zia não se lembrar de nada que lhe ocorrera.

Estudiosos que analisaram a personalidade de Jacobina sob o ponto de vista 
co, chegaram a diversos diagnósticos: alguns afirmaram tratar-se < 
copãtica, comcrises histeroepilêpticas. Outros a classificaram como legitima histeria 
Nao cabe, no presente estudo, este tipo de diagnóstico, que só pode ser feito, em ba 
ses científicas, por especialistas em sociologia das doenças mentais. Na falta de um 
diagnóstico preciso, este estudo considera mais importantes as manif estações da doen 
ça de Jacobina do que o nome que se dê a elas (18).

0 fato ê que as crises de Jacobina impressionavam vivamente os colonos. Tendiam 
identifica-las com manifestações divinas. Como se torna claro pelo relato de Miguel 

acreditavam que o espírito de Jacobina se ausentava, e ela passava a porta-voz 
espíritcjdivino.
Nessa época, apareceu na colónia um livro sobre sonambulismo que obteve grande ê 

xito. Explicavajo fenômeno como uma manifestaçao de forças sobrenaturais, dizendo que
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Pouco tempo depois de Maurer ter se tornado "medico", sua mulher passou a auxilia 
lo nos tratamentos. Quando entrava em crise, fazia diagnósticos e propunha remédios. 
Os colonos, em|numero sempre crescente, acreditavam que o casal Maurer estava 
por forças sobrenaturais, e passaram a pedir-lhes explicações sobre a Bíblia e 
fenomenos considerados de origem divina. Em 1872, Jacobina conquistara fama igual 
maior do que seu marido. Era um verdadeiro ídolo para muitos colonos.

Entre as figuras ligadas aos "mucker", a mais controvertida é a de Joao Jorge 
Klein, professor primário por formaçao e pastor por profissão, casado com Catarina 
Mentz, irma mais velha de Jacobina. Klein era considerado pela maioria dos colonos e 
autoridades locais o mentor intelectual dos "mucker" ( o Padre Schupp endossa esta ver 
sao), mas na realidade nunca assumiu atitudes ostensivas de liderança do grupo. Chegou 
mesmo a escrever artigos em jornais contra os "mucker" e, no seu depoimento, que 
giu na década de 1870 - mas só veio a público em 1913 -, declarou-se adversãrio 
adeptos de Jacobina. Este depoimento, entretanto, é pontilhado de contradições e 
se encontrar provas de sua participaçao efetiva ao lado dos Maurer. Trata-se portanto 
de personagem contraditória, cujo papel junto aos "mucker" teve um significado social 
importante, e por isto, embora nao tenha sido exatamente um protagonista da revolta,me 
rece ser examinada com mais atenção (19).

Joao Jorge Klein nasceu em 14-5-1820 no Hunsrllck, na 
de onde vieram muitos imigrantes para o Rio Grande do Sul. Estudou num seminário 
professores públicos. Conhecia teologia desde rapaz, como atestam anotações suas 
das de 1839 (20).

Alguns testemunhos afirmam que emigrou para os Estados Unidos em 1846, mas as 
ticias de sua estada lã sao confusas: pretendeu entrar para o grupo dos Mormons, 
expulso da America do Norte, tentou fortuna mas nao se deu bem ... 0 mais provável 
que Klein nunca tenha ido aos Estados Unidos (21).

Emigrou para o Brasil em 1853, junto com sua irma Maria Elizabeth, sendo ambos 
mandados para|a colonia de Santa Cruz, a oeste de Porto Alegre. Klein vagou então pela 
Província, de colonia em colónia, sem se fixar. Em 13-4-1855 aparece em Sao Leopoldo, 
casando-se com Catarina Mentz, irma de Jacobina. No ano seguinte, a 18-5-1856, comprou 
por 250$000 o prazo n? 3 da Ala Norte da Picada do Ferrabraz, onde foi morar com a mu 
lher (onze anos depois, Joao Jorge e Jacobina se instalariam nas proximidades, no pra. 
zo n? 16). Nesta epoca, Klein trabalhava como agricultor.

Destacava-se dos colonos pela cultura acima da média. Contribuia para jornais ale 
maes de Sao Leopoldo e Porto Alegre, publicando estudos agronómicos considerados " de 
valor" até por Carlos Von Koseritz. Os documentos sao unânimes em apontã-lo como indi 
víduo inteligente e astucioso, embora dado a brigas e intrigas. Sua descrição física 
foi feita por Schupp: "figura reta, alta, robusto, fronte espaçosa, cabelos negros, so 
brancelhas hirsutas, que sombreavam dois olhos penetrantes". Koseritz disse dele:Klein 
usa a barba|toda feita e veste com certa decência, preferindo roupa preta. Nao obstante 
haver sido expulso do cargo de pastor, guardava ainda as aparências externas do oficio 
e procurava ostentar uma certa dignidade em seus modos". Joao Jorge Klein nunca se na_ 
turalizou brasileiro.

Em 1858, foi eleito Pastor das Picadas do Café e das 48 Colonias. Cinco anos d_e 
pois atendendo ã exigencia do governo de que os pastores eleitos fossem registrados 
oficialmente, a comunidade religiosa que elegera Klein confirmou-o no cargo, porque 
"desempenhou com zelo todas as atribuições que lhe competiam". Era também considerado 
bom pregador. Mas dois anos depois, a 26-5-1865, esta mesma comunidade o destituiu, 
legendo em seu lugar o Reverendo Joao Stanger, Pastor formado recém-chegado da 
nha. Klein voltou para seu lote de terra, para a agricultura, que certamente lhe 
gradava, por considerar atividade abaixo de sua capacidade intelectual. Apesar de 
ter mantido tantos anos no cargo de Pastor, hã notícias de problemas durante sua 
tao. Perseguiu implacavelmente os inimigos, nos sermões e pela Justiça, e provocou mui 
tas intrigas. Chegou a ser conhecido como Prozessmacher (instaurador de processos)(22).
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Klein foi considerado pela populaçao e autoridades locais, desde o início, um dos 

principais líderes dos "mucker": "o misterioso era geralmente tido e havido como o di 
retor invisível de tudo quanto sucedia em volta do casal milagrento". Este ponto de 
vista tornou-se tao popular, que até moradores da longínqua Pelotas afirmaram ao Presi 
dente da Província que Maurer era "assessorado pelo, por muitos títulos réprobo e infa 
me, ex-Padre Klein" (23).

Os documentos, entretanto, mostram uma realidade diversa. Klein nem sempre esteve 
ligado aos "mucker", e nunca conseguiu assumir a liderança efetiva do grupo. Até o iní 
cio de 1873, manteve-se totalmente afastado, condenando publicamente os "mucker", ape 
sar de sua mulher ser uma adepta fervorosa. De janeiro a dezembro de 1873, aproximou 
se dos seguidores de Jacobina, aconselhando-os e prestando-lhes alguns favores, como 
redigir cartas a pedido. Entre dezembro de 1873 e junho de 1874 - quando foi preso- in 
tensificou sua participaçao, indo mais frequentemente ã casa dos cunhados e escrevendo 
petições, cartas e abaixo-assinados ãs autoridades. Neste último período fez prevale^ 
cer algumas de sua^ideias. Mas Joao Jorge Klein nunca foi um "mucker" autêntico: ja_
mais acreditou nas pregações de Jacobina.

A analise e o confronto cuidadoso da documentação comprovam estas afirmações, 
repudio de Klein aos "mucker" até 1873 é atestado pelo seguinte: a) até esta época, 
Klein publicou artigos em jornais contrários aos adeptos de Jacobina; b) até então,foi 
considerado pelos "mucker" um inimigo, tanto assim que estes o perseguiram e atacaram; 
c) nao existe, até este período, o mais leve indício da participaçao de Klein no gru
po; d) Klein estava de relações cortadas com Maurer durante toda esta fase, conforme a 
testam várias fontes; e) o próprio Padre Schupp - habitualmente tão avesso ao " perso
nagem misterioso" - endossa esta versão, estabelecendo o mês de maio de 1873 como o 
marco da reaproximação Klein-Maurer (24).

Klein deve ter reatado relações com Maurer no inicio de 1873, pois a 24 de 
reiro deste ano escreveu em nome de Jacobina uma carta ao irmão desta, Francisco; 
proprio Klein afirmou ao Chefe de Polícia, em maio de 1873, que neste ano estivera 
as vezes em casa de Jacobina; e informações de varias fontes apontam Klein como estan 
do presente ã reunião de 4/5/1873 em casa do cunhado.

Mas até dezembro|de 1873 a aproximaçao nao foi muito grande, Klein não chegou rea_l 
mente a colaborar com qualquer plano ou açao dos "mucker". Ao contrário, tudo indica 
que reatou relações com os Maurer para faze-los desistir de suas ideias, tentando de_s 
ta forma afastar osjparentes do iminente confronto com as autoridades policiais. Ao mes 
mo tempo, mantinha contatos com o Delegado de Polícia, tentando persuadí-lo a agir com 
cautela a benevolência em relação aos "mucker". Isto pode ser comprovado pelo seguin - 
te: a) Maurer e Klein declararam em maio de 1873 que continuavam de relações estremeci^ 
das; b) alem da carta escrita a Francisco Mentz, não há até dezembro qualquer outra 

nas açoes do grupo; c) Klein, Miguel Noe, o Padre 
e o próprio Delegado confirmam que Klein manteve contatos 

solução para o problema dos "mucker" (25).
A partir de dezembro de 1873, a participaçao de Klein junto a Jacobina é concrj; 

ta e comprovada, e nem o próprio Klein o nega. Redigiu cartas, petições e abaixo-assi
nados (inclusive o abaixo-assinado ao Imperador) em nome dos "mucker". Suas proprieda
des foram atacadas e saqueadas, indicando que os "ímpios" o consideravam um "mucker". 
E depois de preso, foi condenado a 23 anos de prisão (dos quais cumpriu 5, para então, 
junto com todos os outros, ser absolvido). Condenação a pena tao alta só pode ter sido 
dada a partir de provas concretas (26).

A maior participaçao de Klein no grupo, neste período, deveu-se ã situaçao insujs 
tentável em que ficou. Em fins de novembro de 1873, o Delegado Lúcio Schreiner negou- 
se a continuar a ouvi-lo e mantê-lo como intermediário junto a Jacobina. No início de 
dezembro, Schreiner apontou-o publicamente como adepto do grupo, fazendo incluir seu 
nome numa relaçao de "mucker", publicada nos jornais de Sao Leopoldo. Mal visto pelas 
autoridades,considerado por todos como mentor intelectual dos "mucker", comprometido , 
entre a cruz e a espada, Klein foi praticamente impelido para junto de Jacobina: "Quan 
do ele (Klein) viu o que estava acontecendo a seus parentes, ele falou com Schreiner 
por causa do procedimento ilegal para com os parentes ( ... ) A intervenção de Klein 
foi totalmente em vao, tudo piorou. Klein contraiu uma inimizade de maneira a ser cha
mado de "mucker" e de "0 Misterioso". Eles procuraram torná-lo fortemente suspeito. En 
tao ele se dirigiu a Maurer- caso tivesse algo a ser escrito ele o faria, por causa da 
atuaçao das autoridades" (27).

Nao foi somente a situaçao conjuntural que aproximou Klein de Jacobina. Como 
verá, as pregações dos "mucker" voltaram-se também contra as
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tinómico-social por que passara a colonia de Sao Leopoldo nos últimos anos. E Klein 

nha suas razoes para estar descontente com o meio onde morava. Homem culto, relativa - 
mente ã média local, vivia entretanto da mesma forma que os colonos analfabetos das Pi 
cadas.

Se alguma projeção tivera, fora coisa do passado. Substituiram-no no cargo de Pas 
tor por um Reverendo formado. Impediram-no de continuar a colaborar no Deutsche 
Zeitung, de Porto Alegre, porque discordaram de suas ideias. Dificilmente poderia ensi 
nar, pois agora se dava preferencia aos professores que sabiam o português. Não tendo 
se naturalizado (uma forma de resistência ao meio?), nao podia candidatar-se a cargo 
político. Joao Jorge Klein era um homem desajustado. Cada vez mais as coisas se torna
vam difíceis: não havia mais lugar para homens como ele.

Klein, entretanto, não foi um "mucker" convicto, como os outros. Não 
como deixou claro em todo o 
na, e 
"mucker” 
de várias atitudes dos adeptos,

neste período acreditavam na existência de um "Espírito ou Divindade 
(cujo significado preciso Noé não explica), que esclarecia as pessoas e

2. Agrupamento e Pregações Iniciais - "Volta e deixa o tumulto do mundo" 
uma carta de Jacobina a seu irmão Francisco Mentz).

A maioria dos estudiosos do movimento "mucker" analisa as pregações de Jacobina e 
o comportamento de seus adeptos como uma realidade estática, como se sempre tivessem 
pregado e agido da mesma forma. 0 exame dos documentos mostra uma situação diferente: 
os "mucker" modificaram sensivelmente, com o passar do tempo - e levados por necessida 
des internas e externas - suas aspirações, organização e comportamento social. Enten
der e precisar as fases desta mudança ê essencial para uma melhor compreensão do prc> 
prio movimento.

Será examinado inicialmente o período que vai desde a formaçao do grupo (1868) 
até a primeira intervenção direta das autoridades policiais, com a prisão de vários 
adeptos (maio dép.873). Nesses cinco anos os "mucker" se organizaram, definiram suas 
principais ideias e começaram a praticá-las. É uma fase rica do ponto de vista dos 
adeptos, quando se processaram muitas mudanças no seu modo de pensar e agir.

0 período inicial desta primeira fase, até 1871;ê muito mal documentado. Os
'mucker" não tinham ainda despertado a atenção das autoridades e da populaçao, por is 
to não existe documentação oficial sobre o assunto. João Jorge Klein, testemunho pre - 
cioso, estava na época de relações cortadas com os Maurer. 0 único depoimento sobre e£ 
te período ê o de Miguel Noé. Nele se baseiam as informações aqui citadas (28).

Entre 1868 e 1871 João Jorge e Jacobina "curaram" pessoas, da maneira já descri^ 
ta. Primeiro, sõ ele se dedicava ao curandeirismo. Depois ela passou a auxiliá-lo, fa. 
zendo diagnósticos e propondo remédios quando entrava em crise. Os doentes inicialmen
te se resumiam ao círculo familiar. Mais tarde, a partir de 1871, eram também estrji 
nhos, tanto católicos quanto protestantes.

Os "mucker" 
Natural"

nao foi um "mucker" convicto, como os outros. Nao acreditava, 
seu depoimento e na própria êpoca^ nas pregações de Jacobi- 

muito meno^io seu caráter divino. Klein "nao podia ser contado como um dos 
porque ele se apoiou somente em sua própria doutrina" disse NoeZ. Discordava 

, como, por exemplo, a entrega do abaixo-assinado, em 
lemao, diretamente ao Imperador. Considerava-os ignorantes, e vítimas do que chamou 
"crendice popular". Entre os "mucker" analfabetos ou semi-analfabetos, agricultores 
artesaos, e João Jorge Klein^professor primário, versado em teologia, ex-"pastor" e hei 
mem que ja fora proeminente na colónia, havia distâncias difíceis de serem vencidas. 
Esta divisão de Klein - (de um lado, identificando-se com os "mucker" por grau de pa 
rentesco e, também por ter sido relegado pela nova realidade sócio-económica da colo 
nia, mas de outro discordando das atitudes e pregações do grupo) - deve ter sido res - 
ponsavel pela indecisão que marcou todo o seu comportamento em relaçao ao assunto.

Três características sao muito significativas na sua atuaçao: 19) Nunca assumiu 
as responsabilidades de seus atos, evitando sempre uma demonstração pública de sua li 
gaçao com os "mucker" (nao assinou, por exemplo, a Representação ao Imperador que ele 
mesmo redigiu); 29) Nunca assumiu a liderança efetiva do movimento, apesar de sua cul 
tura, experiência e conhecimento de teologia; 39) Sua aproximação efetiva do grupo 
coincidiu com a fase em que os "mucker" tentaram solucionar seus problemas por meios 
legais, através de Representações ãs autoridades. Estas questões relacionam-se diret£ 
mente com uma problemática mais geral, e por isto serão examinadas nas conclusões.
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a Bíblia nem pregavam nada com sentido manifes

Jacobina "fazia esclarecimento para todo tipo de doença, independentes de como se 
chamavam (...) o Espirito Natural, o que lhe trouxe esta ciência, é que chamava seu es 
pirito para fazer estas suas comunicações. Ela própria não contribuía em nada. (...) E*s 
te esclarecimento espiritual era para que a família e todos que tinham sua alegria nis 
so, se mantivessem na fé natural, donde haviam adquirido ciência (...) Cada um recebia 
a ciência de acordo com seu grau de perfeição." (29).

0 "Espírito Natural" também fazia a Jacobina profecias sobre o destino das pesso 
as, que ela transmitia aos adeptos. Profetizar foi sempre (mesmo depois desta fase), 
uma das características das pregações Jacobina; mais tarde ela prof etizao^sobre o des 
tino do próprio mundo. Todos os "mucker" acreditavam nas profecias. Jacob Maurer, ir - 
mao de Joao Jorge, disse: "tem-se realizado muitas de suas profecias (...) entre 
tras foi a de ela no mesmo dia e hora em que ele respondente foi ferido e perdeu 
braço no Paraguai anunciar este acontecimento aos seus parentes". Nao era preciso 
provas para crer nas profecias: Cristiano Maurer, outro irmão de Joao Jorge, disse 
creditar nelas, "mas nao sabe de que se tenham realizado."

0 ritual de entrada no grupo era simples, bastava concordar com as palavras 
Maurer; "Se tu queres adquirir nossa fé, reflete duas vezes, pois entre nos se diz: 
previne-te a ti mesmo e nao cometas falta para que tu também possas ser protegido, 
necessitares de um esclarecimento, e mantem-te forte em tudo, faça o que fizeres, 
nao deixem que outros te desviem, senão então permaneças longe daqui."

Neste^eríodo os"mucker" não usavam < 
tamente religioso: "neste esclarecimento natural nao havia religião, nem santidade, 
nem coisas secundarias (...) Na Divindade Natural as coisas religiosas sao Supérfluas7. 
Todos, católicos e protestantes, continuavam a manter sua religião. Frequentavam 
igrejas, batizavam as crianças, casavam-se pelo ritual, ajudavam a manter o Pastor 
as capelas (30).

A partir de 1871, os "mucker" tomaram novos rumos. Adotaram a leitura e livre 
terpretaçao da Bíblia, entoaram cânticos religiosos, identificaram Jacobina com a : 
laçao divina, criaram e popularizaram a noção do fim do mundo próximo. Este segundo pe

|2O 
trazia alegria e saude, "sem necessidade de gastar dinheiro", A "Divindade Natural cha 
mava o espírito de Jacobin^7 (daí suas crises de ausência) e lhe "dava ciência", isto ~ 
é, ensinava-lhe a curar:

ríodo (1871 ao final de 1872) ê mais bem documentado que o primeiro (31).
A passagem para a fase religiosa gerou oposição e descontentamento entre os adep

tos mais antigos do grupo, que queriam manter sua "fé natural". Segundo Noê - filho 
de um dos adeptos mais antigos -, a escolha do caminho religioso se deveu â "infiltra
ção de espíritos menos dotados de pessoas da redondeza, as quais nao eram merecedoras 
de esclarecimentos. (...) Maurer (...) deixou as pessoas se movimentarem ã vontade em 
sua casa." Torna-se claro, portanto, que o caminho religioso coincidiu com a abertura 
do grupo a pessoas estranhas, deixando de ser uma reunião de um pequeno círculo fecha
do de parentes. Tratou-se de uma evolução interna do próprio grupo, que passou de uma 
"fé natural" - que nao interferia nas religiões oficiais - para o terreno da religião, 
enquanto explicação do mundo.

A partir de 1871, as reuniões em casa de Maurer - marcadas pelo próprio João . 
ge - se faziam para ouvir as explicações de Jacobina sobre passagens da Bíblia. Ela 
ra auxiliada pelo marido nesta função.

Segundo a própria Jacobina, as reuniões "tinham unicamente por fim a explicação 
do verdadeiro espírito da Bíblia sagrada (...) para o que ela se acha inspirada de Ci 
ma". Neste período as reuniões eram sempre diurnas, sendo comum "mucker" pernoitarem 
na casa dos Maurer (31).

Os colonos também "pediam informações sobre passagens obscuras da Bíblia, céu, in 
ferno, reiro/dos espíritos, etc." Todos acreditavam que Jacobina "recebia a direta ins
piração de Deus", seguindo-a porque "ela os conduzia para Deus", e muitos achavam que 
Maurer "curava doentes por inspiração divina". Os "mucker" delcaravam-se muito satisfei 
tos com as explicações: "So Jacobina até hoje tem explicado e melhor compreendido 
Bíblia" (32).

A maior parte dos estudiosos do movimento sustenta que Jacobina se dizia a encar- 
naçao feminina do Cristo (a Christussin, em alemao).. Na realidade, João Jorge, Jacobi_ 
na e a maioria dos adeptos jamais afirmaram isto. Representavam os Maurjter, especial - 
mente Jacobina, como "iluminados por Deus", "possuidores do Espírito de Deus", " atra
vés de quem Deus falava", mas não como o próprio Cristo. 0 unico "mucker" a dizer o
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profetizava), mas a influência de Maurer-o homem esco - 
organizador das reuniões - era muito grande: 

sua mulher eram inspirados por Deus". Klein afirma que a confiança dos adeptos 
que "se este tivesse pregado que o tamanho da lua nao exce- 

ou suiço, também o teriam acreditado"(37).
Abaixo de Jacobina e João Jorge, algumas pessoas destacaram-se no grupo atê 1871; 

eram os irmãos de Jacobina e os patriarcas das famílias cujos membros haviam aderido 
em massa desde o início. Eles eram os propagandistas do grupo, entoavam os cânticos re 
ligiosos, e os velhos davam conselhos e programavam, junto com os líderes, as ativida
des.

A partir de 1871, embora a importância dos Mentz e dos patriarcas nunca tenha de^ 
saparecido completamente, surgiram novas figuras de destaque, que mais tarde assumiram 
posiçoes relevantes. Entre elas, as de João Jaco Fuchs, Carlos Einsfeldt, Henrique Gui 
lherme Gaelzer, Jorge Robinson, Henrique Weber, Cristiano Cassei, André Luppa e Rodol
fo Sehn. Todos caracterizavam-se por sua extrema fidelidade ao casal Maurer.

121 
contrario foi o sapateiro Augusto Wilborn, que reconhecia Jacobina "como Cristo em ra 
zao da forma por que ela explica e ensina a Bíblia". É possível que outros, não inter
rogados, sentissem o mesmo que Wilbron, mas seguramente eram minoria (33).

A populaçao e autoridades locais, entretanto, estavam absolutamente convencidos 
de que Jacobina se|lizia o proprio Cristo. Todos, sem exceção, deram declarações neste 
sentido. A distorção das pregações de Jacobina, como se vera, foi comum na época. Noé 
percebeu-o, e deu a sua própria explicação para o fenomeno:

"por intermédio de pessoas quaisquer, que vinham ã casa deles (dos Maurer), 
quais nao tinham intenções sérias, e que eram simplórias ou maldosas, levantaram-se 
primeiro boatos e através desses, também pessoas menos íntimas ficavam sabendo do que 
Jacobina dizia ou teria dito. Estas iam até seus amigos e contavam: "Foi isto que a Bi 
na disse!" E os amigos o levavam adiante por sua vez, certo ou errado, até que se tor
nasse de todo incompreensível."

0 grupo costumava entoar, durante as reuniões, muitos cânticos religiosos, 
dos do Livro de Cânticos para a Comunidade Evangélica, publicado em oitava edição 
Berlim, em 1853, do qual foram feitas copias manuscritas pelos "mucker". Este livro 
a Bíblia foram os únicos utilizados pelo grupo durante toda a sua existência (34).

Neste período os "mucker" começaram intensa propaganda para angariar novos adep
tos. Joao Jorge Maurer costumava discutir durante horas, nas vendas, sobre as prega 
çoes de sua mulher e a necessidade de todos fazerem parte do grupo. Os mais chegados 
a Jacobina, principalmente seus irmãos, iam de casa em casa convencendo as pessoas a 
assistirem às reuniões.

Nesta epoca não havia critérios rígidos para a escolha dos futuros adeptos. Todos 
eram bem-vindos, desde que aderissem. Assim, Jacõ Mentz, irmão de Jacobina, convidou 
colonos, artesaos|e professores para irem ã casa dos Maurer. Joao Jorge chamou " padres 
de várias seitas" e comerciantes, e atendeu, com ajuda de intérprete, a muitos brasi - 
leiros que o procuraram para curas. 0 Pastor Hunsche, quando inquiriu alguns "mucker" 
sobre as pregações de Jacobina, foi aconselhado a ver in loco (35).

Os "mucker" alegaram vários motivos que os levaram a aderir ao grupo. Os mais an 
tigos, que acompanhavam o casal Maurer desde antes de 1871, aproximaram-se para tentar 
se curar ou curar pessoas de sua família: Joao Nicolau Fuchs levou a mulher cega para 
tratar-se com Joao Jorge "visto que tendo procurado médicos aprovados estes nada pude
ram conseguir". Apõs 1871, além dos que buscavam curar-se, havia os levados "pela cu
riosidade", "para saber o que acontecia lá", ou os atraídos exclusivamente pelas prega, 
çoes religiosas de Jacobina. Os "curiosos" dificilmente permaneceram no grupo; em sua 
grande maioria tornaram-se seus opositores, como ê o caso de Filipe Sehn, irmão do 
"mucker" João Sehn. Os atraídos pelas pregações religiosas, como Joao Jaco Fuchs, Jor
ge Robinson e Carlos Einsfeldt, tiveram posteriormente papel de destaque no movimento 
(36).

Quanto ã organizaçao interna nesta fase, os "mucker" afirmaram que "não havia es 
tatutos, nem leis, nem segredos", as pessoas "não prestavam juramento algum e a entra
da era livre para todos". Mas se sabe que, além das palavras de Maurer, era preciso 
concordar com o Capítulo V do Evangelho de Mateus, sobre as bem-aventuranças.

Todos obedeciam a Jacobina e Joao Jorge, líderes neste período igualmente impo£ 
tantes, que tanto curavam como explicavam a Bíblia (somente mais tarde Jacobina res
plandecerá sozinha). Nesta época a figura dela estava melhor identificada com a revelja 
ção divina (ela tinha crises e i 
Ihido por Deus para curar doentes, o 
rer e 
em Maurer era tão intensa, 
dia o de um queijo sirrano
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Alguns destes exerceram uma função específica dentro do grupo, embora participas 

sem também das outras. João Jacó Fuchs (apelidado de "Jacó Mula” por ter sido tropei
ro) acompanhava Jacobina o tempo^todo, assessorando-a durante as reuniões. Era o úni
co com permissão para entrar no quarto do casal quando quisesse. Os colonos maldosa 
mente o chamavam de "sacristao da profetisa". Carlos Einsfeldt, ferreiro, fabricou ar 
mas para os "mucker", enquanto o jovem embarcadiço Henrique Guilherme Gaelzer comprou 
armamento e munição, transportando-os para o Ferrabrás. A partir de 1874, Rodolfo 
Sehn foi escolhido para transmitir aos adeptos as palavras proferidas por Jacobina du 
rante as crises. Jorge Robinson - ou "P^obinson, o Ruivo", como era conhecido -, Cris 
tiano Gassel e o velho Andre Luppa, embora membros muito conhecidos do grupo, não se 
destacavam por uma atividade em especial.

As mulheres ajudavam a preparar os remédios e a comida, mas nao parecem ter tido 
qualquer função específica. Combateram durante os ataques contra as forças legais. Al_ 
gumas destacaram-se por alardear uma crença muito arraigada nas pregações, como é o 
caso da viúva Mentz,mãe de Jacobina, da viúva Carolina Schneider e de Ana Hofsttitter, 
agregada dos Maurer (38).

Note-se qte esta liderança intermediária, apesar de pertencer a credos, profis, - 
soes, locais de moradia, etc, diferentes, tinha uma característica em comum: todos 
pertenciam a uma faixa etária irtermediãria (maciçamente, com idades variando entre 33 
e 40 anos, sendo alguns mais jovens) a qual, já se viu, era a mais heterogénea e 
mais emprensada pela série de modificações por que passava São Leopoldo após 1845. 
unica exceção foi André Luppa, um velho de 67 anos (que mais tarde traiu o grupo). 
guns destes líderes não eram parentes próximos dos Maurer e de outras famílias ( co
mo Jorge Robinson), o que representou mais uma modificação em relação ã liderança an
terior a 1871. Todos os líderes caracterizavam-se por uma extrema dedicação ao grupo, 
e consideravam sua adesao como uma questão unicamente de fé (39).

Ha, nestajfase, um problema controvertido com respeito ã organizaçao interna 
"mucker": a existência ou nao de um grupo de pessoas a 
tulo e a função dos apóstolos da Bíblia.

Segundo o Padre Schupp, estes "apóstolos" existiram, e foram exatamente os cit<i 
dos acima como formadores da liderança intermediária; Maurer (no papel de João, o dijs 
cípulo amado); Carlos Einsfeldt (Judas); Henrique Mentz (Jacó); Jorge Robinson < 
dro; o título teria sido dado primeiro a Francisco, irmão de Jacobina, que o recusou) 
Schupp relaciona ainda como prováveis "apóstolos": Rodolfo Sehn, Cristiano Cassei e 
Jacó Mula. A população local também acreditava na existência dos "apóstolos", fazen - 
do declarações deste tipo: Jacobina "chamou até agora (maio de 1873) três apóstolos 
(...) Ela dizia mais que no tsnpo de quatorze dias, estes três apóstolos em companhia 
de nove outros Apóstolos vão no mundo todo ensinar a nova religião".

0 único "mucker" a confirmar os "apóstolos" foi Carlos Einsfeldt. A 20/5/1873 
disse ser "um dos apóstolos da nova seita sob o nome de Judas cujo nome lhe foi dado 
pela mulher de Maurer, e pelos outros da seita, porque ele era mais amigo do dinheiro 
do que de Deus, e dava mais importância ãs coisas do mundo, do que as de Deus, e que, 
portanto, estava muito satisfeito com o nome que lhe deram". Maurer, inquirido sobre 
a situação de Einsfeld, foi dúbio: ele "lhe não deu o nome de Judas; podendo ser que 
seja este o papel que lhe esteja destinado pela Bíblia".

Mas Jorge Robinson - a quem teria sido conferido o título de Pedro - negou cate
goricamente a existência dos "apóstolos". E Miguel Noê atribuiu a notícia ã onda de 
boatos e difamações contra o grupo. Nenhum outro "mucker" se referiu ao assunto (40).

No estágio atual das pesquisas, não ê possível solucionar de forma satisfatória 
o problema da existência ou não dos "apóstolos". Nenhuma das fontes conhecidas ê sufji 
cientemente digna de crédito para derrubar suas opositoras. Aceitar o depoimento de 
Einsfeldt ê negar o de Robinson, sendo ambos "mucker". Aceitar integralmente a versão 
de Schupp ê duvidoso, porque o jesuíta nao assistiu aos acontecimentos e como ja se 
sabe, muitas vezes se apoiou unicamente nas declarações de adversários dos "mucker". 
0 depoimento de Miguel Noê, isolado,também não ê suficiente, pois se refere muito r_a 
pidamente ao assunto.

0 certo é que havia uma liderança intermediária entre 
dos adeptos, respeitada/por todos os 
apóstolos, ê ainda um desafio ao pesquisador. Qualquer resposta neste sentido, 
documentos de que se dispõe no momento, ê apressada.

Ao contrário do que acreditavam alguns colonos e autoridades locais - e estudio
sos repetiram -, nesta época os "mucker" nao possuiam armamentos, munição ou mantimen
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os profetas que vieram antes de vos." 
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Os "injustos" teriam o seu castigo. 0 mundo não se acabaria por causa do diluvio, 
da guerra entre os homens: "o mundo não se acabava com agua e sim matando-se uns 
outros." Os maus sentiriam o peso de sua culpa:

"o susto, o medo, a dor assaitã-los-ão, e eles ficarao aterrados. Assustar-se-ão 
dos outros, e as suas faces tornar-se-ão abrasadas." (45).
Por isto Jacobina ordenava aos fiéis e aos que quisessem segui-la: "Volta e deixa 

o tumulto do mundo" (46).
Em termos concretos, isto significava afastar-se da vida da colónia. A colónia e 

ra o mundo dos adeptos. Entre outubro de 1872 e maio de 1873, os "mucker" abandonaram, 
um a um, os "tumultos do mundo". Segundo eles mesmos, começaram a "se preparar para a 
salvação". Deixaram de fumar, de beber, de jogar, de frequentar os acontecimentos so 
ciais. Recusaram-se a votar. Doaram bens e condenaram o apego ao dinheiro. Retiraram 
os filhos da escola eVcTesligaram-e»» das igrejas. Em maio de 1873, o Pastor Henrique 
Hunsche assim descreveu os "mucker":

"Começaram a ler a Bíblia, rezar antes e depois das refeições, se afastar dos dj^ 
vertimentos profanos, do jogo de cartas, da bebida e das mãs leituras. Observando-os, 
eles se mostram sírios e voltados para o seu interior, abatidos, como se algo de horrí
vel estivesse por acontecer. Desta maneira diversas famílias de minha vizinhança estão 
como transformadas. Estas pessoas sõ se relacionam entre si. Elas evitam os outros e 
sao pouco comunicativas para com eles (...) Deplorável porem, e que eles se desligam

tos armazenados. Todos, sem exceção, afirmaram isto.
As declarações dos "mucker" nesta fase até demonstram uma certa surpresa ante a 

possibilidade de repressão armada ao grupo, enquanto reafirmam sua intenção pacífica. 
Einsfeldt disse: "a seita não quer prosseguir pela força (...) se as autoridades o 
pedirem na continuação da seita e esta paralisar, que ela a isto se sujeitara. Mas 
a seita prosseguir, que ele continuara nos seus trabalhos, por ser esta a vontade 
Deus, e tudo fazerem por sua inspiração, sem que de forma alguma se queiram opor 
vontade própria ãs autoridades do país, que alias respeitam e obedecAm." 
petia: "Bem-aventurados os mansos... Bem-aventurados os pacíficos..."

Em maio de 1873, confirmou-se a veracidade das afirmações dos "mucker". Uma escol 
ta, a mando do Chefe de Polícia, deu busca nas casas de João Jorge e Carlos Maurer, 
Henrique Mentz,Joao Schnell e Joao Sehn, e nos matos próximos ã casa de João Jorge, não 
encontrando armamento, munição nem mantimentos armazenados (41).

Os "mucker" acreditaram, desta fase até o final do movimento, que o fim do mundo, 
o dia do julgamento final, estava próximo. Carlos Einsfeldt declarou que "em breve che 
garia o ultimo tempo", Maurer confirmou estarem "ã espera de grandes acontecimentos" , 
e a própria Jacobira referiu-se ao "último dia". Em carta a seu irmão Francisco ( que 
não aderiu ao grupo), perguntou: "que pretendeis fazer no dia da tribulação e infortú
nio, que jã vem vindo?". Nesta época, Jacobina lia e interpretava com frequência o Ca
pítulo 21, versículo 25 de Lucas: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na ter 
ra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar." (42).

Os "mucker" consideravam-se salvos no julgamento final. Eles eram os pobres, 
de coraçao puro, os que tinham fome e sede de justiça*. Eles, os que acreditavam 
pregações dos Maurer, eram os bem-aventurados. Por isso tinham sido o grupo eleito 
lo Senhor. Jacobina disse: " 
rao a felicidade do céu". (43). Nesta época, ela gostava também de ler 
Capítulo 5 de Mateus:

"Bem-aventurados os que tem um coraçao pobre, porque deles é o reino dos céus! 
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra! Bem-aventurados os que tem fome e 
sede de justiça,porque serão saciados! Bem-aventurados os misericordiosos, porque al^ 
cançarao misericórdia! Bem-aventurados os coraçoes puros, porque verão a Deus! Bem a 
venturados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus! Bem aventurados os que 
são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus! Bem-aventurados 
sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o 
contra vós por causa de mim. Alegrai-’ 
pensa nos céus, pois assim perseguiram

Segundo os "mucker", no 
sores. Jacobina lembrou:

"0 Senhor, porém, diz: Ai dos escribas que fazem leis injustas e proferem 
ças iníquas, para torcerem a causa dos pobres e oprimirem o direito dos infelizes. 
(44).
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da igreja e da escola" (47).
Embora alguns "mucker" - inclusive Jacobina - tenham continuado durante algum 

tempo a se declarar evangélicos ou catolicos, o fato é que, a partir de maio de 1873, 
abandonaram as~igrejas. Segundo declararam, "não prestavam mais obediência aos Pa
dres". Ate então, como atestam numerosos documentos, participavam todos, catolicos e 
protestantes, dos ritos e sacramentos de suas religiões. Ainda em 22 de fevereiro de 
1873 Henrique Mentz, irmão de Jacobina, batizou um filho pelo rito evangélico e a 
28/4/1873 Rodolfo Sehn batizou na igreja católica de Lomba Grande sua filha Emília 
lizabeth (48).

Os "mucker" declararam na época que abandonaram 
sina a verdadeira doutrina", "nao se explica o < 
"os Padres sao uns profetas falsos, tanto catolicos quanto protestantes". „ 
em seu depoimento escrito, formais além: atribuiu o desligamento da igreja aos 
ques dos Padres e Pastores contra os "mucker" e, principalmente, ao fato dos r 
sos subjugarem o povo e mantê-lo deliberadamente na ignorância:

"Maurer se viu obrigado, junto com seus seguidores, a se afastar da igreja, por 
causa dos maldosos ataques dos religiosos (...) Mas por que aconteceu a saída da igre 
ja? Para alcançar clareza e não continuar a 1 
em nível inferior e sob o jugo da Igreja, i 
poticos (...) Certos religiosos acreditavam que

tatear na escuridão. 0 povo era mantido 
para que trabalhasse para os religiosos des

■ com isto podiam tornar Jacobina res - 
ponsavel pelo fato de o povo ser medroso e desprezado." (49).

0 abandono das escolas foi um pouco anterior: 1872 foi o ultimo ano em que os fi 
lhos dos "mucker" as frequentaram. Segundo os adeptos o "ensino devia ser reformado 
sobre as bases da nova doutrina", "o ensino das escolas nao era o que queria a Bí
blia". Einsfeldt disse que retirou os filhos "porque o professor dizia que ele respon 
dente tinha um chifr^na testa e além disso por ter tido ordem da mulher de Maurer. 0 
abandono das escolas seria temporário, até "as coisas se esclarecerem" e "Jacobina dar 
nova ordem de volta ã escola" (50).

Os "mucker" não votaram nas eleições municipais de outubro de 1872. Embora dois 
primos de Jacobina, João Jorge e Lucio Schreiner, tenham sido candidatos a vereador , 
e o segundo tenha pedido explicitamente o apoio do grupo, nenhum "mucker" compareceu 
às eleições. Nao há declarações contemporâneas dos adeptos sobre o fato (51).

Desde o início, o casal Maurer pregava a necessidade de nao contrair dívidas. A 
partir de fins del872/início de 1873, passou a identificar o dinheiro e a riqueza cjo 
mo "coisas do mundo", desprezíveis, opostas ãs "coisas de Deus", elogiáveis e boas , 
conforme se depreende das declarações dos adeptos. Einsfeldt declarou que era Judas 
por ser "mais amigo do dinheiro do que de Deus,", e dar "mais importância ãs coisas 
do mundo,do que as de Deus".

A partir de 1873, alguns "mucker" perdoaram seus devedores e doaram bens. Embora 
documentos de época se refiram a vários adeptos nesta situação, conhece-se concreta - 
mente o caso, de dois: Jorge Robinson e Augusto Wilborn. 0 primeiro disse que doara 
os títulos de dívida aos próprios devedores, "e que o fazia de muito livre e espontâ
nea vontade,e para salvação de sua alma, tendo porem, certeza que se eles forem ho 
mens de bem a todojtempo restituirão o que lhes doou (...) Nao foi geral a doação, pojr 
que ainda conserva documentos de outros devedores em seu poder, porque ainda dependem 
de certas formalidades para dispor deles." Augusto Wilborn, o outro "mucker", resol -

um 
do

as igrejas porque ali "não se en 
evangelho em seu verdadeiro sentido", 

. Miguel Noê, 
; ata 

, principalmente, ao fato dos religio-

" Augusto Wilborn, o outro "i 
veu desfazer-se de todos os seus bens. Em junho de 1873 sua mulher Luiza publicou 
anuncio nos jornais alemães de São Leopoldo protestando contra qualquer transação 
marido, porque havia prejuízo do património dos filhos (52).

A partir de 1873, além das decisões dos "mucker" relativas ã vida na colonia, 
houve algumas inovações internas no grupo. As reuniões em casa dos Maurer passaram a 
ter uma pompa sem igual. Tudo era cheio de ritos. Jacobina aparecia no momento culmjL 
nante, lívida, camisola branca comprida, cabelos soltos cingidos por uma grinalda de 
flores, apoiada em Maurer e Jaco Mula, e abençoava os adeptos: "Os presentes ficavam 
muito comovidos, alguns :atê choravam". Uns achavam que Jacobina "parecia divina" nejj 
tas aparições, outros que "parecia morta, falando porem com uma voz desconhecida ou 
estranha", enquanto alguns afirmaram quererá ela mesma" e que "nunca viram aparições 
sobrenaturais na casa de Maurer" (53).

A partir de 1873, as reuniões não foram mais abertas a todos,"Ra importante reu
nião de 4 de maio de 1873, dois colonos "curiosos" foram impedidos de entrar por Cri^ 
tiano Karst, que os mandou retornar dois dias depois. Somente os adeptos fiéis tinham 
livre entrada.

11843683
Caixa de texto



uma

exagerado: baseando-se na informa- 
de 

fre 
“tocados p_e

um
re

i com seu apoio (58). Os "mucker", portanto, 
como nenhum outro candidato: simplesmente não comparecje

3. Reações ao Grupo de Jacobina - 
forte aversao contra Jacobina...”

"procuravam em seus sermões no púlpito incutir 
(palavras de Miguel Noé).

ajentre 80 e 100; acrescentando-se os simpatizantes dos "mucker", os que
‘ ‘ ’ jí "curados" por Maurer, os 1 

e mais os que o prestigio do casal poderia arrebanhar, facilmen-

12.5”
Por outro lado, os métodos de propaganda mudaram. Os "mucker" não procuraram mais 

conver todo mundo a aderir. Desistiram dos Padres e Pastores, dos professores, comerei 
antes e agricultores abastados, concentrando-se nas pessoas de nível cultural e sócio- 
economico mais|baixo e nas que demonstravam especial interesse pelas pregações. Quando 
o colono Pedro Bailes, no início de 1873, disse a Jacobina que "era muito estúpido e 
que por isso não a podia compreender" ela lhe respondeu que "eram estas pessoas que me 
lhor convinham para a sua associaçao" (54). Agora, dava-se preferência aos "pobres de 
espirito". Os mais ricos e instruídos^como se vera, nesta época jã faziam cerrada opo
sição ao grupo.

No início de 1873, os "mucker" começaram (ainda timidamente) a falar da "nova e 
ra", a que sucederia o dia do julgamento final, da qual so os "eleitos", os adeptos de 
Jacobina, participariam. Os "mucker" diziam que "de aqui a poucos meses (portanto, ain 
da no decorrer de 1873), eles nao precisavam mais de justiça, porque Jorge Maurer e 
sua mulher eram quem governava". Afirmava também que chegaria o tempo em que "o dinhei 
ro ia se acabar, sendo o comércio feito por permuta" (55).

Portanto, desde o seu surgimento em 1868, até maio de 1873, quando sofreram a in 
terferencia das autoridades policiais, os "mucker" organizaram um grupo distinto dos 
outros, reunido em torno dos mesmos líderes e das mesmas ideias. Unia-os a descrença 
na realidade que os rodeava e a esperança num mundo que lhes afigurava melhor. Enquan
to nao chegava o "ultimo dia", afastaram-se daquilo que os decepcionara e se prepara
ram concretamente para a "nova era". Sua atitude de recusa frente ãs eleições, escola, 
Igreja e acontecimentos sociais valeu-lhes as primeiras repressões organizadas.

recimento de Maurer. Se estes tivesse decidido por 
de dos adversários. Em consequência de sua neutralidade, porém, incompatibilizou-se 
com ambos os partidos porque ambos contavam 
não so não apoiaram Schreiner, < 
ram ãs eleições.

0 interesse dos políticos nos "mucker" nao era
çao de que por essa época o número de pessoas que frequentava assiduamente a casa 
Maurer er 
quentavam o Ferrabraz ocasionalmente, todos os jã 
la graça"de Jacobina,

Ate maio de 1873, nao existem referências aos "mucker" na imprensa. Mas é exata - 
mente no período anterior a esta data que se articulam algumas das forças que posteri- 
ormente terão papel ativo no combate aos adeptos de Jacobina: os políticos, a Igreja 
(evangélica e católica) e um setor da populaçao local.

Os políticos comprovadamente tentaram, antes de 1873, aproximar-se dos "mucker" . 
Estes representavam, para a êpocajum formidável contigente de pessoas jã reunidas, ar
rebanhadas "entre os primeiros e melhores colonos de 1825", obedientes a seus chefes e 
ao que estes lhes ordenassem. 0 controle desse grupo seria útil nas épocas das elei 
ções.

0 político que mais tentativas promoveu para se aproximar dos "mucker" foi Lúcio 
Schreiner. Pertencia a uma família cujos membros mais jovens se dedicavam ã política , 
e desde a subida dos conservadores ao poder (1868) gozava de muito prestígio. Lúcio 
trabalhava em Sao Leopoldo como advogado e exercera as funções de Subdelegado de Polí^ 
cia, enquanto seu irmão, João Jorge Schreiner, era o Delegado. (56) Membro ativo do 
Partido Conservador, Lúcio decidiu candidatar-se ãs eleições municipais de 1872, e co 
meçou cedo atrabalhar pela sua candidatura. Primo-irmão de Jacobina, por duas vezes 
tentou se aproximar dos "mucker". Na primeira, para obter um empréstimo: "0 subdelega
do de São Leopoldo, Lúcio Schreiner, que jã batera em muitas portas ã procura de 
empréstimo em dinheiro, tentou consegui-lo com Jacob Maurer. Este, porem, negou-se 
dondamente a atender o pedido" (57)

Na segunda vez, Schreiner tentou obter os votos dos "mucker" para a sua candida. 
tura a vereador. Declarou "que Maurer era homem de muito prestígio e que poderia in 
fluir no/pleito. Caso resolvesse trabalhar juntamente com seus amigos a favor de Lúcio 
este prometia não molestã-lo em sua atividade ilegal; caso contrário, obrigá-lo-ia a 
suspendê-la. (...) No dia das eleições, ambos os partidos esperavam baldamente o compa 

um partido, teria atraído a inimiza.
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|26 
te seu número chegaria a trezentas ou trezentas e cincoenta pessoas até as eleições. 
Mesmo levando-se em conta que as mulheres não votavam, era ainda um número considerável! 
o vereador mais votado em 1872 obteve 1.187 votos. No caso de Lúcio Schreiner, o apoio’ 
teria sido substancial, pois ele recebeu apenas 8 votos naquela eleição.(59).

Mas o irmão de Lúcio, João Jorge Schreiner, foi eleito vereador em 1872. Não poden 
do acumular este cargo com o de Delegado de Polícia, pediu demissão do último. Em 11 jZ 
neiro de 1873, Lúcio ocupou o cargo do irmão, sendo nomeado Delegado de Polícia de Saõ 
Leopoldo (60). Dai em diante, Schreiner foi - como se terã oportunidade de comprovar - 
um implicãvel opositor dos "mucker"

Todas as autoridades locais, depois de eleitas ou nomeadas em 1872-73, opuseram-se 
aos "mucker"jê o caso, por exemplo, do Subdelegado Cristiano Spindler, lavrador e sapa 
teiro por profissão, que chegou a ser ameaçado em 1874 pelos adeptos e fugiu para o in
terior. Emjlezembro de 1873, os "mucker" representaram o "quanto sofreram (...) do pró 
prio delegado e alguns Inspetores de Quarteirão, que tem protegido os malvados, consen
tindo e fazendo violência e perseguições contra os abaixo-assinados e outros" (61).

0 papel da Igreja, tanto católica quanto protestante, foi de total oposição aos 
"mucker". Ate 1871, nao hã referências ã reaçao do clero: possivelmente não houve nenhu 
ma, porque neste período as pregações dos "mucker" nao tinham sentido predominantemente 
religioso nem havia oposição declarada ã Igreja. Mas quando o grupo começou a crescer e 
os Maurer passaram a ser fortemente ligados ã revelação divina, padres e pastores se o 
puseram aos"mucker" por todos os meios.

A reaçao do clero nao se fez esperar. A partir de 1871^segundoA reaçao do clero nao se fez esperar. A partir de 1871^ segundo os "mucker"ladres 
e pastores procuravam em seus sermões no púlpito incutir nos ouvintes crédulos uma for
te aversão contra Jacobina (..,): Ela é uma bruxa, uma feiticeira! Ela ê uma prostitu - 
ta, uma sedutora de homens, uma mulher desgraçada, uma embusteira! Estas injúrias, como 
vinham de boca santa, eram aceitas calorosamente por alguns ouvintes" (62).

0 Pastor Hunsche, referindo-se aos "mucker", concluiu: "Tudo isto nos mostra 
age o Diabo, o qual debaixo de uma aparência de religiosidade aparece como um Anjo 
Luz, para tornar ainda mais perigosa a situação" (63).

Além dos sermões contrários aos "mucker", o clero insistia junto aos adeptos para 
que deixassem o grupo (o Padre Schupp relata várias tentativas neste sentido do Padre 
Jesuíta Matias MlTSch) . Quando os "mucker" abandonaram as igrejas, padres e pastores re 
dobraram qfoposição, escrevendo artigos em jornais e incitando as autoridades locais a 
tomarem providências contra o grupo (64). A partir de 1873, autoridades civis e religw 
sas agiram em|:onjunto: o primeiro abaixo-assinado da populaçao local contra os "mucker',' 
datado de maio de 1873, documento que deu condições ao Delegado Schreiner de pedir ao 
Chefe de.Polícia providências contra o grupo de Jacobina, foi encabeçado pelo Pastor 
Boeber.(65)

"Os "mucker" perceberam a união das autoridades civis 
ferindo-sede st a forma ao assunto:

"Agora os religiosos católicos fizeram de Sao Leopoldo a sua sede e tomaram um 
ligioso evangélico como ajuda para impor ãs autoridades uma mudança de rumo em sua 
ministração. Isto conseguiram e agora todos trabalham do mesmo lado. Quando os religio
sos falavam em assuntos governamentais, o diabo estava solto. Não se perguntava mais se 
era justo ou não" (66).

A reaçao da população local aos "mucker", neste período, Ó clara quanto ãs suas 
linhas gerais, embora ainda imprecisa quanto a detalhes. Em primeiro lugar, ê preciso 
esclarecer - pois muitos autores o negam - que, nesta época, Jacobina e Maurer contavam 
com o apoio de várias pessoas nas Picadas, que não pertenciam necessariamente ao grupo 
"mucker". Eram geralmente pessoas que já tinham sido curadas por Maurer ou ouvido as 
prédicas de Jacobina, ou ainda que simpatizavam com o casal. 0 Chefe de Polícia, por e 
xemplo, registrou em maio de 1873, que ã Casa da Câmara de Sao Leopoldo, onde estava Ja_ 
cobina, ocorreram além dos adeptos "alguns cegos e aleijados que esperam obter a cura 
de suas enfermidades"(67).

Uma parte da população - constituída em sua maioria de colonos das Picadas -, no 
início tomou em relaçao aos "mucker" uma atitude de descrédito e troça: o povo "começou 
a divertir-se com o caso e perseguir os "mucker" com dichotes. SÓ por troça muitas pe_s 
soas provocavam discussões religiosas com Maurer, para induzi-lo a manifestações gracici 
sas, que então costumavam ser ridicularizadas amplamente"(68).

Aos poucos, as troças e brincadeiras foram dando lugar a um sentimento de temor em 
relação aos "mucker": "quando cheguei a população chava-se bastante sobressaltada",
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disse o Chefe de Polícia. Os colonos incorporaram a crítica do clero ao grupo, exage 
rando-a a seu modo. Criaram dos "mucker" uma imagem que não correspondia ã realidade, 
e passaram a teme-la. Acreditaram que os adeptos de Jacobina eram "diabólicos", "ti
nham parte com o diabo", possuiam um "templo e uma fortaleza", além de "grandes depó
sitos de armas e munições"; Maurer estava disposto a resistir a "toda autoridade", e 
os adeptos praticavam "desatinos e atos abusivos e escandalosos"(69).

Outro setor da população, constituído^no dizer do Chefe de Polícia^Outro setor da populaçao, constituído^no dizer do Chefe de Polícia^" gente mais 
civilizada da cidade"(isto é, pelos políticos, religiosos, profissionais liberais, co 
merciantes e agricultores abastados), teve neste período, especialmente nos primeiros 
meses de 1873, uma atitude muito mais agressiva em relação aos "mucker": segundo o 
mesmo Chefe de Polícia, em maio de 1873 esta camada da população estava "revoltada" a 
tal ponto que "se as providencias se demorassem não sei o que seria feito hoje 
Maurer e seus adeptos"(70). Portanto, a reaçao mais atuante e organizada contra 
'feucker" partiu das classes mais ricas e influentes.

Em maio de 1873, sfarena estava pronta. Definiram-se os campos. Daí em diante 
acontecimentos se aceleraram e radicalizaram, prenunciando o final sangrento. A 
trada em cena do poder provincial veio dar nova feição ao caso.

1. Primeira Intervenção do Poder Provincial - ”F 
de publica.(Oficio do Presidente da Província

No dia 8 de maio de 1873, o Subdelegado de Polícia de São Leopoldo, Cristiano 
Spindler, abriu uma sindicância a respeito de Joao Jorge Maurer, sob alegação de que 
em sua casa se faziam "reuniões de mais de cem pessoas, sem que se saiba para que 
fim".

Dois dias depois foi escrito um abaixo-assinado de moradores do 49 Distrito de 
Sao Leopoldo contrario aos "mucker". Redigido pelo Professor Weis em mau português^ e 
endereçado ao Delegado de Polícia, constava de 46 assinaturas, dizendo, em resumo: a) 
Maurer era curandeiro e explicava a Bíblia; b) Jacobina se dizia Cristo, capaz de fa. 
zer uma ressurreição, e prometia a felicidade do céu para os que acreditavam nela; c) 
Jacobina nomeara três apóstolos, e nomearia mais nove para correrem o mundo ensinando 
a nova religião; d) os Maurer promoviam dissolução de casais e briga entre pais e f_i 
lhos; e) os "mucker" compravam muito chumbo; f) os "mucker" tinham se afastado da I - 
greja e ch escola; g) por estas razoes, os abaixo-assinados, "prontos para constatar 
os fatos acima e outros mais", pediam que o Delegado examinasse "esse estado de coi
sas no nosso lugar para a segurança dos moradores". (71).

Embora nao tenha sido possível identificar parte dos assinantes, podem ser assi
nalados alguns aspectos significativos do documento. Em primeiro lugar, foi encabeça, 
do pelo Pastor Frederico Guilherme Boeber e pelo professor João Weis (que também o 
redigiu), representantes das duas instituições de que os "mucker" se haviam afastado: 
a igreja e a escola. Segundo, as assinaturas de pelo menos 6 comerciantes locais 
(13,04% do total) indicam uma oposição organizada deste setor contra o grupo de Jaco
bina. Terceiro, asassinaturas de vários pequenos proprietários, donos de apenas um lo^ 
te de terra,demonstra que a oposição local aos "mucker" já nao se restringia apenas 
ã elite sócio-econômica. Quarto, a posição dos adeptos de Jacobina foi colocada acima 
das relações de parentesco, pois pelo menos 10 pessoas (21,73% das assinaturas) 
parentes diretos dos "mucker", Finalmente, a oposição aos "mucker" baseava-se 
dois elementos principais: as pregações "heréticas" e a ameaça que representariam pa
ra a comunidade, através da suposta compra de armas e da dissolução de famílias(72).

Os "mucker" consideraram o abaixo-assinado um "documento forjado", afirmando que 
foi promovido pelo próprio Delegado de Polícia, sendo a maioria das assinaturas obti
das sob pressão. Na época, os adeptos declararam também que as acusações eram infunda, 
das, porque o grupo "nao tem perturbado nem perturba o sossego publico", nao ” ofen
dem a quem quer que seja, pois nao matam e não praticam crimes"(73).

No mesmo dia em que o abaixo-assinado foi redigido, o Inspetor de Quarteirão 
João Lehn, cumprindo ordens do Subdelegado, intimou Maurer a comparecer perante a au 
toridade policial. João Jorge negou-se, dizendo que "não tinha crime", e se o Subde
legado o quisesse ver, "fosse ã casa dele Maurer, que estava ãs ordens"(74).
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O período que se segue ã volta de Jacobina e Joao Jorge ao Ferrabraz não é marca, 
do por muitos fatos que, ã primeira vista, pareçam ter grande importância. Mas nesta 
época definem-se claramente as linhas de comportamento de algumas das forças mais atu 
antes na questão. 0 que é válido para todo o movimento, adquire, aqui, maior expres - 
são: mais importante do que os acontecimentos em si foi o significado dado a eles na

2. Crises Entre os  
e Jacobina estão de volta"

Concluída a sindicância, o Delegado Schreiner enviou todas as informações para 
Porto Alegre, pedindo ao Chefe de Polícia que tomasse as providências julgadas acerta 
das. Achava conveniente agir "com muita tática, prudência e calma". Pessoalmente, 
Schreiner começou a tomar depoimentos sobre o caso.

A 16 de maio um fato novo veio acelerar os acontecimentos. 0 jornal liberal 
Reforma, oposicionista, publicou em Porto Alegre um longo artigo denunciando 
"mucker" < 
dencias, afirmando que o Delegado de São Leopoldo 
situaçao.

Assim que tomou conhecimento da notícia, o Presidente da Província ordenou que o 
Chefe de Polícia partisse para Sao Leopoldo, "a fim de dispersaA as citadas reuniões 
e fazer manter o sossego e a tranquilidade publica"(75).

Em Sao Leopoldo, o Delegado Schreiner interrogava pessoas ligadas ã A Reforma,pa 
ra saber a origem da notícia, e ao mesmo tempo escrevia a Porto Alegre: "solicito o 
envio de uma força respeitável para controlar a situação". Schreiner desejava que se 
tomassem providencias antes do dia 22 de maio, quando estava marcada uma grande reu
nião na casa dos Maurer (76).

A 19 de maio de 1873, desembarcou em Sao Leopoldo o Chefe de Polícia Luiz José 
de Sampaiç; acompanhado de 50 praças de linha. Instalado na Casa da Câmara, convocou 
vários "mucker" para depor, inclusive Maurer, que "sem a mais leve oposição" acompa
nhou a escolta (77). Jacobina nao foi, por se dizer doente, mas dois dias depois, a 
22 de maio, foi transportada em carroça até Sao Leopoldo, em estado letárgico. Vários 
adeptos acompanharam-na durante a viagem, que durou oito horas.

Para atender Jacobina foi chamado o dr. João Daniel Hillebrand, médico famoso e 
personalidade de Sao Leopoldo. Encontrou-a com "boa cor" e "nenhuma alteração de saú
de", mas nao conseguiu tirá-la do torpor, nem com a aplicação de "amoníaco no nariz , 
picadas bastante enérgicas, penicoes e outros estímulos". Somente por volta de oito 
horas da noite, depois de seus adeptos cantarem algumas canções, Jacobina acordou,mu_r 
murando: "Deus está presente.* 0 meu coraçao exalta de prazer! Os anjos do céu estão 
descendo.’ (...) Oh! Que belo aspecto" (78). Respondeu então a interrogatório.

Nos dias seguintes, o Chefe de Polícia prosseguiu com os depoimentos, ouvindo 
"mucker" e opositores. Do que viu, ouviu e pesquisou, concluiu: a) toda a questão era 
fruto da ignorância e boa fé de alguns colonos, que acreditavam nos poderes sobrenatu_ 
rais de Jacobina; alguns dos "mucker" eram "mais dignos de compaixão do que de ódio, 
pela boa fé e simplicidade que se nota em suas declarações"; b) as reuniões em casa 
de Maurer nao tinha^fins políticos, nem havia qualquer "mão oculta que quisesse espe
cular com essas reuniões"; c) os "mucker" nao preigavam uma nova doutrina, limitavam- 
se a explicar a Bíblia; d) os "mucker" não armazenavam armas, munições nem mantimen - 
tos, como sefdizia; e) Sao Leopoldo podia se considerar "livre da propaganda do novo 
Messias e seus apóstolos"(79).

A 21de maio, "para evitar que Maurer e sua mulher nao fossem vítimas de sanções 
que contra eles^e haviam manifestado", o Chefe de Polícia enviou-os presos para Porto 
Alegre. Joaojlorge ficou no Quartel do Corpo Policial, e Jacobina na Santa Casa da Mj^ 
sericórdia. A 13 de junho, o Chefe de Polícia mandou soltar Jacobina, mas Schreiner , 
consultado sobre a conveniência da volta dela, deu parecer contrário, porque "o fana
tismo não diminuiu e os adeptos continuam aferrados."

A 5 de julho de 1873, quarenta e cinco dias depois de sua detenção, o casal 
Maurer foi manhdo para casa. Joao Jorge assinara um "termo de bem-viver", no qual 
comprometera a nao usar armas ofensivas e perturbar a tranquilidade publica, e • 
dicar-se a> trabalho de agricultor. No mesmo dia, foi solto Jacó Mula, que ficara deti. 
do em São Leopoldo. Sua ordem de soltura foi dada no dia 16 de junho, mas Jacó se 
gara a assinar o termo de bem-viver. SÓ o fez depois de saber que Maurer assinara 
documento igual(80).

"Mucker" E a Sociedade Local - "De repente correu o boato: Maurer 
(KLEIN, pg. 130).
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Primeiro, os fatos que se conhecem. Sua enumeração dã ideia de um mosaico, de tal 
forma sao dispersos e heterogeneos. Mas ela é necessária para compreender-se a evolu 
ção do movimento.

0 primeiro acontecimento digno de nota ocorreu a 19 de junho de 1873, quando 
Maurer, Jacobina e^alguns "mucker" estavam presos: realizou-se no Ferrabraz a festa de 
Pentecostes. Ela ja fora anunciada por «^Maurer, e Jacobina afirmara que "esperava-se u 

o dia do Espírito Santo"(81). Sem a presença dos líderes, os 
foram interrompidos pelo Subdelegado Spindler, acompanhado

o

ma grande reunião para 
"mucker" reuniram-se, mas 
por praças e provavelmente por um Inspetor de Quarteirão, que dissolveu a reunião, 
brigando todos a assinarem termos de bem viver; nao houve resistencia(82).

A volta de Joao Jorge e Jacobina foi acolhida com entusiasmo pelos "mucker". 
em diante o numero de adeptos aumentou muito, conforme atestam várias fontes. Por 
to o grupo resolveu por em prática um projeto antigo, o de ampliar a casa de Maurer, 
para abrigar todos os adeptos. Embora estivesse proibido de fazer reuniões, João Jorge 
conseguiu licença expressa do Chefe de Polícia para a construção (83). Esta, 
se teve ocasiao de esclarecer, situava-se ao lado da casa antiga de Maurer. I 
cerces, existentes ainda em parte, mostram ter sido de dimensões grandes, em 
çcveái com as outras casas locais. Construída alvenaria (em contraste com a casa 
tiga, de madeira), na parte mais comprida constava de quatro janelas, e 
de duas. Sua frente era voltada para a casa antiga (84). Na colónia, porém, espalhou - 
se a notícia de que "a casa de Maurer, situada entre montanhas inacessíveis, pela so 
lidez de suas paredes construídas com pedra de cantaria, era uma perfeita fortaleza 
com casamata, seteiras, armamentos, munição e víveres, para resistir e afrontar a qual 
quer ataque e ao mais rigoroso sítio"(85).

A construção da casa - que durou aproximadamente oito meses - foi feita com o au 
xilio de todos os adeptos:"cada um dava o que podia e o que queria. Uns davam dinhei - 
ro, outros cooperavam com o trabalho, para que ficasse pronta logo (...) Pois Maurer 
não tinha meios para custear"(86).

Duranie todo o período de construção da casa, o delegado Spindler e o Inspetor de 
Quarteirão João Lehn foram várias vezes â casa de Maurer. Ambos estavam encarregados 
per Schreiner de vigiar os "mucker", "nao so para comunicar o procedimento de Maurer co 
mo para obstar pacificamente tais reuniões". Constantemente, os "mucker" tiveram a ca
sa revistada (nuna.das revistas, foram encontradas 22 armas), foram tratados duramente, 
e,se encontrados pela segunda vez na casa de Maurer, eram presos e obrigados a assinar 
termos de bem viver (87).

Em junho de 1873, uma atitude dos "mucker" provocou reações e aumentou a tensão. 
Neste mês morreu, aos 81 anos de idade, o patriarca da família Fuchs, Jorge Jaco, que 
fora um "mucker" convicto. Sua viuva, filhos e netos nao quiseram enterrá-lo no cemité 
rio evangélico. Outros parentes intercederam, e Fuchs foi enterrado com a presença 
pastor, no cemitério. Mas seus descendentes diretos e todos os "mucker" se negaram 
comparecer ao enterro, continuando a trabalhar em suas roças, 
(88).

Em outubro do mesmo ano, morreu outro membro da família Fuchs, Joao Nicolau. 
Maurer e Jacobina, jã de volta da prisão, ordenaram que fosse enterrado na roça, fora 
do cemitério. 0 Inspetor de Quarteirão se opos, mas o sobrinho do morto, Jaco Mula,con 
seguiu permissão do Subdelegado do 59 Distrito. E Nicolau Fuchs foi enterrado em sua 
roça,com Maurer "presidindo em pessoa ãs cerimonias do enterro" (89). Daí em diante os 
"mucker" enterraram assim os membros do grupo mortos. Quando, por imposição de alguém, 
o sepultamento se fazia no cemitério, reeugavam-se a comparecer. Nessas ocasioes, 
Maurer gostada de citar o versículo 59, capítulo 9, do Evangelho de Sao Lucas: " Deixa 
que os mortos enterrem seus mortos"(90).

No final de outubro de 1873, ocorreram dois fatos que foram relacionados com os 
'mucker". Primeiro^o desaparecimento de um morador de Sapiranga, Jacob Kraemer, negoci 
ante (porjisto conhecido como "Jaco da Venda"), bêbado contumaz e ferrenho opositor dos 
"mucker". Dizia-se na colonia que estes tinham assassinado Kraemer. Poucos dias mais 
tarde, o negociante foi encontrado morto nos matos próximos à estrada, mas sem quaj^ 
quer sinal de violência. Apesar disto, os "mucker" continuaram a ser apontados como 
culpados (91). Dias depois, a 29 de outubro de 1873, suicidou-se Pedro Hirt, sogro do 
Subdelegado Spindler, um homem austero e com fortes tendências ã hipocondria, que man
tinha relações regulares com os "mucker", e acreditava nas pregações de Jacobina. Na 
véspera de sua morte, Hirt fora visitado por Maurer, e os dois conservaram longamente;
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dos assinantes (99). Mas uma coisa ê certa: a oposição aos "mucker" se radicalizara. 
Os assinantes não pediam apenas medidas punitivas contra o grupo, mas a sua expulsão 
do pais. ClPresidente da Província indeferiu o documento em fevereiro de 1874, dando or_ 
dens para que os "mucker" assinassem novos termos de bem-viver, e que por medidas de 
segurança se deslocassem forças da cidade de São Leopoldo para

e que por medidas 
o 49 Distrito (100).

Apesar do abaixo-assinado (que os "mucker" afirmaram ter sido "improsivado"),
30 de novembrc/de 1873 o^presos foram libertados (101). A prisão dos "mucker" por
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desde então, Hirt ficou em estado de prostração e, no dia seguinte, encontraram-no en 
forcado em seu quarto. Seu suicídio foi atribuído ã influência maléfica dos "mucker" 
(92).

0 terceiro acontecimento desta época teve consequências mais graves. 0 Inspetor 
de Quarteirão Joao Lehn, muito ligado a Schreiner e Spindler e encarregado de vigiar a 
casa de Maurer, sofreu um atentado ã bala, ficando muito ferido, a 22 de novembro de 
1873. Estava em casa com a família quando, por volta das dez horas da noite, do lado 
de fora perguntaram ao filho de Lehn onde estava o Inspetor. Este chegou à porta, 
quando dizia aos desconhecidos (cujos rostos nao via, por causa da escuridão) para 
pearem, foi baleado.

Lehn reconheceu as vozes de Jacú e Rodolfo Sehn, filhos de João Sehn, "mucker" 
muito fieis ã Jacobina, e os denunciou como autores do atentado. Os dois Sehn foram 
processados a revelia. Nao havia provas materiais do crime, mas alguns indícios compro 
metiam osjdois. Os rêus não chegaram a receber sentença porque morreram no combate de 
2 de agosto de 1874 (93).

Passados cem anos dos acontecimentos, nao ê possível, devido ã insuficiência de 
fontes, chegar ã conclusões definitivas sobre a autoria do crime, $s testemunhos fize
ram graves incriminações aos Sehn, ãs quais estes não puderam responder satisfatoria
mente: foram vistos armados na noite do crime, percorrendo uma trilha pouco movimenta
da que ligava a casa deles ã do Inspetor. Rastros frescos e suor em seus cavalos au
mentavam as suspeitas. Mas nao houve flagrante nem provas materiais. Os "mucker" sem
pre negaram^ autoria deste atentado, mesmo aqueles, como Noé, que confessaram crimes 
posteriores|muito mais graves. A única conclusão a que se pode chegar ê a de que, se o 
crime foi realmente praticado pelos Sehn, os outros membros do grupo (além de Jacobina 
e Maurer) nao estavam informados sobre elâ (94).

Populaçao e autoridades locais, entretanto, acreditaram na culpa dos "mucker". Re 
lacionaram o atentado a vigilância de Lehn ã casa de Joao Jorge: "esta vigilância inco 
modava a Maurer e seus adeptos que, a título de vingança, atacaram o Inspetor de Quar_ 
teirão"(95).

Segundo^s autoridades locais, o povo ficou muito "agitado e exacarbado" com o ata 
que a Lehn, porque o atribuiu aos "mucker". A 23 de novembro de 1873, no dia seguinte 
ao atentado, "vendo o Subdelegado Spindler o perigo iminente de Maurer e seus adeptos, 
e querendo, como|lhe cumpria, evitar conflitos de graves consequências, mandou-os condu_ 
zir à sua presença e os pos sob a vigilância da força policial a fim de nao serem vio
lentados" (96). Em outras palavras: Spindler, obedecendo ordens de Schreiner, prendeu 
Maurer e mais 32 pessoas (Jacobina nao estava entre elas), alegando como motivo da pri. 
são a defesa dos proprios "mucker" contra o povo. Foram detidos os que se encontravam
junto com Maurer, e outros que estavam em suas casas, "trabalhando uns em suas roças e
outros em passeio" (97).

A 27 de novembro - quatro dias apos a prisão - foram recrutados para o Exército ,
por ordem de Schreiner, cinco dos "mucker" cujas idades variavam entre 18 e 25 anos:
Henrique Guilherme Gaelzer, Martinho Sehn, Nicolau Schnell, Cristiano Maurer e Frederi^ 
co Barth. 0 recrutamento^que desde os tempos coloniais era considerado um castigo seve 
ro pelos luso-brasileiros, para o colono alemao era uma verdadeira desgraça: "o recru
tamento leva à miséria e ã desonra de um homem", costumavam dizer os colonos, referin
do-se ao|empobrecimento e ao contato com marginais. Os "mucker" recrutados, entretanto, 
foram libertados poucos dias depois, por ordem direta do Presidente da Província (98).

A 28 de novembro - um dia apos os recrutamentos -, foi dirigida a Presidência 
Província um abaixo-assinado de moradores da região, contrario aos "mucker". Não 
conseguiu localizar este documento, sabendo-se de sua existência por referênciaSde 
tras fontes. Seu conteúdo foi assim definido pelo Presidente da Província:
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No último período descrito - maio a dezembro de 1873 -, a atuaçao das autoridades 
locais e provinciais quanto aos "mucker" revelou tendências diferentes, opostas mesmo , 
que resultaram num conflito aberto entre elas quando da segunda prisão de Maurer,

2qÓe janeiro de 1874, estava em mãos do Chefe de Polícia, 
, em São Leopoldo,

3. Conflitos Entre Autoridades Locais e Províncias - Os adeptos de Jacobina ”são mais 
dignos de compaixão do que de ódio"(Oficio do Chefe de Polícia). Os adeptos de Jacobi
na "não são os inocentes cordeiros que se inculcam" (Ofício do Subdelegado de Polícia).

Schreiner - sem nenhuma prova de sua culpa em nenhum acontecimento -, provocou reações 
negativas do Chefe de Policia, que não concordou com a ação de seu subalterno, por con- 
siderã-la desnecessária e alem dos limites de sua jurisdição (102).

Soltos, os "mucker" dirigiram-se para suas casas, depois de pedirem inutilmente 
explicações|sobre o motivo da detenção. A 10 de dezembro de 1873, redigiram ao Imperador 
um abaixo-assinado, com 31 nomes, em que expunham sua situação e pediam justiça. Os
"mucker" jã haviam feito varias queixas, oralmente e por escrito, aos Inspetores de
Quarteirão, Subdelegados e Delegado de Polícia, sem qualquer resultado (103).

0 abaixo-assinado narrava as duas prisões de Maurer, Jacobina e outros "mucker", a 
presentando-as como açoes violentas e arbitrarias, e declarava, em resumo, que: a) al
guns moradores de Sapiranga e Campo Bom perseguiam os "mucker", proferindo insultos e
palavras obscenas, atacando, atirando pedras e "dando de rebenque"; b) o Delegado e al 
guns Inspetores de Quarteirão protegiam "os malvados" e faziam violências contra os 
"mucker"; o Subdelegado, informado disto, não tomara providências; c) quando da primei
ra prisão de Joao Jorge, este fora insultado pelo caminho, "atê chegaram cuspir na ca 
ra"; d) de volta da prisão, Maurer conseguiu licença do Chefe de Polícia para contratar 
trabalhador® com o fim de construir sua casa , mas o Subdelegado os vigiava constante - 
mente, e "mesmo sabendo que nunca havia reunião", permitiu que na casa de Maurer ficas
sem apenas 3 trabalhadores; e) estragaram a roupa posta para secar do colono Nicolau 
Barth, e mais 40 milheiros de abelhas e cinco animais de montaria do mesmo dono; espan
caram seu filho; incendiaram uma cerca de roça de Carlos Luppa; f) durante a segunda 
prisão, os "mucker" foram muito insultados, atê pelos Inspetores; em Sapiranga e no 
minho para SaoLeopoldo, seus cavalos foram maltratados, três deles inutilizados e 
morto: "por isso viemos pedir justiça".

0 abaixo-assinado foi redigido em alemao por Klein, que sugeriu a Maurer o fizesse 
publicar num|dos jornais de língua alema do Rio de Janeiro, e o mandasse traduzir (104). 
João Jorge viajou por terra atê o Rio de Janeiro, em companhia de dois "mucker", e en - 
tregou a petição diretamente ao Imperador, em alemao. Maurer fez mais duas viagens ao 
Rio: umajem fevereiro^de 1874, para saber do andamento do abaixo-assinado, e a outra 
provavelmente depois de março, quando o documento foi indeferido. Fez todas as viagens 
por ordem de Jacobina, sendo acompanhado por mais dois "mucker". (105).

0 abaixo-assinado percorreu a seguinte trajetória: a 27 de dezembro de 1873, 
enviojlo pelo Ministro d’Estado dos Negócios da Justiça ao Presidente da Província, 
ra informar"; a 2QÓe janeiro de 1874, estava em mãos do Chefe de Polícia, em Porto Ale
gre; dois dias depois, com o Subdelegado de Polícia, em São Leopoldo, sempre "para infor 
mar".

0 Subdelegado - não Spindler, mas seu suplente-informouja 26 de janeiro^ que: a) a 
primeira prisão de Maurer foi realizada pelo Chefe de Polícia, portanto não pertencia ã 
jurisdição local; b) os "mucker" nao foram injuriados ou insultados pelo povo ou autor^ 
dades; c) as ocorrências com Nicolau Barth e Carlos Luppa eram de natureza particular , 
e nao houve queixas legais destes colonos; d) o Inspetor João Lehn vigiava a casa de 
Maurer, por ©rdem de Spindler, pois João Jorge estava proibido pelo Chefe de Polícia 
de fazer reuniões em sua casa; a vigilância incomodava a Maurer, que continuava a pro 
mover as reuniões; por isso, os "mucker" praticaram o atentado contra Lehn; para prote
gê-los, Spindler^- os prendeu; e) talvez os "mucker", quando presos, tivessem sido inju
riados por alguma pessoa do povo, o qual estava exacerbado, e a autoridade não pode con 
ter; f) os "mucker" desobedeciam ãs autoridades, ameaçavam-nas e andavam armados.

0 Delegado de Polícia Lúcio Schreiner, dois dias depois, endossou as informações 
do Subdelegado, insistindo em que as queixas eram oriundas da inimizade dos "mucker" p_e 
lo Subdelegado eInspetores, por causa da vigilância destes â casa de Maurer. Acrescido 
dessas informações, o abaixo-assinado percorreu, então, o caminho inverso: foi para as 
mãos do Chefe de Polícia, daí para o Presidente da Província e deste para o Ministro da 
Justiça Manoel Antonio Duarte de Azevedo, que, a 2 de março de 1874, deu o veredito fj^ 
nal: "â vista das informações, nada hã que deferir" (106).
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dezembro de 1873. Embora isto tenha se tornado claro pela própria narrativa, é útil ana 
lisar o assunto com um pouco mais de atençao, porque esta divergência de comportamento- 
ajuda a entender as forças atuantes no movimento "mucker".

As autoridades de Sao Leopoldo, no período citado, opuseram-se aos "mucker" por to 
dos os meios. Foram elas que chamaram a atenção das autoridades provinciais para a "pe- 
riculosidade" dos adeptos de Jacobina; para tanto, espalharam suposições, ou endossaram 
as suposições dos colonos - como a de que Jacobina praticava "atos abusivos e escandalo 
sos" -, e carregaram com negras tintas o clima de tensão existente na colónia. Após 
soltura dos"mucker" (para elas, inesperada) promoveram uma reação em cadeia contra 
seguidores de Jacobina.

Apegando-se e levando a extremos um aspecto provavelmente formal na ação do Chefe 
de Polícia - a assinatura pelos "mucker" do termo de bem viver - passaram a vigiar cons 
tantemente os "mucker". Fizeram repetidas visitas e revistas ã casa de Maurer, desabo - 
nando quem lã estivesse (107); proibiram\8eiíequentarem a casa de Jacobina; obrigaram 
Nicolau Barth a assinar termo de bem viver, e quando este visitou Maurer, prenderam-no 
por transgressão de compromisso assinado evbondenaram a 30 dias de prisão (108).

Os "mucker" e Klein atribuem ãs autoridades locais ainda outras ações hostis, co 
mo por exemplo: a) esfaqueamento do cavalo de Jorge Robinson pelo Inspetor de Quartei 
rão Carlos Feltes, após a festa Pentecostes de 1873; b) "insultos e infâmias" proferi - 
dos durante a segunda prisão dos "mucker"; c) morte de .um cavalo e inutilização de 
mais três, durante a segunda prisão (109). Estas últimas atitudes foram negadas pelas 
autoridades.

Nesta epoca - como se verá mais adiante - as pessoas e propriedades "mucker" esta
vam sendo alvo de contínuos ataques, injúrias,saques e roubos, por parte de seus oposi
tores mai^exaltados. As autoridades locais nao os defenderam nem abriram inquérito para 
a localizaçao dos culpados; quando os "mucker" fizeram queixas legais contra seus agres 
sores (e está provado que as fizeram), nao tomaram conhecimento delas. Em contraparti - 
da, puniram com o recrutamento cinco adeptos de Jacobina, acusaram os Sehn de atentado 
ao Inspetor de Quarteirão e detiveram 33 "mucker" sob alegação de defendê-los do povo 
(se este argumento fosse valido, seria o caso de primeiro perguntar aos "mucker" se de 
sejavan ser "protegidos"...).

Relembrando o comportamento das autoridades provinciais no período, percebe-se a 
diferença. Nada leva a crer, durante a primeira visita do Chefe de Polícia, que o Pres^i 
dente da Província desse grande importância aos acontecimentos no Ferrabraz. Tratava-se 
de um caso de rotina, vindo â tona graças â intervenção de um obscuro funcionário da po 
licia local, que nao parecia revestido de maior gravidade. A visita do Chefe de Polícia 
foi mais para conferir, acalmar os ânimos e, de preferência, apaziguar tudo o mais rapji 
damente possível, para nao chamar a atenção da oposição para o caso (110). A única pre£ 
cupaçao realmente manifesta foi verificar se Maurer e adeptos tinham intenções políti - 
cas, e|juais seriam (se pertenciam ã oposição - Partido Liberal -, ou, mais do que isto, 
se eram subversivos, no sentido de perigosos para a manutenção do status quoj. Foi prin 
cipalmente apoiado na informação de que "nenhum fim político tinham semelhantes reu
niões", e não havia "mão oculta" dirigindo os "mucker", que o Presidente da Província 
concluiu serem eles inofensivos (111).

A ação posterior do Chefe de Polícia e Presidente da Província (agiam de comum 
cordo neste período) revela que mantiveram ate dezembro a mesma opinião sobre os 
"mucker", não acreditando que a questão fosse avante e representasse problemas: concedei 
ram ^ffaurer licença para construir a casa ( o que redundaria em "mucker" sempre lã); 
não emitiram opinioes oficiais sobre os boatos ( dos quais foram informados), de que os 
"mucker" teriam relação com as mortes de Pedro Hirt e Jacob Kraemer; discordaram da prjí 
são dos 33 "mucker", libertando-os e advertindo as autoridades locais; e liberaram os 
recrutados. As três últimas atitudes revelam conflito aberto com as autoridades locais 
(112). Se anteriormente o Chefe de Polícia e o Presidente da Província se limitaram a 
uma atitude deomissao, em dezembro intervieram contra as autoridades de Sao Leopoldo, 
valendo-se de sua posição hierarquicamente superior.

Pósteriormente, como se verã, esta situação sofrerã modificações. As razoes do com 
portamento das autoridades locais e provinciais e da divergência entre elas, nesta épo
ca, serão abordadas nas conclusões, por se tratar de assunto que implica na analise de 
fatores de ordem mais geral.
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"a autoridade nao pode tudo prevenir"

"Enquanto aos Muckers se reuniam para suas orações e preleções bíblicas, vindos 
de todas as Picadas, longínquas, os contrários roubavam-lhes nos potreiros os cavalos 
ate o sabugo, soltavam-lhes o gado nas grandes e prosperas plantações, centos de col 
meias cheios eram revirados e deitados ao chao (...) a roupa nos cuaradores era ras 
gada e feita em pedaços; naturalmente tudo bem ãs ocultas e sem testemunhas ..."(1137

0 trecho acima descreve com propriedade as linhas mestras da reaçao contraria 
"mucher", por parte da populaçao local, no período de maio a dezembro de 1873. Em 

relaçao ã fase anterior, esta reaçao ampliou-se, passou a contar com mais açoes e 
maior numero de pessoas, e aprofundou-se (represálias diretas e mais violentas). 0 
uso da violência pela populaçao contra os "mucker" ê fato novo: anteriormente, havia 
sido utilizada somente por autoridades locais. Ê exatamente contra esta violência 
que os "mucker" representaram ao Imperador, estabelecendo o mês de maio de 1873 
o inicio de seus sofrimentos: "e assim estamos nos e outros sofrendo desde Maio 
corrente ano" (114).

Nao foi possível reconstituir grande parte das açoes contrarias aos 
por causa da pobreza da documentação: a maioria das referências ao assunto ê 
enquanto as alusões mais específicas partiram dos proprios "mucker", algumas sem 
firmaçao de outras fontes. Serão apresentadas apenas as represálias confirmadas 
pelo menos duas fontes, de origem diversa.

Sabe-se que as pessoas e propriedades "mucker" foram várias vezes alvo de 
ques adversários. O que aconteceu a Nicolau Barth-"estragaram uma porção de roupa 
branca que se achava estendida no quintal cortando-a em pedaços (...) estragaram 
milheiros de abelhas" - repetiu-se com pelo menos mais três "mucker". Foram tosadas 
crinasje colas de cavalos de outros adeptos de Jacobina, e roubados cavalos, bois, rou 
pas e dinheiro. 0 que fizeram a Carlos Luppa - "atacaram fogo em uma cerca de roça" - 
fizeram também a outros adeptos, chegando inclusive a tocar fogo em roças inteiras de 
dois "mucker" (115). Os ataques realizavam-se geralmente ã noite; quando de dia, na 
ausência de seus proprietários.

Quando os "mucker" saíam ás ruas, eram constantemente ofendidos e ridiculariza- 
"insultavam onde encontravam um de nos" -, perseguidos e atacados - "atacando 

uns no passeio, dando de rebenque, a outros atirando-os com pedras". Comprovadamente 
foram insultados e atacados Maurer ( várias vezes, o alvo principal dos adversários), 
Jorge Robinson, Nicolau Barth, Rodolfo e Martinho Sehn e Carlos Einsfeldt. Por oca. 
siao das duas prisões dos "mucker", especialmente da segunda, as ofensas e ataques fo. 
ram maiores. Os documentos "mucker" mostram isto, e o Chefe de Polícia confirmou,quan 
do da|primeira prisão. As autoridades locais, que sempre negaram as injurias e ofensas 
por parte da populaçao, chegaram a admitir, por ocasiao da segunda prisão, que " e 
possível que uma ou outra pessoa do povo (...) lhes dirigissem (aos mucker) algumas 
palavras incovenientes,porque a autoridade nao podia tudo prevenir" (116).

O fato concreto ê que a populaçao das Picadas estava irritada contra o grupo de 
Jacobina e o agredia constantemente: " e quando um dos muchers protestava era pior, a 
ponto de qualquer um se sentir humilhado e procurar engulir sua raiva até atingir a 
saturaçao", escreveu Noê. Os ânimos, de parte a parte, estavam exaltados.

Ê muito difícil para esta fase, devido a falhas da documentação, relacionar os 
autores das represálias, seu numero, representatividade, motivações, posição social , 
etc. Mas alguns aspectos podem ser melhor precisados.

Em primeiro lugar, as "pessoas mais consideradas e distintas" da populaçao . 1£ 
cal (políticos, religiosos, setores médios e grandes comerciantes, artesaos e agricujL 
tores) preferem utilizar-se neste período, de meios de açao de caráter legal: os aba^i 
xo-assinados, dirigidos ã Presidência da Província. 0 primeiro destes documentos foi 
comprovadamente assinado por "pessoas mais consideradas"(basta lembrar que foi encabjí 
çado porun Pastor e um Professor). 0 segundo provavelmente também o foi, pois propu 
nha comprar ã vista as terras dos "mucker", que^ãquela epoca, com a expansao da colo
nização, estavam valorizadas: colonos, médios, mesmo em grupo/, nao poderiam adquirí- 
las^; todas, especialmente ã vista (117). Nao se sabe se esta camada "distinta" da po_ 
pulaçao também promoveu ou participou das investidas diretas ãs pessoas e propriedades 
"mucker": se o fizeram não pretendiam torná-lo público, fazendo questão de marcar sua
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'mucker".
Outro aspecto a precisar e a parcela da populaçao favorável aos "mucker" no 

ou omissa quanto ao assunto. A maior parte dos estudiosos do movimento afi_r 
i aos "mucker". Ja se esclareceu 

alargamento e um aprofundamento da reaçao da popjj 
para este mesmo período, nao e correto dizer 
como um todo era contrária aos adeptos de Maurer,

período, 
ma que a colonia germânica do Estado era contrária 
que no período em questão houve um 
lação local contra aos "mucker". Mas, 
que "a colónia germânica do Estado"

194- 
presença com os nomes em abaixo-assinados, uma formula legal que demonstra confiança 
na açao das autoridades provinciais.

Ê possível que a iniciativa dos abaixo-assinados tenha sido promovida pelas au 
toridades locais, ou tivesse estreita ligaçao com elas: o primeiro documento deu mar 
gem a que estas autoridades denunciassem os "mucker" ao nível provincial, enquanto o 
segundo foi redigido numa epoca em que estas mesmas autoridades estavam em situaçao 

na "exacerbaçao" do povo, e 
que Lúcio Schreiner tentou justificar sua

II

epoca em que estas mesmas autoridades estavam 
embaraçosa frente ao Chefe de Polícia; foi apoiando-se 
na existência do segundo abaixo-assinado, 
iniciativa de prender os "mucker".

Outro aspecto a precisar e a reaçao 
ria aos "mucker". Enquanto outros setores 
tada limitaram-se a endossar os abaixo-assinados 
ciantes tem, neste período, atuaçao mais ativa contra 
comerciantes assinaram a primeira petição contra os 
Kraemer, cuja morte foi atribuída 
opositores"), era comerciante, 
te o grupo (118). Esta oposição cerrada dos comerciantes se tornará ainda mais clara 
pósteriormente, quando os "mucker" reagem a ela. Os motivos, tanto da oposição dos 
comerciantes quanto da represália "mucker" - um dos pontos-chave da questão - serão 
analisados nas conclusões.

0 clero catolico e protestante, neste período, intensificou o combate ao grupo 
de Jacobina. Continuou suas predicas diárias contra aos "mucker", fez ameaças aos 
adeptos, tentou dissuadi-los de suas ideias e, principalmente, uniu-se ãs autoridades 
locais no^ombate ao grupo. Foi um pastor quem encabeçou o primeiro abaixo-assinado,e 
partiu de um padre jesuíta de Sao Leopoldo uma queixa escrita dirigida ã Presidência 
da Província, pedindo "providências imediatas contra esta mulher demente e estes he 
reges, para bem da religião e da família" (119). 0 clero foi neste período, uma for 
ça poderosa e perseverante no combate aos "mucker".

Existe uma distinção clara entre o comportamento das "pessoas mais considera - 
das" e do resto da populaçao em relaçao aos "mucker". 0 clero, autoridades civis, po 
líticos, comerciantes,agricultores e artesaos abastados repeliram os "mucker" basea
dos em duas principais razoes: a de que eles faziam pregações heréticas, contrárias 
aos ensinamentos religiosos e a de que provocavam a dissolução de casais e das famí 
lias. Esta segunda afirmaçao, como se vera adiante, tomara depois um caráter bem con 
ereto, com as acusações aos "mucker" de promoverem orgias sexuais. Nesta época, as 
críticas se referiam às brigas geradas dentro de uma mesma família, quando um membro 
queria aderir aos "mucker", e outro era contrário ao grupo (120).

A maior parte da populaçao local - as "pessoas menos consideradas", por assim 
dizer - fazia dos "mucker" neste período uma imagem diferente. 0 povo criou uma fan
tasia do grupo de Jacobina e passou a temê-la. Achava que os "mucker" eram muitos, 
vindos de vários lugares, e estavam todos armados, dispostos a destruir Sao LeopoJL 
do. Tinham ate construído uma fortaleza para este fim. Achavam que Jacobina estava 
endemoniada. Cb adeptos a seguiam porque estavam enfeitiçados. Tinham sido inclusive 
obrigados a fazer um pacto de morte com o proprio sangue. Os "mucker" tinham sumido 
com Kraemer, obrigado o velho Hirt a se suicidar e quiseram matar Lehn. Eles tinham 
parte com o diabo. Por isto deviam ser combatidos (121).

E importante notar, entretanto, que a imagem dos "mucker" pela po
pulaçao, se nao era compartilhada pela elite, foi muitas vezes sugerida ou utilizada 
por esta mesma elite. As autoridades locais nao so nao contrariaram os boatos, como 
se serviram deles para jjstif içara» ãs autoridades provinciais a importância da ques^ 
tao e a justiça de suas atitudes. Assim ê que os "mucker" foram presos, em dezembro, 
para serem defendidos do povo "exacerbado"; a primeira visita do Chefe de Policia 
foi solicitada por causa do "terror" da populaçao; as mortes de Hirt e Kraemer nao 
foram investigadas - deixando-se continuar o boato de que os "mucker" eram culpados; 
e a noção de que Jacobina estava endemoniada partiu, como já se viu^do proprio cLe 
ro. As autoridades locais, neste período, escudaram no povo sua oposição efetiva 
aos "i

homogenea dos comerciantes locais, contrá 
constituídos por gente economicamente abas 

ou se omitiram na questão, os comer 
os "mucker". Pelo menos seis 

primeira petição contra os adeptos de Jacobina; Jacob
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5. Comportamento dos Rebeldes - 
"mucher" ^d. Pedro II).

A partir <h primeira prisão (maio de 1873), os adeptos de Jacobina enfrentaram , 
por parte da populaçao e das autoridades locais, um tipo de repressão constante, 
nizado e violento. A esta modificação da realidade exterior responderam com 
orais, petições e abaixo-assinados ãs autoridades locais. Estas, entretanto, 
ram ou indeferiram os pedidos (122).

Presos pela segunda vez, pressionados pela populaçao e ameaçados pelo segundo 
abaixo-assinado dos moradores os "mucker" apelaram para aquele que se lhes afigurava 
a figura mais importante do País, o Imperador D. Pedro II: "quando os ataques começa 
ram a se tornar cada vez mais fortes, a família Maurer se viu obrigada a apelar para 
o mais alto tribunal. Então três homens foram ao Rio, ao Imperador..."(123).

0 abaixo-assinado a D. Pedro, como todas as outras queixas, foi redigido 
Joao Jorge Klein. Este diz ter tido dificuldade em elabora-lo, porque "nao foi tarefa 
facil conseguir que Maurer explicasse as finalidades do seu movimento. 0 proprio Mau 
rer nao sabia bem o que queria. Os acontecimentos ja tinham há muito alcançado propor 
çoes tais que fugiam à direção do seu fundador." Uma vez terminado o documento, 
Maurer nem os assistentes estavam satisfeitos com o seu conteúdo, porquanto as 
tas revelações da Bíblia e as aparições sobrenaturais ficavam em segundo plano, 
sar disto, foi aceito" (124). Conclui-se daí que os "mucker" 
Imperador o que consideravam essencial no seu caso: as 
sobrenatural das pregações de Jacobina. Talvez desejassem dizer que este era o motivo 
das perseguições: íles eram inspirados e abençoados por Deus, por isto os "desordei - 
ros e intrigantes" os|perseguiam. Mas, graças ã influencia de Klein, o abaixo-assinado 
nao tocou no aspecto religioso da questão, limitando-se a enumerar as queixas contra 
ataques e injurias. Klein era homem instruído e experiente, devia saber que do ponto 
de vista do aparelho de justiça governamental, realçar a faceta religiosa seria com 
plicar a situaçaa>dos próprios "mucker".

0 documento é muito incompleto quanto às queixas que apresenta, pois deixou de 
enumerar vários ataques sofridos pelos "mucker". E foi assinado por apenas 31 pessoas 
- com exceção de Karl Maurer Jr., todos haviam sido presos em dezembro -, quando 
sabe que o grupo era na época muito mais numeroso. Isto revela a pouca pratica 
"mucker" em questões legais de justiça, apesar da interferência de Klein (125).

De qualquer forma, o que este documento e as outras queixas demonstram e 
mudança no comportamento dos "mucker": a partir de maio de 1873, utilizam-se dos 
cursos legais do aparelho de justiça para se defenderem. Aceitam como legítimo o 
der das autoridades constituídas pelo mundo que rejeitaram, e 
ça para a solução do seu caso, 
restringem a margem de credito, passando a acusar as autoridades locais de omissão. 
No final, resta como única esperança o Imperador: quando os "mucker" tomam conhecimen 
to de que sua petição a D. Pedro II fora indeferida, rompe-se o último elo de ligaçao 
e confiança entre eles e o resto do mundo.

Tanto é verídico que o abaixo-assinado representou o ultimo laço de união 
"mucker" como mundo dos "malvados", que no período ora em estudo acentuaram-se 
atitudes de afastamento da vida da colónia por parte dos adeptos de Jacobina. Se ante^ 
riormente já tinham deixado de votar, de frequentar os acontecimentos sociais, e as 
igrejas e escolas, agora completaram o ciclo de afastamento. Além de manterem as ati- 
tudesfanteriores, passaram a prescindir totalmente de padres e pastores, pois Jacobina 
e quem ministrava os sacramentos: todas as crianças nascidas de pais "mucker", a pa_r 
tir destejperíodo, foram batizadas por ela. E há notícia de pelo menos um casamento 
que realizou: o dos "mucker" Maria Sehn - filha de Joao Sehn - com Henrique Guilherme

I 35 
porque: a) os documentos sao unanimes em afirmar que depois da primeira prisão dos 
"mucker", o grupo aumentou muito em número; b) nao se registraram represálias, injúri 
as, ofensas o^açoes coletivas opostas aos "mucker", neste período, em outras áreas dc? 
colonização, e em áreas predominantemente luso-brasileiras; c) a população da cidade 
de Sao Leopoldo, nesta época, também nao atacou ou injuriou os "mucker", limitando-se 
alguns de seus membros a endossarem os abaixo-assinados; a reaçao contrária 
trou-se no 49 e 59 Distritos de Sao Leopoldo. Somente mais tarde a oposição se 
derã a outras áreas da Província.
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Gaelzer, filho de um comerciante do município de Taquara. Nao se conhecem detalhes da 
cerimonia, nem sua data exata, mas foi provavelmente realizada neste período, porque 
em maio de 1874 c|filho do casal, um menino, já era nascido (126). Maurer justificou - 
assim esses_casamentos: "Mas serão bons todos os casamentos efetuados por pastores? 
Por que então as inúmeras questões entre os casados? Os casamentos devem ser realiza
dos no céu." (127). A realizaçao de casamentos e batismos por Jacobina representou 
mais um rompimento com o mundo exterior, além de revelar amadurecimento das idéias re 
ligiosas do grupo, que passou a ser totalmente autónomo neste terreno.

Nesta epoca, os "mucker", começaram a adquirir armas. Numa das revistas à 
de Maurer, em outubro de 1873, foram localizadas 22 armas (em maio, nada havia 
encontrado). Embora se tratasse de espingardas de caça, poucos revolveres e pistolas 
de carregar pela boca, de pequeno alcance, sua existência revela, por parte dos 
"mucker", a intenção de, senão atacar futuramente seus adversários, pelo menos se de 
fender com armas.

Ao lado destas atitudes, os "mucker" tomaram medidas que solidificaram a coesão 
interna do grupo: a nova casa de Maurer foi construída em regime de mutirão; nesta é 
poca, passaram a ser cobradas contribuições em dinheiro de todos os "mucker", fixadas 
de acordo com o rendimento de cada um. Segundo Schupp, "bem poucos eram os que, no 
ardor de seu entusiasmo, se limitavam a contribuir com a quantia que lhes era marca 
daj_ a maior parte dava muito mais do que se lhes pedia, porfiando assim cada qual por 
exceder aos outros em despreendimento e espírito de sacrifíciò’’(128) . Nesta época, o 
dinheiro parece ter sido empregado na construção da nova casa, na compra de armas e
munições, e nas viagens de Maurer ao Rio de Janeiro. As doaçoes, alem de solidifica - 
rem a união entre os adeptos - pois os identificava como um grupo -, tinham também um 
aspecto de "despreendimento", ou seja, de desprezo^ pela riqueza, padrão social que 

vida da colónia.
"mucker" a volta de Joao Jorge e Jacobina da prisão foi motivo de muita 

alegria e de um redobrar de confiança em seus líderes. Enquanto o casal estava preso, 
espalhou-se pela colónia a notícia de que ficaria detido por muito tempo. Pedro 
Schmidt chegou a afirmar que a pena duraria 14 anos. Quando Jacobina e Joao Jorge 
gressaram poucos dias depois, foi uma vitoria para os "mucker". Desta vez os 
venturados" venciam os "malvados", as palavras de Jacobina estavam certas: 
dez incrível espalhou-se pela colónia a notícia do regresso do casal milagreiro, 
vocando aqui (entre os "mucker") uma alegria sem limites (...) Os visitantes ao Fer- 
rabraz nao se faziam esperar. Iam apresentar ao casal idolatrado as manifestações de 
pesar pelos desgostos sofridos e, ao mesmo tempo, os parabéns pelo feliz regresso" 
(129).

Desde então, como se pode comprovar pelos documentos, a figura de Jacobina come 
çou a sobressair sobre a de Maurer, a ser realmente identificada com a revelaçao divj^ 
na,e este aspecto passou a contar cada vez mais. 0 que Jacobina ordenava, cumpria-se 
imediatamente: foi para obedecê-la por exemplo, que Henrique Guilherme Gaelzer deixou 
de realizar uma projetada viagem ã Alemanha. E Jacobina ordenava também a Maurer: foi 
por ordem dela que Joao Jorge viajou três vezes para o Rio de Janeiro. Agora os colo 
nos quase nao procuravam Maurer para curã-los, e sim Jacobina - era através dela que 
Deus falava (130).

0 declínio da liderança de Joao Jorge coincide com as primeiras notícias de br_i 
gas entre o casal. As fontes sao confusas a este respeito: umas dizem que Maurer " co 
meçou a fazer pouco caso" de Jacobina, Maurer "nao estimava mais" sua mulher, outras 
que Jacobina "estava descontente com o marido", "decepcionara-se com ele" (131).

0 exame de documentação demonstra que João Jorge Maurer mostrava-se confuso com 
o desenrolar da questão "mucker", como se os acontecimentos tivessem assumido propor 
çoes maiores do que ele imaginara: "Maurer nao tinha mais controle da situaçao", es 
creveu Klein (132). Descrito unânimemente como homem esperto, mas bonachao, tranquilo 
e de boa-paz, Maurer parecia temer o rumo dos acontecimentos. E tratou de agir com 
cautela: "a reaçao por parte de Maurer sofreu uma forte moderaçao", diz Noê. Segundo 
Schupp, isto teria desagradado muito a Jacobina. Ela se irritou e se decepcionou com 
o marido quando este, por exemplo, concordou em assinar o termo de bem viver para po 
der sair da primeira prisão (enquanto isto, o "mucker" Jaco Mula, preso em Sao Leopo_l 
do, recusava-se a assinar o termo, so o fazendo depois de saber que Maurer já assina
ra o seu). Hesitante e cauteloso, e talvez negligente em muitos casos, Maurer " nao 
podia mais manter sua casa limpa" (133). Jacobina - que continuava altiva, dedicada à 
causa, disposta a ir ate o fim (Noê chega a dizer que "o unico caminho aberto que ela 
via era o de se matar") - começou a achar que o marido "não estava ã altura de sua vo 
caçao, nao sendo capaz de levar a cabo uma empresa de tao alta monta quanto a sua" -
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(134). Parece que muitos "mucker" pensavam como Jacobina. Aos poucos, 
Joao Jorge Maurer começou a declinar dentro do grupo.

Mas e preciso nao subestimar a influencia de Maurer nesta época. Se 
às ordens de Jacobina - só através dela Deus falava -jSe nao era mais tao prestigiado 
quanto a mulher, continuava neste período indubitavelmente, a ser o "homem forte" do 
grupo (Klein, em sua indecisão, nao assumira a liderança efetiva). Foi João Jorge o 
encarregado de levar o abaixo-assinado ao Imperador; antes de Klein redigir o documen 
to, perguntou a ele, e nao a outro, as finalidades dos "mucker"; Maurer continuava a 
ser oorganizador das reuniões; era ele o alvo principal dos ataques e injúrias da po 
pulaçao; ele ê que foi preso pela segunda vez (Jacobina, não). Portanto, se Jacobina 
ja se firma como unico líder verdadeiramente carismático, para ela e para os "mucker" 
Maurer continua a desempenhar um papel importante.

Nesta epoca, Jacobina gostava de ler e interpretar para o grupo principalmente 
o Capitulo 11 do Evangelho de Mateus. Os "Mucker" acreditavam, agora mais do que nun
ca, que Jacobina fora enviada a eles por Deus, e ela própria lhes dizia: "Eis que eu 
envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho". Jacobina curava, fa 
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todos que estais aflitos sob o fardo,e

ce tímida, uma sõ vez, quase imprecisa. A atitude 
relaçao ã populaçao e autoridades comprova isto na 
epoca de Joao Batista ate o presente, o reino dos < 
violentos que o conquistam" 
que prevalecera posteriormente - jã se esboçava, 
primeiras armas do grupo.

Nao há notícias, para este período, de qualquer mudança no tipo de atividade e 
conomica dos"mucker". Continuaram a se dedicar ã agricultura, ás vezes também ao arte 
sanato, vendendo ou trocando em parte seus gêneros. Parece que alguns comerciantes re 
cusaram-se a negociar com os "mucker", mas ao que tudo indica esta atitude nao foi ge 
neralizada (140). Ao nível económico, portanto, os "mucker" não tomaram qualquer ini
ciativa, embora continuassem a pregar que "o comercio ia se acabar" e a desprezar o 
dinheiro. Mantiveram nao so as mesmas atividades, como nas mesmas bases (nao ha notí
cia, por exemplo, de cooperativas ou iniciativas do gênero por parte do grupo nesta e 
poca).

Entre maio e dezembro de 1873, os

salvarem - Jacobina pregava 
tinham renegado:

"Depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande numero 
milagres, por terem recusado arrepender-se: Ai de ti, Corozaim! Ai de ti Betsaida! 
Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos 
vosso meio, há muito tempo elas teriam feito penitência sob o ciclício e a cinza. Por 
isso vos digo: no dia do julgamento havera menor rigor para Tiro e Sidônia do que pa 
ra vos! E tu, Cafarnaum, serás elevada ate o ceu? Nao! Serás atirada atê o inferno! 
Porque, se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, 
subsistiria atê este dia. Por isso te digo: no dia do julgamento haverá menor rigor 
para Sodoma do que para ti!" (138).

A segunda noção nova ê a de que os verdadeiros seguidores do Senhor- os "muckei11 
- so conquistariam o reino dos cêus por meio da força. Nesta epoca, esta noção aparjs 
ce tímida, uma só vez, quase imprecisa. A atitude em geral pacífica dos "mucker" em 

pratica. Mas Jacobina leu? Desde a 
ceus e arrebatado ã força e sao os 

(139). A ideia de usar a violência para salvar a alma - 
Justifica-se, assim, a compra das

"Mucker" acreditavam, agora mais do que
que Jacobina fora enviada a eles por Deus, e ela própria lhes dizia: "Eis que 

o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho". Jacobina curava, 
zia milagres, anunciava na Terra o reino futuro: "Ide e contai a Joao o 
e vistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos sao limpos, os surdos ouvem, 
mortos ressucitam, o Evangelho e anunciado aos pobres...". Os pobres, os humildes, 
sofredores - os "mucker" - ê que entrariam no reino dos ceus: "Eu te bendigo, Pai, 
nhor do Ceu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e 
revelaste aos pequenos (...) Vinde a mim, vós 
eu vos aliviarei" (135).

Jacobina procurava demonstrar aos colonos, através de fatos concretos, 
pregações estavam certas. Assim, quando em 26 de setembro de 1873 um meteorito 
na freguesia próxima de Santa Cristina do Pinhal, causando grande alvoroço entre 
colonos, Jacobina lhes assegurou que o fenômeno "era o prenúncio do fim do mundo 
ximo" (136). E no início de outubro do mesmo ano, quando chuvas torrenciais cairam du 
rantes tres dias sobre Sao Leopoldo, causando enormes prejuízos, Jacobina anunciou 
que aquilo era|um aviso dos cêus, e "só a rogos seus Deus mandaria baixar as águas 
(137).

Existem neste período duas noçoes novas ■ 
de que os habitantes de Sao Leopoldo sofreriam 
outros no dia do julgamento final, porque lhes tinha sido dada a oportunidade de 

o "verdadeiro sentido da Bíblia"
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0 ano de 1874 iniciou-se com demissões das autoridades policiais, 
Sao Leopoldo quanto da capital.

0 primeiro problema surgiu com o Subdelegado do 49 Distrito^Cristiano Spindler. 
Como se sabe, Spindler fora encarregado, junto com o Inspetor Lehn, de vigiar a casa 
de Maurer e impedir a realizaçao das reuniões. Numa de suas revistas ao Ferrabraz, o

II

1. Tranquilidade e Tensão - "Restabelecendo-se enfim o sossego..." 
dente da Província). "E indispensável que haja aqui uma força respeitável... 
cio do Chefe de Polícia).
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ro e parte do de fevereiro de 1874, Lúcio afastou-se do cargo de Delegado de Policia, 
sendo substituído pelo suplente Guilherme Haertel (146). Schreiner tinha razoes para 
estar descontente. Todas as suas iniciativas no sentido de reprimir energicamente os 
"mucker" esfacelaram-se ante as decisões provinciais em contrário. Lucio Schreiner e 
ra um Delegado desautorizado perante a populaçao: prendeu os "mucker", recrutou-osjso- 
licitou forças militares para Sao Leopoldo; o governo ignorou seus pedidos ou - o que 
era pior para ele - revogou suas decisões, deixando-o inteiramente sem força. A 13 de

Nicolau Barth, porque este transgredira o 
Maurer (141).

Em meados de dezembro, 3 "mucker" foram "ã casa do Subdelegado Spindler 
e ordenar sob peia de haver balas, que dentro do prazo de três dias lhes fizesse entre 

em casa de Maurer, e a soltura de Nicolau Barth". (142). 0 
, e "nao julgando segura a sua existência no lu 

gar',’ retirou-se para Santa Maria da Boca do Monte, onde tinha parentes. Nao se sabe 
a data exata cé sua fuga, mas a 26 de janeiro nao ocupava mais o cargo^que passou a 
ser exercido pelo seu suplente Filipe Bender (143). Durante todo o resto do movimento 
"mucker", Spindler manteve-se afastado.

A questão das armas apreendidas nao cessou com a fuga de Spindler. A 14 de 
neiro de 1874, cinco "mucker" dirigiram uma veemente petição ao Presidente da Provín
cia, solicitando "ordens ãs autoridades policiais do município de Sao Leopoldo (para) 
que sejam entregues as armas de propriedade dos suplicantes (...) e também suas 
cas, instrumentos que necessitam todos os lavradores para carnear seus animais", 
pois de afirmar que os "mucker" nao perturbavam o sossego e tranquilidade publica, 
que esta ideia era partilhada apenas por " 
picamente estão enxergando os 
vas que trazem consigo", o documento terminava dizendo que os 
ra a autoridade do Presidente da Província porque nao tinham 
das autoridades locais" (144). A 5 de fevereiro de 1874, o 
feriu o documento, mandando "entregar a Jaco Fuchs e outros, conforme requereram, 
armas que lhes foram tomadas, assinando eles porem um termo de segurança" (145). 
curto tempo es "mucker" obtinham duas vitorias: a fuga do Subdelegado Spindler e a de^ 
voluçao de suas armas.

0 seguncb problema disse respeito a Lucio Schreiner. Durante todo o mes de jane^i

Mas ainda ha vestígios de ligaçao com o mundo: os "mucker" formaram um grupo ã 
parte, porem ainda conviviam com os outros ao nível economico e, mais do que isto, a 
inda esperavam alguma coisa deste mundo. Por isto, procuraram nao usar de violência 
(o atentado ã Lehn, como já se sabe, ê duvidoso quanto ã autoria; se foi praticado pe 
los "mucker", foi por um grupo pequeno e fechado). Noe resumiu bem: 
ravam aincfa receber uma ajuda do governo, pois eles haviam tomado cuidado 
meter faltas."

Mas o elo de ligaçao com o mundo era frágil. Para manter-se, dependia da retra- 
taçao do mundo, dependia do Imperador reconhecer que os "mucker" era injustiçados e 
tinham sede de justiça. Dependia do mundo, senão aderir, pelo menos coexistir com os 
que acreditavam em Jacobina, na divindade de Jacobina e nas pregações de Jacobina.
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janeiro, Schreiner pediu demissão. 0 pedido foi negado pelo Presidente da Província, 
que aproveitou a ocasiao para contemporizar, elogiando o Delegado pelos "tão bons ser 
viços que ate aqui tem prestado" (147). Atendendo a pedidos, Schreiner concordou em 
reassumir o cargo em meados de fevereiro. Mas em junho de 1874, desgostoso com o rumo 
dos acontecimentos, demitiu-se definitivamente (148).

Os "mucker" devotaram a Schreiner, primo de Jacobina, uma raiva toda especial. 
Acusaram-no de responsável pelas perseguições que sofriam, e o ameaçaram varias vezes. 
Pode-se perceber algumas ideias dos "mucker" a respeito do Delegado por uma carta de 
Carolina Mentz, irma de Jacobina, dirigida a Schreiner, datada de 27/12/1873. Como to 
da a correspondência dos "mucker", foi redigida por Joao Jorge Klein.

Depois de afirmar que Schreiner era pior que os "bugres3, que levam a confusão 
e desordem onde entram, carregam o que lhes apraz e destroem o que nao podem carregar 
consigo", e de chamar Schreiner de mentiroso, por ter incluído o nome de Klein numa 
relaçao de nomes de "mucker", a carta diz textualmente: "Julgou Vmcê. talvez que, pro 
cedendo como procedeu, chegaria a brasa ã sua sardinha, alcançando o galardao tao al
mejado. Engana-se, porem: Muitos vao buscar la e saem tosquiados. Quando Vmce. tiver 
conseguido expulsar-nos do país, então, sim, farã carreira desembaraçadamente" (149).

Numa carta datada de 19/5/1874, dirigida a Schreiner (e também redigida por 
Klein), Jacobina acusou o primo de varias coisas, entre as quais: ser o responsável 
por sua prisão em maio de 1873, forjar o segundo abaixo-assinado contra os "mucker" e 
caluniá-los pelos jornais. Acusou também o pai de Schreiner de roubar o dinheiro de 
suas tias, irmãs de sua mae (150). E numa outra carta, escrita dez dias depois, Jaco
bina, pela pena de Klein, ameaçou diretamente Lúcio Schreiner: "Anti-Cristo quer di 
zer contra Cristo e destes há muitos. Eles tem a intenção de excitar e persuadir os 
seus proximos a serem espiões e traidores falsos, como o primo Lúcio (...) tem prati
cado há já perto de um ano (...) Ele mesmo por fim há de cair na cilada, que ele com 
tanto zelo tem armado para pegar os nossos correligionários. Va perguntar ao Padre 
Klein, que tinha-lhe prestado tantos serviços, como foi recompensado pelo mesmo Lú
cio (...) Ele (Schreiner) que tome o Spindler por modelo..." (151).

Lúcio Schreiner foi realmente um incansável opositor do grupo de Jacobina. De 
nunciou a existência dos "mucker" ãs autoridades policiais, insistiu na necessidade 
da presença de forças policiais no local, ordenou intensa vigilância ã casa de Maurer, 
mandou prender vários adeptos por transgredirem o termo de bem viver, prendeu arbitra 
riamente 33 "mucker", recrutando 5 deles para a Marinha7e promoveu nos jornais de Sao 
Leopoldo violenta campanha contra o grupo. A ira de Jacobina contra o Delegado tinha 
fundamento.

Muitas vezes, entretanto, os "mucker" acusaram Schreiner de atos pelos quais 
nao foi responsável: e o caso, por exemplo, da primeira prisão dos adeptos, que com - 
provadamente nao fci ordenada por ele, e sim pelo Chefe de Polícia, e dos abaixo-assi- 
nados dos moradores, que podem ter sido promovidos por Schreiner, mas decididamente 
nao foram forjados por ele, pois as assinaturas sao verdadeiras.

Lucio Schreiner opunha-se aos "mucker" com todas as suas forças, pela mesma ra. 
zao que a elite local combatia Jacobina: por causa da ameaça que o grupo representava 
para a manutenção do "status quo" da colonia (152). A figura de Schreiner destacou-se 
porque, na qualidade de Delegado de Polícia, foi responsável pela repressão direta 
aos "mucker". Mas Schreiner nao agiu sozinho. Foi todo o tempo apoiado por um grupo _u 
nido - liderado pela elite socio-econômica e cultural de Sao Leopoldo e engrossado 
por colonos -, que desde o início combateu obstinada e impiedosamente os adeptos de 
Jacobina (153). Assim, quando Schreiner denunciou o grupo ãs autoridades provinciais, 
já havia toda uma oposição formada aos adeptos, como se depreende dos ofícios do Sub 
delegado e dos depoimentos colhidos no início de 1873. Quando prendeu sem culpa forma 
da os 33 "mucker", foi apoiado pela imprensa e elite locais, o mesmo acontecendo quan 
do ordenou vigilância intensa ao Ferrabraz (153).

0 terceiro problema surgiu com o Chefe de Polícia Luiz José de Sampaio. Em 3 de 
fevereiro de 1874 Sampaio deixou o cargo, assumindo o de Desembargador no Tribunal da 
Relaçao em Porto Alegre, para o qual fora nomeado meses antes. A 23 de março, Abílio 
Álvaro Martins e Castro foi empossado, em caráter interino, na Chefatura de Polícia , 
onde esteve até o final do movimento "mucker" (154).

Embora a saída de Sampaio nao esteja diretamente relacionada com a questão 
"mucker", o fato concreto é que sua atuaçao no 
oposição liberal, através da imprensa e da Assembleia, criticava 
"incompetência" e "indulgência" de Sampaio ao tratar os "mucker"
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menos experientes (...) afastando seus adeptos do ensino das letras, de frequentarem 
as igrejas, etc, causando toda sorte de discórdia entre as famílias" (161).

A 2 de janeiro de 1874, uma escolta foi apanhar as meninas, porque Jacó Mentz 
nao as entregara no prazo legal. Mas nao foi tarefa fácil: as mulheres "mucker" arma
ram-se de panelas, vassouras e outros utensílios domésticos, e reuniram-se na casa de 
Jaco Mentz para receber a polícia. Schupp conta que a velha senhora Mentz, mae de Ja. 
co (e de Jacobina), mordeu com seu unico dente o irmão mais velho de Jorge Haubert, a 

se po 
a 

nao bebiam e mostravam-se tao apáticas , 
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Em março, os "mucker" souberam que o abaixo-assinado fora indeferido. Maurer 
inda fez uma viagem ao Rio a fim de tentar uma solução, mas foi inútil.

A 30 de abril de 1874, o curto "período de tranquilidade" terminou bruscamente, 
dando lugar a um verdadeiro clima de guerra. Neste dia foi assassinado um afilhado do 
"mucker" Jorge Robinson. A populaçao, revoltada, culpou os adeptos de Jacobina pelo 
crime.

0 menino assassinado, Jorge Haubert, era órfão de pai e mae desde 1870 (158). 
Uma de suas irmas mais velhas, Doroteia, era casada com o "mucker" Jaco Mentz, irmão 
de Jacobina. Dois outros irmãos - Adao e Joana - trabalhavam e residiam no centro de 
Sao Leopoldo, com^> alfaiate Guilherme Cios, seu parente, e inimigo declarado dos 
"mucker" (159). Jorge Haubert morava com o padrinho, o "mucker" Jorge Robinson, e as 
meninas menores com a irma mais velha e seu marido Jaco Mentz (160).

0 inventário de Joao Adao Haubert, pai de Jorge, estava a cargo de Lucio 
Schreiner. A 23 de agosto de 1873, Schreiner indicou o alfaiate Guilherme Cios como - 
tutor de cinco dos filhos de Joao Adao Haubert. Dois destes ja moravam com o alfaiat^ 
mas Jorge Haubert estava em companhia de Robinson, e as duas meninas menores com Jacó 
Mentz. Schreiner pediu ao Juiz que ordenasse a entrega das duas meninas a Cios, 
gou que Jacó Mentz, "como um dos mais aferrados adeptos da perniciosa nova seita 
Joao Jorge Maurer as desencaminhava, por bem ou por mal, a aderirem a essas falsas 
ilegais doutrinas, que tem por fim embrutecer e fanatizar os espíritos, mormente

companhante da escolta: a mordida foi tao forte, que "muito tempo depois ainda 
dia ver a cicatriz" (162). As meninas ficaram pouco tempo com Closs, voltando para 
companhia de Jaco Mentz, porque "nao comiam, 
tao surdas a qualquer conselho, que bem se via estarem resolvidas a voltar 
rer" (163).

Quando Robinson foi preso com outros 
do Jorge Haubert também foi detido. Logo depois, "ã custa 
tregue ao tutor legal, Guilherme Cios. No início, 

longe de se mostrar contente,
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Robinson, entretanto, nao
"de qualquer forma". Fez várias ameaças ao Juiz de Paz 
tar reaver o menino,
se judicialmente do caso, mas Fogaça recusou, alegando que 
poder de Cios" (165).

Policia afirmara em maio de 1873 que deixara Sao Leopoldo "desassombrado e livre 
propaganda do novo Messias", mas em 1874 o grupo de Jacobina ainda representava 
blema para as autoridades. Os próprios conservadores achavam que Sampaio " 
agindo com suficiente energia" no caso "mucker", dando margem a que o caso fosse 
bom assunto para a oposição (156).

Pressionado pelos liberais, por parte da opinião publica e também pelos propri 
os correligionários, o Presidente da Província indicou para substituir Sampaio um ho 
mem conhecido pela sua severidade, disciplina férrea e rigidez de princípios. A nomeã 

esperança entre os opositores 
nao deixará os Muchers por pé
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Quando do recrutamento, Schreiner escreveu: "Esta delegacia espera que esses in 
dividuos tao perigosos para a sociedade nao voltem mais a este município" (168). 
Gaelzer enviou então ao Chefe de Polícia um requerimento, protestando contra a prisaq, 
e alegando isenção legal para o recrutamento, por estar matriculado na Capitania do 
Porto, navegando entre PortiZFi$Lho e Porto Alegre (169). 0 Chefe de Polícia mandou 
que se dirigisse diretamente ao Presidente da Província. Gaelzer redigiu novo requeri 
mento, desta vez ao Presidente, apresentando os mesmos argumentos do anterior e afir- 
mando"ser vítima de calunia de ser um dos sectários da lei de Maurer, com o qual ne 
nhumas relações religiosas tem: foi educado na religião evangélica e segue-a" (170).

A 21 de maio, Maria Sehn - assinando Maria Gaelzer - requereu ao Presidente 
dispensa ddpaelzer, afirmando que ele era casado com ela, tinha "um filhinho para 
sustentar", e era honesto e trabalhador. As autoridades exigiram a certidão de casa - 
mento, que Maria, casada pelo ritual de Jacobina, não pode apresentar (171).

Consultado sobre o novo requerimento de Gaelzer, o Chefe de Polícia manteve sua 
atitude, por causa dos seguintes motivos: a) "bons cidadaos" do município de Sao Leo
poldo exigiam a retirada de Gaelzer; b) este fora recrutado uma vez, e depois solto 
("nao sei porque"), mas continuou "no mesmo irregular procedimento, ameaçando e ofen
dendo a todos que supunha ter concorrido para a sua prisão, nao escapando de suas o
cultas ameaças e ofensas o Delegado de Polícia, e para tudo era insuflado e animado 
pelo mesmo Maurer e seus sectários"; c) Gaelzer nao tinha isenção legal para o recru
tamento, pois "embora estivesse matriculado na Capitania do Porto, tinha já ha muito 
tempo abandonado o tráfico de navegaçao, tornando-se completamente vadio sem procurar 
trabalho de gênero algum que nao fosse o de condução de gêneros e outros objetos a 
Maurer e seus adeptos..." (172). Schreiner endossou a opinião do Chefe de Polícia, a. 
crescentando que Gaelzer era "estimado pelo seu bom comportamento" até se juntar aos 
"mucker" (173). Diante destas informações, o Presidente da Província indeferiu o ped_i 
do de Gaelzer. Ele e Richter continuaram presos, para serem recrutados. Richter foi 
libertado no final do ano, depois que seu pai, Henrique Richter, pagou a soma de 
600$000.

Na noite de 15 de junho de 1874, mais uma tragédia abalou São Leopoldo. A casa 
do coloro Martinho Cassei, situada no local denominado "Fazenda Fialho", perto da divi 
sa do 69 distrito de Sao Leopoldo, foi incendiada, morrendo a mulher, uma enteada e 
três filhos do colono. So sobreviveram Martinho Cassei - que nao estava em casa-e seu 
enteado Nicolau Lied, que conseguiu saltar pela janela e esconder-se no mato (174). 
Martinho e sua mulher Maria tinham pertencido ao grupo "mucker" até há pouco tempo, 
mas resolveram abandoná-lo, retornando Cassei à Igreja evapgêlica, e Maria ã Igreja 
Católica, ãs quais pertenciam anteriormente. Os dois tornaram-se ativos propagandis - 
tas contrafos "mucker", indo de casa em casa para repudiar as pregações de Jacobina e 
as atitudes do grupo (175).

141
A 30 de maio de 1874, por volta das 20 horas, um indivíduo embuçado aproximou- 

se da casa de CÉfrs, na rua do Passo, atirando pela janela e matando o menino Jorge 
Haubert. Perseguido por populares e por um praça de polícia, o assassino juntou-se a 
um companheiro, e ambos abriram caminho ã bala, ferindo o praça Joao Antônio de Almei 
da, o ferreiro Joao e Guilherme Dan, morador ã margem do rio dos Sinos. Depois 
sumiram pela margem esquerda do rio, desaparecendo nos curtumes (166). Nenhum 
dois foi preso na ocasiao.

A opinião publica de Sao Leopoldo, revoltada e alarmada, acusou os "mucker" da 
autoria do crime, e em particular Jorge Robinson e seu amigo Carlos Einsfeldt. Infor
mado do ocorrido, o Presidente da Província ordenou ao novo Chefe de Polícia que fos
se a Sao Leopoldo averiguar o caso. Abílio chegou a ex-colônia em 4 de maio, acompa - 
nhado de seis praças do Corpo Policial. Retirou-se uma semana depois, sem descobrir os 
culpados. Mas abriu inquérito sobre o caso, sendo acusados Jorge Robinson e Carlos 
Einsfeldt. Este, ao chegar preso em Porto Alegre, a 22 de junho, foi recebido por 
"mais de 400 pessoas, quase todas de nacionalidade alema, dando vias à justiça brasi
leira, ao Chefe de Polícia, ao Presidente da Província, proferindo depois vários gri
tos de "morra o assassino"z',(167).

0 julgamento de Einsfeldt ocorreu depois do final do movimento "mucker". Nao se 
sabe qual foi a sentença, porque nao se conseguiu localizar o processo. Jorge Robin
son, o outro acusado, nao foi preso. Conseguiu fugir e esconder-se no Padre Eterno, e 
morreu no combate de 19 de julho de 1874.

A 16 de maio de 1874, foram presos e recrutados para a Marinha de Guerra os 
vens "mucker" Cristiano Richter e Henrique Guilherme Gaelzer, por Lucio Schreiner, 
mando do Chefe de Polícia. Gaelzer, como já se sabe, fora casado por Jacobina com 
"mucker" Maria Sehn. Tinha sido recrutado e solto no ano anterior.
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encontrar os culpados e acalmar os ânimos. A 19 de junho 
cou na colonia, sem saber que ali permaneceria ate o 
contrando Sao Leopoldo em estado de grande agitaçao, e 
ma, Abílio pediu ao Presidente da Província (e foi atendido) 10 praças da Cavalaria 
Força Policial, 30 praças do 129 Batalhao de Infantaria, 2 oficiais subalternos, mais 
20 praças, armamentos e munições, e convocou 50 Guardas da 4a. Secção da Guarda Nacio 
nal de Sao Leopoldo (180). Assim mesmo, nao conseguiu descobrir os autores do crime.

mas pe 
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vam a esta conclusão, a saber: a) havia um motivo comum para os dois assassinatos: pti 
nir pessoas que tinham pertencido ao grupo e depois se afastaram, tornando-se seus o 
positores e revelando segredos dos "mucker". Martinho e Maria Cassei pregavam de ca
sa em casa contra Jacobina, enquanto Jorge Haubert começava a fazer revelações indis
cretas sobre o comportamento do padrinho Jorge Robinson (181). Acossados por todos os 
lados, os "mucker" precisavam desesperadamente manter sua coesão. Naquela hora de pe 
rigo e incertezas, o afastamento de algumas pessoas poderia levar ã debandada de mui
tos. A questão deve ter se afigurado para os adeptos como um problema de sobreviven - 
cia: ou eles, ou nos; b) no processo aberto por ocasiao da morte de Haubert, vários 
testemunhos incriminaram Carlos Einsfeldt e Jorge Robinson como autores do crime 
(182); c) o casal Cassei, especialmente Maria Cassei, era vista com muita desconfian 
ça pelos "mucker": os Cassei "por algum tempo oscilavam para cã e para lã". Maria Cajs 
sei "era um instrumento prisioneiro dos religiosos (...) nao podia ficar sem a confis 
sao na igreja, porém ao mesmo tempo queria ser adepta de Jacobina" (183).; a desconfji 
ança transformou-se em ódio, e converteu-se em perigo para os "mucker", quando os 
Cassei abandonaram o grupo; d) os dois crimes ocorreram depois que o abaixo-assinado 
ao Imperador foi indeferido, quando os "mucker" - segundo vãrias fontes - se sentiram 
completamente abandonados pelas autoridades, e começaram a "fazer justiça por suas 
próprias maos" (184); e) dez dias depois do assassinato da família Cassei, os "muckei" 
comprovadamente mataram alguns dos que julgavam seus opositores mais ferrenhos; tudo 
leva a crer, portanto, que tenham punido com a morte aqueles que consideravam traido
res do grupo .

nal de Sao Leopoldo (180). Assim mesmo, nao conseguiu descobrir
Na noite de 25 de junho, a revolta explodiu. Os acontecimentos seguiram 

novos emais graves, como se verã adiante.
Nao se pode com certeza determinar a autoria dos assassinatos de Jorge Haubert 

e da família-Cassel (o próprio Chefe de Polícia, na época, nao o conseguiu). Mas é pojs 
sivel chegar evidentemente a duas conclusões: a) ou os "mucker" praticaram o crime e, 
neste caso, havia um motivo - punir pessoas que tinham pertencido ao grupo e depois 
se tornaram seus adversários -, ou b) os assassinatos foram praticados por inimigos 
dos "mucker", que pretendiam com isto por culpa neles (jã que, ao que se saiba, nem 
Haubert nem Cassei tinham inimigos).

A segunda hipótese provavelmente nao ocorreu. Embora a oposição aos "mucker 
época, jã fosse tenaz, violenta e organizada, é difícil conceber que inimigos 
"mucker" jã tivessem chegado a um tal grau de exaltaçao, a ponto de assassinar 
nino e toda uma família apenas para tornar as coisas mais problemáticas para o 
de Jacobina.

Bem mais provável, portanto, é que os "mucker" (talvez nao todo o grupo, 
lo menos parte dele) tenham sido responsáveis pelos dois crimes. Vários indícios 

para os dois assassinatos: 
tornando-se
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Na noite de 14 de junho, duas pessoas bateram ã porta de Cassei, mas fugiram, 

antes que o dono da casa aparecesse. Assustado, o colono foi dar parte do ocorrido ao 
Inspetor cb seu Quarteirão, José Bueno Netto; mas, no caminho de volta, ficou conver 
sando com o cunhado Joao Bich, na casa de quem pernoitou. No dia seguinte, foi avisa
do do incêndio que causou a morte de sua mulher e filhos (176).

A populaçao e as autoridades acreditaram que o crime fora praticado pelos 
"mucker", sendo Cristiano (passei - primo de Martinho e "mucker" muito fiel a Jacobina 
- o principal suspeito (177). A populaçao local ficou aterrada com o crime, o povo es 
tava "muito alarmado por causa de tao horrível quao bãrbaro atentado". Schreiner pe 
dia e propunha providencias: "se nao houverem energicas medidas, estes graves atenta
dos vao progredindo de dia em dia, trazendo a exterminação das pessoas pacíficas e la 
boriosas deste termo. Ê indispensável que haja aqui uma forma respeitável, do contra 
rio os negócios se complicarão gravemente..." (178). 0 Chefe de Polícia, mais diploma 
ticamente, deixou a cargo do Presidente da Província resolver sobre as providências a 
serem tomadas: "rogo a V. Exa. se digne tomar as medidas que em sua sabedoria julgar 
necessárias" (179).

0 Presidente da Província ordenou a Abílio que fosse para Sao Leopoldo tentar
o Chefe de Polícia desembar - 

final da questão "mucker". En 
disposto a resolver o proble - 

da
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No período entre dezembro de 1873 e junho de 1874, o comportamento das autorida
des (locais e provinciais), da populaçao e da Igreja (católica e evangélica)^ em rela- 
çao aos "mucker"^ sofreu algumas modificações. Estas modificações, entretanto, foram 
geralmente consequência do agravamento da situaçao, face ã mudança de comportamento 
dos proprios "mucker" e do acumulo de tensão e experiência das fases anteriores. Por 
isso nao havera necessidade de se deter com vagar no problema, bastando apontar as li 
nhas gerais de comportamento dos diversos setores, analisados em conjunto aqui. Será 
apresentada, paralelamente, uma apreciaçao do papel da imprensa local e provincial na 
questão dos "mucker".

Durante o "período de tranquilidade" (dezembro 1873/abril 1874) as autoridades 
de Sao Leopoldo nao tiveram muito o que fazer. Os "mucker" mantinham-se calmos, preocu 
pados com o andamento de seu abaixo-assinado ao Imperador. Embora o clima fosse de 
tranquilidade, as autoridades locais desejavam que o governo tomasse providências con 
tra os "mucker", para "extirpar o mal pela raiz" (185). 0 Presidente da Província, en
tretanto, convencido de que "o caso estava encerrado", nao pretendia reavivá-lo, dando 
margem a novos ataques da oposição. Prova disto e que mandou devolver aos "mucker" as 
armas que lhe tinham sido tiradas no ano anterior (186).

A partir do assassinato de Haubert e da família Cassei, a questão "mucker" se 
complicou mais ainda. 0 Chefe de Polícia, obedecendo ordens da Presidência para agir 
com energia, abriu inquéritos, prendeu Einsfeldt, recrutou Gaelzer e Richter, nao a 
ceitando a isenção legal reclamada pelo primeiro, para fugir ao recrutamento. Nas ati
tudes do Chefe de Policia, percebe-se uma iMiaproximaçao com o tipo de comportamento 
das autoridades de Sao Leopoldo: Abílio, ao contrário de Sampaio, passou a agir 
mais energia, praticamente endossando algumas opinioes e atitudes de Delegado.

Mas o acordo ainda nao é completo. Schreiner desejava a prisão incondicional de 
Robinson (que o Chefe de Policia tentou, mas nao conseguiu), a detenção de Cristiano 
fcassel (o principal suspeito do assassinato da família de Martinho Cassei) e, princi
palmente, o aumento do número de forças legais contra os "mucker" e a imediata açao 
delas. Aos três últimos desejos de Schreiner, o Chefe de Polícia nao atendeu imediata
mente: nao conseguiu (ou nao tentou) prender Cristiano Cassei, e nao tinha ordens do
Presidente da Província para atacar indistintamente os "mucker", com grande número de 
forças.

A diferença, embora menor, que ainda existia entre o comportamento das autorida
des provinciais e loois, advinha da maneira com que cada uma delas encarava e abordava 
os "mucker". Para o Delegado e demais autoridades (e, por extensão, para as "pessoas 
distintas e consideradas") de Sao Leopoldo, tratava-se de uma "conjugação", que devia 
ser tratada e combatida como tal. Para o Presidente da Província (a quem o Chefe de 
Polícia obedecia), tratava-se de um "caso policial", de "fato criminoso",a ser aborda
do e resolvicb dentro desta categoria (187).

A populaçao local, durante o "período de tranquilidade", diminuiu muito as repre 
salias|aos "mucker". Sabe-se de algumas açoes esparsas - incêndios, roubos e saques- d^ 
rigias contra propriedades "mucker"; continuaram os ataques pessoais e injúrias contra 
os adeptos de Jacobina, mas em menor escala, porque os "mucker" nao estavam agindo co_n 
tra a populaçao e nao aceitavam mais discutir as pregações de Jacobina com os "ímpios" 
(era como chamavam seus opositores) (188). 0 que assustava a população, na época, era 
a compra e o carregamento de armas por parte dos "mucker". Quando isto acontecia, "lo
go surgia nova grita", nas palavras de Klein, confirmadas por documentos oficiais.

Apos os assassinatos de Haubert e da família Cassei, a
Sao Leopoldo ficou "aterrada" com os acontecimentos, mas "na colonia o pânico foi 
da maior do que na cidade" (189). Os habitantes das regiões próximas ao Ferrabraz 
eram opositores dos "mucker", fugiam com toda a família para as casas de parentes 
amigos, situadas em locais mais afastados. Esperava-se e temia-se, 
to, novos ataques dos adeptos de Jacobina.

A populaçao da cidade de Sao Leopoldo estava atemorizada, pois um dos crimes 
nha ocorrido lã, e fazia conjeturas sombrias sobre o seu futuro: [ 
"mucker" poderiam incendiar Sao Leopoldo.

0 pânico^gerou uma atitude mais agressiva da populaçao em relaçao ao grupo 
Jacobina. Dias depois do assassinato da família Cassei, os 
diziam abertamente "que se o governo nao tomasse uma providência,
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Outro aspecto a ressaltar, na fase ora em estudo, ê o 
nia alema, de que é bom exemplo a recepção a Einsfeldt: 
"morra o assassino", mas 1 
sileira e ao Chefe de Polícia. Esboça-se nesta fase um fenômeno que será comi 
se seguinte: grande parte das pessoas de origem alema do Rio Grande do Sul, " 
ser confundidas com os "mucker", nao so faz questão de se declarar contrária aos se 
guidores de Jacobina, como a favor das medidas repressivas do governo e da justiça 
brasileira. Os "mucker" praticamente forçaram, ou apressaram, pelo menos temperaria - 
mente,uma aproximaçao que na época ainda se fazia distante: a do Estado brasileiro 
com a maioria da Colonia alema do Rio Grande do Sul.

Depois do ataque a família Cassei, os jornais passaram a se ocupar com grande 
alarde dos adeptos de Jacobina, exercendo papel importante na fortnaçao da opinião pú 
blica provincial quanto aos "mucker" (192).

Os jornais de Sao Leopoldo, Der Bote e Deutsches Volksblatt, ocuparam-se muito 
dos "mucker". 0 Deutsches Zeitung de Porto Alegre, dirigido por Koseritz, transcrevia 
as notícias do Der Bote, acompanhadas de considerações próprias (193). Os jornais de 
outros centros urbanos deram menor destaque ao caso, geralmente transcrevendo trechos 
do noticiário do Der Bote.

No Deutsche Zeitung, torna-se patente uma extrema má vontade contra os "mucker',' 
porque estes, segundo seu diretor, prejudicavam a integração e nacionalizaçao dos ale 
maes (pelas quais Koseritz lutava), pois dividiam os colonos, provocavam o enquista - 
mentode um grupo e tornavam pública uma "má imagem" da colónia (194).

Koseritz e seus seguidores estavam ligados ãs elites sôcio-econômicas e cultu - 
rais da colónia alema e teuto-brasileira, exatamente os setores que mais ativamente 
se opunham aos "mucker". As pregações de Jacobina e o comportamento de seus adeptos 
fugiam inteiramente ã linha de pensamento e açao do grupo Koseritz, pelas razoes ja 
apontadas, e porque: a) os "mucker" a partir de certa época, contestaram as autorida
des, tanto de origem alema quanto brasileiras, enquanto Koseritz e seus seguidores as 
apoiavam, procurando cooperação e entendimento com elas, nesta fase principalmente 
com as brasileiras. Os "mucker" renegaram padres e pastores, o que poderia ser um pon 
to de aproximaçao com o grupo Kosertiz. Mas este era anticlerical porque defendia o 
evolucionismo de Darwin, e acreditava que a ciência tinha a última palavra em todos 
os fenomenos. Ora, os "mucker" nunca tinham ouvido falar da teoria evolucionista, mui 
to menos de Darwin. Substituiram as pregações do clero pelas suas próprias, o que, na 
visão de Koseritz, era ainda pior, Karl von Koseritz,^considerava o grupo de Jacobina 
fanático, perigoso, e vítima de sua própria ignorância; c) os "mucker" combateram al
guns dos valores mais ardorosamente defendidos pelo grupo Koseritz: a escola ( Koser
tiz queria a educaçao escolar em massa para os teuto-brasileiros), a política ( Koser_ 
tiz lutava por uma maior participaçao política dos alemaes, da qual ele mesmo deu o 
exemplo), o comercio (fonte maior de riqueza e projeção das elites teuto-brasileiras), 
a vida social intensa (defendida por Koseritz como necessária para a participaçao co 
letiva da colónia). Entre os "mucker" e Karl von Koseritz, havia uma grande distância

Enquanto se desenrolavam os acontecimentos, o Deutsche Zeitung atacou 
sar os adeptos de Jacobina, fazendo questão de apontar a "periculosidade" e " 
dade" do grupo. No caso, nota-se também a preocupação em nao ser confundido com 
"mucker", em deixar bem claro para os brasileiros um fato que era verdadeiro:

144- 
(190). Noê relata: "A campanha difamatória atingiu o ponto culminante. A agitaçao já 
havia atingido as crianças. Elas ouviam tudo de seus pais. Quando elas eram portado - 
ras de uma faca, diziam orgulhosas: " - Com esta faca queremos fazer linguiça de Jaco 
bina.'" (191).

Pela primeira vez, a oposição aos "mucker" ultrapassou as fronteiras de Sao Leo 
poldo, atingindo a populaçao alema e teuto-brasileira de outros centros urbanos, espe 
cialmente Porto Alegre. Einsfeldt, ao chegar preso ã capital da Província, foi recebi 
do por mais de 400 pessoas (um número relativamente toea alto) de origem alema, aos 
gritos de "morra o assassino". Começaram a chegar â Presidência da Província, ainda 
timidamente, provenientes de centros urbanos gaúchos, abaixo-assinados e requerimen - 
tos de alemaos e teuto-brasileiros contrários aos "mucker". Nesta fase, a oposição 
aos seguidores de Jacobina, fora do Município de Sao Leopoldo, concentra-se nos cen 
tros urbanos, provavelmente porque estes estavam mais bem informados (melhores meios 
de comunicação e maior porcentagem de alfabetizados) e porque dispunham de um apare 
lk> administrativo mais bem montado. Mais tarde, a persistência desta tendência ( opo- 

i nas cidades) poderá ser indicio de uma oposição real entre os
- pertencentes ao meio rural - e o meio urbano. Isto voltará a ser examina -
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grupo de alemaes e teuto-brasileiros nada tinha a ver com Jacobina.
0 texto abaixo dá ideia dos argumentos, teor e linguagem utilizados pelo 

Deutsche Zeitung. Koseritz escreveu: "que a seita era imoral, pois pregava o comunis
mo, estendendo-o ate o matrimonio; que era perigosa para a sociedade, porque ali se 
ensinava que aquele que nao pertencia ã seita, devia ser contado entre os mortos(...); 
que a seita constituía uma ameaça e um perigo para o próprio Estado, pois ali se con 
culcavam as leis do país, e se preparava o caminho à revolução; que, se o governo nao 
livrasse a sociedade daqueles monstros, nao seria para admirar que os colonos alemães 
recorressem ao linchamento, resultando daí mortes e assassinatos" (195).

Koseritz era maçon, e esta constataçao lembra a abordagem de um outro aspecto 
do combate aos "mucker"; a atuaçao da Maçonaria.

Na epoca, ainda nao existia Loja Maçónica em Sao Leopoldo, pois a primeira, a 
Estrela do Oriente 3a., foi fundada pouco depois, em julho de 1874. Mas jã existiam 
maçons organizados, iniciados em Lojas de Porto Alegre e da própria Alemanha (196).

Grande parte destes maçons de Sao Leopoldo era constituída por gente da elite 
socio-economica e cultural local, oponente dos "mucker". Dos 21 fundadores da Loja Ma 
çonica Estrela do Oriente 3a., 5 foram ativos opositores do grupo de Jacobina, e 7 
confessaram-se contrários aos "mucker", mas nao participaram diretamente da repres 
sao (197). Desta forma, a Maçonaria, embora como entidade nao tenha colaborado na opo 
siçao aos "mucker", funcionou, através de alguns de seus membros organizados, 
mais um grupo de pressão contra Jacobina. Combatia os "mucker" 
que Koseritz, julgando-os "vítimas de sua própria ignorância e 
sa da Igreja" (198).

Os jornais de Sao Leopoldo, Deutsches Volksblatt e Der Bote - o primeiro sob 
grande influencia dos jesuítas, e o segundo, dos protestantes -, opunham-se>> ao "gru
po herege e revoltado" de Jacobina. Na fase ora em estudo, o clero, católico e protes 
tante, intensificara ainda mais sua reaçao aos "mucker" (199). Os jornais foram ins
trumentos poderosos desta campanha. Em suas páginas, pregava-se sistematicamente con 
tra Jacobina, advertindo os fieis sobre os perigos e tentações que ela representava , 
e convencendo os colonos da necessidade de se filiarem ã Igreja. 0 Deutsches 
Volksblatt pedia insistentemente ao Presidente da Província o fim dos "mucker", 
meios pacíficos, ou belicosos se necessário, e 
cais.

A Igreja Católica, e particularmente os jesuítas, tantas vezes acusados de 
mentarem a discordância religiosa na colónia, desta vez uniam-se aos protestantes 
ra oporf«H-se em bloco aos "hereges imorais e revoltosos" do Ferrabraz. Numa época 
que a Igreja^catolica e evangélica, lutava com dificuldades para disciplinar os < 
nos na fé ortodoxa, de que se 1 
sa, o grupo "mucher" representava uma pedra no caminho de padres e pastores. Um peri
go comum, que era preciso afastar rapidamente (200).

Resta comentar a atuaçao dos dois jornais brasileiros de Porto Alegre:Rio-Gran- 
dense e A Reforma. Compreendendo-se a posição destes periódicos, compreende-se tambem7 
grosso modo, a dos outros jornais brasileiros, uma vez que se limitaram a transcrever 
as noticias publicadas num dos dois jornais sobre os "mucker". 0 que variou foi a im 
portancia dada ã questão, evidentemente muito menor nos jornais que nao eram gaúchos.

0 Rio-Grandense, conservador, - situacionista, portanto -, era contrários aos 
"mucker" pelas mesmas razoes que o Presidente da Província. Enaltecia a participaçao 
deste dirigente e seus subordinados, transcrevendo muitas vezes documentos oficiais , 
acompanhados de elogios. A Reforma, liberal, opunha-se aos "mucker" por considerá-los 
"fanaticos, assassinos, desordeiros e perigosos", e aproveitava o assunto para criti
car todas as medidas tomadas pelo Presidente da Província e subordinados em relaçao 
ao caso, acusando-os de falta de energia e inépcia até o momento ora em estudo, e 
posteriormente de imperícia no comando das forças militares que combateram os - 
"mucker" (201).

Os dois jornais utilizaram os "mucker" basicamente com fim de propaganda e dis 
puta política. Para se perceber bem isto, basta ler dois trechos destes periódicos, 
escolhidos ao acaso, que tratam no mesmo problema: a primeira ida do Chefe de Polícia 
(ainda Luiz José de Sampaio) a Sao Leopoldo em maio de 1873, para informar-se do 
problema "mucker". Note-se como o jornal situacionista defende a atuaçao do Chefe de 
Policia, enquanto o outro a ataca, e como travam entre si uma verdadeira batalha ver 
bal (que em algumas ocasioes, se transformou em campal).

0 primeiro trecho e do Rio-Granderíse, situacionista:
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"A primeira intervenção que a polícia teve no assunto Maurer, pela ida do Sr. Dr. Sam 
paio a S. Leopoldo, eraWnatureza complexa, o que convém ter em vista (...) as autori 
dades superiores, que deviam julgar pelos fatos, nao podiam proceder contra Maurer sem 
base positiva na lei (...) Todos sem exceção (...) consideravam, depois desses suces 
sos, Maurer e seus adeptos como simples monomaníacos religiosos, e as autoridades supe 
riores nao tinham base alguma para proceder contra eles (...) Quando ã redaçao do Rio- 
Grandense, convença-se A Reforma de uma vez para sempre, que com as suas injurias e 
indignas calunias, nao conseguira afastar-nos da linha de conduta que a educaçao traça 
a imprensa que preza os seus foros de decência. Em pleno gozo de confiança de todos os 
chefes do partido conversador da província e honrados com a delicada amizade pessoal 
dos mais conspícuos deles, só nos causa lástima e do, a degradaçao de linguagem na im 
prensa liberal" (202).

0 texto abaixo ê de A Reforma, érgao da oposição:
"0 Chefe de Polícia Sampaio conseguiu conduzir presos Maurer, Jacobina e alguns adep 
tos; e, em vez de haver-se com critério nos interrogatórios a que procedeu, (...) dei 
xou-se fascinar pelo estado de letargia de Jacobina Maurer e pelas cenas de brutal fa 
natismo (...) De tudo descurou a administraçao, ate que a seita, animada pela incúria 
do governo,encetou a serie de atrocidades (...) Acordando-se então a administraçao do 
seu criminoso letargo, tomou as desastradas medidas que deram em resultado a derrota 
das nossas forças (...) Cobre o rosto, o Rio Grande, heroica província, e deixa passar 
a prostituição que nos governa (...) 0 Rio-Grandense disse ontem, no meio de uma sa
raivada de injurias, que nao discute com a Reforma, porque somos "garotos" (...) Sao
opinioes de homens que se embriagam, que apanham de chicote nas ruas publicas (...) e 
portanto nao merecem fé publica (203).

Em junho de 1874 os "mucker" estavam completamente isolados. Perseguidos pelas 
autoridades locais, temidos pela populaçao, acusados pelo clero, combatidos pela elite 
de Sao Leopoldo, vigiados severamente de Porto Alegre, centro de polêmicas na impren - 
sa, ignorados pelo Imperador, os adeptos de Jacobina nao tinham saída. 0 unico cami - 
nho era lutar ou morrer, ou, mais propriamente, morrer lutando, já que suas forças 
ram inferiores. Por isto "se tornou fácil a todo mucker morrer na luta" (204).

Havia um clima de guerra no ar, todo mundo sabia: estava para estourar a revolta 
sangrenta.

"Vá o Senhor apresentar queixas ã avó do 
" (Palavras do velho "mucker" Joao Sehn).

Em dezembro de 1873, os "mucker" deram o ultimo credito de confiança ao mundo. 
Considerando-se humilhados, perseguidos ei’ 
ram para aquele que julgavam ser o homem mais poderoso do país: o 
II. Dedicaram ao abaixo-assinado o melhor dos seus cuidados. Fizeram três viagens 
Rio de Janeiro por causa dele, sendo uma delas uma tentativa desesperada, depois 
ja saberem que o documento havia sido indeferido.

Preocupados com o abaixo-assinado, os "mucker" nao promoveram açoes hostis 
tra a populaçao local. Nao queriam que suas atitudes prejudicassem tudo, "' 
do cuidado para nao cometer faltas" (205). Daí o "período de tranquilidade" 
passou a questão "mucker" nesta fase.

Mas, mesmo nesta epoca, os adeptos de Jacobina nao se esqueceram da vigilância , 
das ofensas, prisões e obrigaroriedade em assinar termos de bem-viver, ordenados ante- 
riormente pelo Subdelegado e Delegado de Polícia: "esquecer isso seria muito difícil", 
no dizer de Noê. Para os "mucker", as autoridades locais, entre as quais "nao achavam 
mais o seu direito", eram os piores inimigos. Mesmo durante o "período de tranquilida
de", os adeptos ameaçaram diretamente Spindler e Schreiner, conseguindo o afastamento 
definitivo do primeiro e temporário do segundo.

Quando ficou evidente que o abaixo-assinado fora indeferido e nada mais a havia 
a fazer neste sentido, rompeu-se o já tênue elo de ligação dos "mucker" com o resto do 
mundo. Os adeptos de Jacobina compreenderam pela primeira vez que, em relaçao a eles , 
o Delegado de Polícia ou o Imperador agiriam da mesma forma, porque representavam a 
mesma coisa- o mundo dos "malvados" e condenados. Foi por isto que o velho "mucker" 
Joao Sehn disse: "Va o Senhor apresentar queixas ã avó do diabo contra o seu neto e ve 
rã o que acontece" (206).

Então o grupo de Jacobina voltou-se novamente para o mundo, mas desta vez



apari

ro 
peito

144- 
combate-lo. Sentindo-se abandonado por todos, praticou sua própria vingança, iniciada 
com a punição de Haubert e dos Cassei, considerados traidores. Os adeptos queriam 
"mangar com toda esta gente e a justiça", agiam acreditando defender sua honra e seu 
direito: "os muckers teriam sido covardes se nao houvessem defendido sua honra, para 
nao deixar este embuste desumano em suas costas, que os outros lhes atribuíam ( ... ) 
Eles teriam sido covardes se tivessem suportado tudo sem se defender" (207).

A primeira providencia do grupo neste sentido foi se armar. Se antes já haviam 
adquirido alguns revolveres e pistolas, agora se dedicavam de corpo e alma ã defesa: 

e ali um revolver, para poder enfrentar 
proveram de mantimentos de todos os ti 

> de

supriram-se "de armas de caça, pistolas, aqui 
uma breve.lita, caso fosse necessário. Eles se 
pos, charque-seco, enfim, todos os mantimentos necessários para um curto período 
tempo, ate que o caso estivesse acabado" (208).

Na realidade, os "mucker" adquiriram um numero muito grande de armamentos e mu 
niçoes, pois pósteriormente foram capazes de sustentar prolongados combates contra 
forças legais, sem que em nenhum momento o ficassem sem munição. Parte das armas - fa 
coes, facas e espadas - foi fabricada pelos proprios adeptos. Eles construíram também 

das 
que 
Os

espadas "nos moldes das antigas espadas romanas, tais como figuram nas estampas 
bíblias ilustradas que existem na colónia. Forneceu sem dúvida o molde a estampa 
representa o momento em que Cristo tira a espada das maos de Sao Pedro "(209). 
"mucker" construíram ainda uma espécie de armadura, que consista "em uma telha de fer 

do peso de 10 libras, um pouco aberta nas extremidades, o que se adapta sobre o 
e a barriga, prendendo-se por 4 cordoes que partem das pontas da mesma telha. Ê 

muito grosseira." (210).
Os revolveres e pistolas foram adquiridos nas regiões próximas, em Sao Leopoldo 

(apenas inicialmente, porque depois a vigilância se tornou severa) e Porto Alegre. Fo 
ram transportadas pelos próprios "mucker", por terra, e no lanchao de Gaelzer através 
do Rio, ate quando ele foi preso (211). Ao que tudo indica, todas as armas foram com 
pradas, e pagas à vista em dinheiro. Isto significa que as contribuições dos membros 
do grupo - ja apontadas como um traço de união entre os adeptos - devem ter aumentado.

Além das contribuições em dinheiro, os "mucker" promoveram^para aumentar a liga 
çao entreios adeptos, muitas reuniões com a participaçao de todos. Algumas eram pompo
sas, como a de comemoração do Dia do Espírito Santo, que naquele ano caiu no dia 24 
de maio. 0 cerimonial era o mesmo de sempre: entoavam cânticos religiosos, escutavam 
as pregações de Jacobina e suas explicações da Bíblia, emocionavam-se com as 
çoes de sua líder, comiam e depois se retiravam (212).

Nao se conhecem, para este período, os capítulos da Bíblia que Jacobina gostava 
de ler e comentar com seus adeptos. Mas os trechos da correspondência revelam, pela 
primeira vez de forma nítida, um novo tipo de preocupação dos "mucker": a questão 
dos "parentes pobres" desprezados e mal-tratados pelos parentes "ricos e soberbos". 
Jacobina, nas palavras de Klein, escreveu sobre o assunto: "Voce nao se lembra de que 
a falecida sua mae (mae de Matias Schroeder, tia de Jacobina) muitas vezes se queixou 
de que nao tinha sido estimada pelos seus soberbos parentes - Nao se lembra de que a 
família dos Hansen tinha vergonha dos Schroeders, Andrés e Mentzes por serem pobres , 
que preferiam ver eles saírem a chegarem?" (213). Carolina, irma de Jacobina, também 
se referiu|qo assunto, dirigindo-se ao Delegado Schreiner: "Nao queira incomodar-se 
por causado parentesco que o liga a nós, a fim de que nao tinha motivos para lamentar 
de que já poderia ter conseguido uma posição de destaque, se nao tivesse parentes tao 
modestos..." (214).

Segundo os "mucker", os parentes ricos passaram a desprezar os pobres porque o 
importante em Sao Leopoldo, naquela epoca, era ter recursos economicos, "status" socj^ 
al e cargos políticos. Os laços de parentesco, tão valiosos no início da colonização, 
nao contavam mais. E segundo os "mucker", as pessoas ricas e social e politicamente 
influentes de Sao Leopoldo nao mereciam esta proeminência. Carolina Mentz disse: " po 
diamos esperar de pessoas que vivem no mundo civilizado e até se consideram pertenceu 
tes ãs classes cultas (...) se comportem como homens educados e nao como bugres"(215). 
Se os bugres e as autoridades, como Schreiner, agiam da mesma forma, por que então o 
prestígio e o poder de Schreiner?

Jacobina também nao via nenhuma qualidade no Delegado de Policia que o tornasse 
merecedor de estima e admiraçao: "Ele para ser alfaiate era muito estúpido; para ser 
oleiro, muito preguiçoso e, para ser advogado, ora meu Deus! nem sei o que vou então 
dizer!" (216). Entre os "mucker", havia oleiros e alfaiates - que, segundo o raciocí
nio de Jacobina, nao deviam ser nem "preguiçosos" nem "estúpidos". Mas os "mucker" 
nao tinham poder económico, "status" social nem prestígio político. Pelo contrário,
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eram perseguidos, injuriados e atacados. Mas Lúcio, "preguiçoso" e "estúpido", 
guira inclusive chegar a exercer a profissão de advogado e era Delegado de Polícia. 
&rdem estava, portanto, invertida, do ponto de vista dos "mucker". Havia injustiça.

De onde viria a justiça? Nesta fase, os "mucker" respondiam: do céu. 0 dia do 
Juízo final repararia as injustiças, os "parentes pobres", os desprezados e humilhados 
seriam reabilitados: "Continue V. (Schreiner) a ensopar as suas maos na própria carne 
e sangue, isto é, no sangue de seus parentes (...) Contou-me alguém a historia do Impe 
rador Nero, que com tanto prazer assassinou sua mulher, sua mae, sua irma e outros pa 
rentes. 0 fim que ele teve V. sabe (...) 0 ultimo dia provara quem é nos nossos negõci 
os o Nero Romano, o Judas Hebraico e o Gaulês Breno" (217).

Apesar de continuarem acreditando que a justiça viria de Deus, no dia do Juízo 
Final, os "mucker", no período ora em estudo, elaboraram uma noção nova: eles nao eram 
apenas os iluminados, eram os proprios agentes de Deus, encarregados por Ele de fazer 
justiça na Terra. Por isto Jacobina advertiu Schreiner: "Esta escrito: Quem verte san
gue humano, vera por sua vez vertido o seu sangue por maos humanas, porque Deus fez o 
homem a sua semelhança" (218). Esta nova concepção foi a justificativa religiosa dos 
"mucker" para as açoes hostis contra a populaçao (iniciadas com os atentados a Haubert 
e Cassei). No período posterior, quando o grupo de Jacobina atacou em massa seus oposi 
tores, a noçao|do grupo como "agente de Deus", utilizando a violência em nome do divino, 
se tornara ainda mais nítida, como se vera.

Internamente, no grupo "mucker" completou-se um 
ando ha algum tempo: Jacobina firmou-se como líder carismático unico 
Jorge perdeu prestígio e passou definitivamente a plano secundário.

0 declínio da influência de Maurer, como ja se viu, iniciou-se 
temeroso e assustado com a proporção que os acontecimentos tomavam, Joao Jorge nao con 
seguia mais controlar o rumo das coisas. Em fins de 1873, Maurer foi escolhido para 
ir ao Rio de Janeiro entregar o abaixo-assinado, repetindo a viagem mais duas vezes, 
no início de 1874. Passou, assim, vários meses afastado do grupo. Foi exatamente neste 
período de ausência que perdeu prestígio perante os adeptos. Os "mucker" concluíram 
que Joao Jorge era um líder fraco, nao estava à altura das responsabilidades do momen
to. Achavam que Maurer "nao sabia mais manter sua casa limpa", deixava todo mundo ã 
vontade demais, permitindo inclusive "traiçao a sua mulher", e que "aconteciam grandes 
transtornos em sua casa". Por isto, "tudo estava agitado contra Maurer" (219).

Quando Joao Jorge regressou pela ultima vez do Rio, seu lugar nao lhe pertencia 
mais. Jacobina era o unico líder dos "mucker". Para acessora-la, haviam escolhido o 
jovem Rodolfo Sehn, filho de Joao Sehn: "Rodolfo Sehn ocupou o lugar de ouvinte, por 
sua capacidade de pensar intensamente: para poder transmitir as declarações de Jacobj_ 
na durante a ausência de seu espírito precisava-se de uma mente clara para captar tudo 
o que ouvia dela (...) Então Rodolfo Sehn tomou o lugar para gravar o que ela dizia 
(...) Pois a família Sehn era uma família firme neste assunto"

Maurer voltou para casa, mas sem poder de decisão. Nao ficou ao lado da mulher a. 
té o fim. Fugiu antes do ultimo combate contra o grupo, como se verá adiante (221).

0 declínio de Maurer e a ascensao de Rodolfo Sehn foram interpretados pela popu
laçao, clero, imprensa e autoridades como um dos "atos abusivos e escandalosos" do gru 
po. Achavam que Jacobina promovia orgias noturnas no FJlrrabraz, quando os "mucker" tro 
cavam de cônjuges com fins sexuais. Acreditavam que Jacobina repudiara Maurer, tomando 
como amante Rodolfo Sehn, apesar da indignação da mulher deste, GuilhermÃ^ehn. A na_r 
rativa do Padre Schupp resume o teor dos relatos contemporâneos sobre o assunto: " As 
coisas lã no Ferrabraz tinham chegado ao extremo: ali imperava a mais infrene devassi
dão, e a pena recusa-se a reproduzir aqui o que a populaçao da colonia contava dos 
Muckers. Para estes, nao havia vínculo algum sagrado, e ate as relações entre pais e 
filhos estavam entregues ao sabor e capricho das paixões (...) Começou (Jacobina) por 
declarar que se havia separado de Joao Jorge para se unir a Rodolfo (...) Em seguida , 
disse que o seu exemplo devia servir de aviso aos circunstantes e que entre eles havia 
alguns que deviam renunciar ã sua primeira união, e fazer o que lhes ditasse o espirito 
(...) Com efeito, ali mesmo nomeou alguns casados, intimando-os a não continuarem a 
viver com suas mulheres, mas a se ligarem a outras" (222).

Nao se conhece documentação que comprove definitivamente a veracidade ou falta 
de veracidade destas notícias ( 0 Padre Schupp, por exemplo, narra as notícias que cor 
riam na colonia, e já se comprovou que muitas delas nao correspondiam à realidade dos 
"mucker"). A analise do que existe sobre o assunto, entretanto, leva a concluir que 
os "mucker" nao realizaram orgias noturnas nem trocas de cônjuges. Isto pode ser ates
tado pelo seguinte: a) todos os "mucker" sempre negaram o fato. Se realmente promoves-
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fato verídico.

cio de que Klein tenha participado, direta ou 
Haubert e Cassei (225).

A maior aproximaçao de Klein com os 
ríodo de tranquilidade"

acusaçao de que Jacobina e Rodolfo Sehn eram 
mantes, porque: a) segundo se dizia, Jacobina teria se unido a Rodolfo no início 
1874. Nesta epoca, entretanto, ela estava gravida: seu ultimo filho nasceu em fins de 
maio de 1874, como se verá. Teria Jacobina se tornado amante de Rodolfo pósteriormen- 
tejnos meses de junho e julho? Dificilmente, pois nesta epoca os "mucker" estavam to 
dos apinhados no Ferrabraz, combatendo contra as forças legais. E a 2 de agosto de 
1874, Rodolfo e Jacobina foram mortos; b) a mulher de Rodolfo, Guilhermina Sehn, tida 
geralmente como vítima da situaçao, revoltada contra Jacobina e o marido, declarou 
textualmente que "nao era verdade o que o povo dizia, a saber, que seu marido Rodolfo 
Sehn e Jacobina Maurer eram amantes, porque nunca houve nada entre eles deste tipo de 
coisa; que era verdade sim que tanto ela respondente quanto seu marido Rodolfo fre 
quentavam a casa de Maurer, e que Rodolfo era muito chegado a Jacobina porque acredi
tava no que Jacobina pregava. E que ela respondente agia da mesma forma, mas nunca se 
haviam tratado entre seu marido e Jacobina Maurer assuntos de amor, porque tais assun 
tos eram mundanos e nao cabiam na ordem das coisas. 0 marido respeitava ela responden 
te, e se as coisas se tivessem passado como diziam o povo, ela respondente nao teria 
continuado a^'r ãs reuniões na casa de Maurer, porque ela se respeitava e aos filhos , 
e também respeitava Jacobina Maurer" (224).

Portanto, a alegada "imoralidade" dos "mucker" parece ter sido muito mais um çi 
lemento forjado pelos opositores do grupo do que um fato verídico. Noe, em seu depoi
mento, afirma que a ideia partiu do clero, o qual se encarregou de difundi-la entre 
os colonos, como mais um motivo para afasta-los do Ferrabraz. É bem possível que as 
coisas tenham ocorrido realmente desta forma. Padres e pastores já tinham identifica
do Jacobina como "demoníaca", "bruxa" e "embusteira". Apontá-la como "prostituta" a 
penas carregava mais o quadro.

Resta ainda chamar a atençao para a participaçao de Joao Jorge Klein junto 
"mucker" rr> período ora em estudo. A partir de meados de dezembro de 1873, quando 
cio Schreiner repudiou qualquer aproximaçao com ele, denunciando-o publicamente 
"mucker", Klein passou a colaborar mais ativamente com Jacobina. Sao de sua autoria 
abaixo-assinado ao Imperador, uma carta dirigida a Schreiner, em nome de Catarina 
Mentz, duas cartas em nome de Jacobina e a assinatura, pela viuva Schneider, do pedi
do de devolução das armas apreendidas pelo Subdelegado Spindler. Nao ha o menor indí- 

indiretamente, dos assassinatos

por seus conhecimentos e experiência, versado 
cunhado de Jacobina e marido de uma "mucker" 
exercer ascendência sobre o grupo.

Como já se sabe, Klein nao acreditava nas pregações da cunhada, apoiava-se " s£ 
mente em suas próprias doutrinas", no dizer de Noe. Sabia que se os acontecimentos 
terminassem em luta armada, sua mulher, filhos, cunhados e cunhadas, primos e primas 
seriam trucidados. Procurou assim induzir o grupo a resolver a questão por meios le 
gais, para o que ofereceu seus préstimos, redigindo - mas nao assinando - a petição 
ao Imperador. Enquanto isto, dava vazao nas cartas a toda a sua raiva contra Lucio 
Schreiner e a frustração por ser apenas um pequeno agricultor, quando tinha tantos co 
nhecimentos eruditos.

sem orgias, considerariam a prática natural e defensável, como fizeram em relação 
todas as outras atitudes que tomaram; b) nenhum casal "mucker" se separou durante 
movimento, todos continuaram a viver com seus respectivos maridos e mulheres. Se Jaco 
bina ordenou a alguns "a nao continuarem a viver com suas mulheres", a ordem não foi 
cumprida; estranhamente, porque ja foi comentado que a palavra de Jacobina era lei, 
na epoca, para os "mucker". Na realidade, Jacobina pregava o seguinte: se o marido 
quisesse ser um "mucker" e a mulher se negasse, ele deveria aderir de qualquer forma. 
E est4 caso de divergência entre casais.^ so ocorreu uma vez, com Maria e Martinho Cas 
sei. Ela estava indecisa entre a religião oficial e o grupo de Jacobina, enquanto ele 
queria ser "mucker"". Mas os dois acabaram abandonando o grupo e tendo o destino que 
se conhece (223); c) o fato de Jacobina ter se afastado, e ate mesmo se separado do 
marido, nao constituía delito para os protestantes, que admitiam o divorcio; d) as 
"orgias sexuais" nao condizem com as outras atitudes do grupo, as quais refletem uma 
moral muito rígida: nao fumar, nao beber, nao jogar, nao frequentar acontecimentos so 
ciais.

Ainda menos plausível parece a

"mucker" correspondeu, grosso medo, ao " pe 
do grupo. 0 comportamento calmo e legal dos adeptos neste pe 

ríodo deve ter sido influenciado por Klein. 0 ex-pastor era homem muito respeitado 
em teologia, morador antigo da região , 

fervorosa. Tinha todas as condiçoes para



D. FASE ARMADA DA REVOLTA ( junho/agosto 1874)

1. A Guerra
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"deecrentes e desesperados começaram a fazer justi- 
(palavras de Émile Jullien).

a) Ataques em massa dos "mucker 
ça por suas próprias maos"

A denominada "fase armada do movimento Mucker" caracteriza o período em que o con 
flito entre os adeptos de Jacobina e o mundo dos "malvados" passou a ser resolvido por 
meio das armas. Trata-se de um período curto, de apenas dois meses de duraçao - junho 
a agosto de 1874 mas extremamente rico em acontecimentos. Ê o mais bem documentado 
da questão "mucker".

Uma noite os "mucker" abandonaram o Ferrabraz e fizeram uma matança generalizada 
nas regiões vizinhas. Foi uma noite terrível, a de 25 de junho de 1874. Quando o dia 
amanheceu Sapiranga estava «ferida de morte. Os "mucker" tinha^ se vingado: "havia chje 
gado o dia da desforra", nas palavras de Noé.

Ha pelo menos dez dias eles se preparavam concretamente para esta açao. Andavam 
sem parar de suas casas ate o Ferrabraz, reunindo em torno de Jacobina as suas armas , 
munições, mantimentos e suas próprias pessoas: a partir de então passaram a viver t£ 
dos juntos - homens, mulheres e crianças - na casa de Jacobina e Joao Jorge. Somente 
alguns poucos - geralmente os moradores de regiões mais distantes -, que nao puderam 
reunir-se no Ferrabraz tiveram que enfrentar os "malvados" isoladamente.

Na noite de 25 de junho, os "mucker" reunidos na casa de Maurer dividiram-se em 
grupos de cerca de cinco homens cada, e simultaneamente atacaram alguns dos que consi
deravam seus inimigos mais ativos. Aproveitando-se do fator surpresa, e da superiorida_ 
de de armamentos e munições, foram bem sucedidos em quase todas as investidas, levando 
o terror e o clarao do incêndio ãs regiões vizinhas. Geralmente cada grupo acatava 
em bloco uma casa ou venda, matava todos os ocupantes que conseguia, inclusive mulhe - 
res e crianças, tocava fogo na construção e fugia imediatamente, desaparecendo na escu 
ridao das Picadas. Nada roubaram: nenhum objeto, nenhuma arma, nenhum dinheiro. Deixa
ram sua marca de vingança nos incêndios e nos mortos e feridos.

As informações sobre os ataques "mucker" da noite de 25 de junho sao muito contra 
ditorias: os dois relatos mais extensos, escritos pelo Padre Schupp e por Joao Jorge 
Klein, sao praticamente opostos entre si, a documentação oficial confusa e as outras 
narrações conhecidas, incompletas. Serão inicialmente registrados aqui os ataques 
que nao ha duvidas quanto ã autoria dos "mucker" (comprovada por unanimidade de 
tes) e, a seguir, os casos considerados dúbios quanto a este aspecto.

A moradia do casal Hoffmeister, no Campo Bom, foi um dos primeiros locais 
dos pelos "mucker" na noite de 25 de junho. 0 velho Jaco Hoffmeister, que vivia com 
mulher Dorotêia, a filha Delfina, o genro André Dick e vários netos, era comerciante ,

Í5o 
nunca tinham identificado o ex-pastor como realmente um deles, nao lhe deram mais ouvi 
dos, partindo para a vingança. Procurado pelas autoridades como mentor oculto do gru 
po,Ji» afastado dos "mucker" por discordâncias, Klein ficou num beco sem saída. Nao par 
ticipou dos acontecimentos finais: foi preso em 24 de junho de 1874, quando se dirigia 
a Sao Leopoldo. Saía dq^cena "0 Misterioso", que representou talvez o papel mais ingra
to em toda a tragédia "mucker". Discordando de todos, autoridades e adeptos, descon - 
tentou também a todos. Nao morreu pelo que acreditava, nem combateu o que discordava . 
E ainda passou vários anos na cadeia.

No período ora em estudo, os "mucker" perderam o último crédito de confiança que 
haviam depositado romundo dos "malvados". Pela primeira vez, compreenderam que estavam 
sozinhos.

0 mundo lhes parecia hostil e decepcionante. Os parentes ricos desprezavam os po 
bres, incdÇetenetes tinham poder e prestígio, padres e pastores uniam-se contra eles. 
Nao se respeitavam mais os laços de parentesco e de solidariedade. E havia muita licen 
ciosidade, no jogo, no fumo, nas festas. Para os "mucker", no "tumulto do mundo" nao 
havia mais lugar para os humildes, os sofredores, os pobres de espírito, nao havia 
mais lugar para Jacobina e os que pregavam "o verdadeiro espírito da Bíblia". Por isto 
os adeptos promoveriam na Terra a justiça de Deus. A guerra ia começar.
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dono de uma venda, e como o resto da família, catolico, Seu lote ficava vizinho ao da 
família do "mucker" Jaco Barth. As duas famílias se davam bem (a senhora Hoffmeister e 
rainclusive madrinha de Pedro, um dos filhos de Jaco Barth), atê que Barth procurou ~ 
Joao Jorge Maurer e depois, com toda a família, tornou-se "mucker" (226). Segundo 
Schupp, a partir de então os Barth começaram a maltratar os Hoffmeister; segundo 
Klein, ocorreu exatamente o contrario. 0 fato ê que as duas famílias passaram a se dar 
muito mal, brigando constantemente, porque uma era "mucker", enquanto a outra era ad 
versaria do grupo de Jacobina. Na noite de 25 de junho, um grupo de "mucker" ( prova - 
velmente liderado por Jaco Barth) invadiu a casa dos Hoffmeister, matando a velha se
nhora, sua filha e dois netos (227).

0 segundo assassinato cometido pelos "mucker" nesta mesma noite foi o do comerci
ante Filipe Klei, homem rico, cujo capital, segundo Schupp, era de cerca de 20 contos 
de reis, quantia elevada para a época e local; Klei teve sua casa, estrebaria e venda 
incendiadas, e foi morto por um tiro. Segundo1Joao Jorge Klein, os "mucker" mataram Fi 
lipe Klei porque este, desde a prisão de Jacobina (maio de 1873), os insultava, ataca
va e ridicularizava (228),

0 terceiro ataque visou o comerciante Joao Teobaldo Balz, que foi morto a tiros 
juntamente com sua filha, e sua casa de negocios incendiada (229). 0 quarto ataque foi 
dirigido contra o também comerciante Carlos Brenner: os "mucker" invadiram sua casa 
(Brenner estava ausente), mataram seus dois filhos menores, 
a casa; deste ataque escaparam a mulher de Brenner e c~ 
de Carlos, Joao Brenner,teve sua casa incendiada; os 
cobina, tendo o último assinado a representação contra 
sou dois tios de João Jorge Haurer: o j

que dormiam, e incendiaram 
os tres filhos maiores. Um irmão 
dois eram ativos opositores de Ja 

o l os "mucker". 0 quinto ataque vi
primeiro, Joao Maurer, genro da velha ^offmeis - 

ter assassinada, nao chegou a se ferir apesar de terem atirado contra ele; o segundo , 
Jaco Maurer, morreu, juntamente com seu filho Guilherme. Os trés eram opositores dos 
"mucker". 0 sexto ataque visou o comerciante Jaco Schmidt, cuja venda, para as condi
ções de então, "com seu sortimento e as suas dependências, representava um capital con 
siderãvel" (230). Schmidt, genro do Subdelegado Spindler, negociava hã muito com os 
"mucker", mas hã alguns meses encerrara o comércio com eles (segundo Klein, por influ
ência de sua mulher). A venda de Schmidt, com tudo o que havia dentro, foi incendiada, 
e ele, morto (231). Balz, Brenner e Schmidt eram conhecidos opositores dos "mucker".

Estes ataques foram comprovadamente realizados pelos adeptos de Jacobina, Mas hou_ 
ve vãrios outros na noite de 25 de junho - a documentação oficial chega do in
cendio de 14 casas, "sendo 13 em uma so noite" -, sobre cuja autoria hã 232).
Estes ataques visaram: a) Filipe Sehn, que teve uma parte de sua casa incendiada, e fe 
ridas a mulhei^e um filho; b) o colono Guilherme Kray, cuja residência foi incendiada e 
ele õwK a afilhada morte?; c) o colono Henrique Kautzmann, cuja estrebaria foi incendia
da; d) um vizinho dos "mucker" nao identificado, que foi morto; e) a velha senhora 
Hilgert, mãe do comerciante de chapéus Hilgert, ex-subdelegado: segundo algumas 
tes, a sra. Hilgert era madrinha do "mucker" que a assassinou (233).

Esta a relaçao dos ataques da noite de 25 de junho, registrados em todos os rela
tos sobre o assunto,Nao perfazem, portanto, o total de "13 casas incendiadas", mas de 
sete, incluindo-se os casos considerados dúbios quanto ã autoria. Estes ainda nao po_ 
dem ser esclarecidos, mas merecem algumas considerações: o comerciante Filipe Sehn, 
que foi atacado, irmão do "mucker" Joao Sehn, era um tenaz rival dos adeptos de Jacobi^ 
na; o velho colono Kray, homem muito respeitado na colonia, era opositor confesso dos 
"mucker" (234); Henrique Kautzmann pertencia a uma família de comerciantes que se opos 

i em bloco ao grupo; o vizinho morto teria provocado desavenças com os "mucker"; e o f^i 
lho da sra. Hilgert hipotecara solidariedade ã luta do Subdelegado Spindler contra os 
"mucker"; os tios de Maurer eram declaradamente contrãrios ãs atividades do grupoj.Po£ 
tanto, é bem provãvel que os "mucker" tenham atacado estas pessoas, pois tinham 
zoes para detestã-los. Nesta noite de vinganças, 
bre eles (235).

Embora a maioria dos "mucker" tenha regressado ao Ferrabraz logo depois dos 
cêndios e assassinatos da noite de 25 de junho, restaram alguns poucos, moradores 
regiões mais distantes, que nao quiseram seguir para o Ferrabraz ou nao puderam e 
desejaram voltar para lã (236). Estes "mucker" continuaram promovendo ataques. No 
seguinte aos ataques, 26 de junho, cercaram em São José do Hortêncio a casa da viúva 
Bender, que moravq/com filhos e filhas, matando a senhora e ferindo gravemente uma de 
suas filhas; os "mucker" nao conseguiram penetrar na casa. Um filho de Jaco Noê, 
"mucker", apaixonara-se pela moça Suzana, filha da sra. Bender. Esta opos-se ao namoro 
pelo fato^lo rapaz ser "mucker", e o caso chegou ao fim, ou porque o rapaz se afastou 
da casa (segundo Noê) ou porque a moça não quis mais vê-lo (segundo Schupp). A
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"A populaçao local estã aterrada"

Bender redobrou suas críticas a Jacobina, e 
seu filho (237). 0 outro ataque dos "mucker" 
morador na Linha Nova e que, segundo Noé, "

Durante a noite de 25 de junho, tomados de surpresa, os colonos haviam entrado 
em terror pânico. A maioria ficou paralizada, escondida nos matos ou dentro de suas 
próprias casas. Alguns conseguiram reunir-se, com suas famílias, em casa de 
para melhor se defenderem. Estes locais com concentração de gente os "mucker 
tacaram.

A 26 de junho, Joao Daniel Collin, um dos mais abastados comerciantes da 
nia" chefiada primeira reaçao organizada dos colonos contra os "mucker". Ã frente 
um grupo que chegou a 80 homens armados, incendiou as casas e plantações abandonadas 
de cinco "mucker" (Joao Jacõ Fuchs, Cristiano Fuchs, Pedro Studt, Jaco Grebin e Jacó 
Noe). Simultaneamente, um outro grupo, menor,incendiou a casa de Jacó Barth, para vin 
gar o ataque contra os Hoffmeister.

Em todas as Picadas, os colonos, jã refeitos do primeiro impacto, procuravam or 
ganizar a resistência e bloquear os atalhos. Neste mesmo dia, Joao Daniel Collin pro- 
pos ao Chefe de Polícia assumir a Subdelegacia local, porque o Subdelegado residia 
longe, e pediu ao Presidente da Província armas e munição para enfrentar os "mucker" 
que encontrasse. A 29 de junho, recebeu 30 carabinas< e 1.800 cartuchos embalados, 
mas com ordens de entregã-los ao Delegado de Sao Joao de Monte Negro, e não fazer uso 
deles pessoalmente. Antes de entregar as armas, Collin e alguns colonos atacaram vã- 
rios "mucker" e incendiaram, destruíram e saquearam grande numero (calcula-se em 14 ) 
de propriedades abandonadas dos rebeldes. A açao de Collin e seu grupo chegou a tal 
ponto de violência, que dias depois o Coronel Genuino Olympio de Sampaio, comandante 
das forças em operação contra os "mucker", os denunciou como ladrões, assassinos e 
incendiãrios, referindo-se ao assunto como a "vingança covarde e barbara do cidadao - 
pacifico contra os sectários de Maurer", e o Presidente da Província retirou a auto- 
rizaçao de armas dada a Collin. Abriu-se inquérito sobre a questão, presidido pelo 
Subdelegado do 59 Distrito, mas nada se conseguiu apurar com segurança (238).

KlSS 4 reação dos colonos não se limitou a estes fatos. A 27 de junho, o mesmo 
grupo liderado por Collin cercou um grupo de "mucker", prendendo-o na casa de Collin: 
era composto de 16 mulheres e crianças e de um velho (os homens válidos haviam se en 
caminhado para o Ferrabraz). Assim o Padre Schupp descreveu o estado destas pessoas: 
"mulheres famintas, estanguidas; crianças, mortas de fome, a roer restos de espigas 
de milho e, finalmente, um velho". Uma das mulheres detidas, a velha Maria Elisabeth 
Noé, foi ameaçada de enforcamento pelos moradores, que lhe passaram uma corda no pes 
coço. A sra, Noe era sogro, do ardoroso "mucker" Jacó Mula.

A 27 de junho, colonos, soldados e "mucker" que ainda se dirigiam ao Ferrabraz 
enfrentaram-se ns|ponte das 48 Colôniasjinorrendo um colono e rendendo-se o "mucker" 
Conrado Noé. Cinco rebeldes deste grupo (Daniel Ahrend, Guilherme Maurer, Joao Jorge 
Fuchs, Jorge Fuchs e Joao Noé) conseguiram fugir até a ponte dos Dois Irmãos, onde 
nova luta se travou, morrendo desta vez o "mucker" Guilherme Maurer e ficando ferido 
um dos Fuchs. Os dois Fuchs perderam-se dos outros nos matos e acabaram se apresentan 
do ã Polícia. A 29 de junho, a populaçao e soldados conseguiram capturar sete "muckei" 
quando tentavam alcançar o Ferrabraz. Eram eles: Pedro Conrad, Carlos Hirt (sobrinho 
do Subdelegado Spindler), Jacó Cober, Pedro Kolen, Miguel Hemmer (ou Kemmer), Cristia 
no Schaeffel e João Renner. Este ultimo, menor, foi recrutado para a Marinha. A 19 de 
julho, o Delegado de Sao João do Monte Negro prendeu dois "mucker", que, vindos do 
Ferrabraz, tinham acabado de comprar 8 armas e 2 pistolas (239).

Estes constantes encontros armados entre "mucker" dispersos e colonos aumentou 
mais o pânico da populaçao local, que se sentia desprotegida e sujeita a ataques 
qualquer momento: reinava<sum medo terrível entre as pessoas'? escreveu o pastor 
Hunsche. Os colonos culpavam as autoridades de incompetência e omissão, e chegaram 
inclusive a ameaça-las de abandono imediato de suas casas ou de sedição, caso nao fos 
sem tomadas medidas urgentes. Os que se sentiam diretamente ameaçados pelos "mucker" 
procuravam proteger-se^como fez em Sao Joao do Monte Negro "um Filipe de Tal, como ca 
sa de negocios naCosta da Serra", que passou três noites armado, sem dormir," com me
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"Os negocios ainda continuam com carãter as -

i$3do de um ataque "mucker" (240), Um outro^ o 1? Juiz de Paz do Termo de Sao João do Mon 
te Negro, João Frederico Schreiner r- irmão do Delegado Lucio Schreiner deu ordem de" 
prisão a todos os "mucker", mas nao esteve presente para assistir ã execução de sua or 
dem: fugiu do local, retirando-se para lugar ignorado até o final dos acontecimentos.- 
(241).

As reações variavam, 
to era comum a todos: o

Os indicentes narrados ocorreram entre os "mucker" que não se concentraram no Fer 
rabraz e colonos. Mas que providências tomaram as autoridades locais e provinciais di 
ante dos acontecimentos da noite de 25 de junho, e qual o comportamento da maioria dos 
adeptos de Jacobina, concentrados na casa dela?

0 Chefe de Polícia, que se encontrava em Sao Leopoldo, enviou imediatamente toda 
a força local para o lugar dos incêndios e ataques, ao mesmo tempo em que pedia refor 
ços ao Presidente da Província: "Fico so e sem garantia para a cidade; preciso toda a 
força possível, nunca menos de 100 praças (...) Toda ação enérgica é pouca (...) 0 po
vo aterrorizado.'® pode amotinar" (242).

A 27 de junho, o Presidente da Província viajou até São Leopoldo para entender-se 
com o Chefe de Polícia. A partir daí, começaram a chegar armas, munições e soldados, 
vindos por terra, pelo rio dos Sinos, em lanchoes, ou pelo trem da recém-inaugurada Es 
trada de Ferro Porto Alegre-Sao Leopoldo, Foram enviados cerca de 92 praças do 129 Ba 
talhão de Infantaria, 40 praças da Guarda Nacional dd Porto Alegre, 12 praças do Corpo 
Policial, 2 canhões, cavalos, armas, munição e dinheiro (243),

Parte do armamento e dos homens seguiram a 26 de junho com o Coronel Genuine Olym 
pio de Sampaio, Comandante do 129 Batalhao da Infantaria, a quem foi outorgado o coman 
do geral das forças (vinte e dois anos depois, este mesmo batalhão lutaria contra os 
sertanejos de Antonio Conselheiro) (244).

Genuino pernoitou em Sao Leopoldo, onde deixou 20 praças com o Chefe de Polícia, 
seguindo a 27 de junho em direção ao Ferrabraz com 98 homens. Armou acampamento em Cam 
po Bom, distante cerca de 3 léguas de Sao Leopoldo, e 1 légua do Ferrabraz, e lã jZ 
encontrou mais forças reunidas. As fontes sao contraditórias quanto ao número total de 
praças e oficiais com que Genuino contava, mas aqui se acredita, depois do confronto 
de toda a documentação sobre o assunto, que tenha sido de cerca de 190 pessoas. Diri - 
gia a artilharia o Capitao Nicolau Ignãcio de Fontoura, e a cavalaria, o Tenente-Coro 
nel Tristão José de Fraga.

Baseado em informações do colono Pedro Schmidt, conhecido como Pedro Serrano, 
coronel Genuino seguiu a 28 de junho com toda a tropa até um campestre proximo ( a 
ver, próximo demais) da casa de Jacobina: 
ga de fuzilaria que partira do mato; avistando-se logo a casa de Maurer muito próxima, 
fiz imediatamente avançar toda a força de que dispunha (...) e mais duas bocas de fogo 
que atiraram sobre a casa" (245). Mas as coisas nao se passaram como esperava o Coro
nel. Os dois canhões inutilizaram-se logo ao primeiro tiro, desmontando-se um e fican
do o outro encravado nas ondulações do terreno. Os "muEker", conhecedores do local 
(muito acidentado e com espessa vegetaçao), faziam fogo contra os soldados por todos 
os lados, menos o esquerdo, quase sem serem avistados; os adeptos de Jacobina y segundo 
os soldadosjcombatiam com "um ardor fora do comum", "muita vontade de vencer" e "auda- 
cia inigualável". Depois de 3 horas de fogo, Genuino ordenou a retirada. As tropas fo 
ram perseguidas ainda durante 15 minutos. Os "mucker" eram' vencedores (246).

Foram mortos 5 soldados (um morreu no dia seguinte) e 
xa significativa, relativamente ao número de combatentes. Nao é possível precisar 
mero de "mucker" mortos, mas constava "terem os mauristas grande número de feridos 
sofrido a perda de outros" (247).

Genuino e sua tropa regressaram a Campo Bom. Os feridos leves foram tratados no 
local, e os outros conduzidos para Sao Leopoldo e Porto Alegre. 0 ambiente era melanco 
lico.

segundo o grau de envolvimento de cada um, Mas um sentimen 
pavor diante da possibilidade de novos ataques

c) Primeiro Combate Contra os Rebeldes — " 
Chefe de Polícia).
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batalhao de Guardas Nacionais comandado pelo 
que além de terem desertado muitos (exatamente 27, 

dao lugar a repetidas queixas dos habitantes pacíficos 
destes arredores". A situaçao tornou-se tao grave, que Genuino, apesar de necessitar 
de mais forças, foi obrigado a dispensar este batalhão; seus integrantes Submeteram 
se posteriormente a conselho de disciplina (249).

Í54
A notícia da derrota explodiu no Rio Grande do Sul como uma bomba. Círculos poli 

ticos agitaram-se, a oposição ressaltou a "inépcia" e as "desastradas medidas" do Pre 
sidente daProvíncia, enquanto este tentava se justificar ao Ministro da Justiça. 0 
Barao de Sao Borja, Comandante das Armas, nao conseguia compreender as razões da der
rota; e o Chefe de Polícia, que continuava em Sao Leopoldo, via-se em situaçao críti
ca, pois a populaçao local, alarmada, pedia-lhe providências: "os negocios ainda con
tinuam com carater assustador para a população, que de todos os pontos pede-me auxí - 
lio de força e armamento". A maioria do povo e das autoridades da província acredita 
va que os "mucker" incendiariam Sao Leopoldo, e depois procurariam "se assenhorar" de 
toda a Província. Havia o pânico e a confusão.

Genuino solicitou mais forças, achando serem necessários pelo menos 600 homens e 
4 canhões para um combate bem sucedido. 0 Presidente da Província, usando de seus po 
deres e atribuindo ao movimento caráter de sedição, chamou a destacamento a Guarda Na 
cional do Rio Grande do Sul para substituir nos municípios a força de linha, que de
via marchar para Sao Leopoldo; isto ocorreu em vários municípios, como Pelotas, AI
deia, Viamao, Belém, Rio Grande, Sao Jose do Norte, Sao Gabriel, Larvas, Rio Pardo, 
Sao Francisco das Chagas, etc. Outros municípios enviaram toda ou parte de sua pro 
pria Guarda Nacional para Sao Leopoldo. Em algumas cidades, como Porto Alegre, a for
ça de linha seguiu para Sao Leopoldo antes da reunião dos Guardas Nacionais, e neste 
meio tempo, voluntários brasileiros e de origem alema encarregaram-se da proteção da 
cidade.

A partir de 30 de junho, começaram a chegar a Campo Bom as armas, homens e muni 
çoes que Genuino pedira. Seria cansativo e sem grande utilidade enumerar todos estes 
contigentes. Os mais importantes foram: a 30 de junho, chegaram a Sao Leopoldo a ca 
nhoneira "Henrique Martins", lanchas, e dois vapores, que ficaram ã disposição do Che 
fe de Polícia; foi deslocado com o mesmo fim um destacamento dos imperiais marinhei - 
ros; de vários pontos da Província, vinham animais, homens, mantimentos, armasjdo Rio 
de Janeiro chegaram seis peças de artilharia de montanha. Segundo as fontes^ Genuino 
recebeu ate 19 de julho - dia do segundo combate contra os "mucker" - aproximadamente 
320 homens (sem contar os marinheiros e outros destinados ãs operaçoes de apoio); so 
mando-se os praças que já possuia, a força total chegou a aproximadamente 487 homens. 
Se a estes se acrescentarem os colonos armados, ,conclui-se que Genuino combateu à 
frente de cerca de 500 homens; esta informação confirma a do proprio Genuino, que 
firmou terem combatido, a 19 de julho, 506 pessoas, entre soldados, oficiais e 
nos (248).

Mas havia problemas, numerosos problemas, com as forças do Coronel Genuino. Em 
sua grande parte, estavam desorganizadas, indisciplinadas, mal armadas e mal municia 
das. 0 Tenente-Coronel Comandante da Guarda Nacional de Porto Alegre, por exemplo, co 
municou que seu corpo^e achava "completamente desorganizado, e com apenas três oficj_ 
ais"; ja as praças da Guarda Nacional de Viamao estavam "todas desarmadas", enquanto 
o 39 Batalhao de Infantaria, ao chegar a Sao Leopoldo, nao pôde seguir para Campo Bom, 
por não ter muniçãode infantaria pesada. A 2 de julho, o Comando Superior da Guarda 
Nacional em Porto Alegre conseguira reunir apenas 199 praças, "quando o Batalhao 
qualificados mais de mil guardas. Os que nao se apresentaram para o serviço sao 
completa desobediência e nem eu tenho ao meu alcance meios de os constranger". 0 
talhao de Cavalaria de Viamao nao tinha cavalos, e o 139 Corpo de Cavalaria da Guarda 
Nacional d'Aldeia não os tinha "em condiçoes de marchar". Chegou-se a tal nível de 
desorganização, que um Alferes da Guarda Nacional de Porto Alegre, Pedro Weber, foi a. 
cusado de ser "o agente da seita de Maurer nesta capital". A 8 de julho pediam-se in 
sistentemente barracas para o campamento, "para nao morrerem de frio as praças", além 
de ponchos, "pois muitas marcharam sem ter com que se cobrirem". Genuino reclamou de 
que "quase todas as praças estão mal montadas", enquanto dias depois o problema era 
outro: falta de raçao para os animais.

A questão mais séria surgiu com o 
Capitão Antonio José da Silveira, " 
para um total de 40 praças), - - . —
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Enquanto o Coronel Genuino tentava organizar suas forças e esperava a 
de mais contingentes, outros acontecimentos tinham lugar. 0 assunto "mucker" 
conta da Província. A Reforma e os deputados liberais encontravam na questão

e) Amplia-se a reaçao contra os "mucker 
for, com ferro e fogo..."
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motivo para acusações e denuncias ao Presidente da Província e Comandante das Armas. 
Estas autoridades, por sua vez, já estavam inteiramente convencidas de que os * 
"mucker" pretendiam "conquistar toda a Província", e representavam um perigo real 

a sobrevivência do próprio Estado.
De vãrios pontos do Rio Grande do Sul, chegavam petições e abaixo-assinados, 

pecialmente do grupo de origem alema, repudiando os "mucker" e oferecendo apoio ã 
çao das autoridades. Este fenómeno foi particularmente sensível em Pelotas, onde 
alemaes e descendentes de imigrantes alemaes dirigiram um 
cia da Província, declarando-se 
da quao malvada seita", e " 
vampiros de nova espécie". Imploravam ao Presidente da Província para 

fogo e sem contemplação ou misericórdia...".
"certos que mais (sangue) ainda há de correr, se nao hou 

e bestialidade que dolorosamente envergo - 
i e religiosa raça alema"; estavam persuadidos de que " 

sanabp^erYum; quas ferrum non sanat, sanat ignis" (em latim no 
que o medicamento nao cura, o ferro cura; o que o ferro nao cura, o fogo
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abaixo-assinado à Presiden- 
"profundamente indignados pelos crimes de tao estúpi- 

horrorizados pelo sangue que já tem sido vertido por esses 
"proceder, se 

. Julgavam neces-preciso for, com ferro e 
sãrio o rigor porque estavam 
ver paradeiro radical a_ atos de selvageria 
nham a. aliás tao mourigerada 
"quas medicamentum non 
original: o 
cura) (252).

0 documento demonstra pouco conhecimento do movimento "mucker", pois diz textua_l 
mente: "ambos (Joao Jorge Maurer e Klein) quiçá ocultamente amparados pelo próprio De
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a situaçao por que passava a Guarda Nacional 

na epoca: criada em 1831 em função de necessidades daquele momento (na realidade, re 
presentando antes de tudo um poderoso elemento de força nas mãos da classe dominante 
para melhor controle do aparelho de Estado), a Guarda Nacional foi acentuando, com o 
passar do tempo, seu caráter sobretudo político. Passou a funcionar quase exclusiva 
mente como milícia eleitoral, subordinada ã política local; encarregando-se de guarni 
çao e policiamento, tornou-se uma força sem soldados, desprovida de armamentos e muni 
çoes. Desde a reorganizaçao e início da projeção do Exército em nível nacional, inici 
ados concretamente desde as Guerras do Prata, e especialmente da Guerra do Paraguai , 
a Guarda Nacional entrou em plena decadência. Em 1873 - um ano antes dos acontecimen
tos ora em estudo - sofrera reformulações, sendo chamada a agir apenas em caso de 
guerras externas cu rebeliões, sedições e insurreições internas, o que diminuiu ainda 
mais seu poder como força armada. Quando foi extinta - somente em 1922 - já nao tinha 
qualquer representatividade (250).

0 Exército, desde as Guerras do Prata, adquirira projeção nacional, passando a 
pesar bastante na balança de forças nacionais. Mas, no período em estudo, encontrava- 
se também desorganizado e mal armado. Em parte, esta situaçao advinha da própria exis 
tencia da Guarda Nacional, que dava ã naçao uma impressão de força armada que na rea
lidade nao existia, trazendo certo descuido ã organização e armamento do Exército; em 
parte, era consequência das próprias guerras platinas que, se num nível projetaram o 
Exercito, em outro causaram mortes, perdas de armamento, munições e grandes somas de 
dinheiro, das quais ainda nao se havia recuperado. Na época do movimento "mucker", o 
exercito do Rio Grande do Sul ressentia-se particularmente desta situaçao, pois supor 
tara um fardo mais pesado desde a Revolta dos Farrapos e dos acontecimentos no Prata.

A estes fatores, deve-se somar um outro, válido tanto para a Guarda Nacional 
quanto para o Exército: os soldados consideravam tarefa indigna combater sediciosos 
comuns, e agiam de má vontade. Isto foi notado durante as revoltas da Regência, e ou 
tras posteriores. Quando as sedições tinham características messiânicas, o desprezo 
das forças era ainda maior, pois consideravam o inimigo "selvagem", "ignorante" 
"louco". Durante omovimento "mucker", os soldados costumavam dizer que nao eram 
pitaes do mato, para ficarem perseguindo dementes e criminosos". De certa forma, 
atitude de desprezo era compartilhada pelos políticos e 
res: geralmente, para combater inimigos tao "infames", 
nhecidamente mal armados e indisciplinados. Os soldados tinham também um certo senti
mento de temor pelos rebeldes, considerando-os "endemoniados" e "de parte com o demó
nio" (251).
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para sentir que a Guarda Nacional tenha se desvia 
e o incêndio" (Palavras do Coronel Genuine).

enquanto o cidadao Joao Ferreira Porto, dois dias depois, punha 100 cavalos 
disposição das autoridades. Em Sao Leopoldo, cidadaos se prontificavam a fazer o 
viço de policiamento (255).

Ê hora de voltar a Campo Bom, saber como ia o Coronel Genuine ã frente de seus 
homens. As coisas nao andavam bem para o seu lado. Ê verdade que desde o último com 
bate os "mucker" tinham se trancado no EErrabraz, nenhum deles era visto, nenhum ata 
que organizaram. Mas o Coronel Genuine enfrentava agora a indisciplina aberta dos 
seus homens, especialmente dos da Guarda Nacional, que atacavam, incendiavam e saque 
avam as propriedades abandonadas dos "mucker", desobedecendo ordens do comandante. 
Genuino queixou-se muitas vezes assim: "um fato, porem, lamentável, sê dá aos nos 
sos olhos, apesar das ordens terminantes que tenho dado e da vigilância que tenho 
feito exercer, o clarao do incêndio aparece repetidas vezes (...) nas propriedades 
abandonadas (dos "mucker"), ao que procedem ao saque de tudo quanto encontram". Ou 
ainda: "ê para sentir que a própria Guarda Nacional que se apresentou para ajudar-nos 
a manter a ordem e reprimir os celerados de Maurer tenha se desviado do seu pacto pa 
ra praticar o roubo e o incêndio". Alem dos incêndios já mencionados, foram queima - 
das por moradores e/ou forças legais as casas dos "mucker" Jaco Mentz, Jorge Jaco 
Mllller, André Luppq, Jaco Cober e Joao Sehn.

Genuino denunciou como autor de alguns dos ataques o ja referido Subdelegado 
Joao Daniel Collin e alguns Guardas Nacionais. Mas nao eram somente as propriedades 
"mucker" que os membros das forças armadas e policiais visaram: saquearam e incendi 
aram várias propriedades de colonos, como as de Filipe Sehn e Guilherme Kray, que

156 
legado de Policia de Sao Leopoldo que, como sabemos, e parente chegado de um e de ou 
tro..." Ja se tornou claro, neste estudo, que o Delegado Schreiner era um dos maio 
res opositores dos "mucker". Quanto ã composição socio-profissional dos assinantes, 
so foi possível identificar 45 deles, de um total de 90; destes 45, 20 eram comerci
antes, 11 "agricultores abastados", 7 políticos, 3 professores, 2 oleiros, 1 alfaia
te e 1 "funcionário de instituição" (253).

Dos examinados, portanto, somente 3 (os oleiros e o alfaiate) podiam nao perten 
cer ã elite socio-econômica da colónia alema; assim mesmo, este fato nao é comprova
do, pois se os oleiros e alfaiates fossem donos de estabelecimentos, pertenceriam a 
elite socio-economica, relativamente ãs condiçoes de época e local. As outras 42 pes 
soas faziancomprovadamente parte desta elite.

No Município de Santo Antônio da Patrulha, mais especificamente no distrito 
Miraguaia, a populaçao e autoridades também se preocuparam com os "mucker", embora 
por motivos diversos. No início de julho, foi ali descoberto um plano de sublevação 
de escravos, que pretendiam fugir através de Nossa Senhora dos Anjos. Os moradores, 
liderados por autoridades policiais e fazendeiros, armaram-se e guarneceram as saí 
das do distrito. 0 que mais atemorizava a populaçao e autoridades ê que a sublevação 
fosse "plano da combinação com esses malvados da seita de Maurer, pois so mesmo nes
ta qualidade de gente eles achariam apoio." Os negros finalmente nao se sublevaram , 
provavelmente por temerem a repressão organizada.

0 que importajaeste estudo e a preocupação e o medo ante a possibilidade de uma 
aliança entre "mucker" e escravos. Este mesmo sentimento foi registrado em Pelotas 
(o centro escravocrata gaúcho, na epoca): as autoridades ali convocaram os Guardas 
Nacionais para protegerem a populaçao ao mesmo tempo da "massa de escravaria existen 
te neste município" e dos "adeptos de Maurer que consta existirem na próxima colonia 
de Sao Lourenço." 0 significado deste fenomeno será analisado nas conclusões (254).

Em Porto Alegre e Sao Leopoldo, parte da populaçao dispunha-se a auxiliar as 
forças ou prestar serviços de guarniçao: em Porto Alegre, os empregados da Diretória 
Geral dos Negocios da Fazenda e da Mesa de Renda ofereceram-se para guardar as repar 
tições, enquanto nao houvesse força suficiente; e a Sociedade de Ginásticos e Atira
dores Alemães julgou "dever e honra de todo alemao" policiar a cidade, para assim 
"provar ao governo" e "ãs outras nações, que de forma alguma participamos dos senti
mentos daqueles que se denominaram nossos compatriotas, desejando pelo contrário con 
tribuir para o seu extermínio". A 8 de Julho, p Capitao Fernando Schneider, alemao 
que participara da Guerra do Paraguai, ofereceu-se para integrar as tropas de Genui
no, enquanto o cidadao Joao Ferreira Porto, dois dias depois, punha 100 cavalos a 

ser

f) Incêndios, saques e roubos - "e 
do do seu pacto para praticar o roubo
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se queixaram especialmente do roubo de gado; outras queixas semelhantes Genuino e 
Chefe de Polícia receberam (256).

E preciso notar, entretanto, que inicialmente as autoridades militares - inclu 
sive as mais altas, como o Comandante das Armas-se nao olharam com condescendência 
os ataques ãs propriedades "mucker", pelo menos se omiti1^ quanto à questão. Genuino 
e o Chefe de Policia eram vozes isoladas em contrario. 0 Tenente-Coronel Fraga, por 
exemplo, referiu-se abertamente ã "ordem de tirar gado dos Mauristas" (de que as for 
ças estariam abusando, roubando também dos colonos), enquanto o Comandante das Armas 
deu ordens para levar a julgamento "as praças da força destacadas que tem arrebanha
do gado dos colonos nao pertencentes ã seita de Maurer" (grifo nosso). Somente a 20 
de julho o Presidente da Província ordenou que fosse "igualmente respeitado o gado 
que pertence aos sectários de Maurer" (257).

Estes incidentes trouxeram um novo problema ao Coronel Genuino; a populaçao das 
Picadas, que tanto esperara pela chegada das forças,passou a ter atitude diferente:

De 
o Coronel Augusto César da Silva chegou a rela.

, ao menos
para 
ser
con

alem de cooperar muito pouco, passou a se revoltar contra a presença da força, 
pois do 29 combate contra os "mucker" < 
tar: "tive aqui demorados os últimos feridos por nao haver quem quisesse, 
por humanidade emprestar ou alugar uma carretilha que escondem com os animais 
nao serem vistos7? Diante dos saques das forças, o Presidente da Província disse 
"muito provável que seja necessário instaurar uma dupla série de processos, um 
tra os sectários de Maurer e outro contra seus adversários" (258).

Um contigente de paisanos combateu no primeiro ataque contra os
nas

Poucos dias depois (14 de julho), o Presidente da Província e o Comandante 
Armas reuniram-se em Sao Leopoldo com o Chefe de Polícia e os Coronéis Genuino e 
gusto César. Nesta reunião, entre outras coisas, ficou decidido que o combate teria 
lugar a 18 de julho, e que se devia respeitar as seguintes diretrizes: a) só matar 
em caso de absoluta necessidade, poupando o maior numero possível de "mucker"; b) 
respeitar as propriedades do inimigo, nao podendo haver saque em hipótese alguma (e_s 
ta foi uma exigência do Chefe de Polícia); c) nao prender sem prévia ordem familia - 
res dos "mucker", com exceção de Jacobina e Guilhermina Sehn ( mulher de Rodolfo 
Sehn), que deviam ser conduzidas presas; d) nao deixar escapar para o mato nenhum

"mucker" e 
guns moradores auxiliavam nas investidas das forças contra grupos ou casas de rebel
des. Estas eram muito frequentes: no mesmo dia em que chegou a Campo Bom, 27 de ju 
nho, o coronel Genuino enviou uma escolta ã casa de um "mucker", onde estavam escon 
didas quatro pessoas, dois homens e duas mulheres (Carolina Schneider e Carolina 
Hexsel); os atacados reagiram violentamente, travando-se pequeno combate; os ** 
"mucker" foram presos e um praça saiu ferido (259). No dia seguinte^foi mandado 
ra Porto Alegre um grupo de cinco presos, entre os quais os dois capturados na 
Eram eles: Geraldo Fleck, Frederico Schnell, Alexandre Hasbach, Augusto Wilborn e 
pardo Joao Pereira de Oliveira, provavelmente agregado de um dos "mucker". Alem des
tas, realizaram-se as investidas já relatadas anteriormente, e várias outras sem sii 
cesso. Segundo o mestre-escola Cristiano Fischer, participante dos combates e último 
sobrevivente do episódio (faleceu em 1954), "as forças do General Genuino estavam 
próximas ao Ferrabraz. Mas só eram enviados piquetes de reconhecimento - que, geral
mente, eram dizimados - sem um ataque de certa envergadura. Foi então que os colonos 
reunidos enviaram um ultimatum: se o general nao ordenasse uma açao mais eficaz, en 
tao eles,colonos, seriam outros tantos Muckers (maneira de dizer) que lhes dariam 
combate" (260).

A 9 de julho, chegou a Sao Leopoldo o Coronel Augusto César da Silva, ã 
do 39 Batalhao de Infantaria (261). Este oficial permaneceu em Sao Leopoldo, ficando 
responsável pela supervisão dos aspectos militares da questão, enquanto o Coronel Ge 
nuino continuava encarregado do comando das forças em operaçao. A supervisão e coor
denação de toda a açao, nos seus vários aspectos, estava a cargo do Chefe de Polícia.

Dois dias depois, juntou-se âs forças de Genuino o Capitao Francisco Clementino 
de San Tiago Dantas, 19 Instrutor do Curso de Infantaria e Cavalaria da Escola Mil_i 
tar da Província do Rio Grande do Sul (262). Dantas ofereceu-se voluntariamente para 

o Capitao Fontoura feriu-se no combate de 28 de
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"mucker"; caso algum se evadisse, deveria ser Zmediatamente perseguido e capturado 
(os Subdelegados d^todos os Distritos foram avisados de que deviam prender os 
"mucker" por acaso fugidos) (263).

A 18 de julho as forças aprontaram-se para o ataque, mas devido ao mau tempo, 
este foi transferido para 24 horas depois. A 19 de julho o Coronel Genuino, ã fren
te de cerca de 506 homens, 4 canhões e uma estativa de foguetes ã congreve, atacou 
os seguidores de Jacobina. Os flancos estavam defendidos pela Guarda Nacional e co 
lonos armados, enquanto as forças, divididas em duas colunas - separadas por cerca 
de 4 km -, atacaram pelo centro. Os "muckerprotegidos por cercas feitas de tron - 
cos de arvores e pelo arroio Forquilha, que corria na região, responderam imediata_ 
mente ao fogo. Segundo os depoimentos, Jacobina e seus seguidores ofereciam "tenaz 
resistência", "faziam uma resistência bárbara, aproveitando todos os obstáculos pa 
ra disputa-los com ardor',' "foram adversários terríveis e que amplamente munidos de 
armas e munições ofereceram resistência sem exemplo"(264).

Apesar da resistência dos "mucker", as forças legais conseguiam avançar 
vez mais, procurando fazer um cerco fechado ã casa de Maurer. Os homens de San Tia
go Dantas conseguiram penettar por algumas janelas da casa. A esta altura, o baru 
lho e a confusão eram enormes: "gritos de crianças e mulheres se ouviam, formando 
um concerto infernal com as descargas de fuzilaria". Dantas propôs a rendição aos 
"mucker": mas a "resposta foi uma descarga que se empregou de encontro ao portal em 
que estivera (Dantas) encostado ao fazer essa proposição". Os soldados nao podiam 
penetrar mais a fundo pela casa de Maurer, sob pena de serem fuzilados pelas pró 
prias artilharia e infantaria. Genuino, então, mandou incendiar um dos cantos da ca 
sa. 0 fogo alastrou-se rapidamente, mas muitos "mucker" conseguiram evadir-se para 
os matos. Os soldados conseguiram retirar da casa 52 pessoas vivas (somente mulhe - 
res e crianças) e 8 cadaveres. Algumas das mulheres resistiram a serem salvas ten 
tando novamente entrar na casa, procurando a morte. Pouco depois, o combate estava 
terminado. As forças de Genuino eram vencedoras. Parecia o fim dos "mucker" (265).

Os documentos sao unanimes em afirmar que, embora agindo com coragem, os solda_ 
dos usaram de violência desmedida durante e apos o combate, desrespeitando as or 
dens que haviam recebido. Klein assim se referiu ao assunto: "As pobres mulheres in 
defesas e acuadas eram sumariamente mortas a tiros e seus daáãveres seviciados. Fe. 
tos já quase|completamente desenvolvidos (eram gêmeos), foram arrancados das entra
nhas de um cadaver e enfiados numa vara comprida, como se quisessem preparar char - 
que. Cortaram órgãos genitais que eram apresentados ã contemplação de todos. Corta, 
ram os dedos e as orelhas da mulher de Joao Seljn, gravemente ferida, para apossarem 
se com mais pressa dos anéis (...)". Em que pese o exagero da parcialidade, o rela
to de Klein deve ter un fundo de verdade, pois informações semelhantes forma forne
cidas por outros tipos de fontes. 0 paisano Henrique Fischer^adversário dos "muckef 
que participou do combate, afirmou que "o fato de abusarem das mulheres dos mucker 
revoltou os mesmos colonos aliados", enquanto o Chefe de Polícia disse que, depois 
do ataque, houve "saque (...) feito pela força publica, tomando nele parte alguns o_ 
ficiais (...) Nenhuma das armas encontradas e de que me tinha dado notícia o Coro 
nel Genuino chegou ainda ao meu poder, e (...) delas estão de posse os soldados e 
oficiais, e os primeiros as vendem por qualquer preço. Muito dinheiro foi encontra
do e nada apareceu". Todos os jornais noticiaram que o cadáver de Robinson foi deg<> 
lado, e sua cabeça levada para Sao Leopoldo, e que um paisano trazia no bolso a £ 
relha de um "mucker" (266).

Assim que a casa de Maurer começou a arder, Genuino enviou a boa nova a Porto 
Alegre. 0 Coronel estava certo de que nao escapara nenhum "mucker", pois San Tiago 
Dantas, a frente de alguns soldados, dera uma batida nos matos próximos, sem encon 
trar ninguém; além disso, a retaguarda estava protegida por Guardas Nacionais e 
paisanos armados, que tinham ordens de nao deixar escapar nenhum adepto de Jacobi - 
na.

Retirando-se do local de combate, Genuino armou acampamento a pouca distancia 
da casa de Maurer. Reuniu o dinheiro encontrado com os "mucker" - 310 bolivianos , 
211 balastrc\cas e 73 onças -, e o entregou a uma comissão de colonos, com ordem de 
envia-lo ao Chefe de Polícia. Mandou os feridos em estado grave, inclusive os 
"mucker", para Sao Leopoldo, acompanhados do médico.

As fontes sao confusas quanto ao numero exato de baixas nas forças legais, cal 
cula-se em 37 o numero de feridos, e 1 morto. Quanto às baixas dos "mucker", os nu
meros sao evidentemente ainda mais imprecisos: alguns falam em 15 mortos, outros em 
17, outros em 18 ou 19, sem contar os "muitos que ficaram soterrados e queimados
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... _ dentro da casa". As únicas listas conhecidas de prováveis "mucker" mortos foram 
blicadas nos jornais de epoca; nelas nao se pode confiar, pois incluem nomes de 
soas que comprovadamente estavam vivas (como Carlos e André Luppa e o alfaiate Volz, 
que mais tarde se entregaram à polícia). Na realidade, todas as listas nao passaram 
de especulação, pois depois que as forças abandonaram o local de batalha, "mucker" 
remanescentes recolheram os corpos de seus companheiros. Jacobina enterrou seus mor 
tos, e ninguém pode saber quantos "mucker" morreram.

Tao logo a noticia do combate se espalhou, Sao Leopoldo ficou em festa; a popu
lação, aliviada, extravasava sua alegria, enquanto o Presidente da Província apres 
sava-se em telegrafar aos Ministros comunicando a vitoria. Os "mucker" pareciam de 
finitivamente mortos (267).

h) Morte de Genuino - "Tendo, tao infelizmente para o exército nacional, morrido 
bravo e distinto coronel Genuino Olympio de Sampaio". (Palavras de San Tiago 
tas) .

A realidade foi um pouco diferente do que as primeiras notícias do combate mos 
travam: em vez de morrerem todos os "mucker", morreu o Coronel Genuino.

Assim que os ânimos da tropa no acampamento improvisado começaram a sossegar , 
Genuinojsoube que vários "mucker" haviam conseguido escapar e se embrenhar nos ma
tos. Jacobina nao fora vista. Devia ter fugido também, protegida por alguns seguido - 
res. A vitoria nao era completa: devia-se capturar até o último "mucker".

Por volta das 3 horas e meia da madrugada de 20 de julho (o dia seguinte do com 
bate), ouviram-se no acampamento vários tiros, partidos da espessa vegetaçao que co 
bria o morro do Ferrabraz. Era um ataque-surpresa dos "mucker" remanescentes. Os sol 
dados, desordenadamente, começaram a atirar naquela direção, apesar das ordens em 
contrario de alguns oficiais. Generalizou-se a confusão, muitos praças corriam, ou 
tros fugiam. Pouco depois o Coronel Genuino foi ferido na perna, e retirado do local 
de combate. Pela manha, os tiros tinham cessado. Mas ãs 7 horas da manha, Genuino ja 
estava morto; nao teve atendimento do medico, pois este havia seguido no dia anteri
or para Sao Leopoldo, com os feridos graves. 0 ferimento, aparentemente sem gravida
de, deve ter sido profundo e causado complicações paralelas.

A morte do coronel Genuino Olympio de Sampaio é assunto controvertido. A 
parte da documentação assegura que morreu vítinia de uma bala dos "mucker" que, 
rada de cima (os "mucker" estavam na serra, e os soldados no vale) pegou o coronel 
de surpresa". Outra parte dos documentos afirma que Genuino, colocado na dianteira 
ou no flanco direito da tropa, foi ferido por um tiro disparado por um dos seus pré) 
prios soldados.

Nao é possível comprovar qual das duas versões é a correta. Acredita-se, porem, 
ser maisprovável que Genuino tenha sido atingido por um de seus próprios homens, po£ 
que: a) a maioria da documentação refere-se ã posição de Genuino como estando na di
anteira ou no flanco direito, de onde poderia realmente ser alvo dos tiros de seus 
comandados, na confusão que se formara; poucos documentos dizem que Genuino se posta 
ra na retaguarda, de onde realmente nao poderia ser ferido por um dos seus; b) 
cilmente os "mucker" conseguiriam atingir tao facilmente um oficial comandante 
força, pois a distância que os separava, como atesta o próprio San Tiago Dantas, 
grande demais para as armas de pouco alcance que possuiam; tanto isto é verdade, 
em maisjle uma hora e meia de fogo só ficaram feridos, sem gravidade, 4 soldados, 
dos praças, além de Genuino; c) se Genuino estivesse na retaguarda das forças ( 
querem as fontes que dao os "mucker" como autores de sua morte), _
te muito mais difícil ser ele atingido por bala dos inimigos, pois a distancia seria 
realmente grande demais; d) os relatos de dois participantes do combate - Cristiano 
Fischer e Cristiano Nadler - confirmam a versão da morte de Genuino como consequen - 
cia de uma bala perdida dos soldados. Os autores dos documentos em contrário nao a_s 
sistiram ao episódio; o próprio Tenente-Coronel Fraga nao estava presente ao local , 
sendo informado dos acontecimentos na manha seguinte (268).

A realidade é que se as forças tivessem se comportado de forma mais organizada, 
obedecendo aos oficiais, mesmo "sem disparar um tiro, nao havia a possibilidade de 
termos a menor perda", como observou Dantas. 0 local do acampamento nao fora bem e_s 
colhido, por ser muito próximo ao local de combate, dando margem a uma investida dos 
inimigos pela serra.
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Resta uma pergunta; por que os "mucker" teriam se arriscado e dispendido ener

gia e munição sem finalidades, denunciado inclusive ao inimigo sua presença e posi
çao? Os documentos oficiais nao esclarecem a questão. Encontrou-se uma provável res 
posta nos relatos de colonos que participaram do ataque, como estes: os soldados, 
"depois que prenderam as mulheres ("mucker"), com os oficiais fizeram verdadeira 
gia com elas com bebidas e churrasco"; a força "usou e abusou das mulheres dos 
"mucker" como quiz, obrigando-as a atos vergonhosos, e os "mucker" foram vingar suas 
mulheres"(269)• Levando-se em conta o comportamento das forças antes e durante os 
combates, e possível que estas declarações de paisanos armados correspondam ã verda
de. Neste caso, o ataque "mucker" teria sido provocado pelo desespero em ver esposas, 
irmas e filhas serem obrigadas a ceder ã vontade dos "malvados".

A noticia da morte do Coronel Genuine, chegada em meio ãs comemoraçoes de vitó 
ria, foi recebida com pesar e preocupação em Porto Alegre. 0 Presidente da Província 
encontrava-se em situaçao difícil, pois a oposição e grande parte dos setores mais 
representativos da populaçao, alem de acusã-lo de "desastrado", "mal intencionado" e 
"incompetente", achavam que Genuino demonstrara "imperícia" na açao. 0 Presidente da 
Província chegou a justificar-se ao Ministro da Fazenda, denominando as acusações de 
"intrigas da oposição", reafirmando sua confiança na experiência de Genuíno e afir 
mando que "homens resolutos em terreno acidentado, coberto de matos e por eles conhe 
eido tem a vantagem sobre a força que atacou..." (270).

Em Sao Leopoldo, a notícia da morte de Genuino causou verdadeiro pânico, 
ali chegaram boatos de que os "mucker" tinham realizado um "ataque em massa", 
"numero havia proliferado", haviam feito uma "monumental investida", 
postos a tomar Sao Leopoldo. Novamente, havia o pânico e a confusão.

0 militar de patente mais alta no local, o Tenente-Coronel Tristao Josê de 
ga, tomou interinamente o comando, até que, 
tituí-lojprocedente de Sao Leopoldo, o Coronel Augusto César da Silva.

A primeira tarefa do novo comandante das forças em operação foi cumprir a ordem 
de dispensar 'os Guardas Nacionais, dada pelo Presidente da Província a pedi 

do do Chefe de Polícia. Nao era considerado necessário manter um numero elevado de 
forças para combater 17 "mucker" espalhados no mato. Por outro lado, necessitava-se 
de forças brasileiras na fronteira,’ em Porto Alegrey corriam boatos insistentes de 
que Palmer, 19 Ministro britânico, planejava uma invasao ao Estado Oriental.

Os praças e oficiais da Guarda Nacional foram se retirando pouco a pouco, 
tando apenas a força de linha. Enquanto isto, o 
dos dos Municípios vizinhos a Sao Leopoldo para empregaram todos os esforços 
tido de capturar os "mucker"

A 21 de julho, no 
César enviou 2 partidas compostas de 50 praças, para tentar capturar os "mucker" 
manescentes. As tentativas foram vas, pois os inimigos "ja preparados esperavam 
tropa sobre quem atiraram sem serem vistos". Nestes pequenos ataques, morreram 5 
dados (10% dos que atacaram) e foram feridos 7 (272).

A 24 de julho, um grupo de colonos liderados por Joao Daniel Collin e Pedro 
Schmidt (Pedro Serrano) obtiveram o apoio do Coronel Augusto César para um plano 
ataque que contaria» com 150 colonos armados e o auxílio de parte da força. 0 papel 
da tropa seria o de sustentar um rápido fogo contra os adeptos de Jacobina e simular 
uma retirada, para então os colonos, tocaiados na retaguarda, avançarem contra i 
"mucker".

Na noite de 25 de julho os colonos tomaram posição, e no dia seguinte a força 
(40 praças) provocu os "mucker" com alguns tiros, retirando-se logo para o laranjal 
proximo aos destroços da casa de Maurer, onde se manteve formada. Era a vez dos colo 
nos. Cristiano Fischer assim narrou a morte do primeiro paisano: "ao chegarem (os co 
lonos) em certo lugar, sentaram-se em um toco e Meinhardt fez notar que ouvira o cho 
ro de uma criança. Os outros, prestando atençao, ouviram-no também. Então Meinhardt, 
estendendo o braço, exclamou: "Hier muss die Bande sitzen" (Aqui deve estar o bando) 
e nesse momento recebeu uma bala no pescoço que atingiu a carotida, tendo morte ime 
diata." A morte de Meinhardt assustou os colonos, que começaram a debandar. Poucos 
minutos e uma morte depois quase todos tinham fugido, perseguidos pelos tiros dos 
"mucker": de 150,continuaram no local apenas 20, que logo também se retiraram.
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Francisco Clementino de San Tiago Dantas retornou a Sapiranga, agora como coman 
dante das forças, a 28 de julho, acompanhado de 40 praças, enquanto outros tantos f_i 
caram com o Chefe de Polícia em Sao Leopoldo. Somando-se a este numero os soldados 
que|já estavam acampados, 
mens; acrescentando-se os 
ram posteriormente, o número

"Esta tudo acabado""mucker"

Os colonos das Picadas vizinhas indignaram-se com a falta de auxílio das tropas 
paisanos, ameaçando abandonar suas propriedades e pertences e fugir para locais 
tantes. Os jornais de toda a Província davam destaque ao caso, enquanto em Sao 
poldo o clima era de revolta aberta da populaçao. Os liberais da colónia e da capi - 
tal-^ acusavam diretamente as autoridades de imperícia e ridicularizavam sua incapaci 
dade em por fim a um grupo de 17 homens. Crescia a olhos vistos a oposição ao gover 
no dejloao Pedro Carvalho de Morais.

A 24 de julho - antes mesmo do ataque dos colonos - o 
retirada do Coronel Augusto César e <’ 
lhavam mais do que ajudavam. Sugerira a contrataçao de paisanos para completar a 
refa. 0 Presidente da Província atendera ao pedido, ordenando a contrataçao de 30 
40 paisanos, que deveriam ficar, juntamente com os 120 soldados que restaram, sob 
comandode San Tiago Dantas, que se oferecera para o comando (274).
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Alguns fugitivos pediram auxílio ã tropa formada, que o negou. Segundo algumas 

fontes, o comandante desta força teria declarado não desejar sujeitar-se a Conselho 
de Guerra por sacrificar seus homens. Segundo Augusto Cesar, o pedido de auxílio 
chegou tarde demais, e por isto a tropa apenas pôde auxiliar na remoção dos feridos.

Os colonos tiveram 2 mortos e 3 feridos. Sao conhecidos os nomes de alguns 
cos combatantes: Joao Daniel Collin - o Subdelegado e comerciante ja referido, 
comandara a reaçao inicial dos colonos contra os "mucker" e cometera excessos; Pedro 
Schmidt ou Pedro Serrano, o comerciante atacado pelos "mucker" a 25 de junho, que 
participara dos combates anteriores; o marceneiro Joao Wolfenbllttel, o alfaiate 
Schardong e seu pai, o mestre-escola Christiano Fischer, o comerciante Balz, filho 
de Teobaldo Balz (assassinado pelos "mucker" a 25 de junho), e mais Carlin Nicolau 
Schmitt, JacS Dieffentheller, Jaco Cornelius, P. Kronbommer, Meinhardt, Pedro Lind - 
estes dois mortos -, e Henrique Hoffmann, Filipe Kirsch e Jose Roll - feridos -, dos 
quais se desconhecem as profissões (273).

A amostragem é pequena demais para se ter uma ideia da composição sócio-profis
sional do grupo de colnnos, mas pelo seu numero - cerca de 150 - percebe-se que 
pode|ter sido apenas composto pela elite socio-econômica da colónia; acredita-se 
seu maior contingente tenha sido formado de moradores de regiões próximas ao 
braz e de familiares das pessoas atacadas pelos "mucker" a 25 de junho, as quais^de- 
siludidas com a atuaçao das forças legais, decidiram tomar sua própria iniciativa.

A noticia destes ataques infrutíferos repercutiu muito mal em toda a Província.
aos 
dijs 

Leo-

Chefe de Polícia em Sao Leopoldo.
, a força de linha comandada por Dantas compunha-se de 105 hn 

paisanos contratados, Carlos Luppa e 2 alferes que í 
total de combatantes era de 148 pessoas.

Dantas enfrentou o mais sério problema de indisciplina até então surgido|os 
soldados, em armas, recusavam-se a marchar, porque pão desejavam sujeitar-se ao coman 
do de um oficial estranho ao corpo, e diziam nao serem "capitao^ de mato para fica - 
rem perseguindo fugitivos". 0 proprio Dantas narra como resolveu a situaçao: "diri
gi-me acompanhado por duas praças de artilharia a cavalo, armados com clavinas a 
Spenser, para o porto de embarque, onde, em debandada, se achava a força com as cara 
binas junto a si. Ao aproximar-me entraram todos em forma. Fiz-lhes uma dessas aren
gas violentas e enérgicaSque as circunstancias inspiram (...) Depois da minha alocu
ção mandei descarregar as armas sobre o rio e, perguntando um a um a cada soldado 
"qual se recusava a marchar", tive a satisfaçao de ouvir de todos que estavam pron 
tos a seguir comigo" (275).

Nos dias seguintes, Dantas dedicou-se ã organizaçao do ataque: ordenou que to 
dos combatessem vestidos com capotes, pois suas blusas vermelhas, contrastando com o 
verde da vegetaçao, eram alvo fácil para os "mucker"; promoveu exercícios de tiro 
alvo, e verificando "quao mal atiravam os soldados, mesmo ã pequena distância", 
mou providencias para aumentar o número de projéteis. E marcou o combate para o 
19 de agosto (276).
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Depois do ataque de 28 de junho de 1874, em que os adeptos de Jacobina bateram 
as forças militares, o Presidente da Província percebeu pela primeira vez a grande 
ameaça que os "mucker" representavam para sua administração. Ate então considerara 
a questão como resultante das atitudes insanas de um pequeno grupo de fanáticos aljj 
maes, que nada fariam de perigoso se f 
ça alguma para seu governo, pois nao 
se interessavam por política e nao

Mas agora a situaçao se transformara, 
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2. Cisão nas Forças Armadas - "a 
al" (Oficiojdo Chefe de Policia). 
Coronel Augusto césar)•

prisão destes criminosos e uma diligência polici - 
"Trata-se de uma expedição militar." ( Ofício do

tinham se tornado assunto 
o Presidente era pressiona- 
em se mostrar rebelde. A

> mais 
grave do que isto, imiscuira-se nos assuntos provinciais. Os "mucker" nao eram H 
berais, mas haviam sido aproveitados pelo Partido Liberal que, principalmente atra
vés da imprensa, criticava a morosidade e ineficiência do aparelho burocrático e 
militar da Província, em relação aos adeptos de Jacobina. Os "mucker" eram imigran
tes, mas haviam provocado reações do clero, da imprensa e dos escravocratas gaúchos. 
Nao eram escravos, mas havia a possibilidade de sensibilizarem a escravaria. Nao e^ 
ram muitos, mas haviam derrotado uma conjugação de forças militares e policiais. Os

lóoL
Na véspera do ataque chegou ao acampamento, enviado pelo Chefe de Polícia, o 
ker"^ Carlos Luppa, para "prestar importantes revelações". Era o traidor. Junto 
outros (seu pai Andrç Luppa, José Karst, André Karst e Henrique Weber), Carlos 

Luppa escapara do ataque de 19 de julho, e depois de vagar vários dias pelos matos , 
entregou-se junto com os outros ã polícia. André e Carlos Luppa revelaram ãs auto
ridades o esconderijo dos "mucker" remanescentes, e Carlos percorreu com Dantas di 
versos pontos próximos ao local de combate; lutou contra seus ex-companheiros, dis 
farçado de praça, e matou o_cunhado Cristiano Karst. Os outros "mucker", presos com 
Luppa, nao fizeram declarações. É interessante observar que a traiçao partiu dos 
membros mais ricos e de maior ascendência social do grupo (277).

Dantas, por causa da chegada de Luppa, adiou o combate para 2 de agosto. Divi 
diu a força em pequenos destacamentos, para bloquear as saídas e cercar o inimigo, 
e as 5 horas da madrugada a tropa marchou. 0 combate iniciou-se uma hora depois, 
com os "mucker" disputando o terreno palmo a palmo. Os adeptos de Jacobina haviam 
construído trincheiras com troncos de arvores, mas os soldados conseguiram penetrar 
pela mata, avançando de árvore em árvore, sõ atirando para acertar. Encurralados, 
os "mucker" reuniram-se em um so ponto, numa cabana, perto de uma gruta, de onde fa 
ziam fogo para todos o$ lados: "fizeram vivo fogo e tenaz resistência". Mas depois 
de duas horas de combate, estavam todos mortos. Jacobina, escondida no meio do 
po,foi a ultima a morrer: no final do combate, quando restavam vivos sú ela e o 
dolfo Sehn, este ainda conseguiu interpor-se entre ela e o fogo inimigo; quase 
mesmo tempo, os dois tombaram mortos (278).

Neste combate morreram 17 "mucker". Outros haviam fugido depois do segundo 
bate, com o consentimento de Jacobina. Eram eles: Joao Jorge Maurer e dois irmãos 
(provavelmente Carlos e Pedro), Pedro Ahrend e Jacõ Mula, Joao Daniel, Henrique e 
Jacõ Noe, Nicolau Fuchs e Daniel Ahrend, e os dois Luppa, André e Carlos. Assim Noê 
narrou a despendida entre Jacobina e Joao Jorge Maurer: "Ela ainda lhe deu comida 
para levar em sua viagem e disse: "Nesta cabana, eu tomo a minha morte, e minha cri 
ança, esta eu levo comigo. Nao devo permitir que ela vã pelo mundo acompanhada por 
zombarias e vexames." Estas foram as ultimas palavras que ela disse a ele. Seus o 
lhos o acompanharam quando ele desapareceu no mato (...)." Os 17 mortos no combate 
foram: Jacobina, Ana Hofstãtter, Rodolfo, Joao, Jacõ, Carlos e Martinho Sehn, Conra. 
do, Joao e Henrique Noê, Valentim Wasum, Nicolau Schnell, Carlos Maurer, Nicolau 
Batth, Catarina Ahrend, Cristiano Karst e Jacõ Maurer. Três destes foram mortos por 
arma branca, nove por tiros e oito foram mortos por tiros, mas depois 
rados por armas brancas (Jacobina inclusive).

No aéaque feriram-se 12 soldados, 2 oficiais (inclusive Dantas) 
e um soldado morreu. Morreram todos os "mucker" que haviam combatido, 
nham assim o propõsito de morrer resistindo, e já porque pela forma que 
Capitao Dantas dirigu o assalto". Era o fim dos "mucker": "
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"mucker" estavam atrapalhando o Presidente João Pedro Carvalho de Moraes. Por isto, 
depois do primeiro combate^ele entendeu ser a questão^, "caso de sedição" (280). Era 
preciso convocar a Guarda Nacional e reunir o maior numero de forças possível 
sufocar de vez os "mucker".

A mudança de atitude do Presidente da Província em relação aos "mucker" res 
tringiu o descompasso que havia até então entre as autoridades provinciais e locais 
em relaçao ao problema. Finalmente, a Presidência endossava a opinião do Delegado 
Lucio Schreiner: Jacobina era perigosa e devia ser combatida implacavelmente.

Assim mesmo o acordo nao foi total. A desorganização do Exército e da Guarda 
Nacional, a corrupção e falta de disciplina desta ultima, a morosidade das iniciati 
vas militares muitas vezes irritaram as autoridades de Sao Leopoldo, que nao poupa
ram críticas às forças de Porto Alegre (281).

As tres forças atuantes na repressão aos "mucker" 
e Policia (a Marinha limitou-se a ceder algumas embarcações) - nao combateram 
"mucker" de forma harmónica. Surgiram entre elas pelo menos dois atritos muito 
dos, o que dificultou a açao militar.

0 primeiro conflito, que se tornou claro pela própria narrativa dos aconteci - 
mentos, surgiu entre o Exército e a Polícia, de um ladoj e a Guarda Nacional, do ou 
tro. Desarmada, sem munição, desorganizada, indisciplinada e desacreditada, a Guar
da Nacional criou problemas difíceis para as outras duas forças. Convocada jã 
pois do primeiro combate, compareceu com pequeno contingente, do qual parte < 
tou e parte se dedicou a incendiar e saquear, indistintamente, propriedades de 
lonosje de "mucker", causando indignaçada entre os populares. A situaçao chegou 
tal ponto que o Coronel Genuine e o Chefe de Policia foram bbrigados a pedir a 
pensa dos Guardas Nacionais, apesar de necessitarem de homens: "r”'' 
com a Guarda Nacional", insistia a Polícia; "nao se deve deixar continuar esta 
te", apoiava Genuino (282).

0 segundo conflito, bem mais grave quanto ãs repercussões políticas, explodiu 
entre as forças do Exercito e da Polícia, aguçaneb-se depois da morte de Genuino, 
quando o Cel. Augusto césar da Silva assumiu o comando das forças militares.

As divergências entre o Chefe de Polícia e Augusto César iniciaram-se um < 
depois da chegada deste a Sao Leopoldo. Augusto César, como jã se sabe, prendeu 
dois "mucker" (Mílller e Fuchs) e os recolheu no vapor de guerra Henrique Martins. 0 
Chefe de Polícia protestou energicamente contra a decisão, afirmando que "a prisão 
desses criminosos é uma diligência policial." A seu ver, as coisas estavam " toman 
do um caráter que nao tem, ficando sob a direção militar e nulificando a açao de 
minha autoridade> |ora da qual não pode a força publica obrar legal e regularmente1.' 
0 Chefe de Polícia pedia ao Presidente da Província para "chamar aqueles Comandan - 
tes (Augusto César e Genuino) e se colocarem na orbita de suas atribuições, a fim 
de nao ficar prejudicada a séria e importante diligência policial de que estou in 
cumbido" (283).

Indignado, Augusto césar queixou-se ao Comandante das Armas, e pediu demissão 
do cargo (284). Mas no dia seguinte dirigiu-se em termos desaforados ao Chefe de P£ 
licia, ordenando que^retirasse os 32 praças que protegiam o policial em frente ã Ca
sa da Camara, alegando que a força existente em campo era insuficiente "para os di 
ferentes e multiplicados serviços militares" (285). A situação complicou-se quando 
o Comandante das Armas tomou as dores de seu subordinado, afirmando que Augusto 
sar agira muito bem ao prender os dois "mucker" sem ordens do Chefe de Polícia, 
pedindoque nao se demitisse (286).

0 clima tornou-se tao tenso que a 14 de julho o Presidente da Província deslo- 
cou-se paraSao Leopoldo e se reuniu com o Comandante das Armas, o Chefe de Polícia 
e os Coronéis Augusto César e Genuino, a fim de encontrar um modus vivendi entre £ 
les. Neste encontrou ficou decidido que cabia ao Chefe de Polícia dar instruções 
ao^militares sobre o que fazer, e que^stes competia decidir sobre a melhor maneira 
de executar a tarefa ditada pelo Chefe de Polícia (287).

A situaçao acalmou-se por algum tempo. Mas quando Augusto César, por ocasiao da 
morte de Genuino, assumiu o comando geral das forças militares, o conflito ressur 
giu em toda a sua violência. Depois do segundo ataque ao Ferrabraz, o Chefe de Po
lícia ordenou a Augusto César que lhe entregasse todo o dinheiro e as armas encon - 
tradas em poder dos "mucker". Havia sido informado que soldados e oficiais tinham 
se apossado do dinheiro, e revendiam as armas (288). Augusto César enfureceu-se: 
"Fiquei completamente surpreendido, nunca desconfiei que V. Sra. chegasse a seme
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lhante procedimento, que me tem indignado bastante, indignação que tem chegado a ca 
da um dos meus camaradas (aos quais) (...) vem V. Sra. lançar-lhes o labéu infaman- 
te de ladroes "(289).

Depois do infeliz ataque de colonos contra os "mucker", em que as forças do E 
xercito tiveram papel totalmente omisso, a situação do Coronel Augusto César ficou 
insustentável. Atendendo a pedidos do Chefe de Policia, o Presidente da Província 
ordenou sua retirada, bem como da maior parte da tropa, nomeando para terminar a 
peraçao, como jã se sabe, o Capitao San Tiago Dantas. Daí em diante cessaram os 
tritos entre Policia e Exército. 0 Chefe de Polícia estava satisfeito: " 
to no Dantas", afirmou (290).

0 conflito entre Exército e Polícia, que tanto prejudicou a eficiência militar 
da repressão aos "mucker", teve tres causas fundamentais: a) a mudança de atitude 
do Presidente da Província em relaçao ao caso "mucker", classificando-o primeiramen 
tecomo"questao policial" e depois como "sedição". Isto levou a conflito de autorida 
de. Inicialmente designado como total responsável pela questão, o Chefe de Polícia- 
sentiu-se desautorizado quando as autoridades militares intervieram. Estas, por sua 
vez, nao desejavam curvar-se ãs ordens de um civil, acreditando quejSe tinham sido 
chamadas, deviam responder pelas decisões^ b) o conflito reativou atritos pré- exis 
tentes entre as forças civis e militares da Província. Os militares, especialmente 
depois da guerra do Paraguai, haviam adquirido expressão nacional. Entre eles surgi
ram homens de acentuada atuaçao política, muitos dos quais ligados aos liberais. A 
força policial, ao contrário, continuara com a função unica de defender a populaçac^ 
e dependia diretamente do Presidente da Província, mudando de orientação política 
cada vez que um novo Partido assumia o governo (291). Esta situaçao gerou, antes de 
1874, vários atritos entre Exército e Polícia. 0 primeiro acusava os policiais de 
desinteressados dos destinos do país, omissos, e a Polícia encarava o Exército como 
carreirista e agindo além de sua jurisdição, c) o conflito acentou-se durante o co 
mando do Coronel Augusto César porque este of icial^alem de mau comandante, era liga, 
do ao Partido Liberal, tendo inclusive mais tarde sido eleito Deputado por este mes_ 
mo Partido. Tanto isto é verídico que A Reforma, o jornal dos liberais, tão pródigo 
em críticas ã açao militar do governo provincial contra os "mucker", abriu uma exce 
çao para Augusto César, elogiando sua atuaçao (292). 0 Chefe de Polícia, nomeado pji 
lo Presidente da Província, era evidentemente conservador, tornando-se portanto dj^ 
fícil um bom entendimento entre os dois.

Resta analisar com mais atençao o comportamento da populaçao relativamente aos 
"mucker" na fase armada do movimento. 0 primeiro fato relevante foi a ampliaçao da 
oposição aos "mucker", que nao só atingiu outras colónias alemas como alguns seto 
res da populaçao brasileira, conforme comprovam os abaixo-assinados e os oferecimen 
tos de armas, dinheiro, cavalos, e a organizaçao de patrulhas por parte de alemaes, 
teuto-brasileiros e brasileiros.

Importante é notar que nos outros núcleos imigratórios e nos centros urbanos 
nacionais a oposição concentrou-se na elite sócio-económica e cultural. No caso das 
colónias alemas e dos imigrantes de Pelotas, tratava-se da mesma elite que combatia 
os "mucker" em Sao Leopoldo, formada por grandes comerciantes, artesaos autonomos, 
clero, políticos, imprensa, etc. No caso do setor brasileiro, tratava-se de políti
cos oude senhores de escravos. Estes tinham com a elite imigrante um ponto em co 
mum: o temor de que os "mucker" pudessem subverter a ordem vigente, ameaçando a po 
siçao sócio-económica beneficiada que ocupavam.

A maioria do povo dos outros núcleos coloniais e 
se manifestou contrariamente aos "mucker", pelo menos de forma publica. A 
nifestaçao concreta que se conhece, a dos escravos, foi (pelo menos em t  
vel aos adeptos de Jacobina.

Também em Sao Leopoldo, como jã se sabe, a reação localizou-se primordialmente 
entre a elite local. Além do que já foi dito sobre o assunto, mais uma informação £ 
testa o fato: um abaixo-assinado de moradores do município de Sao Leopoldo, agrade
cendo ao Chefe de Polícia Abílio "ter conseguido pelo seu raro tino, grande energia 
e perseverança restituir-lhes a paz e o sossego de que tanto careciam" (293). Data
do de 5 de agosto de 1874, depois de terminada a questão "mucker", o documento foi 
assinado por 180 pessoas, sendo 146 alemães e teuto-brasileiros.

Infelizmente, só foi possível identificar 17,77% dos assinantes (ou seja, 32 
assinaturas). Mas ê significativo o fato de que 100% dos assinantes identificados 
pertencessem ã elite socio-económica e cultural do município: 13 eram comerciantes, 
6 autoridades policiais ou militares, 3 professores, 1 medico e ex-diretor da colo-
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3. Derradeiras Pregações de Jacobina - "vim trazer nao a paz, mas a espada" 
bíblico que Jacobina gostava de citar).

blia: "Nao julgueis que vim trazer a paz sobre a terra, 
espada. Eu vim fazer a divisão entre o filho e 
nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as 
ma seu pai ou sua mae mais que < 
que a mim, nao e digno de mim. Quem nao toma a cruz e nao me segue nao e digno de 
mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, perde-la-á. Aquele que a perder, por minha 
causa, reencontrá-la-á" (299).

Justificava-se assim, 
obedeciam a Deus, 
nao a paz. Mas ainda: Deus ordenava que, em nome Dele, se passasse por cima dos la. 
ços de parentesco, se combatesse pai, irmão, mae e filho. Era justo guerrear, e guer 
rear contra parentes. Os "mucker", que no início se queixavam da perda da preeminên
cia dos laços de parentesco nas relações sociais, agora eram os primeiros a despreza^

Nao ha muitas fontes que ajudem a esclarecer as pregações e comportamento reli
gioso dos "mucker" na fase armada do movimento. Torna-^e necessário recorrer mais u 
ma vez ao precioso depoimento de Joao Daniel Noe, acompanhou Jacobina até
quase os seus últimos dias.

Os "mucker" consideraram os ataques em massa realizados na noite de 25 de junho 
- e ordenados explicitamente por Jacobina - como uma represália a tudo 
ram anteriormente. Consideraram que assim respondiam ao "desafio 
sitores e salvavam sua honra, mostrando que nao eram covardes 
rãter:" 
as quais procuraram isso com violência, as quais obrigaram os muckers a empunhar 
armas por causa de seus desafios (...) Assim todos compreendem que se tornou facil 
todcymucker preferir morrer na luta do que suportar toda esta zombaria (...) 
teria lugar uma luta calorosa de vida ou morte, pois todos deviam aparecer nos 
rer no dia 25 de junho. Isto foi feito. E se os muckers nao fossem provocados 
tantemente isto seria bárbaro e eles nao o 
vardes se tivessem suportado tudo sem se i 
da pela honra de seu nome e continuaram fiéis ã sua 
nham caráter" (296).

Torna-se evidente, pela narraçao de Noe, que os "mucker 
taques de 25 de junho, punir alguns dos que consideravam seus 
nhos, deixando em paz os que se omitiram no caso: " 
com os muckers nao se <’ 
aconteceu nada. Estes podiam continuar vivendo em paz" 
to, que a razao dos ataques em massa aos comerciantes foi o 
posto radicalmente a Jacobina (298).

Na fase armada do movimento, Jacobina gostava de citar este versículo da 
, Vim trazer nao a paz, 

o pai, entre a filha e a mae, 
os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem 

a mim, nao é digno de mim. Quem ama seu filho mais 
Quem nao toma a cruz e nao me segue nao ê digno

Í65 nia (Joao Daniel Hillebrand), 2 políticos, 2 engenheiros, 1 artesao dono de estabele 
cimento, 1 jornalista, 2 médicos, e 1 boticário (294). 0 fato confirma o que foi dT 
to acima: a elite combateu os "mucker" em peso, e se o fez foi porque estes represen 
tavam um perigo para ela. Note-se também a grande porcentagem de comerciantes que a~s 
sinaram o documento, e aausência de qualquer representante do clero. A Igreja, evan 
gélica e católica, que tao relevante papel teve como opositora dos "mucker" no p"ê 
riodo inicial do movimento, recolheu-se quando se iniciou a fase armada: seu objeti
vo já havia sido atingido (295). Estes aspectos voltara®- a ser examinados nas conclu 
soes,

No 49 e 59 Distritos de Sao Leopoldo (a região básica de atuação dos "mucker"), 
a oposição aos adeptos ultrapassou os limites da elite, alcançando também uma parce
la expressiva dos colonos. A ampliaçao da oposição nesta área deve-se ao maior envol 
vimento de seus habitantes como os "mucker" (alem de muitos serem seus parentes, al 
guns sofreram represálias "mucker" 
se também ã maior propaganda no local contra os "mucker", iniciada pelo clero e 
pois estendida a outros setores; e, finalmente, ã influência mais próxima que os 
lonos< desta região sofreram dos opositores dos "mucker". Nos 49 e 59 Distritos, 
era mais possível ficar neutro, omisso, ou 
"mucker". Ou se era seguidor de Jacobina, <

obj etivaram, com os a 
inimigos mais ferre 

as pessoas que nunca se ocuparam 
deixaram atiçar, nao tinham nada a temer e a eles também

(297). Torna-se claro, portan 
fato destes terem se

nível religioso, a açao belicosa dos "mucker".
que falava através de Jacobina. E Deus agora ordenava a guerra, 

em nome Dele, se passasse por cima dos 
combatesse pai, irmão, mae 

"mucker", que no início



a versão de que Jacobi 
) o depoimento de Noe, 

acontecimentos, refere-se rapidamente ao fatof 4. desp^i 
quando esta disse que levaria a criança consigo, indj_ 
viver perseguida e humilhada; b) nenhum dos oposito-

Na fase armada do movimento, os "mucker" concentraram-se todos no Ferrabraz, 
com exceção de alguns poucos que lã nao conseguiram chegar. Sabe-se que tinham arma 
zenado mantimentos, armas e munições para isto. Infelizmente, nenhum depoimento-nem 
mesmo o de Noe - explica como tantos^, homens, mulheres e crianças se organizaram 
para viver durante mais de um mês e meio em tao pouco espaço.

Os "mucker", ao contrario das forças legais, empenharam-se totalmente nos com 
bates!"Sempre fizeram vivo fogo e tenaz resistência", "foram pertinazes na resistên 
cia", no dizer dos proprios oficiais que os combateram (302). Ja se conhece» o tipo 
de armas que usaram e como as conseguiram. Aproveitaram-se da posição mais elevada 
do morro e do conhecimento do terreno para armar emboscadas, atirando quase sem se 
rem vistos e disputando cada palmo Jo terreno (303). Nao parecem ter traçado um pla_ 
no definido de batalha. Todos lutavam por uma ideia comum, e cada um (inclusive as 
mulheres) defendia sua vida. Noe resumiu bem: "os muckers nao precisavam se exerci
tar na luta e ter um comando, pois eles eram impelidos a lutar cada um por si (...) 
cada um procurou cumprir o seu dever "(304). Os últimos dias dos "mucker", depois 
do segundo combate, foram difíceis. Encurralados na cabana de Jacobina, provavelmen 
te com poucos mantimentos e munição, esperavam a morte.

A maioria dos estudiosos dos "mucker" - encabeçados pelo Padre Schupp - afir 
mam que Jacobina mandou matar ultimo filha (uma menina, segundo declarou Carlas 
Luppa), para que o choro da criança nao indicasse o local do esconderijo dos últ^i 
mos "mucker".

A versão originou-se de duas declarações. Uma, de Carlos Luppa: 
ordem para que matassem uma sua filhinha de 3 meses de idade, na 
malvados entraram para o mato"; a 
cipante do último combate, que disse ter encontrado 
Jacobina mandara degolar" (305).

Embora não haja comprovação definitiva sobre o assunto, 
na mandou matar a criança apresenta pontos falhos, a saber: a) 
comprovadamente tao fiel aos < 
dida entre Maurer e Jacobina, 
ca que preferia vê-la morrer a 
res dos "mucker" no ataque de 2 de agosto conhecia a filha de Jacobina. A criança 
degolada que Clemente Konrath encontrou podia perfeitamente ter sido degolada pelas 
forças legais; e Noê afirmou estar a criança de Jacobina enterrada dentro da cabana, 
por ocasiao do ultimo ataque; c) Luppa entregou-se ã policia a 21 de julho, logo dje 
pois do segundo combate, quando os "mucker" se dirigiram para o esconderijo. Afirma 
que, nesta ocasiao, Jacobina mandou matar a filha. Noê assegura que a criança esta
va viva um ou dois dias depois, quando Jacobina se despediu de Maurer; c) o teste^ 
munho de Carlos Luppa ê suspeito no assunto; como traidor dos "mucker", procurou e 
videntemente incriminã-los de todas as formas possíveis.

Quando o último combate estava por terminar, Jacobina percebeu que não havia 
mais nenhuma possibilidade de vitoria. Chamou os poucos adeptos que lhe restavam e 
pediu "que cada um se protegesse como pudesse" (306). Ela ficaria até o fim. Foram 
suas últimas palavras. Poucos dias depois, tombava ao lado de Rodolfo Sehn.
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los, nulifica-los, matando parentes e compadres em nome de um princípio, uma ideia, 
um sentimento e um objetivo. A mudança ê importante: seu significado, por estar re 
lacionado com toda a problemática do movimento, serã analisado nas conclusões.

Outro aspecto das pregações dos "mucker", que se torna claro neste período, 
diz respeito a uma das formas como encaravam a si proprios. Os adeptos de Jacobina 
consideravam-se portadores do progresso. Eles tinham o esclarecimento para levar 
ao mundo. Eles tinham a luz. Seus opositores, ao contrario, eram pressoas intoleran 
tes, que nao conseguiam enxergar o novo caminho. Seus opositores estavam nas trevas, 
no atraso, viviam e pensavam como^âa Idade Media. Noe chama os oponentes de "obscu
rantistas", identificando-os como "todos os que nao podiam suportar a liberdade e a 
justiça" (300). Os "mucker" afirmaram que seus opositores nao conseguiam " reconhe 
cer o espirito que percorre o mundo todo civilizado" e "com muito gosto queriam ver 
levantar-se de seu sepulcro os tempos barbãricos e fanatizados do Século Médio" 
(301). Enfim, ao contrario dos padrões aceitos socialmente, os "mucker" considera - 
vam-se progressistas, tendo uma visão de mundo otimista, em contraste com a socieda 
de global, que classificava a eles, "mucker", como "doentios", "endemoniados" e 
"incivilizados".

"Jacobina deu 
ocasiao em que os 

segunda declaraçao foi de Clemente Konrath, partj^ 
"no mato o corpo da criança que
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1. Julgamento dos "Mucker" Remanescentes - (Schupp).
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Alguns dos "mucker" absolvidos voltaram para suas antigas casas, ou para o que 
restava delas: Carlos Einsfeldt retornou a Sao Leopoldo, orde continuou a exercer 
a profissão de.ferreiro, completamente retirado da Vida Social; Henrique Guilherme 
Gaelzer, recrutado pela Marinha, voltou para Taquara depois de reaver o filho que 
tivera com a "mucker" Maria Sehn, e lã continuou a transportar em lanchoes cargas 
ate Porto Alegre. Alguns mudaram-se: André e Carlos Luppa para os arredores de Por-

"0 processo foi moroso..."

Os "mucker" remanescentes, capturados antes e durante os combates por soldados 
e colonos, ficaram presos em Sao Leopoldo e, principalmente, em Porto Alegre. A re 
laçao de seus nomes e confusa, mas se calcula que o numero geral de presos era de a 
proximadamente 123 pessoas, incluindo mulheres e crianças (307).

Depois do reconhecimento dos corpos dos "mucker" mortos a 2 de agosto, verifi
cou-se que nao se encontrava entre eles o da pessoa que as autoridades consideravam 
o chefe da revolta: Joao Jorge Maurer, o curandeiro. No início de 1875, foram encon 
trados na Linha Ferrabraz dois corpos enforcados. Em adiantado estado de putrefa 
çao, pendurados ã arvores por cipos, os corpos foram identificados como sendo de 
Joao Jorge Maurer e seu irmão Carlos Maurer; o alfaiate Schardong reconheceu inclu
sive a roupa de Maurer, e o caso foi dado como suicídio. Noé, entretanto, afirma 
que Maurer foi visto em Uruguaiana, e que um imigrante lhe deu pousada numa das 
lonias. É ainda mistério o destino do curandeiro.

Algumas das crianças "mucker", detidas em Porto Alegre, foram entregues a famí 
lias alemas (pois só falavam o alemão), por ordem do Curador de Õrfaos da Sociedade 
de Beneficencia Alema. Foram elas: Berta e Gunther Sehn, filhos de Jaco Sehn; 
lina, Suzana e Carlos Maurer F9, filhos de Carlos Maurer; Frederico, Luiz, 
Carolina e Amélia, de Cristiano Karst; Henrique, Francisco, Matilde e Jaco, 
Joao Jorge Maurer; Amélia e Guilhermina, de Henrique Mentz. Os rapazes em idade 
servir foram recrutados para a Marinha e Exército (308).

Os "mucker" remanescentes submeteram-se a julgamento. Para este período, a do
cumentação e completamente falha: nao se conseguiu localizar, em nenhum arquivo do 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Brasília, os autos do processo con 
tra os "mucker", documento importantíssimo, capaz sem duvida de esclarecer vários 
outros aspectos do movimento. 0 pouco que se dirã aqui foi retirado da obra do Pa 
dre Schupp (que assistiu pessoalmente ao julgamento), dos jornais contemporâneos e 
do documento "Apontamentos e Revelações/1 localizado no Arquivo Historico de Porto A 
legre.

0 processo foi conturbado e moroso. Alguns "mucker" 
postos em liberdade, uns (todas as mulheres), porque consideradas a priori 
tes, outros por nao terem o processo instauradp dentro do prazo previsto em 
(ate 5 dias depois da prisão). Os restantes, em numero de 23 - entre os quais

2. Trãgico Fim dos Últimos Adeptos - "Parece que estes "mucker" sao sobrenaturais , 
nao tem fim..." ( Trecho do Der Bote )

tinham sido anteriormente 
inocen 
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los Einsfeldt, Pedro Mentz, Joao Jorge Klein, Cristiano Maurer, Carlos Luppa, Andre 
Luppa e o alfaiate Volz (que se entregara espontaneamente ã polícia apos o combate 
de 19 de julho, mas se negara a prestar declarações) - foram julgados em Sao Le_o 
poldo. Tornou-se difícil compor o juri: 12 jurados foram recusados pela promotoria 
por serem parentes dos réus; 12, recusados pelo advogado de defesa (dr. Hermeterio 
Velloso); 12, recusados por serem parentes entre si. Finalmente, o julgamento 
çou, a 26 de fevereiro de 1876, sendo proferida a sentença a 19 de março: 
denados a 23 anos e 4 meses sete réus, entre os quais Joao Jorge Klein (cuja 
çao foi agravada porque o Deutsche Zeitung apresentou artigos escritos por ele, i 
publicados, que o Tribunal considerou de "tendências comunistas" - os escritos i 
foram localizados); Carlos Luppa foi condenado a 14 anos, e seu pai André Luppa, 
7. Outros deviam cumprir pena de 7 a 8 anos, enquanto 5 foram absolvidos. Alguns 
nao se sabe quantos - morreram na cadeia.

A apelação da sentença, ocorrida em junho do mesmo ano, absolveu alguns 
"mucker", entre os quais Pedro Mentz. Convocado novo Juri em 1883, todos os condena_ 
dos anteriormente foram absolvidos.
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de nível socio-economico e cultural mais baixo, tiVeram que 
para dedicar-se à agricultura. Parte destes foi morar na Linha Pi 

enquanto outros se transferiram para a Terra dos 
cerca de 6 léguas de Lajeado. Entre os moradores da Linha Pirajá , 

seus genros Henrique Weber, Guilher- 
da

e

lóS’ to Alegre, e Joao Jorge Klein e família, depois de residirem algum tempo em Novo
Hamburgo, para Canoas, Todos os "mucker" e seus descendentes foram muito perseguidos
durante a vida inteira (309). 0 grupo de cinco pessoaí do qual fazia parte Joao Dani
el Noe foi obrigado a passar 7 anos escondido nos matos, para fugir ao cumprimento
da pena e à vingança da populaçao. Miguel Noé, filho de Joao Daniel, relatou: "(...) 
e se retiraram para os matos entre o Rio Caí e Nova Petrõpolis. (...) La nos matos e 
les podiam caçar o suficiente. De fora nao se via nada. Eles cosinhavam de noite pa 
ra que nao se visse a fumaça. Todos os meses 2 ou 3 visitavam suas famílias, para a 
conselhá-las na roça e pôr tudo em ordem. Pois em cada casa moravam 2 famílias, para 
que tudo ficasse em ordem. Seus piores dias eram os domingos, quando outros caçado - 
res se embrenhavam nos matos. AÍ eles desfaziam seu acampamento e, para que não fos 
se achado, o tapavam com folhas. E cada um tomava um rumo diferente e caçava. Os 
caes fugiam deles por causa do seu cheiro de mato."

Os outros "mucker", 
se fixar no campo, 
rajá, Colónia de Nova Petropolis, 
Bastos, distante 
estavam João Daniel Noé, seu filho Miguel Noé e 
me Grãbin (filho de Jaco Grãbin), Guilherme BBsch e Guilherme Maurer; entre os 
Terra dos Bastos, Jacó GrHbin e seus dois outros filhos, Jaco e Adao, Filipe Noé 
Luiz Kunzel (respectivamente, filho e genro de Joao Daniel Noé).

Os "mucker" das duas Picadas costumavam visitar-se constantemente: além de 
rentes entre si, eram marginalizados pela populaçao local, vivendo retirados, 
poucos, começou a se solidificar a impressão de que tentavam se reorganizar, 
viver a epopeia da epoca de Jacobina. Criou-se na Linha Pirajã um aíbiente de tensão 
quase insuportável entre a populaçao; previam-se acontecimentos trágicos. No final 
de 1897 (quatorze anos depois da sentença de absolvição do ultimo júri), foram suces 
sivamente mortos em emboscadas os ex-"mucker" Henrique Weber, Guilherme GrHbin e 
Jacob Mllller. A noticia das mortes repercutiu intensamente na Terra dos Bastos, 
mentando ainda mais a animosidade da populaçao em relaçao aos ex-"mucker" 
sidiam. A 26 de dezembro de 1897, foi encontrada morta em sua casa a mulher do colo
no Albino Schroeder, com as veias cortadas e o sangue recolhido em vasilhas (310). 
Correu o boato de que os "mucker" eram os assassinos. 0 Subdelegado do Distrito a 
briu inquérito e interrogou os acusados, mas nao encontrou provas suficientes para 
detenção; soltos, eles voltaram para suas casas. Poucos dias depois, a 3 de janeiro 
de 1898 (quinze anos depois da sentença de absolvição do segundo juri), um grupo de 
colonos (Schupp refere-se a 200) reuniu-se e athcou os que julgavam serem os autores 
do crime, linchando-os e trucidando-os. Eram eles: Jaco Grâbin e seus filhos Jacó e 
Adao, Filipe Noé e Luiz KUnzel (311). Era o trágico fim dos últimos "mucker".

0 historiador gaúcho Leopoldo Petry trouxe a público um relato até então inédi
to, de autoria do jornalista e político Arno Philipp, que ajudou a esclarecer o últj_ 
mo episodio a respeito dos "mucker". Escrito para ser publicado num jornal de Porto 
Alegre, o artigo foi recusado, e Petry o encontrou entre os papéis de Phillip, de 
pois da morte deste. Nele, Philipp declarou que o colono Albino Schroeder - cuja mu 
lher, acreditava-se,fora morta pelos "mucker" - anos depois do ocorrido fez em juízo 
"uma confissão espontânea", de que "fora ele, uxoricida, o autor da morte violenta 
de sua mulher," Philipp anotou a informação por tê-la ouvido de outras pessoas, mas 
não possuia provas de sua veracidade. Ela agora está confirmada: localizou-se no Ajr 
quivo Público de Porto Alegre a confissão em juízo de Schroeder, em que este realmen 
te declara ter sido o assassino de sua mulher; matou-a por dois motivos: queria her 
dar os bens da família de sua esposa, e casar-se com a amante. Sangrou a mulher para 
quqautoridades e populaçao acreditassem que os "mucker" eram os autores do crime. 
Anos depois, abandonado pela segunda esposa (a ex-amante), e angustiado pelo remorsq 
decidiu fazer a confissão pública (312).
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NOTAS DO CAPÍTULO III

(4) SCHUPP, Ambrosio - Os Mucker, Editora Selbach e Mayer, 3a. ediçao^pg. 37.
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(2) Maurer comprou antes de se casar, a 6-9-1865, uma fraçao do prazo n9 20 da Ala 
Norte daPicada do Ferrabraz, mas nao foi aí que residiu com Jacobina. É possível 
que tenha vendido este lote, pois ao morrer era proprietário apenas do prazo em que 
morou.

(6) KLEIN, Joao Jorge - Sobre a historia dos "mucker" nos anos de 1872 a 1874; 
PETRY, LEOPOLDO - Q Episodio do Ferrabraz, S. Leopoldo, Rotermund, pags. 119, 
outras fontes.

(1) Carlos Maurer, pai de Joao Jorge, nasceu por volta de 1816, e sua mulher, Maria 
Barbara Voltz, por volta de 1820. 0 casal teve os seguintes filhos, além de João 
Jorge: Carlos, nascido em torno de 1840, agricultor; Catarina, nascida em 1843, ca 
sada com Henrique Weber, "mucker"; Jaco. n. em 1844, alfaiate de profissão, mas des 
de o final da Guerra do Paraguai pensionista do Estado, por ter perdido o braço es 
querdo em batalha; e Cristiano, n. em 1847. Todos foram "mucker", inclusive o pai.

Carlos Maurer, depois viuvo, casou-se em segundas núpcias com Suzana ... (des 
conhece-se seu sobrenome de solteira), que também participou do movimentoy- "mucker". 
Deste casamento nasceram vários filhos, todos crianças ã época da eclosão da revol 
ta.

(5) A lenda foi divulgada por Schupp (que diz nao acreditar nela), e narrada ã pes
quisadora por numerosos habitantes de Sapiranga em fevereiro de 1973 e agosto de 
1974. As relações entre Maurer e o curandeiro Bucchorn sao confirmadas por muitas 
fontes. 0 início do curandeirismo de Maurer foi fixado entre 1868 e 1869 por várias 
testemunhas, "mucker" e nao "mucker" (Cf. AH, Autos do Inquérito Policial sobre as 
reuniões que fazem Joao Jorge Maurer e sua mulher Jacobina Maurer, 1873).

(3) Joao Jorge e Jacobina tiveram seis filhos, durante os oito anos em que estive - 
ram casados: Jaco, nascido em 19-5-1867; Henrique n. em 12-8-1868; Francisco Carlos 
n. 12-8-1869; Matilde, n. em 25-12-1870; Aurélia, nv 9-4-1872, e que se casou a 
21-3-1894 com Miguel Noé, filho do "mucker" Joao Daniel Noé; e uma última filha, 
nascida possivelmente em maio de 1874, e que morreu junto com Jacobina antes do úl_ 
timo combate contra os "mucker", a 2-8-1874.

As indicações de caráter genealógico deste trabalho foram retiradas de: AH, ar 
quivo deEntrada dos Imigrantes Alemães no Rio Grande do Sul; Relaçao dos Colonos e 
das Colonias onde habitam nos diferentes distritos da Colónia de Sao Leopoldo com 
declaraçao de idade, religião, profissão, naturalidade, etc, 1849 (data provável); 
Livro de Estatística de Ex-Colônia de Sao Leopoldo, 1868 (data provável); Relaçao 
dos Proprietários do Padre Eterno, 1870 (data provável). E ainda: Livros da Igreja 
Evangélica das Comunidades de Sapiranga, Campo Bom e Sao Leopoldo, localizados 
referidas igrejas. Foram utilizadas também as seguintes obras: DOMINGUES, Moacyr 
Tragédia dos Mucker, Porto Alegre, 1974 (mimeografado), que no campo genealógico 
muito serviu a este trabalho; WOLF, Wilhelm - Deutsche Einwanderer in Sao Leopoldo 
1824 - 1937, Alemanha Ocidental, Verlag Degener e Co, 1964; Subsisios Genealógicos, 
Sao Paulo, Instituto Genealógico e Instituto Hans Staden, 1962.

(7) 0 simples repouso e a alimentaçao bem dosada devem ter sido responsáveis 
muitas curas, uma vez que vários colonos, dadas a difíceis condiçoes de vida, 
arn de estafa.

(8) AH, Autos do Inquérito Policial ...; e "0 que meu pai Joao Daniel Noé gravou do 
ano de 1874 e do que eu mesmo ainda me lembro - Apontamentos de Miguel Noé", s.d., 
Este manuscrito e um dos principais - senão o mais importante - depoimento sobre os 
Mucker, do ponto de vista dos revoltosos; é também obra belíssima, de grande conteu 
do humano. Seu original encontra-se no arquivo Petry, ao qual foi negado acesso a 
pesquisadora. Tomou-se conhecimento dele através do livro de Moacyr Domingues, que



(11) 0 fato é negado apenas por Klein:
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conseguiu obter uma copia do documento, até então em poder do Dr. Carlos Hunsche.

(14) Alguns autores apresentam Jacobina como analfabeta. Ha uma declaraçao atribuída 
a Maurer em que este afirma que Jacobina so "aprendera a ler letra redonda" depois 
que Deus começou a inspirã-la. 0 exame comparativo de todas as fontes, e mais o fato 
de que, bem ou mal, Jacobina realmente 1 ia passagens da Bíblia para os que a escuta
vam, permite concluir que ela sabia ler, com dificuldade, letra de imprensa. Nao 
via saber escrever, pelo menos correntemente, já que toda a sua correspondência 
redigida por Joao Jorge Klein. Conhece-se apenas uma assinatura sua, escrita em 
tra irregular.

prosperidade económica" foi a cons 
em 
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(15) KLEIN, pg. 122. A maior parte dos estudiosos dos "mucker" acentuou as caracte - 
rísticas doentias de Jacobina, apresentando-a como "louca", "tarada", etc.

n. 20-9-1828, < " --- ' ’
casou em|1860 com Elizabeth Diefenthaler; Catarina, n. 
Joao Jorge Klein; Henrique, n. mais ou menos em 1836, 
ambos morreram no combate contra os "mucker" 
em 1870 com Dorotéia Haubert; Maria Elisabeth, 
los Einsfeldt; e Carolina, n.

As terras de Hamburgo Velho foram divididas entre 
Henrique e Jacõ; as do Padre Eterno, entre Francisco.^ 
res ficaram sob a tutela de Frederico Schreiner, pai do futuro D 
Lucio Schrp.ner e cunhado da mae de Jacobina.

(16) Cf. AH. Autos do Inquérito Policial..., 1873; e PHILIPP, op. cit., pg. 162.

(17) Miguel Noé assim se referiu às crises de Jacobina "Quando Jorge Maurer e Jacobi 
na Mentz, pessoas jovens e robustas, estavam casadas, ela, logo depois de ter tido 
sua primeira criança, aos dois anos de casada, adoeceu de repente, de modo a ficar 
completamente muda e alheia a tudo. Por pouco tempo, porem. Conseguiram fazê-la vol 
tar a si chamando por ela e trabalhando nela. Com o tempo estes ataques se repetiram. 
Ela sempre voltava a si, às vezes demorava mais, outras nao. Apos um ataque, quando

n. em 29-9-1792, 
que secasou três vezes; Sofia Maria, n. 8-7-1795, e Liborio, n. em 19-3-1805.

A Comunidade religiosa da qual participou Liborio Mentz reintegrou-se na Igreja 
Evangélica, mas nesta época Liborio já tinha se transferido para o Brasil e estava 
morto. 0 episodio faz parte de uma serie de conflitos religiosos registrados na épo
ca na Alemanhaj-^^S^sÉ^os chamados "racionalistas".
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(13) Sabe-se da existência de varias descrições da sra. Mentz no jornal Deutsche 
Zeitung, que infelizmente nao foram localizadas.

Carolina Mentz, irma de Jacobina, ilustrou a extrema retidão e religiosidade 
de sua mãe. Contou que durante a Revolução Farroupilha, a sra. Mentz e os filhos e_s 
tavam escondidos no mato, com fome e frio, quando encontraram "uma marmita contendo 
um punhado de feijão dramuscado. Porem, apesar da fome que torturava a ela e aos 
filhos chorosos, a mae recusava-se peremptoriamente (...) a utilizar-se do achado , 
alegando que os objetos nao lhe pertenciam." (PHILIPP, op. cit, pg. 161).

(10) Joao Liborio Mentz, avo paterno de Jacobina, nasceu em Tambach a 19-4-1765, 
se casou a 5-2-1789, com Madalena Ernestina Lips, nascida a 14-7-1766. Imigraram 
ra o Brasil já na meia idade, ele com 59 e ela com 58 anos. Tiveram quatro filhos: 
André, pai de Jacobina, nascido a 12-5-1789; Dorotéia Elizabeth,

(11) 0 fato ê negado apenas por Klein: "A família Mentz, apesar de profundamente re 
ligioso,nao se ocupava jamias com a leitura e explicação da Bíblia..." (Klein, op. 
cit., pg. 124). Ê difícil conceber isto numa família de tradiçao pietista, cujos fun 
damentos se baseiam exatamente numa comunhão muito estreita com a BÍblia. Carolina 
Mentz, irma de Jacobina, afirmou: "o verdadeiro livro e instrução da família era a 
Bíblia, lida.fervorosamente perante todos os interpretada pelos pais..." (Philipp, 
Arno -Uma Contribuição para o Estudo do Episodio dos "Mucker", IN: Petry Leopoldo - 
0 Episodio do Ferrabraz, pg. 162).

(12) André e Maria Elizabeth Mentz tiveram sete filhos, além de Jacobina: Francisco, 
casou a 26-11-1864 com Elizabeth Klein; Pedro, n. por volta de 1830, 

15-10-1833, casou em 1855 com 
casou com Carolina Dockhorn:

de 19-7-1874; Jaco, n. maio 1838, casou 
n. 16-2-1840, casou em 1860 com Car - 

29-9-1843, que nao se casou.

(9) 0 unico sinal que se poderia encarar como de " 
truçao da nova casa, ao lado da antiga, em 1873. Mas foi apenas uma casa erigida 
sistema de mutirão pelos adeptos, para abrigar os doentes e os membros do grupo, 
numero sempre crescente.
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há

3-9-1857; Sofia Jacobina, 
12-12-1864; Tusnelda,

(23) SCHUPP, pg. 5o. AH, Abaixo-assinado de alemaes ao Presidente da Província, 
29/6/1874.

De
56 anos

de

laria novamente, o que se realizava. (...) No momento em que o espírito dela 
seu corpo perdia a sensibilidade e o raciocínio ate que voltasse.

a£>articipado ao espírito dela tudo quanto ela falava. Acontece que ela 
ao ponto de terem de repetir-lhe quando voltava

ano de 1820; segundo o próprio 
interrogatório, foi 1823; e de acordo com seus filhos, 1821.

qualquer forma, quando estorou o movimento "mucker", Klein tinha entre 53 e 
de idade. 0 original das anotaçoes de Klein, datadas de 1839, estão no Arquivo 
Leopoldo Petry, que a comenta em seu livro.

(25) Para esta parte, cf. AH, Carta de Jacobina a Francisco Mentz, 24-2-1873 (a au 
toria da carta nao ó confessada por Klein, mas o estilo muito semelhante ao de seus 
escritos não deixa duvidas a este respeito); Autos do Inquérito Policial...; Ofício 
do Delegado ao Chefe de Polícia, 26/9/73; Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente 
da Província, 7/11/1873. E mais as obras do SCHUPP, NOÉ e KLEIN.

(20) Klein era filho de Joao Jorge e Ana Maria Klein. Ha duvidas sobre o ano de seu 
nascimento: os arquivos oficiais de imigrantes dao o 
Klein declarou em

recuperava a lucidez, ela sentia o corpo pesado e ficava muito pensativa, (,...) Cer 
to dia perdeu totalmente os sentidos, a força e a capacidade de pensar, seu espíri
to estava ausente, até que o mesmo se reincorporasse nela. As primeiras palavras 
pronunciadas depois de um desses ataques davam a impressão aos presentes de um com 
portamento fantástico, mas por outro lado ela jã anunciava o dia e a hora em que fa 

que se realizava. (...) No momento em que o espírito dela se au
Desta ma 

di 
a

sentava,
neira er
ziaas coisas inconscientemente
si” (Noé, apontamentos...).

(19) 0 depoimento escrito de Joao Jorge Klein descreve a açao dos "mucker” desde 
1873^apresentando-a como resultado da ignorância e crendece populares. Responsabili 
za as autoridades locais, especialmente o Delegado de Polícia Lucio Schreiner, pela 
radicalizaçao dos acontecimentos. Klei representa-se como adversãrio dos "mucker" , 
por achar que estes pregavam bobagens e ideias sem fundamentos. 0 relato é rico em 
fatos e sugere caminhos de pesquisa, mas é contraditório e muitas vezes comprovada- 
mente falso, quanto ã exposição dos acontecimentos. Por isso precisa ser utilizado 
com cautela pelo pesquisador. Neste trabalho só foram aproveitadas informações cor_ 
roboradas por pelo menos mais uma fonte digna de crédito. Abandonaram-se as passa - 
gens incorretas.

(21) A suposição de Klein nunca esteve nos Estados Unidos baseia-se no fato de que 
emigrou diretamerte de Hamburgo, Alemanha. Os que acreditam na estadia de Klein nos 
EUA afirmam que ele veio para o Brasil (Cf. SCHUPP, op. cit.; KOSERITZ, Karl von - 
artigos publicados no Rio-Grandense sobre os "mucker"; e AH, Relação dos Colonos 
Chegados pelo Brigue "Sausen", 1853).

Klein e Catarina tiveram os seguintes filhos: Maria Elizabeth, nascida 
27-4-1856; Elizabeth Catarina, n. 3-9-1857; Sofia Jacobina, n. 11-11-1858; Jacó Gui 
lherme, n. 11-5-1862; Bertoldo, n. 12-12-1864; Tusnelda, n. 14-9-1866; Ema Natãlia, 
n. 14-8-1869; Ita, n. 11-6-1873. A mulher de Klein, Catarina, era analfabeta.

(24) Os artigos de Klein não foram localizados, porque se perderam os jornais em 
língua alema da época. Mas sua existência é atestada por Schupp e Koseritz, e nao 
hã porque duvidar dela. Cf. também KLEIN, op. cit., e AH, Autos do Inquérito Polic_i 
al...

A 20/5/1873, Maurer declarou que Klein "nao pertence ã associaçao, e que 
seis anos que com ele estã inimizado." Tres dias depois, Klein afirmou: " quando 
Maurer começou a querer curar, censurou o seu procedimento porque sabia que ele nao 
tinha habilitaçao para isso, e tratou de dissuadi-lo, mas Maurer em vez de seguir o 
seu conselho, ficou mais inimizado com ele respondente, inimizade esta que mais se 
aumentou a ponto de cortarem todas as suas relações, quando Maurer começou a incul
car-se de profeta (...)". (AH, Autos do Inquérito Policial..., 1873.)

(18) Cf., por exemplo, SANMARTIN, Olyntho - 0 Capitão Dantas e o Episódio dos 
"mucker", IN: Imagens da História, Porto Alegre, Tipografia do Centro, 1951, e 
artigos publicados em jornais sobre o movimento "mucker", relacionados na bibliogra 
fia final.

(22) SCHUPP, pg. 49; KOSERITZ, Diário do Rio Grande, 18-7-1874; AH, Registro de No_ 
meaçaojde Pastores.



(27) Noé, Apontamentos...

(29) Cf. Noé, Apontamentos...

Autos do Inquérito Policial... As declarações

(31) AH, Autos do Inquérito Policial...

Presidente da Província, 2/6/1873, Autos do

perante autoridades policiais. A de

do

o

(33) Cf. diversas declarações dos 
Wilborn é de 22/5/1873.

(34) Informação comprovada pelo Ofício do Chefe de Polícia de 2/6/1873 e vários 
cumentos posteriores. A informação sobre o livro de cânticos é de SCHUPP.

AH, Autos do Inquérito Policial... As declarações de 
i de 24/5/1873. A respeito das profecias, Noé escreveu: 

os ameaçados por perigos se sentiam protegidos por estes mesmos esclareci-

(37) KLEIN,

"explicar as Escrituras Sagra- 
e que ele Maurer se achava fortalecido e 

Bíblia, porque esta devia entender-se como o pro 
se achava insp_i

(30) Cf. Noé, Apontamentos, 
Jacob e Cristiano Maurer sao 
"também 
mentos religiosos, pois desta maneira os podiam evitar".

(32) AH, Ofício do Chefe de Polícia ao 
Inquérito Policial...; Klein, pg. 24.

Maurer declarou que o objetivo das reuniões era 
das ou o verdadeiro espírito delas (...) 
inspirado pelo que lhe ensinava a 
prio espírito e nao literalmente, e que esse era o poder de que ele 
rado. -

tentado contra o Inspetor João Lehn).
A viuva Schneider chamava-se em solteira Carolina Ruppenthal. Fora casada com 

Joao Filipe Schneider. Tinha mais ou menos 59 anos de idade, nascera na Alemanha, 
de onde viera em 1825. Era evangélica e analfabeta. Foi mandada presa para Porto

pgs. 126-127.

"mucker"

(36) AH, Autos do Inquérito Policial... AÍ eixstem varias declarações dos "mucker" 
sobre os motivos de adesao ao grupo, confirmando o que foi escrito acima.

A 23/5/1873, Klein disse que^sabendo da intervenção iminente da Polícia junto 
ao casal Maurer, e achando isto "vergonhoso para a família toda", foi a 16/5 ã casa 
de Maurer "tentar ver se mudava seu modo de proceder" (AH, Autos do Inquérito Poli
cial, 1873).

Uma das provas de que Klein nesta época começava a se envolver com os proble - 
mas dos"mucker" esta no depoimento do colono Adao Michel. Este declarou que Klein 
andava dizendo "que aqueles que assinaram a reclamaçao contra Maurer (um abaixo-as- 
sinado de moradores contra os "mucker") teriam de passar mal por isso " (AH, Autos 
do Inquérito Policial...). Portanto, Klein, ao mesmo tempo em que aconselhava Joao 
Jorge a desistir de suas idéias, revoltava-se com o procedimento das autoridades po 
liciais em relaçao ao caso.

(38) Para a Liderança intermediária até 1871, ver NOÊ, apontamentos... apos 1871, 
KLEIN e SCHUPP; Autos do Inquérito Policial... Interrogatórios Procedidos em Sao
Leopoldo pelo Dr. Chefe de Polícia por Ocasião da morte de Jorge Haubert, 1874, e 
documentos posteriores; AP, Processo-Crime n9 3069, M60, E74, 1874 (a respeito do a

(35) Cf. AH, Autos do Inquérito Policial...; Extrato do Diário do Pastor Henrique
W. Hunsche, IN: DOMINGUES, op. cit, anexo. Henrique Hunsche (1839-1934) era Pastor 
da Linha Nova, Nova Petropolis e Linha do Hortênsio na época da revolta. Fora elei
to pela comunidade a 25/5/1868.

Os intérpretes de Maurer junto aos brasileiros que o procuravam foram Luiz Wal_ 
ter Kraemer e o Professor Weis. Este ultimo tornou-se mais tarde opositor dos 
"mucker", redigindo e assinando a primeira petição dos habitantes locais contra 
grupo.

(26) A redaçao das petições e abaixo-assinados é confessadamente de Klein. Todos 
sao posteriores a dezembro de 1873. Os ataques ãs propriedades de Klein sao narra 
das por ele mesmo, e confirmadas por outras fontes.

(28) 0 depoimento de Noe relata fielmente a maioria dos acontecimentos posteriores, 
conforme se pode comprovar por outras fontes. Deve ser verídico também quanto ao 
período inicial.
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por

(45)

Carta de Jacobina a Francisco, 24/2/1873.(46)

(47) HUNSCHE,

tanto o sacerdote católico quanto o

ge, 
lado deJacobina no ultimo combate, 
muita^nfluência sobre Jacobina.

Je 
co-

1874. Carta de Jacobina a seu l 
este trecho da Bíblia e confirmada por vários

(43) Autos do Inquérito Policial... A preferência pelo Capítulo V de Maurer ( trans 
crito a seguir) ê confirmada por vários adeptos.

(48) Os colonos costumavam chamar de 
evangélico.

Cf. Livro das Igrejas Evangélicas de Sapiranga e Campo Bom; CM, Livro de Regijs 
tros de Batismos, Casamentos e Õbitos de Sao Leopoldo.

Os membros das famílias Mentz e Maurer foram batizados logo ao nascer e confir^ 
mados aos 12 ou 13 anos, casando-se pelo rito evangélico. Todos os filhos de Jacobi 
na, com exceção do ultimo, nascido em 1874, foram batizados. Jacobina tinha vários 
afilhados, inclusive uma filha de Klein, batizada a 11/11/1858. 0 mesmo é válido pa

"Padre"

(42) Autos do Inquérito Policial...; Interrogatórios procedidos em Sao Leopoldo., 
irmão Francisco Mentz, 24/2/1873. A preferência 

; "mucker".

(40) SCHUPP, pgs. 63 e segs; Schupp nao cita as fontes de informação que usou; NOÊ, 
Apontamentos...; AH, Autos do Inquérito Policial...; AN, Ofício do Chefe de Polícia 
ao Presidente da Província, 2/6/1873. As declarações de Robinson sao de 21/5/1873.

Klein refere-se rapidamente aos "apóstolos", e de forma muito dubia. Apôs rela, 
tar a "conversão" de Robinson aos "mucker", conseguida por Jacó Mentz, escreve:"Sau 
lo transformara-se em Paulo e o apóstolo Jacô^Mentzlgido designado por Jacobina co 
mo o apóstolo Jacó, ou se trata de uma alusao irónica a açaodedacÓMentz, compa - 
rando-o com a dos apóstolos da Bíblia? a,

(41) Autos do Inquérito Policial..., 1873. As declarações de Einsfeldt sao7 de 20/5/ 
1873. As buscas nas casas do "mucker" foram feitas em 24/5/1873, sendo o laudo de 
dois dias depois.

fumo, álcool e acontecimentos 
e colonos em Autos do Inquérito Polici-

Alegre em 38-6-1874. I
Ana (ou Mariana, ou Maria Ana) HofstHtter trabalhava em casa de João Jorge e 

Jacobina. Segundo Noê, passou a viver com os Maurer depois que Jacobina começou 
ter crises seguidas e nao pode mais cuidar sozinha das tarefas domésticas. Devia 
ser aparentada com os Maurer, pois tinha o mesmo sobrenome da mulher de João Daniel 
Noê, e se sabe que as famílias Noê e Maurer eram parentes^í^Ucessivos casamentos en 
tre si. Isto permite supor que Ana Hofstãtter era uma agregada na casa de João Jor- 

e não propriamente uma empregada. Foi uma "mucker" ardorosa, tendo morrido ao 
a 2-8-1874. Tanto Noê quanto Klein atribuem-lhe

(39) Alguns dados sobre os líderes intermediários citados: Joao Jacó Fuchs (" Jacó 
Mula") - 38 anos de idade, casado, falava o alemao e o português, lavrador, semi- 
alfabetizado em português e alemao, morador na Picada do Hortêncio, evangélico. 
Carlos Frederico Einsfeldt - 37 anos, casado, falava só o alemao, lavrador e fer - 
reiro, alfabetizado em alemao, nascido em Sao Leopoldo, morador na Estância Velha, 
evangélico.
Henrique Guilherme Gaelzer - 24 anos, solteiro (casado com Maria Sehn por Jacobi - 
na), embarcadiço, nascido em Sao Leopoldo, morador no Porto Fialho, Evangéêlico. 
Jorge Robinson - 40 anos, casado, falava somente o alemao, lavrador, alfabetizado 
em áemao,nascido na Picada das 48 Colónias, morador em 2 Irmãos, evangélico. 
Cristiano Cassei - 34 anos, casado, lavrador, nascido em Lomba Grande, evangélico. 
Andre Luppa - 67 anos, casado, patrão de embarcações, nascido na Baviera, morador 
no Campo Bom , católico.
Rodolfo Sehn - 25 anos, casado, lavrador, nascido em Sao Leopoldo, morador no Padre 
Eterno, católico.

(44) Carta de Jacobina a Francisco, 24/2/1873. 0 texto refere-se às censuras de 
sus aos escribas e fariseus, e pode ter sido baseado tanto em Mateus 23, 13-29, 
mo en^ucas 11, 42-52.

Carta de Jacobina a Francisco, 24/2/1873; Autos do Inquérito Policial...

Diário... Quanto ao abandono do jogo, 
sociais, ver várias declarações de "mucker" 
al..., 1873.

11843683
Caixa de texto



(49) NOÈ, Apontamentos...

em

(54) Autos do Inquérito Policial..., 1873.

(55) Idem, ib.

de

ao Imperador, 10/12/1873. As Províncias(61) AN, Abaixo-Assinado dos eram

(50) Idem, ib., Klein (pg. 140) e outras fontes confirmam 1872 como o ultimo ano 
que as crianças "mucker" frequentaram as escolas.

sapateiro. Depois 
Leo 
lo

em 
no 

de Jacobina. 0 casal chegou em 
31-10-1819; Joao Frede^ 

nas 
n. 26-114827

CO1£
e

(59) AH, Caixa 1836 - Pasta 1872, Ata da Sessão Extraordinária de 3 de outubro 
1872 da Camara Municipal da Cidade de Sao Leopoldo.

em
era
su

ra todos os outros "mucker" evangélicos,
Os catolicos (famílias Sehn, Luppa e Karst ) também respeitavam os sacramentos: 

a 2/2/1873, por exemplo,foram batizados no Campo Bom um filho de Carlos Luppa e uma 
filha de Cristiano Karst. A 19/3/1873, batizou-se na Feitoria Velha um filho de Jacó 
Sehn, e a 28/1/1872 casavam-se Luisa Sehn e Carlos Antônio Benkenstein.

(52) Autos do Inquérito Policial... A declaração de Robinson é de 21/5/1873. Como se 
perderam os jornais alemaes de Sao Leopoldo de epoca, nao foi possível localizar o 
anuncio de Luiza Wilborn. A informação e dada por Koseritz na serie de artigos sobre 
os "mucker" que publicou no Rio-Grandense, 1874.

(60) AH, Idem, ib., Ata da Sessão de 12 de outubro de 1872 da Camara Municipal da Ci 
dade de Sao Leopoldo. Documento Inédito.

(51) A recusa em votar nas eleições de outubro de 1872 está relatada detalhadamente 
mais adiante.

"Mucker"

(58) KLEIN, pgs. 123-124, corroborado por outras fontes. 0 unico a negar a ausência 
dos "mucker" nas eleições foi Noe. Afirmou que os adeptos votaram em Lucio Schreiner 
"e assim lhe deram grande proveito". Esta informação de Noé, entretanto, nao é verir 
dica, pois segundo consta da Ata da Camara Municipal de Sao Leopoldo, Schriner rece
beu apenas 8 votos: se os "mucker" o tivessem apoiado, teria necessariamente recebi
do muito mais votos.

(53) Autos do Inquérito Policial...; NOÉ, Apontamentos; e KLEIN, p. cit. Os 2 
nos "curiosos" citados a seguir chamavam-se Jacó Zvetz e Henrique Brusius, e não 
ram "mucker".

(56)Lucio Schreiner era filho de Joao Frederico Schreiner, nascido no Hunsrllck 
29-9-1798 e falecido em Sao Leopoldo em 7-9-1861, e de Maria Madalena MÍlller, n. 
Hunsrllck em 1798, irma de Maria Elizabeth Mllller, mae 
Sao Leopoldo em 17-4-1826, com os filhos: Maria Elizabeth, n.
rico Pedro, n. 1821; Joao Jorge, n. 1824. No Brasil nasceram Lucio (cuja data de 
cimento é ignorada, mas foi posterior a abril de 1826), Maria Madalena.
e Maria Luisa, n. 5-2-1833.

0 pai de Lucio, como os outros imigrantes chegados naquela epoca, recebeu um lo 
te de terra. ^fca®v«íTTa?'l?«ÍJtfa3Íarátei4r&-r;=»'iErabalhava como lavrador e 
de 1849 conseguiu uma situaçao económica estável, mudou-se para o núcleo de Sao 
poldo e ai progrediu, tendo seus filhos ocupado, papel de destaque na sociedade 
cal. Joao Frederido Schreiner foi nomeado tutor dos filhos menores de André Mentz 
(inclusive Jacobina), quando da morte do cunhado.

Lucio Schreiner fora nomeado Subdelegado do 19 Distrito de Sao Leopoldo 
25/9/1868 edispensado a pedido em 10/6/1869. Joao Jorge Schreiner, seu irmão, 
Delegado dePolícia efetivo desde 30/3/1872, ocupando o cargo anteriormente como 
plente. Exonerou-se a 29/10/1872, quando foi eleito vereador. Era também comerciante. 
(Cf, AH, Correspondência da Presidência de Província; 2^Secção, 1868-1872, códices 
250-253, documento inédito).

(57) KLEIN, pg. 123, confirmado por várias fontes. Os documentos sao contraditórios 
a respeito da pessoa a quem Schriner pediu o empréstimo: alguns se referem a Joao 
Jorge Maurer, outros a seu irmão Jacó Maurer, outros a Jacó ou Frederico Mentz, i_r 
maos de Jacobina. Fica entretanto claro em todos «.que Schreiner pediu o empréstimo 
a Joao Jorge Maurer, direta ou indiretamente.



254, documento inédito).

(62) NOÊ, Apontamentos..., confirmado por outras fontes.

(63). HUNSCHE, Diário ...

(64) Cf. SCHUPP, KLEIN e numerosos documentos.

je

(66) NOÊ, Apontamentos...

ou

(68) KLEIN, op. cit.

(70) Ofício do Chefe de Polícia..., 2/6/1873.

(75) AH, Ofício do Presidente da Província

(73) Cf. KLEIN, pg. 126; NOÊ, Apontamentos...; Autos do Inquérito Policial, 1873. As 
últimas duas declarações citadas sao de Joao Jorge Maurer

os aos 
retico 
des.

115*
subdiyidi.a em Distri

Cornar

(72) Os comerciantes pertenciam ãs famílias Kautzmann (2), Kauer, Ohweihler, Brenner 
e Krei. Os parentes diretos dos "mucker" eram das famílias: Mllller (2), Fleck, Sehn, 
Petry, Konrath, Brenner, Klein e Maurer (não estão relacionados os parentes por afi
nidade) .

suítas de Sao Leopoldo, mas 
"mucker"; basicamente, 

" e "?

ao Chefe de Polícia, 16 e 17/5/1873; Autos do Inquérito

ao Chefe de Policia, 16/5/1873.

Maurer, referindo-se ao episodio, disse 
siao nao poder ir, mas que ponderou a ele.que viesse 
esse mistério nao o podia levar consigo". (Autos do Inquérito Policial...)

(67) AN, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 2/6/1873 e várias 
tras fontes.

divididas em Comarcas, e estas em Freguesias. Cada Freguesia se 
tos,e estes em Quarteirões. Em cada Província, havia um Chefe de Polícia; nas 
cas, Delegados; nos Distritos, Subdelegados; e nos Quarteirões, Inspetores.

Cristiano Spindler fora nomeado Subdelegado de Polícia do 49 Distrito de Sao 
Leopoldo em 2/4/1873 (Cf. Correspondência de Presidência da Província, 2a. Secção, 
1873, c. 254, documento inédito).

(71) 0 49 Distrito de Sao Leopoldo foi a principal área de atuaçao dos "mucker", e 
era basicamente constituída por: Padre Eterno, Estância Velha, Capela da Piedade, Sa_ 
piranga, Picadas do Café, das 48 Colónias, Ferrabraz e Nova.

As assinaturas do documento eram as seguintes: Frederico Guilherme F. Boeber, 
Pastor Evangélico; Joao Weis, Professor Contratado; Adam Michel; Hermann Siebel; Au 
gust Heilmeyer; Michael Fleck; Heinrich Kautzmann; Heinrich Ohlweiler; Philip Sehn; 
Jacob Kichler; Valentin Petry; Clemens Konrath; Johann Nicol Mllller; Wilhelm 
Selzerlein; Christoph Dietrich; Peter Ohlweiler; Wilhelm Mllller; Johann Becker; 
Franz Dahmer; Heinrich Peter Kautzmann; Wilhelm Ohweiler; Wilhelm Krei; Jacob Lenz ; 
Johann Nicolaus Brenner; Car Venter; Jacob Wilbert; Peter Jacob Schweitzer; Cari 
SchBnardie; Jacob Klein; Manuel Custódio Alves dos Santos; Jacob Jâger; Simao 
Kappel; Nicolau Schmidt; Johann SchBnardie; Jacob Rech; Karl Dauer; Wilhelm Kreus; 
Heinrich Peter Michel; Jacob Feltes Filg; Jacob KBltz; Cari Nadler; Michael 
Scheuermann; Ludwig SchBnardie; Adam Klippel; Johannes Maurer; Philip Jacobus.

(65) Perderam-se os numeros contemporâneos do Deutsches Volksblatt, o jornal dos 
sao conhecidas algumas transcrições de artigos contrári- 
referem-se ao grupo de Jacobina como "diabólico", " he 

imoral", acusando também os adeptos de se insurgirem contra as autorida -

(69) Idem, ib. e Autos do Inquérito Policial.., 1873, onde se encontram várias decla. 
raçoesde colonos semelhantes ãs citadas acima.

e Jorge Robinson.

(76) AH, Ofícios do Delegado
Policial...

A projetada reunião de 22/5/1873 foi revelada pela primeira vez a Schrèiner por 
Carlos Einsfeldt, que em seu depoimento do dia 15 de maio afirmou: se Schreiner" con 
seguisse trazer Maurer antes do dia 22 deste mes (maio), ele Einsfeldt ficaria livre 
e desobrigado, e que se via que ainda não era tempo de operar o espírito de Deus

(74) AH, Ofício de Joao Lehn ao Subdelegado, 10/5/1873.
"que nao obedeceu ao chamado por na oca_ 

ã sua casa ver o que havia,pois
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(79) Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 2/6/1873.

(81) AN, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 2/6/1873.

(82). Ch. SCHUPP e KLEIN,

Ofício do Chefe de Polícia ao Delegado. 3/6/1873.(83)

Ha uma gravura de época representando a casa.(84)

se

(86) NOÉ, Apontamentos...

Ofício do Delega-

então 
rje 

j amais

(80) AH, Ofícios do Chefe de Polícia ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia, 13/6 
/1873; ao Delegado de Polícia, 26/6/1873. AN, Ofício do Delegado ao Chefe de Polícia, 
29/6/1873.

(89) KOSERITZ, Rio-Grandense, 25/8/1874, confirmado por outras fontes. Nao há deta - 
lhes da cerimonia do enterro.

"mucker" 
o velho Joao Nicolau Fuchs, Jaco Mula, Jorge 

Augusto Wilborn. Todos prestaram depoimento.

de seus primeiros Apostolos (Jacob Fuchs), 
com manifestações indecorosas.

"i
tratava de uma simples

Segundo Noé,foi o

(85)
Militares contra 
zeta de Noticias,
'mucker", refere-se aos boatos da

casa.
Inspetor de Quarteirão tehn quem levantou as primeiras suspei 

tas a respeito da nova casa de Maurer ser uma fortaleza.

(77) Junto com Maurer foram levados para São Leopoldo, a fim de depor, seis 
que haviam sido encontrados em sua casa: 
Robinson, João Cristóvão Martini e

e este é o parágrafo 
"Segue-md.1

Mas Jesus disse - 
de

e, se pelo contrário nao conseguisse tirar Maurer até o referido dia 22, 
nesse dia ia se verificar algum grande acontecimento e que assim Maurer ficava 
vestido de toda sua força (tudo pelo espírito de sua mulher), e nenhum poder 
poderia com ele" (Autos do Inquérito...)

(88) HUNSCHE, Diário ... Koseritz registra a morte como tendo ocorrido em outubro de 
1873, mas o Pastor Hunsche - fonte neste sentido mais fidedigna, pois na época pos 
suía um diário - assinalou-o como um pouco anterior a 8 de junho de 1873.

correu uma versão falsa, registrada assim pelo Pastor Hunsche: " 
(como ela costumava se denominar) foi levada para lã numa carroça e 

um de seus primeiros Apostolos (Jacob Fuchs), o

op. cit., confirmados por várias fontes.

(87) AH, Ofício do Subdelegado ao Delegado de Polícia, 26/1/1874 e 
do ao Chefe de Polícia, 28/1/1874. KLEIN e SCHUPP confirmam.

Segundo Noé, quando as autoridades revistavam sua casa, João Jorge lhes dizia: 
"Porém é de direito proibir tudo na minha casa? E do outro lado, do lado dos amotina 
dores, os senhores ainda ajudam a me aniquilar? Pois os senhores, os três (0 Delega
do, o Subdelegado e o Inspetor) sao os que agora dirigem o aniquilamento contra 
nha casa, em ajuda aos outros (...) Por que nao se deixa esta gente em paz?" (“ 
Apontamentos...).

0 "mucker" Nicolau Barth foi um dos presos na casa de Maurer por ter transgred_i 
do o termo de bem-viver que assinara.

DANTAS, Francisco Clementino de Santiago - Ligeira Notícia Sobre as operaçoes 
os Muckers na Província do Rio Grande do Sul, Rio, Typografia da ga 
1877, pg. 4. Dantas, que chefiou o ultimo combate contra os 

"fortaleza" para contradizê-los, afirmando que

(90) 0 trecho bíblico refere-se ã viagem de Jesus ã Jerusalém, 
completo no qual está inserido (Lucas, 11, 57-59): "A outro (Jesus) disse: 
Mas ele pediu: "Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai." 
lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos; tu, porém, vai e anuncia o reino 
Deus".

Em fins de outubro, morreu de parto a filha do "mucker" Joao Carlos Germano 
Schnell. A moça nao pertencia ao grupo de Jacobina. Seus pais e irmãos não comparece 
ram ao enterro. ~

i mi
" (NOÊ, ”

(78) AH, Ofício do Dr. Joao Daniel Hillebrand, 24/5/1873. A mesma cena é narrada 
modo muito semelhante no Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 2/6/ 
1873.

Nas Picadas 
Cristo Feminino" 
dizem que dormiu 10 horas até que 
qual estava sempre junto dela, a conseguiu acordar 
(HUNSCHE, Diário...).



co

(93) AP, Processo-Crime 3069, M60,í74. 0 documento é muito extenso.

(95) AH, Ofício do Subdelegado

(96) Idem, ib.

(100) AH, Ofício do Presidente da Província ao Chefe de Polícia, 10/2/1874.

De 
fez

a crença na culpa dos 
SCHUPP dã a mesma versão.

(91) Numerosos documentos oficiais atestam tanto 
moamorte sem sinais de violência.

"Só 
de

ao Delegado de Polícia, 26/1/1874.

a palavra "Mucker!" 
sua casa, diziam logo: 
te, dizia-se: "7
uma facada ou um tiro, então diziam que a Jacobina o havia ordenado! (...) Muito 
golpe era dado em nome dos muckers ou de Jacobina." (NOÉ, Apontamentos...).

e Ofício do 
situação, Schreiner 

jornal Der Bote de Sao Leopoldo (cujo redator, Julius 
se eximia da responsabilidade da

(97) AN,Abaixo-assinado dos "Mucker" ao Imperador, 10/12/1873. Versão confirmada 
por Schupp. Os "mucker" presos nesta ocasiao foram: Joao Jorge, Carlos, Cristiano , 
Jacó e Guilherme Maurer; André e Carlos Luppa; Cristiano, André e Joao Jacó Karst; 
Joao Carlos Germano, José e Nicolau Schnell; Nicolau, Frederico e Pedro Barth;
Joao. Rodolfo, Jaco, Carlos e Martinho Sehn; Jaco Mentz, Cristiano Cassei, Henrique 
Guilherme Gaelzer, Valentim Vasum, Filipe Heussner, Joao Volz, Luiz Kilsen, Jorge 
JacoMuller, Jorge Robinson; Augusto Wilborn, Jorge Haubert e Henrique Weber.

"mucker"

(94) Cf. KLEIN, SCHUPP, NOÊ e AP, Processo-Crime ...; AH, Autos do Inquérito Polici 
al ...

Os "mucker" costumavam atribuir a autoria do atendado a "duas pessoas de S. 
Leopoldo", enviadas por Schreiner expressamente para culpar os adeptos de Maurer.

(99) Falia Dirigida a Assembléia Legislativa da Província de Sao Pedro do Rio Gran
de cb Sul pelo Presidente Dr. Joao Pedro Carvalho de Moraes, em Primeira Sessão da 
16a. Legislatura. Porto Alegre, Typographia do Rio-Grandense, 1875; Schupp refere- 
se a 2.000 assinaturas, mas este numero deve ser exagerado.

Os"mucker" consideraram o 29 abaixo-assinado um "documento forjado". Noé e_s 
creveu: "Para assinar a petição contra os muckers alguns tiveram que ser estimula - 
dos severamente, quisessem ou nao (...). Principalmente neste caso em face se trata
va de uma mulher, culpada ou inocente, seria degradante a qualquer homem, ã sua hon 
ra, força ou formaçao se, ele se rebaixasse a uma luta tao desigual." (NOÉ, Aponta
mentos. ..)

(98) Segundo Klein, a libertação dos recrutados foi obtida "a pedido de um dos 
"mucker" (KLEIN, pg. 134). Schupp diz que tanto a liberdade dos recrutados quanto a 
dos outros presos foi obtida por intermédio de um adepto" de idade avançada, e que 
era tido na conta de medianeiro e ardiloso. Era católico." (SCHUPP, pg. 143). Refe
re-se ao velho André Luppa.

(92) SCHUPP, confirmado por outras fontes. Noé assim se referiu aos incidentes: 
encontrava seu direito nesta região. Se alguém morria fora

"Foi morto pelos muckers! (...) Se uma pessoa ficava demen -
Isto foi a Jacobina, ela te enfeitiçou de novo! Ou quando um recebia

in
Pouco depois de setembro de 1874 quando Jacobina jã estava morta v- faleceu o 

filho de um ano e meio do "mucker" Joao Jorge Fuchs C que também falecera, em com
bate). Seus parentes próximos não acompanharam o féretro.

(101) A ordem de soltura dos presos foi dada pelo Chefe de Polícia a 26/11/1873,mas 
por razoes desconhecidas eles só foram efetivamente liberados a 30/11/1873. ( Cf. 
AN, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 2/12/1873).

(102) AH, Ofício do Subdelegado ao Delegado de Polícia, 26/1/1874, 
legado ao Chefe de Polícia, 28/1/1874. Tentando remediar a 
publicaria 29 de novembro, no _______
Curtius, era seu amigo pessoal), uma nota em que 
prisão, atribuindo-a ã populaçao de Sapiranga.

Segundo Schupp, o Subdelegado Spindler nao concordou com a prisão dos "mucker" 
(apenas cumpriu ordens). Schreiner, entretanto, teria dito: "Ainda quando ultrapas
sássemos as raias de nossa jurisdição, estou certo de que as autoridades superiores 
nao nos molestarão" (SCHUPP, pg. 158).



(107) Confirmado por várias fontes

(108) Confirmado por fontes oficiais e por KLEIN.

(109) Cf. AN, Abaixo-Assinado dos ao Imperador, 10/12/1873, e KLEIN pg.127.

o caso

Ne

(114) Abaixo-assinados dos

(116) Idem, Ib.

es
com

(111) AN, Ofício do Presidente da Proviria ao Ministro e Secretário d’Estado dos 
gõcios da Justiça, 14/6/1873.

(106) AH, Ofício do Subdelegado 
do ao Chefe de Polícia, 28/1/1874.

(105) Noe e o unico a referir-se ãs três viagens. As outras fontes citam somente uma 
das viagens de Maurer, o que gera uma aparente contradição de datas.

ao Delegado de Polícia, 26/1/1874; Ofício do Delega-

(110) 0 tom casual em tratar o assunto e o desejo de encerrar rapidamente 
tao claros nos primeiros ofícios das autoridades provinciais. Contrastam muito 
o tom e o conteúdo dos ofícios posteriores.

"mucker"... 10/12/1873.

(112) 0 conflito e referido também por Schupp e Klein. 0 primeiro assim descreveu a 
reaçao de Schreiner ao tomar conhecimento da ordem de soltura dos "mucker", expedida 
pelo Chefe de Polícia: "Nao e possível! (...) Nao e possível! depois de todos os ex 
cessos que praticaram, depois dos trabalhos e incómodos que nos tem dado, e, ainda 
mais, depois do sangue que derramaram ... soltos! Nao, aqui por força há de haver al 
gum engano; não pode ser! " (Schupp, op. cit., pg. 143). Referindo-se a um período 
um pouco anterior, Klein diz que o Subdelegado Spindler manifestou-se nestes termos: 
"Estes sujeitos nao dão sossego; Sampaio ) 0 Chefe de Polícia Luiz José de Sampaio ) 
também nao e homem para este caso. Se fosse por mim, teria metido esses moços no e 
xêrcito" (KLEIN, pg. 129).

"mucker"

(104) Esta e a versão de Klein, confirmada por outras fontes. Estranhamente, entre - 
tanto, a cópia que existe no Arquivo Nacional, com todas as assinaturas, datada de 
Sao Leopoldo, 10 de dezembro de 1873, está escrita em português.

HS*
(103) Cf. SCHUPP, KLEIN, NOÊ e vários documentos oficiais; Os assinantes do documen
to eram os seguintes: Karl Luppa, Joao Jacob Karst, Heinrich Weber, Andreas Karst, 
Christian Karst, Johannes Sehn, Jacob Sehn, Karl Sehn, Martin Sehn, Johannes Volz, 
Rudolph Sehn, Andreas Luppa, Heinrich Wilhelm Gaelzer, J.C.H. Schnell, Nicolau 
Schnell, Joseph Schnell, Karl Maurer, Wilhelm Maurer, Karl Maurer Jr., Christian Mau 
rer, Nicolau Barth, Peter Barth, Friedrich Barth, Jacob Mentz, Luiz Kinsel, Jacob 
Mllller, Valentim Wasem, Georg Robinson, Christian Kassel, Filipp Heisner e Augusto 
Wilborn. Todos haviam sido presos em dezembro, com exceção de Karl Maurer Jr. João 
Jorge Maurer, Jorge Haubert e Jacó Maurer, que também haviam sido presos, nao assumi 
ram o documento.

e por SCHUPP.

(113) AH, Coleção Varela, Pasta LXVI, Apontamentos e Revelações, Reservado o nome do 
autor. Apesar do título, vem assinado por Émile Juliien. Não e datado, mas foi escri 
to no início deste século.

Seu autor foi quem o assinou, Émile Juliien. Trata-se de Otto Paulo Emílio Jul 
lien, francês que emigrou para o Brasil e em 5/4/1855 casou-se pelo rito católico 
com Isabel Tomásia de Lima, filha de José Tomas de Lima, primeiro administrador de 
Sao Leopoldo. Emílio Juliien foi testemunha da guerra dos "mucker'y participando dela 
por meios indiretos: foi, por exemplo, um dos intérpretes juramentados no processo 
contra os irmãos Sehn, por ocasiao do atentado ao Inspetor de Quarteirão. Seu depoi
mento e, portanto, valioso. As informações acima sao inéditas.

0 documento é muito extenso, e nao trata apenas dos "mucker". Refere-se a vár_i 
os aspectos da colonização germânica no Brasil meridional.

(115) íd, ib. Cf. também AH, Apontamentos e Revelações...; AN, Carta de Carolina 
Mentz a Lúcio Schreiner, 27/12/1873; KLEIN e SCHUPP. Os casos de Luppa e Barth são 
confirmados pelas autoridades locais, que os classificaram como "de natureza particu 
lar" (Cf. Ofício do Subdelegado ao Delegado de Polícia, 26/1/1874).



(118) Cf. SCHUPP, KLEIN e vários documentos oficiais.

prj.

pon

NOÉ, Apontamentos...(123)

(124) KLEIN, pgs. 123-124.

de

ii

(127) KLEIN, pg. 138.

(128) SCHUPP, pg. 119.

(130) Cf. SCHUPP, KLEIN, NOÉ e outras fontes.

(131) NOÉ, Apontamentos...; SCHUPP,

(132) KLEIN, pg. 136.

(133) NOÉ, Apontamentos...

(134) SCHUPP, pg. 168.
ouviam de Jaós

por

(117) Cf, ROCHE, Jean - 0 Rio Grande do Sul 
ditora Globo, 1968.

Fia
um

Gu_i
de

(136) KOSERITZ, Río-Grandense, 5/9/1874. A existência do meteorito 
AH, Correspondência do Presidente da Província, 3a. Secção.

(135) Trechos de Mateus, 11, que várias fontes afirmam que 
cobina.

(125) 
zembro,

IW
e a Colonização Alemã. Porto Alegre, E-

e confirmada

(121) Esta visão ê muito difundida na obra de Schupp, que geralmente registra o 
to desvista de colonos. Torna-se clara também em outros documentos.

(119) AN, Revoltas, Códice LVI. Documento Inédito. 0 documento ê pequeno, ebasicamen 
te diz o que está citado acima. A assinatura é ilegível, reconhecendo-se ser jesuíta 
pelo S. J. no final.

e Henrique Guilherme Gaelzer - que se chamou 
maio de 1874, porque existe no Arquivo Histó 
e assinada com o nome de Maria Gaelzer, em

(122) A documentação registra várias queixas de "mucker", dirigidas às autoridades 
locais, contra roubos e ataques às suas pessoas e propriedades.

Joao Jorge Maurer, Jaco Maurer e Jorge Haubert, que haviam sido presos em 
nao assinaram o documento.

"mucker"

(129) Id, pg. 116. Klein também se refere à alegria da volta.

(120) Cf., por exemplo, os ofícios do Subdelegado e do Delegado de Polícia, e o 
meiro abaixo-assinado contra os "mucker".

pags. 167-168.

(126) Sabe-se que o filho de Maria Sehn 
Guilherme Gaelzer Neto - era nascido em 
rico uma petição datada de 21 deste mes 
que esta sediz casada e com "um filhinho para sustentar".

Maria Sehn, nascida a 21/8/1852, era a sétima filha do patriarca Joao Sehn que, 
com a mulher e todos os filhos (à exceção de uma) aderiu ao grupo de Jacobina. Era 
católica, como o pai e irmãos (sua mae era protestante).

Maria Sehn foi morta no combate de 19 de julho de 1874, do qual Gaelzer nao pa_r 
ticipou, por estar preso na época. Seu filho, Guilherme Gaelzer Neto, se salvou, e 
foi educado pelo pai. Tornou-se mais tarde Prefeito de Sao Leopoldo, e Adido Comerc^ 
al do Brasil em vários países, inclusive na Alemanha, onde faleceu.

A família Gaelzer imigrou para o Brasil em 1852, fixando-se inicialmente em 
Lomba Grande, onde Guilherme Gaelzer - pai do "mucker" Henrique Guilherme - era pro
fessor da comunidade evangélica. Depois mudou-se para Morro Pelado. Lã transportava 
produção agrícola da região em lanchoes de sua propriedade, através do Porto de 
lho, até Porto Alegre. Na volta, trazia mercadorias. Guilherme Gaelzer tornou-se 
transportador relativamente abastado, e seu filho trabalhava com ele. Henrique 
lherme Gaelzer foi o único "mucker" transportador, e um dos mais ricos. 0 resto 
sua família repudiu os "mucker", cortando relações com ele quando entrou para o gru
po de Jacobina.



(138) Mateus, 11, 20-25.

(139) 11, 12-13.Mateus,

(140) com o grupo

A

(141) Estes fatos foram relatados anteriormente.

Car

de

se retirou furtivamente da colonia ,

(145) AH, Ofício do Presidente da Província ao Chefe de Polícia, 5/2/1874.
.O-

(147) AH, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 13/1/1874; Ofício 
do Presidente da Província ao Chefe de Polícia, 15/1/1874.

26 
d£ 

doeu

0 unico caso conhecido de um comerciante que se recusou a negociar 
e relatado por Klein.

Para comprovação de manutenção dos vínculos económicos dos "mucker", cf. AH, 
pontamentos e Revelações...; Abaixo-Assinado aos "mucker"...; Carta de Carolino 
Mentz a Lucio Schreiner, 27/12/1873. KLEIN e SCHUPP também se referem ao assunto.

0 único "mucker" que abandonou suas atividades económicas costumeira^neste pe 
rrodo ou um pouco depois foi Henrique Guilherme Gaelzer, embarcadiço, que abandonou 
"o trafico de navegaçao tornando-se completamente vadeio sem procurar trabalho de 
generoalgum que nao fosse a condução de gêneros e outros objetos de Maurer e seua 
adeptos" (Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 30/5/1874).

ISV
(137) Idem, ib. As chuvas torrenciais também são confirmadas pela Correspondência da 
Presidência da Província.

(144) AH; Petição dos "Mucker" ao Presidente da Província, 14/1/1874. 0 documento 
foi escrito em nome de Jacó Fuchs, Jorge Maurer, Jacó Maruer, Jacó Sehn, viúva Fili
pe Schneider e Henrique Guilherme Gaelzer, Jorge Maurer - que ê o próprio Joao Jorge 
Maurer, como era conhecido - nao assinou o documento. Jacó Mentz assinou por Jacó 
Fuchs, por este ser analfabeto, e Joao Jorge Klein assinou pela viúva Filipe 
Schneider, pelo mesmo motivo.

(143) Cf. AH, Ofício do Subdelegado ao Delegado de Polícia, 26/1/1874, e Ofício 
Delegado ao Chefe de Polícia, 28/2/1874.

SCHUPP também se referiu à fuga: Spindler " 
desaparecendo por largo espaço do cenário público" (pg. 145).

Alguns documentos afirmam que Spindler fugiu para Candelária, mas ê provável 
que tenha ido mesmo para Santa Maria, onde residiam dois seus cunhados.

(142) AH, Ofício do Delegado Interino Filipe Bender ao Chefe de Polícia, 26/1/1874. 
Segundo Schupp, os três "mucker" que ameaçaram Spindler foram Pedro Mentz, 

los Luppa e Cristiano Cassei.

(150) AH, Carta de Jacobina a Lúcio Schreiner, 19/5/1874. 0 Padre Schupp publicou 
uma versão muito semelhante desta carta, mas aqui se preferiu utilizar a cópia exis 
tente no AH.

Os trechos da carta que contém as acusações referidas acima sao os seguintes:

(149) A última frase é uma alusao clara ao pedido de deportação contido no segundo a 
baixo-assinado contra os "mucker". Segundo os adeptos, este documento fora promovido 
por Schreiner.

(148) Nao se conseguiu localizar, em nenhum tipo de fonte, o ofício da demissão def_i 
nitiva de Schreiner. Mas a demissão efetivamente ocorreu. 0 jornal Diário do Rio 
Grande de 7 de julho de 1874, por exemplo, diz que "o Capitao Lúcio Schreiner (...) 
depois dehaver passado a vara, ainda tem sido incansável ..." (grifo nosso). A 
de julho de 1874, o mesmo jornal referia-se ao "ex-delegado Lúcio Schreiner". A 
missão deve ter ocorrido pouco depois de 16 de junho de 1874, data do último 
mento assinado por Schreiner como Delegado de Polícia. Jornais inéditos.

(146) Isto é comprovado pelos Ofícios datados deste período (janeiroVíneados de feve
reiro de 1874), emitidos pela Delegacia de Polícia de Sao Leopoldo: todos foram ass_i 
nados pelo Suplente de Delegado Guilherme Haertel.

Haertel era dono de uma próspera cervejaria em Sao Leopoldo, e foi assim descr_i 
to por Schupp: "Homem de genio afável, jovial e franco, tinha ele o condão de atrair 
a freguesia, e a sua casa era o ponto de reunião do escol da sociedade leopoldinens^ 
que ali costumava ir saborear o chope matinal" (SCHUPP, pg. 180).



não saiba que cada um

(152) Este aspecto será analisado nas conclusões.

Ty-

(156) Id. e numeros de 1873 do Rio-Grandense.

Di

Jacó,

de

so
que
fi

(157) SCHUPP, pg. 164. Antes de ser nomeado Chefe de Polícia, Abílio era Juiz de 
reito da Comarca de Piratini.

(154) Cf. AH, Correspondência da Presidência da Província, 2a. Secção, 1873, Códices 
253 e 256. Entre 3 de fevereiro e 23 de março ficou como Chefe de Polícia interino 
Trajano Viriato de Medeiros. Documento Inediío.

(153) Os autores que escreveram sobre os "mucker" julgaram Lúcio Schreiner "bom" ou 
"mau". A atuaçao do Delegado, para ser compreendida em seu sentido mais amplo, preci 
sa ser relacionada com o conjunto de forças sociais que agiram na questão "mucker".

(160) Jorge Robinson nasceu no Rio Grande do Sul em 1833, filho de pais alemaes. Era 
casado com Margarida Von Mllhlen, e tinha uma única filha, Elizabeth, nascida em 
1856. As duas eram "mucker" também. Alfabetizado em alemao (nao falava o português), 
Robinson morava em Dois Irmãos e era evangélico. Muito alto e forte, era conhecido 
como "Robinson, o Ruivo". De gênio irascível, era respeitado e temido na colónia por 
causa de seus acessos de violência. Robinson ê sempre referido como pessoa de algu
mas posses (Schupp chega a falar em "abastado"), mas seu inventario revela que era
dono de apenas um lote. Ao se tornar "mucker", perdoou os devedores. Morreu no comba

(155) Cf. números de 1873 de A Reforma e Annaes da Assembléa Legislativa da Provín - 
cia de S. Pedro do Sul, 15a. Legislatura, Segunda Sessão de 1874, Porto Alegre, 
pographia de A Reforma.

(151) AN, Carta de Jacobina a seu primo Matias Schroeder, morador no Maratã, 29/5/ 
1874. Redigida por Joao Jorge Klein.

Nesta carta Klein demonstrou todo o seu ressentimento por ter seido repudiado 
por Schreiner, que em dezembro de 1873 fizera incluir o nome de Klein numa relaçao 
de "mucker" publicada nos jornais de Sao Leopoldo.

Matias Schroeder, nascido por volta de 1840 em Sao Leopoldo, era filho de Frede 
rido Schroeder e Maria Margarida MUller, tia materna de Jacobina.

(158) Joao Adao Haubert, pai de Jorge, nasceu no Hunsrllck, casando-se a 3/6/1839 
com Sofia Dorotéia Helfenstein, falecida a 26/10/1861. Joao Adao morreu em 26/8/1870 
deixando 12 filhos: Pedro, Catarina, Margarida, Dorotéia (casados), Frederico, 
Cristiano, Adao, Joana, Jorge, Cristina e Florina.

Nao era um homem pobre em relaçao ao meio colonial (possuía alguns lotes na Pi 
cada do Erval), mas pouco antes de morrer construirá um moinho hidráulico, deixando 
muitas dívidas.

(159) Alguns documentos registram o sobrenome como Closs, Kloss ou Klos. 0 grau 
parentesco entre o alfaiate e os Haubert nao pode ser definido com precisão.

0 fato de Closs ser inimigo dos "mucker" ê atestado por numerosas fontes de ori 
gem diversa.

I3l
"Ignoro se V. ainda tem algum respeito da escritura sagrada, contra a qual tan 

to tem pecado, mas espero que V, ainda acredite que eu também sou de carne e osso e 
que me foi tao doloroso (como ao inocente Abel quando Caim o matou) quando V. no ano 
passado me fez levar à força, expondo-me ao escarneo e a um tratamento das massas.

As sevícias (...) ainda muito depois me doíam e o sangue humano que V. fez ver 
ter do meu corpo também brada da terra para o céu, pedindo vingança. Mas nao da for
ma como V. nos quer imputar, mas de conformidade com os direitos divinos e humanos.

Nao procure V. defender-se que nao tem culpa nesse negócio, como fez em outro 
tempo, quando em nossa casa acusou o Chefe de Polícia Sampaio, Sabemos com toda a e 
xatidao a parte que V. tem na petição-monstro e nas calúnias dos jornais.

Em breve far-se-a luz para todos.
Continue V. a ensopar as suas maos na própria carne e sangue, isto no sangue 

dos "seus parentes; em pouco tempo talvez jã nao existam sobrinhos seus e então V. 
tera de haver-se com seus irmãos, como vossopai o fez com as irmas de nossa mae, 
se veem roubadas em suas fortunas e por isso lançadas em densoradez. Muitos dos 
lhos do seu pai já se queixam há tempos de idênticos acontecimentos.

(...) Tome tanto V.: aí vem o juízo ultimo. E talvez V. 
dia que corre de fato pode ser o ultimo dia de vida? (...)



te de 19/7/1874.

(161) AP, Inventário de João Adao Haubert, N504, M18, E71.

o tex

(163)

(164) Id. pg. 155.

(165)

de

(166) Cf. AH, Interrogatórios Procedidos ..., 1874, e outras fontes.

da:<

(168) AH, Ofício do Delegado ao Chefe de Polícia, 16/5/1874.

(169) AH, Ofício de Henrique Guilherme Gaelzer ao Chefe de POlícia, 25/5/1874.

(170) AH, Ofício de Henrique Guilherme Gaelzer ao Presidente da Província, 28/5/874.

(171) AH, Ofício de Maria Gaelzer ao Presidente da Província, 21/5/1874.

(172) AH, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 30/5/1874.

(173) AH, Ofício do Delegad? Chefe de Polícia, 2/6/1874.ao

em segundas núpcias,

a

(176) AH, Ofício do Inspetor José Bueno Netto ao Delegado de Polícia, 16/6/1874.

AH, Ofício do Delegado ao Chefe de Polícia, 16/6/1874.(178)

Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 17/6/1874.(179)

(180)
1874.

por
i do 
dia

de 
a 

'mucker". Destacou -

SCHUPP, pg. 156.

(167) AN, Oficio do Chefe de Polícia em exercício em Porto Alegre ao Presidente 
Província, 23/6/1874.

(177) Cristiano Cassei, nascido em Sao Leopoldo por volta de 1838, era filho 
Jorge Cassei (tio de Martinho^e de Maria Elizabeth Scheffel. Era casado com 
"mucker’1 Maria Elizabeth Conrad. Tinha um tio homónimo, também "i 
se por sua dedicaçao a Jacobina.

AH, Interrogatórios procedidos em Sao Leopoldo pelo Dr. Chefe de Polícia 
ocasiao da morte de Jorge Haubert (iniciado em 19 de maio de 1874). Trata-se de 
cumento extenso e muito rico em informações. Os primeiros depoimentos, até o < 
2/5/1874, foram tomados por Lúcio Schreiner.

Segundo um dos depoentes, Joao Schmitt, Robinson procurou o Juiz Jorge 
Kobrausch "todo armado e lhe disse que fizesse entrega do dito menor em menos 
tres dias, e o Juiz de Paz amedrontado por tal ameaça, deu parte de doente".

AH, Ofícios do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 19, 20 e 23/6/
AN, Ofício do Presidente da Província ao Ministro e Secretário dos Negócios 

da Justiça, 20/6/1874.

(175) Cf. SCHUPP, NOÊ e várias outras fontes. SCHUPP (pgs. 169 e segs.) afirma que 
Cassei abandonou o grupo porque Jacobina ordenara que se separasse da mulher (por - 
que esta hesitava em pertencer ao grupo), e ele, nao quecendo obedecer, preferiu 
fastar-se.

(174) Alguns documentos grafam "Kassel".
Martinho Cassei nasceu em Sao Leopoldo em'19/3/1829. Era filho de Cristiano 

Cassei e Maria Catarina Elisa Fuchs, ambos alemaes. Casou-se em 20/1/1856 com Marga 
rida Schrerer, alema, e em segundas núpcias, em 11/11/1868, com Ana Maria Lied 
(Becker de nascimento), viúva de Joao Lied. Martinho possuia apenas o lote de terra 
em que vivia (Cf. AP, Inventário de Ana Maria Cassei, Nl, Ml, E72).

No incêndio morreram a mulher, uma enteada e três filhos de Martinho: Regina, 
de 8 anos, Arnaldo, de 6, e Joao, de 5.

Nicolau Lied, o enteado de Martinho que se salvou, construiu mais tarde uma lá. 
pide em homenagem ãs vitimas dos "mucker", a qual se encontra no cemitério católico 
de Lomba Grande.

(162) SCHUPP, pg. 158. Sobre a senhora Mentz, vide nota (13) deste capítulo 
to a que ela se refere.



quanto ao assass_i

(184) AH, Apontamentos e Revelações ...

(185) AN, Ofício do Subdelegado ao Delegado de Polícia, 2/8/1874 e outros documentos.

(186) AN, Ofício do Presidente da Província

Presidente da Província, 19, 20 e 23/6 /

(191) NOÊ, Apontamentos ...

ou

de

(188) Cf. AH, Apontamentos e Revelações ... AN, Ofício do Presidente da Província ao 
Ministro da Justiça, 29/3/1874. KLEIN, pgs. 141 e segs., e SCHUPP, pg. 165.

ao Ministro da Justiça, 29/3/1874.

e ao jornalis 
PÕ 
do 

______ D_e 
Kosertiz Deutsche

um 
di

(193) Nao existem mais exemplares do Der Bote e Deutsches Volksblatt contemporâneos 
ã questão dos "mucker". A analise que se fara do conteúdo destes jornais e baseada 
em citações transcritas em outros periódicos, em numeros posteriores dos próprios 
jornais, que se referem ao assunto, e em informações colhidas em bibliografia e 
tras fontes de epoca. Para o papel destes jornais, ver Capítulo I.

(182) Einsfeldt, na vespera do crime, recebeu de Porto Alegre uma encomenda contendo 
pistolas e chumbo. Inspecionou o local por onde os assassinos de Haubert fugiram, e 
esteve em Sao Leopoldo no dia do crime.

Robinson foi visto na madrugada do dia 19 de maio numa trilha deserta, vestido 
como um dos vultos que assassinaram Haubert (Cf. Interrogatórios Procedidos...,1874).

133
(181) Pouco antes de morrer, Jorge Haubert dissera a seu irmão Adão "com pedido de 
muita reserva", que "'quem tinha ferido a Lehn tinha sido Robinson" (AH, Interrogato 
rios Procedidos..., 1874). Mesmo que esta informação nao fosse correta, o fato é que 
Jorge Haubert conhecia muito sobre a seita.

(183) NOÊ, Apontamentos ... Noé nao desmentiu a culpa dos "mucker" 
nato da família Cassei.

(189) SCHUPP, confirmado por documentos como: Ofícios do Chefe de Polícia ao Presi 
dente da Província, 19/5/1874 e 17/6/1874, e Ofícios do Delegado ao Chefe de Polícia 
2/6/1874 e 16/6/1874.

(190) Cf. AH, Interrogatórios Procedidos ..., 1874. A declaraçao - confirmada por ou 
tras - foi prestada em 7/5/1874 pelo advogado Epifânio de Paula Fogaça.

(194) Carlos Julio Cristiano Adalberto Henrique Fernando Von Kosertiz nasceu em 
Dessau, Alemanha, em 1830. Depois de participar, ainda muito jovem, da Revolução 
1848, emigrou para o Brasil em 1851, integrando a "Legião Alemã" que o Brasil contra 
tara como reforço na luta contra Rosas. Foi um dos Brummers, legionários alemaes que 
permaneceram no Brasil, muito contribuindo para diversos setores - especialmente cul^ 
turais - da vida nacional.

Fixando-se em Pelotas, Kosertiz dedicou-se ã atividades didáticas 
mo. Casou-se, mudando-se depois para a cidade de Rio Grande, onde colaborou em 0 
vo e Eco do Sul. Em 1864 transferiu-se para Porto Alegre, assumindo a direção 
Deutsche Zeitung, e contribuindo para outros jornais, entre os quais A Reforma, 
pois de fundar pequenos periódicos de vida curta, lançou em 1882 o ___________
Zeitung jde grande sucesso e muitos leitores. Manteve também durante muitos anos 
4|mana<me^ o^Kosertiz Deutscher Volkskalender Fllr Pie Provinz Rio Grande do Sul, 
rigidò a'colonia alema.

Logo após a promulgação da lei que tornava elegíveis os brasileiros naturaliza
dos, foi eleito com grande margem de votos para a Assembleia Provincial, onde perma
neceu de 1883 e 1889. Morreu em Porto Alegre, em 1890.

Em artigos de jornal, livros, conferências, discursos, que escrevia em alemao e 
português, Koseritz tratou de uma enorme variedade de assuntos, desde estudos histo 
ricos, filosóficos e políticos, atê literatura, economia e antropologia.

(187) Cf. AH, Ofícios do Chefe de Polícia o
1874; Ofício do Delegado ao Chefe de Polícia, 16/6/1874. AN, Ofício do Presidente da 
Província ao Ministro da Justiça, 20/6/1874.

(192) A imprensa provincial contemporânea aos "mucker" foi muito pouco utilizada nes 
te trabalho como fonte de informação factual, porque, usando a questão basicamente 
como propaganda política, ê extremamente falha quando ã narraçao de acontecimentos , 
nomes, datas, etc.



do

assinado "um maçon" . \Pvcu.yni.-n h>

Informaçao nao confir

situaçao real do clero, ver Capítulo I.

(202) Rio-Grandense, 17/7/1874.

(203) A Reforma, 22/7/1874t

(204) NOÉ, Apontamentos ...

(205) Idem, ib.

(206) KLEIN, pg. 136.

(207) NOÉ, Apontamentos...

(208) Idem, ib.

(209) Trecho de artigo publicado referem

_ .  > Rio- 
posiçao de A Reforma foi semelhante ã das autoridades

no 19 Simpósio de Historia da Imigraçao 
poIdo,setembro de 1974 (mimeografado).

(201) Cf. BP, coleção (incompleta)de A Reforma, e AN, coleção (incompleta)do 
Grandense. De certa forma, a i \ ~_____
de Sao Leopoldo, embora com motivaçao diversa.

(200) Para maiores informações sobre a

no Der Bote de Sao Leopoldo. Outras fontes

(198) AN, Questões Rio-Grandinas, documento anónimo,

(199) Noe afirma que a Igreja protestante excomungou Jacobina, 
mada por outras fontes.

toda a "Escola do Recife", Kosertiz  
e nao na f e, 

influência da cultura france 
ou divulgando autores

(195) Trecho de artigo do Deutsche Zeitung citado por SCHUPPJ Koseritz referiu-se a 
Jacobina como "Messalina devassa, imoral e sanguinária" (Rio-Grandense, 7/8/1874).

(196) Cf. DORNTEj Roberto J. - A Maçonaria em Sao Leopoldo, comunicação apresentada 
e Colonização no Rio Grande do Sul, Sao Leo

(197) Os opositores ativos dos "mucker" eram: Epifânio de Paula Fogaça, Luiz Ben 
der, Guilherme Closs, Germano Schneider e Guilherme Haertel. Sete outros assinaram, 
depois de terminado o movimento, um abaixo-assinado de agradecimento ao Chefe de Po
lícia por sua atuaçao contra os "mucker": Manoel Ferreira Pinto, Antonio Pereira 
Brodt, Júlio Dreher, Joao Jacob Crusius, Rozendo Ferreira Bastos, Lucas de Azambuja 
Cidade e Joao Carlos Panizt (Cf. Livro de Atas da Loja Estrela do Oriente 3a, Ata 
n? 1 de 25 de julho de 1874, gentilmente cedida pelo Dr. Roberto J. Dtírnte). Documen 
to Inédito.

Foi um anticlerical ardoroso. Maçom, durante toda a vida combateu a Igreja Ca 
tolica, e particularmente os jesuítas, cuja influência julgava perniciosa. Lutou pa 
ra que o catolicismo deixasse de ser a religião oficial do Estado, outorgando-se 
aos protestantes total liberdade de culto.

Ligado a Sílvio Romero, Tobias Barreto e 
defendeu o evolucionismo de Darwin, convencido de que na ciência, 
explicação ultima dos fenômenos. Insurgiu-se contra a 
sa no Brasil - especialmente do positivismo -, introduzindo 
como Goethe, HHckel, Feuerbach e Keller.

Lutou sempre pela integração dos teuto-brasileiros na vida nacional, insistin- 
em que estes aprendessem o português, estudassem e participassem da administra - 

çao e política do país; por outro lado, desejava que o Brasil lhes concedesse direi 
tos iguais.

Envolveu-se nas grandes questões da política nacional do seu tempo (aboliçao 
da escravatura, política externa...), militando sempre no Partido Liberal, onde era 
muito ligado a Silveira Martins. Mas no período ora em estudo (1874), estava estre
mecido com os liberais, tendo abandonado A Reforma e se aproximado dos conservado - 
res, então no poder. Depois voltaria ao antigo Partido.

A questão "mucker" interessou muito Koseritz. Escreveu sobre o assunto uma sé 
rie de 14 artigos publicados no Rio Grandense e reproduzidos no Diário do Rio Gran 
de, e um estudo intitulado "Marpingen und der Ferrabraz", publicado no Koseritz 
deutscher Volkskalender fllr die Provinz Rio Grande do Sul auf das Jahr 1880, em que 
relacionou os "mucker" com os grupos religiosos alemaes da Idade Media.



I$5se ã existência da mesma espada.

(210) Diário do Rio-Grande, 25/7/1874. 0 fato e corroborado por outras fontes.

(212) A reunião citada foi mencionada por SCHUPP e outras fontes.

(214) AN, Carta de Carolina Mentz a Lucio Schreiner, redigida por Klein, 27/2/1873.

(215) Id., ibidem.

(216) AN, Carta de Jacobina a Schroeder, 29/5/1874.

de

(218) Carta de Jacobina a Schreiner, 19/5/1874. Grifo nosso.

(219) NOÉ, Apontamentos...

(220) Id., ib.

jeembora o

ou

(223) NOÊ, Apontamentos..., confirmado por outras fontes.

o(225) A interpretação que 
subcapítulo

a seu primo Matias Schroeder, redigida por Klein, 29/5 /

se segue foi baseada nas mesmas fontes utilizadas para 
"Joao Jorge Klein".

(211) Nao^iá muitas informações sobre o processo de compra de armas por parte dos 
"mucker". Mas algumas fontes se referem ã ida de adeptos aos locais citados para com 
prar armamentos. Geralmente iam em grupo.

e o nome dado pelos latinos a um chefe legendário de um grupo 
sec. IV a.C. invadiu a Etruria, atacou e saqueou Roma, mas a

(213) AN, Carta de Jacobina 
1874.

(226) Delfina Joffmeister e Andre Dick casaram-se no catolicismo a 16/11/1872. 0 
casal Hoffmeister tinha mais uma filha, Elisabeth, casado com Jorge Maurer, parente 
de Joao Jorge Maurer.

(224) AN, Assuntos Diversos, trecho (sem data) de um depoimento de Guilhermina 
Sehn, quando presa em Sao Leopoldo. As declarações devem ser de julho de 1874. Doeu 
mento inédito.

(217) AH, Carta de Jacobina a Schreiner, 19/5/1874, redigida por Klein.
0 "gaulês Breno" 

celta, que no final do 
cabou derrotado.

Esta carta contêm grande numero de citações e alusões eruditas, demonstrando 
de forma marcante a influência de seu redator, João Jorge Klein. Mas a essência do 
pensamento exposto deve ser de Jacobina, porque Klein escreveu a carta a pedido 
la, e ela a aprovou.

(221) KLEIN, SCHUPP e outras fontes confirmam o ostracismo de Maurer, 
surta, com®' se verá, tenha dado interpretação diversa para o fato.

Em entrevistas realizadas pela pesquisadora na região de Sapiranga em janeiro 
de 1973, entre 30 pessoas consultadas, somente 6 sabiam da existência de Joao Jorge 
Maurer. Todas estas 6 pessoas eram de nível cultural ou socio-economico acima da 
media: 1 advogado; 1 prefeito; 1 professor; 2 pastores; 1 industrial. Todas as 
tras pessoas entrevistadas conheciam Jacobina, e gostavam de contar historias ou 
dar sua opinião sobre ela; mas ignoravam Joao Jorge.

(222) SCHUPP, pg. 169. 0 teor deste trecho ê o mesmo das notícias de jornal sobre o 
assunto. Sobre Rodolfo Sehn, ver nota (39) deste capítulo.

Em entrevista gravada com a pesquisadora, em 28/1/1973, cem anos passados dos 
acontecimentos, o dr. Leopoldo Sefrin, advogado e tabeliao de Sapiranga, diretor do 
extinto jornal local 0 Ferrabraz - cuja finalidade principal era estudar os 
"mucker" -, prestou as seguintes declarações: "0 objetivo principal dos "mucker" e 
ra o amor livre (...) Jacobina se dizia Jesus, e tinha doze concubinos, os doze " a. 
póstolos" (...) Um dia, um rapaz "mucker" quis saber com quem estava praticando os 
atos imorais no escuro. Para isto, levou consigo um pedaço de giz e, disfarçadamen
te, marcou as costas da mulher que lhe fora destinada. Quando as luzes se acenderam, 
viu, horrorizado, que se tratava de sua própria mae."



bebe a 14/7,

(228) KLEIN, pg. 149.

(230). SCHUPP, pags. 205/6.

(232) AN, Ofício do Presidente da Província

nome do assassino, é provável que esta última informa-

a

Ofício do Delegado de Sao Joao do Morte Negro ao Presidente da

(229) Alguns documentos grafam 
mo Jorge Teobaldo. fórkíx

(235) A versão sobre a morte dos dois Maurer, embora confirmada por todos, e 
confusa quanto a detalhes. Klein, por exemplo, 
firma que Jaco Maurer foi morto por seu primo Carlos.

colo
ve
ju

I#
o neto

(240) AN, Ofício do Delegado de Sao Joao do Monte Negro ao Presidente da Província , 
30/6/1874.

ao Ministro da Justiça, 29/6/1874.

(233) Como nao foi revelado o 
çao seja falsa.

e 30/6/
29/ 

Rodri

muito
numa versão certamente inverídica,

(231) Klein nao reconhece este crime como de autoria dos "mucker", afirmando que 
Schmidt foi morto por um vizinho com quem vivia em conflito. Acredita-se que Schmidt 
realmente tinha sido atacado pelos "mucker" por causa de sua rivalidade anterior com 
o grupo, do fato de ser comerciante e genro de Spindler e da data de sua morte.Klein 
estava preso quando ocorreram séÀiÁ acontecimentos; seu depoimento, que comprovadamen 
te contem muitos erros, deve ser tomado com cautela para esta parte.

a sra.

(238) Cf. AH, Ofício do Coronel Genuino ao Comandante das Armas,... /7/1874. AN. Ofí 
cio do Diretor do Arsenal de Guerra ao Presidente da Província, 29/6/1874; Ofício do 
Delegado de Sao Joao do Monte Negro ao Presidente da Província, 28/6/1874 
1874; Ofício do Presidente da Província ao Delegado de Sao João do Monte Negro, 
6/1874. AH, Inquérito Presidido pelo Subdelegado do 59 Distrito Major Joaquim 
gues Jacques. Ha provas esclarecedoras da açao de Collin.

(241) Idem, ib., e

(239) Esta parte, como a imediatamente seguinte, apoiam-se nas narrativas de Schupp, 
Klein e Noé, nas fontes citadas na nota anterior e em: AN, Telegrama do Chefe 

Polícia ao Presidente da Província, 26/6/1874; Ofício do Presidente da Província 
Ministro da Justiça, 29/6/1874. AH, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da 
víncia, 29/6/1874; Ofício do Delegado de Sao João do Monte Negro ao Presidente 
Província, 2/7/1874 e 
ra de Polícia em Porto Alegre na ausência do Chefe de Polícia ao Presidente da 
víncia, 6/7/1874. Documentos em parte inéditos.

de 
ao 

Pro 
da 

3/7/1874; Ofícios do Delegado Bormann, em exercício na Chefatu 
i Pro

"Baltz"; outros dao o primeiro nome do comerciante co

(234) Klein nega que Guilherme Kray (ou Krey) tenha sido assassinado pelos "mucker", 
afirmando que o ataque foi obra de algum inimigo seu (Klein, pg. 148). Petry (pgs. 
73-4) lembra que Filipe e Guilherme Kray (com o nome de Martins Kray) representaram 
pósteriormente ao Chefe de Polícia, queixando-se de saques e roubos ãs suas proprie
dades pelas forças legais. Petry levanta a possibilidade dos ataques a estes i 
nos terem sido realizados por soldados, nao por colonos. A versão nao nos parece 
rrdica, porque os primeiros atentados a Kray ocorreram comprovadamente a 25 de 
nho, portanto antes da chegada das forças. Os atentados de que os colonos se queixa, 
ram foram posteriores, e realmente praticados por soldados.

(227) Delfina morreu na hora. A velha Bloffmeister morreu dois dias depois, 
~ t e o outro neto, cuja mae morava em Santa Maria, a 27/7.

(237) Noé afirma que a sra. Bender costumava dizer^ "Jacobina pegava todos os homens 
para satisfazer seus desejos" (NOÉ, Apontamentos...)

A viúva Bender chamava-se Maria Elisabeth Conrad, nascida em 1809 e emigrada em 
1846. Era parente direta dos Fuchs; sua mae chamava-se Ana Catarina Fuchs.

(236) Trata-se dos "mucker" da Picada dos Portugueses (Jaco Fuchs, Cristiano Fuchs , 
Pedro Studt, Jaco Grebin, Jaco Noé e um filho ) e da Picada Nova (Conrado Noé, Dani
el Ahrend, Guilherme Maurer, Joao Jorge Fuchs, Joao Noé e Jorge Fuchs). Os colonos a. 
lemaes costumavam escolher para seus filhos nomes jã usados na família, o que torna 
extremamente difícil a identificação das pessoas.



Província, 3/7/1874. 13+
(242) AN, Telegrama do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 26/6/1874.

Iné

2/7/1874; Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das Armas, 9/7/1874.

o

(245) AH, Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das ARmas, 3/7/1874. 0 Comandante 
das Armas era o Marechal de Campo Vitorino Carneiro Monteiro, BArao de Sao Borja.

ao 
seu 

a

Coman 
da 
do 

Rio dos Sinos ao Comandante Superior da Cavalaria, 6/7/1874; Ofício do Comandante 
da GN de Rio Pardo e Encruzilhada ao Presidente da Província, 6/7/1874; Ofício do 
Gerente da Cia. de Carris de Ferro Porto Alegrense ao Presidente da Província, , . 
4/7/1874; Ofício do Presidente da Província ao Comandante Superior da GN, 6/7/1874; 
Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 7/7/1874; Ofício do Cel Ge
nuino ao Cel. Augusto Cesar, 10/7/1874 e 12/7/1874; Ofício do Comandante das Armas 
ao Presidente da Província, 9/7/1874. Parte desta documentação é inédita.

E mais: AN, Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das Armas, 8/7/1874; Ofício 
do Presidente da Província ao Comandante das Armas, 8/7/1874; Ofício do Cel. Genui
no ao Cel. Augusto Cesar, 11/7/1874; Ofício do Presidente da Província ao Ministro 
da Justiça, 15/7/1874. Documentos em parte inéditos.

(249) AH, Ofício do Ten. Coronel Comandante do 119 Corpo de GN de Porto Alegre, S. 
Leopoldo e Camaguam ao Comandante Superior da GN, 30/6/1874; Ofício do Ten. Cel. Co 
mandante do 149 Corpo de Cavalaria da GN de Viamao ao Comandante Superior da GN,

(246) Cf. fonte acima e AN, Ofícios do Presidente da Província ao Ministro da Justj^ 
ça, 29/6/1874 e

(243) Informações baseadas principalmente em: AH, Ofício do Chefe de Polícia ao Pre 
sidente da Província, 29/6/1874 e Ofício do Coronel Genuino, 3/7/1874, AN, Ofício - 
do Diretor do Trafego da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Sao Leopoldo ao Presi - 
dente da Província, 29/6/1874; Ofício do Diretor do Laboratório Pirotécnico de Por
to Alegre ao Presidente da Província, 26/6/1874; Ofício do Presidente da Província 
ao Diretor Geral dos Negócios da Fazenda Provincial, 26/6/1874; Telegrama do Coman 
dante das Armas ao Presidente da Província, 27/6/1874; Ofício do Presidente da Pro 
víncia ao Comandante Superior da Guarda Nacional, 27/6/1874; Ofício do Chefe de Po 
licia ao Presidente da Província, 27/6/1874; Ofício do Presidente da Província ao 
Chefe de Policia, 27/6/1874; Oficios do Presidente da Província ao Ministro da Jus
tiça, 28/6/1874, e 29/6/1874; Ofício do Comandante Superior da Guarda Nacional ao 
Presidente da Província, 29/6/1874. Documentos em parte inéditos.

(248) Cf: AH, Ofício do Capitao Comandante ao Coronel Comandante Superior da Guarda 
Nacional do Município de Pelotas, 4/7/1874; Ofício do Comando Superior da GN do Mu
nicípio de Sao José do Norte ao Presidente da Província, 3/7/1874; Ofício do < 
dante interino do 139 Corpo de Cavalaria da GN d'Aldeia ao Comandante Superior 
GN, 3/7/1874; Ofício do Comandante do 119 Corpo de Cavalaria da GN de Sant'Anna

(244) Genuino Olympio de Sampaio nasceu na Bahia, em 1822, sentando praça de volun
tário a 19 de dezembro de 1837. No ano seguinte foi para o Rio Grande do Sul, onde 
combateu os farroupilhas, de 1840 a 1844, quando adoeceu. Durante o ano de 1849, já 
como tenente, combateu os praieiros, em Pernambuco. No final de 1850 retornou 
Rio Grande do Sul, dirigindo-se para a Colónia do Sacramento, de onde saiu com 
batalhao para combater Rosas. Matriculou-se na Escola Militar em 1855, mas dois 
nos depois estava novamente doente. Conseguiu licença para residir no Rio Grande do 
Sul em 1858. Durante três anos (1860-63) serviu, já como capitao de 2a. classe do 
Estado-Maior, na Comissão de Engenheiros encarregados de explorações e demarcações 
no Alto Uruguai. Lutou na Guerra do Paraguai, participando de combates como Tuiuti, 
Protero-Pires, Curupaiti, Humaitá e Chaco. Genuino foi várias vezes elogiado por 
sua açao em campo de batalha. Assim a ele se referiu o Tenente Coronel Antônio da 
Silva Paranhos, na parte que deu referente a Curupaiti: "0 Major em comissão Genui 
no Olympio de Sampaio, Comandante do sexto Batalhao de Infantaria, de precedentes 
sempre honrosos por bravura, inteligência e perícia (...), ferido na açao, nao quis 
recolher-se ao hospital, e acha-se no comando do Batalhao." Genuino recebeu a paten 
te de Coronel a 13/8/1871. Foi condecorado como Cavaleiro da Ordem da Glória (1846), 
da.0rdem de Cristo (1848) e da Imperial Ordem do Cruzeiro (1867).

Cf. AE, 2a, Secção, Fe de Ofício de Genuino Olympio de Sampaio. Documento 
dito.

(247) Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das Armas, 3/7/1874. Segundo Schupp, 
número de feridos entre os "mucker" foi de 6, morrendo um no dia seguinte.



J.

tendo a historia

(253) Cf. AN, Echo do Rio Grande, 8/7/1874, Inédito.

E

(259) Cf. AH, Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das Armas, 3/7/1874.

(257) Cf. AH, Ofício do Comandante das Armas ao Presidente da Província, 17/7/1874 ; 
Ofício do Presidente da Província ao Comandante das Armas, 20/7/1874.

do 
de

(260) Rememorações do Snr. Christiano Fischer colhidas pelo Snr■ Dr. Henrique B. Fis 
cher (seu filho), 5/7/1952. Documento inédito gentilmente cedido por Klaus Becker,

(255) Cf. ÁN, Ofício do Presidente da Província ao Comandante das Armas, 8/7/1874; 0 
fíciodo Presidente da Província ao Capitao Fernando Schneider, 8/7/1874; Abaixo-ass_i 
nado da Sociedade de Ginásticos e Atiradores Alemães ao Presidente da Província, 
2/7/1874; Ofício do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 11/7/1874. 
mais: AH, Ofício do Diretor Geral dos Negocios da Fazenda Provincial ao Presidente 
da Província, 30/6/1874; Ofício do Presidente da Província ao Presidente da Direto - 
ria da Sociedade de Ginásticos e Atiradores Alemães, 3/7/1874; Ofício do Chefe de Pc) 
lícia ao Presidente da Província, 29/6/1874.

23/7/
Ofíci_ 

e 15/7/1874; Ofícios 
e 28/7/1874; 0

(256) Cf. AH, Ofício do Cel. Genuino ao Comandante das Armas, ... /7/1874 (provavel
mente do dia 5); AN, Ofício de Genuino ao Comandante das ARmas, 9/7/1874; Ofício 
Ten. Cel. Tristao José de Fraga ao Cel. Genuino, 14/7/1874. AH, Autos de Corpo 
Delito das casas de Jaco e Pedro Mentz, Jaco Barth, Andre Luppa, Jorge Jaco Mllller , 
Jaco e Joao Sehn, respectivamente de 6, 7, 8 3 17 de junho de 1874.

(250) Cf., entre outros: CASTRO, Jeanne Berrance de - A Guarda Nacional, IN: HOLANDA, 
Sérgio Buarque de - Historia Geral da Civilização Brasileira, vol, 4, tomo II, Sao 
Paulo,Difusão Europeia do Livro, 1971, pgs - 274-298; SODRE, Nelson Werneck - Histo 
ria Militar do Brasil, Rio, Civilização Brasileira, 2a. edição, 1968; MAGALHÃES, 
B.-Evolução Militar do Brasil, Rio, Biblioteca do Exército, 2a. edição, 1938.

(258) AH, Ofícios do Cel. Augusto César ao Comandante das Armas, 21/7/1874 e 
1874. AN, Ofício do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 4/7/1874; 
os do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 28/6/1874 
do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 29/6/1874, 21/7/1874 
fício do Delegado de Sao Joao do Monte Negro ao Presidente da Província, 30/6/1874; 
Ofício do Presidente da Província ao Chefe de Polícia, 27/7/1874.

(251) Cf. bibliografia citada acima, e mais: SCHULZ, John - 0 Exército e o Impérico, 
IN: HOLANDA, Sérgio Buarque de, op. cit. pags. 235 - 258; COSTA, Samuel Guimaraes da 
- Formaçao Democrática do Exército Brasileiro (Pequena Tentativa de Interpretação S£ 
ciai), Riç, 1957; LAYTANO, Dante de - Historia da Republica Rio-Grandense (1835-184^ 
Porto Alegre, Editora da Livraria do Globo, 1936; SILVA, Domingo de Araújo e - Dic - 
cionãrio Historico e Geographico da Província de S. Pedro ou Rio Grande do Sul, con 

e descripçao da província, Rio, Eduardo e Henrique Laemmert, 1865.

18? 
30/6/1874; Ofício do Comandante Superior da GN ao Presidente da Província, 2/7/1874; 
Oficio do Comandante do 139 Corpo de Cavalaria da GN d'Aldeia ao Comandante Superior 
da GN, 7/7/1874; Ofícios do Comandante Superior da GN ao Presidente da Província, 
8/7/1874 e 9/7/1874; Ofício do Cel. Augusto césar ao Comandante das Armas, 13/7/1874; 
Oficio do Cel. Genuino ao Cel. Augusto Cesar, 12/7/1874; Ofício do Delegado Bormann, 
em exercício na Chefatura de Polícia em Porto Alegre na ausência do Chefe de Poli 
cia, ao Presidente da Província,30/6/1874.

E mais: AN, Ofício de Genuino ao Cel. Augusto césar, 11/7/1874.
0 GN acusado de espião dos "mucker" chamava-se Pedro Weber. É possível que fos

se parente do "mucker" Henrique Weber.

(254) Cf. AH, Ofício de Marcos Carvalho de Oliveira ao Subdelegado d'Aldeia dos An 
jos, 6/7/1874; Ofício <b Comandante da GN ao Presidente da Província, 8/7/1874;Ofício 
do Major Comandante interino da GN d(Aldeia dos Anjos ao Comandante das Armas, 
7/7/1874 e 10/7/1074. 0 temor da união dos escravos com os "mucker" nao era totalmen 
te infundado, apesar da distância entre os negros e os imigrantes alemaes: sabe-se 
que os escravos se manifestaram durante episodios totalmente alheios a eles, como , 
por exemplo, a Questão Christie.

(252) AH, Abaixo-assinado de Pelotas ao Presidente da Província, 29/6/1874. A cita- 
çao em latim no texto original está escrita incorretamente.
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Na epoca destas re-

(262) Francisco Clementino de San Tiago Dantas nasceu no Estado do Rio, 
Sentou praça em 1863, <

Au 
ou que o 

como muitas outras fontes se referem 
essencial.

Cristiano Fischer, alemão, exercia as funções de mestre-escola, 
manoraçoes, morava em Três Vendas, Município de Dom Pedrito.

(267) Cf. AN, Ofícios do Comandante 
gusto Cesar, 20/7/1874 e 22/7/1874.

(263) Cf. AH, Ofício do Chefe de Polícia a Genuíno, 15/7/1874; Circular do Chefe de 
Polícia aos Subdelegados dos Distritos do Município de Sao Leopoldo, com cópias aos 
Ministros da Guerra e Justiça, 15/6/1874; Ofício do Presidente da Província aos l(i 
nistros da Justiça e Guerra, 15/7/1874.

(266) KLEIN., pg. 145; Carta do Dr. Henrique Fischer...; AN, Ofício do Chefe de 
líciaao Presidente da Província, 21/7/1874.

As acusações do Chefe de Polícia provocaram indignada resposta do Coronel 
gusto Cesar, que negou 31 a veracidade. Ê possível que tenha havido exagero, 
Chefe de Polícia estivesse mal informado: mas 
ao assunto, acredita-se que os fatos narrados sejam verídicos quanto ao 
A este respeito, consultar também AH, Cole.çao Varela, n9 169, Pasta LXVI, Apontamen 
tos eRevelações, reservado o nome do autor (redigido por Emílio Juliien). A_Refoima 
assim se referiu ao comportamento das forças: "Dizem todos que este local, depois 
da peleja, pelas cenas de horrível carnificina que apresentava, justificava a 
rie resistência que opuseram os malvados do Ferrabraz." (A Reforma, 21/7/1874).

(265) Cf. fontes citadas acima e: Dantas, op. cit., pgs. 4 e segs; Carta do Dr. Hen 
rique Fischer (filho de Christiano Fischer, que participou dos combates aos 
7'mucker") , ao seu sobrinho Major Bimí inger ~Mar iz Pinto (documento inédito cedido 
por Klaus Beckerj; AH, Oficio do Comandante do 149 Corpo de Cavalaria ao Comandante 
Interino das Forças no Ferrabraz, 21/7/1874,. AN, Ofício do Chefe de Polícia ao Pre 
sidente da Província, 21/7/1874.

Interino das Forças no Ferrabraz ao Coronel Au 
AH, Relaçao do Major Comandante Interino do 129

(261) Augusto Cesar da Silva nasceu em Sao Paulo, em 1820, sentando praça aos deze- 
nove anos de idade. Participou das lutas contra os farroupilhas. Em 1850, foi preso 
por faltar "com respeito ao Capitao mandante". Em 1851, entrou novamente em campa 
nha; pouco depois obteve licença para tratamento de saude e para cursar a Escola Mi 
litar. Em 1860, foi destacado para servir no Rio Grande do Sul. Participou da Guer- 
rado Paraguai, sobressaindo-se nos combates de Paissandu e Lomas Valentinas. Foram 
comuns a seu respeito observações deste tipo, nas partes dadas por seus comandantes: 
"o Capitao Augusto Cesar da Silva, prestou-se com muito valor e sangue frio." Rece 
beu a patente de Coronel a 12 de agosto de 1869, por ato de bravura. Foi condecora
do com a Ordem da Rosa. Augusto Cesar dedicou-se ã política, tendo sido eleito Depu 
tado provincial ao final do Império, pelo Partido Liberal. Pertencia também ã Maço
naria. Cf. AE, 2a. secção, Pasta 1-3-52, Fe de Ofício de Augusto Cesar da Silva. Do 
cumento inédito.

, em 1844.
começando então a estudar no curso preparatório da Escola Mi 

litar. Participou das campanhas do Prata, destacando-se durante a Guerra do Para
guai, recebendo elogios por sua coragem e capacidade de se sair bem de situações di 
ficeis (durante o movimento "mucker", Dantas deu provas desta qualidade). De volta 
do Paraguai, concluiu o curso da Escola Militar, e participou de numerosas comis
sões, como a de Engenharia Militar do Rio Grande do Sul. Durante dois anos ( 1879 
1880) foi deputado estadual no RGS. Faleceu em 1889, em Cuiabá, onde era encarrega
do das construções militares de Mato Grosso, com a patente de Major. Recebeu meda 
lhas de mérito e foi condecorado Oficial da Rosa, Cavaleiro de. Cristo e de Sao Ben 
to de Aviz. E.acreveu Ligeira Notícia Sobre as Operações Militares no Rio Grande do 
_Sul, onde narrou em detalhes o aspecto militar da questão e fez considerações sobre 
a atuaçao do Exercito. E fonte preciosa para o pesquisador do assunto. Era avô de 
Francisco Clementino de San Tiago Dantas (1911/1964), professor, deputado e Minis 
tro das Relações Exteriores do Governo Joao Goulart. CF. AE, 2a. secção, Pasta 
III-4-51, Fe de Ofício de Francisco Clementino de San Tiago Dantas; e SANMARTIN, 
lyntho - 0 Capitao Dantas e o Episódio dos Muckers, IN: Imagens da História, Porto 
Alegre, Tipografia do Centro, 1951. Documento Inédito.

(264) Cf. Rio-Grandense, 25/6/1874. AH, Telegrama do Chefe de Polícia ao Presidente 
da Província, 19/7/1874. AN, Ofício do Comandante do 39 Batalhão de Infantaria ao 
Comandante Interino das Forças no Ferrabraz, 20/7/1874; Ofício de Tristao Jose de 
Fraga a Augusto Cesar, 22/7/1874.
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(269) Carta do dr. Henrique Fischer...; Cf. também apontamentos e revelações ...

que anterior - 
en

forne
fi

(273) DANTAS, op. cit., pg. 12. SCHUPP, op. cit. 
pg. 142. Rememorações do Sr. Christiano Fischer.

(272) Ofício do Cel. Augusto César ao Comandante das Armas, 21/7/1874. Cf. também 
AH, Ofício Reservado do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 31/7/1874.

(268) Cf. Carta do dr. Henrique Fischer...; Declarações de Christiano Fischer 
Cristiano Nadler a Leopoldo Petry (Petru, op. cit., pgs. 90-91). DANTAS, op. cit., 
pgs. 9-10. AH, Ofício reservado do Presidente da Província ao Ministro da Justiça , 
31/7/1874; Ofício do Chefe de Polícia ao Comandante das Armas, 22/7/1874; Ofício do 
Presidente da Província ao Comandante Superior da GN, 22/7/1874; AH, Coleção Varela 
Apontamentos e revelações ... AN, Ofício de Tristão José de Fraga e Augusto Cesar , 
22/7/1784.

Dantas nao diz explicitamente que um soldado matou Genuino - por causa da escu
ridão e da confusão que se formou nao seria possível afirmar com certeza nada-, mas 
deixa isto implícito em todo o seu relato, ao afirmar que a tropa não precisava dis^ 
parar nenhum tiro, pois não poderia ser atingida pelos "mucker"; bastava ajoelhar-se 
e calar as baionetas.

(275) DANTAS, pg. 12. AH, Ofício reservado do Presidente da Província ao Ministro 
da Justiça, 3/8/1874.

Dantas (pg. 17) refere-se ã força atacante como "composta de 100 homens, inclu. 
indo oscinco paisanos contratados". Parece haver engano nesta cifra, porque: a) o 
próprio Dantas refere-se anteriormente ( pg. 13) a 105 homens da força (não incluí
ra, portanto, os paisanos); b) o numero de paisanos contratados seguramente foi su
perior a 5 (numero referido por Dantas), pois só entre os feridos no combate, esta
vam comprovadamente 13 paisanos; c) o Presidente da Província ordenara a contrata - 
ção de30 a 40 paisanos, e o Chefe de Polícia cumpriu a ordem, contratando 40, como 
consta da documentação. Portanto, somando-se os 105 soldados de que fala Dantas, 
mais os 40 paisanos contratados, os 2 Alferes chegados pósteriormente (Jeronymo An 
tonio Joaquim de Araújo e Antônio José Ribeiro, aos quais o próprio Dantas se refe

pgs. 280 e segs. KLEIN, op. cit., 
; AH, Telegrama do Chefe de p£ 

lícia ao Presidente da Província, 27/7/1784; Ofício de Augusto César ao Comandante 
das Armas, 29/7/1874. AH, Coleção Varda , Apontamentos e Revelações ...

Klein referiu-se a Meinhardt, um dos colonos mortos no ataque e 
mente atacara a casa do próprio Klein, como homem que desconhecia "a diferença 
tre Meu e Teu".

(271) Cf. AN, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 28/7/1874. AH, 
Ofício do Chefe de Polícia ao Comandante das Armas, 22/7/1874; Ofício do Presidente 
da Província ao Comandante das Armas, 22/7/1874; Ofício do Comandante das Armas ao 
Presidente da Província, 22/7/1874; Ofício reservado do Presidente da Província ao 
Ministro da Justiça, 31/7/1874.

(270) AH, Telegrama do Presidente da Província ao Ministro da Fazenda, 24/7/1874. 0 
fato do telegrama ser dirigido ao Ministro da Fazenda, e nao ao da Guerra ou Justi
ça,revela a importância política da questão.

(274) Cf. números desta época de A Reforma, e mais: AH, Ofício do Chefe de Polícia 
ao Presidente da Província, 24/7/1874; Ofício do Presidente da Província ao Coman - 
dante das Armas, 25/7/1874.

Batalhao de Infantaria, 21/7/1874; Relação do Major Américo Antônio de Carvalho, 
21/7/1874; Telegrama do Presidente da Província ao Ministro da Justiça, 21/7/1874. 
E mais: Rio-Grandense, 21/7/187e 3 25/7/1874.

Quanto aos presos no ataque de 19 de julho, o Rio-Grandense (21/7/1874) 
ceu a seguinte relação; "1 irmã e 5 filhos de João Jorge Maurer; 2 filhas e 2 
lhosde João Carlos Schnell; 2 filhas de João Sehn; mulher, cunhada e 3 filhos de Ja 
có Sehn; 3 filhos de Carlos Sehn; mulher de André Luppa; 3 filhos e 3 filhas- de 
Cristiano Karst; mulher e 3 filhos de Carlos Luppa; 1 filha cega de Nicolau Barth; 
mulher e dois filhos de Pedro Barth; mulher e 5 filhos de Carlos Maurer (pai de 
Joao Jorge Maurer)". É bem possível que esta relação esteja correta, pois todas as 
mulheres e crianças relacionadas foram comprovadamente presas; o que não se sabe é 
se o foram todas nesta data. E a lista estã com certeza incompleta, porque o total 
de detidos a 19 de julho foi de 52 pessoas.
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(276) Cf. Dantas, op. cít.

(281) Cf. trechos transcritos em jornais locais, SCHUPP e KLEIN.

Comandante das Armas 11/7/1874; Ofício do Chefe

Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 11/7/1874;(283) AH,

Ofício de Augusto césar ao Comandante das Armas, 10/7/1874.(284) AH,

Ofício de Augusto césar Chefe de Polícia, 11/7/1874.(285) AN, ao

Ofício do Comandante das Armas a Augusto César, 11/7/1874.(286) AH,

(287) AN,

(288) AH, Ofícios do Chefe de Polícia a Augusto césar, 21 e 22/7/1874.

até hoje é repetida pelos moradores de Sapiranga - 
'morreram abraçados". listo deve ter contribuído para 

reforçar a versão de que os dois eram amantes.

Hl 
re), e mais Carlos Luppa, que combateu disfarçado de praça, a força deve ter tido 
um total de 148 homens.

" ao 
etc.

im

(279) Cf. Rio-Grandense, 25/7/1874; Rememorações de Christiano Fischer...; Carta do 
Dr. Henrique Fischer...; DANTAS, op. cit., pgs 12 e segs. AN, Ofício do Chefe de P<> 
lícia ao Presidente da Província, 12/8/1874; NOÉ, Apontamentos... AH, Autos de Cor
po de Delito dos "Mucker" Mortos.

(280) Falia Dirigida à Assembleia Legislativa da Província de S. Pedro do Rio Gran
de do Sul pelo Presidente Dr. Joao Carvalho de Moraes, Primeira Sessão da 16a. L£ 
gislatura. Porto Alegre, Typographia do Rio Grandense, 1875. Inédito.

(278) A notícia que correu - e 
foi de que Jacobina e Rodolfo "1

(282) AH, Ofício de Cel. Genuino ao 
de Polícia ao Presidente da Província, 26/6/1874.

Ofício do Presidente da Província ao Chefe de Polícia, 14/7/1874. Neste £ 
fício o Presidente escreveu: 
que não pode proceder sem que haja requisição

"Em suma, a força depende do Chefe de Polícia nisto 
e instruções que dirijam a execução 

dela". Mas uma vez dada a ordem, a força era "independente nao sé quanto ã direção 
do seu serviço, mas também quanto aos meios a empregar o modo de operar".

(290) AH, Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 26/7/1874. Depois 
que Augusto césar se retirou, o Chefe de Polícia escreveu: "0 Augusto teve a habiH 
dade de, nos poucos dias que se demorou no acampamento, alheiar de si todo o auxí - 
lio que lhe poderiam prestar os cidadãos, reduzindo-se ao estado de não poder consjs 
guir o frete deuma carreta. Enfim retirou-se sem nada ter feito, não deixando a 
menor simpatia, e tendo sido a asa negra de todo o negocio."

(289) AH, Ofício de Augusto César, ao Chefe de Polícia, 23/7/1874. Vide também AN, 
Ofício de Augusto césar ao Comandante das Armas, 24/7/1874.

(291) Os liberais do Rio Grande do Sul em 1874 tentavam desvincular as autoridades 
policiais de sua ligação direta com o Presidente da Província. Para tanto propuse - 
ram projeto de lei pelo qual todas as autoridades policiais passariam a ser nome£ 
das pelas Câmaras Municipais, sem ser necessária a aprovaçao do Presidente da Pro 
víncia. Mas o projeto foi rejeitado, (cf.sessões de 7 de abril e 6 de maio de 1874, 
Annaes da Assembléa Legislativa da Província de São Pedro do Sul, Segunda sessão de 
1874. Porto Alegre, Typographia da Reforma, 1875. Inédito.

(277) André Luppa fora seguramente o mais rico dos "mucker"; homem jã idoso, comer
ciante abastado, matinha relações de amizade e prestaçao de favores com alemães e 
teuto-brasileiros influentes em outras cidades, especialmente Porto Alegre; teve,in 
clusive, condiçoes de interceder em favor dos "mucker" junto as autoridades provin
ciais, quando das duas prisões em massa dos adeptos de Jacobina. A documentação faz 
confusão com os nomes, chamando o velho Luppa de Carlos, e seu filho de André.

(292) Cf. biografia de Augusto césar à nota (261). A Reforma referiu-se sempre 
bravo e intrépido Augusto césar", ao "brioso Capitão Augusto césar da Silva", 
Sobre Genuino, por exemplo, emitiu opinião bem diferente: este, "por uma fatal



(296) NOÉ, Apontamentos...

(297) Idem, ib.

estão analisadas nasff con

(300) NOÉ, Apontamentos...

para devolução das armas apreendidas,

(302) AH, Ofício do Tenente Fraga ao Comandante das ARmas, 23/7/1874 e DANTAS, pg. 6

(303)Cf. DANTAS, pgs. 6 e segs.
(304) NOÉ, Apontamentos...

(305) Rio Grandense, 5/8/1874 e SCHUPP

(306) NOÉ, Apontamentos...

do
(307) Cf. AN. Ofício do Chefe de Polícia ao Presidente da Província, 12/8/1874; 
AH, Ofício do Delegado Bormann, em exercício na Chefatura de Polícia na ausência 
Chefe de Polícia, 7/8/1874. Rio-Grandense, 28/7/1874; A Reforma, 25/7/1874.

(301) AH, Abaixo-assinado dos 
14/1/1874.

(299) Mateus, 10, 34-39. Klein citou (provavelmente de cor, sem consulta), um trecho 
muitc/semelhante: "Nao vim para atear harmonia! - Vim para atear um incêndio! - Quem 
por minha causa nao abandonar mulher e filhos, não ê digno de mim, etc" (KLEIN, pg. 
140).

(298) As razoes da oposição dos comerciantes aos "mucker 
clusoes.

(308) Informações baseadas em SCHUPP, e nos jornais de época editados em São Leopol
do ePorto Alegre. Cf. também PETRY, pgs 111 e segs.

(295) Noé refere-se com ironia e i 
"aí então os instigadores se retrairam

(294) Os comerciantes eram: Henrique Bier, João Daniel Collin,(também autoridade po 
licial), Carlos Doernte, Jaco Doernte, Carlos Grovermann, Guilherme Haertel ( também 
autoridade), Filipe Helm, Joao Nicolau Schmitt, Joao Jorge Schreiner, Frederico 
Stabel, Júlio Tillmann, Jacob Uebel, Carlos Gomes e Carlos Kraemer. Os Professores : 
Joao Cristiano Fischer, Antônio Ferreira Bastos Filho, (também advogado), tenente Ma 
nuel Alves de Moraes, capitão » Francisco Coelho de Souza, coronel André Miguel dos 
Santos e tenente Carlos Teixeira Von Ende. Outros: vereadores João Henrique Fischer 
e João Schmitt (também major e presidente da Camara Municipal), engenheiros Antônio 
Henrique Schultz e José Maria Vidal, boticário Henrique WolfenbUttel, cirugioes Antô 
nio Caetano Moraes e Cunha e João Manuel Pereira da Silva, artesão Guilherme Cios, 
Jornalista Julius Curtius, e ainda João Daniel Hillebrand.

(309) Em entrevistas com descendentes de "mucker" realizadas em Sapiranga, em 1973 , 
a pesquisadora ouviu queixas a cerca de perseguições e humilhações que estas pessoas 
sofreram. A senhora Lourdes Lanius, por exemplo, neta do "mucker" João Sehn (mas tam 
bém sobrinha-neta de Filipe Sehn, opositor ativo dos "mucker"), embora nada soubesse 
ã cerca da revolta, contou que as referências maldosas a seu avô começaram desde os 
tempos em que frequentava a escola. Os descendentes de opositores dos "mucker" - co
mo a Sra. Anita Cios Wingert (cuja família, por parte do marido, foi perseguida pe - 
los "mucker"), e a Sra. Ries Sperb (cujo pai, Jacõ Sperb, fugiu com toda a família 
por causa dos "mucker"), -, confirmaram as informações de que os descendentes dos 
adeptos de Jacobina ficaram muito "visados" pela população local. Aurélia Maurer, fi

"mucker"

l<U 
prudência que seriamente compromete a sua capacidade para comandar sogre si, sofreu 
uma derrota que de nenhum modo poderá justificar" (A Reforma, 3/7/1874).

irritação ao fato do^c^ero ter se retraído no perw 
do final: "aí então os instigadores se retrairam e-fesarao seu cristianismo, como 
inocentes, de volta para dentro de suas batinas, porque o veneno expelido estava per 
to do seu efeito".

(293) AH, Abaixo-assinado dos habitantes de São Leopoldo em favor do Chefe de Polí
cia Abílio, 5/8/1874.



de(310) A morta
1874, fora atribuída aos

lha de Jacobina, registrou 
da.

num diário todas as

era sobrinha de Jorge Haubert, o orfão cuja morte, em 30 de abril 
"mucker".

(311) Cf. Apontamentos e Revelações ... Deutsches Volksblatt, 19/11/1897, 4/1/1898 e 
11/1/1898; Der Bote, 8/1/1898. SCHUPP, pgs 308 e segs; PETRY pgs. 110 e segs. Os jor 
nais sao inéditos.

(312) PHILIPP, Arno - Uma Contribuição para o Estudo do Episódio dos Mucker, IN:
PETRY, pg. 160 e segs. Neste artigo (datado de 1928), Philipp apresenta também uma 
entrevista com Carolina Mentz, irma de Jacobina. Cf. também: AP. Instrumento Publi - 
co, lajeado, 1900-1915. Inédito. ~~
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A. SIGNIFICADO HISTÓRICO DO MOVIMENTO "MUCKER"

Quando se fixaram em Sao Leopoldo, os imigrantes alemaes construíram um mundo 
novo, diferente dos conhecidos na Alemanha e na Província de Sao Pedro do Sul. A ne 
cessidade de superar a heterogeneidade do grupo e de adaptar-se a novas condições - 
de vida tornou sem sentido ou função valores adotados na Alemanha, criou novos con 
ceitos e praticas, fundiu conhecimentos sedimentados e recém-adquiridos. Mas o iso 
lamento da area, a falta de assistência governameptal e .a decorrente marginalizaçao 
dos imigrantes em relação ã sociedade de adoçad—ruptura definitiva com 
a estrutura social anterior, gerando, entre outras coisas, o apego ãs tradições aljs 
mas como forma de sobrevivência. Resultou de tudo isto a formaçao de uma sociedade 
original em todos os níveis, fruto quase total da criaçao coletiva dos imigrantes.

Sao Leopoldo baseou-se inicialmente num modo de produção auto-suficiente, logo 
aliado ã pequena produção mercantil, destinada a Porto Alegre. A comercialização da 
produção fundamentou-se numa cadeia de intermediários entre agricultor e consumidor 
final, sendo responsável pela formaçao dos primeiros esboços de classes sociais na
colónia (1).

A propriedade privada dos meios de produção existiu desde a fundaçao de São 
Leopoldo, como característica do tipo de colonização adotado na área. Os imigrantes^ 
desejosos de obter a propriedade da terra (uma das motivações mais fortes para e emi 
graçaojvfiabituados ã existência da propriedade particular, nao modificaram este es- 
tadofde coisas, deixando de promover, por exemplo, a socializaçao dos meios de prodii 
çao ou dos lucros.

Apesar da existência da pequena propriedade, das classes sociais e de numero - 
sas disputas internas - referentes sobretudo ã propriedade da terra e â inadequação 
entre imigrantes antigos e recém-chegados -, predominaram como padrões sociais bási 
cos, atê por volta de 1845, a cooperação mútua, a solidariedade, os laços de paren
tesco e compadrio. As diferenciações económicas não eram ainda suficientemente mar 
cantes para se fazer representar ao nível social, nem para sobrepor-se ã realidade 
da ardua luta pela sobrevivência no país estranho. A colónia funcionava cano uma 
grande família, onde os velhos predominavam sobre os jovens, e os homens sobre as 
mulheres (embora estas gozassem de uma serie de direitos, advindos de sua grande 
contribuição económica ã vida familiar).

À falta da interferência estatal eficaz, o controle da vida comunitária era 
xercido quase integralmente pela comunidade de Sao Leopoldo, de acordo com o i 
de consciência e realidade cotidiana aí existentes. 0 mutirão e as associações 
presentaram as fórmulas mais comuns para tentar solucionar problemas básicos.

0 domínio comunitário sobre os sistemas educacional e religioso, fontes de 
plicaçao do mundo, revelou-se de grande importância para a formaçao e evolução 
colónia. 0 ensino - devido ao nível cultural rudimentar dos professores e ã sua id<i 
de em geral avançada - garantiu a permanência de valores, costumes e da língua ale- 
ma; e, sendo uma criaçao dos imigrantes, praticamente só respondeu ãs perguntas e

ou
sendo uma criaçao dos imigrantes, praticamente só respondeu ãs perguntas 

necessidades imediatas da comunidade, sem acrescentar-lhe novos conhecimentos 
questioná-la. Funcionou basicamente como transmissor da tradiçao oral e do conhecj^ 
mento extraído da experiência de vida, e cristalizou uma ideologia harmonizada com 
a estrutura sócio-económica.

A vida religiosa, controlada pela comunidade, foi o aspecto mais criativo da 
colónia. Constituindo-se no único quadro de referência globalizador, a religião,tal 
como praticada em Sao Leopoldo, permitiu que os imigrantes explicassem ã sua mane_i 
ra o mundo em que viviam. A inexistência de uma Igreja (protestante ou católica) e 
o número mínimo de sacerdores ordenados esvaziaram a oposição entre sagrado e pro
fano, passando os dois gêneros a serem vivenciados como um só corpo: as coisas sa - 
gradas integraram-se na vida cotidiana, e as profanas, na vida religiosa (2).
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primeiros vinte anos de colonização, uma 
que compreenderam e dominaram em suas gran

se mercantil - enfrentou um quadro muito resistente ã mudança: o : 
aliado ao alto grau de interelaçoes de parentesco da populaçao, por exemplo, 
cultavam a legitimação da passagem para a sociedade de classes; a ausência de

H6 
A delegação do poder divino ao sacerdote - oficialmente atribuição da Igreja - torr 
nou-se atribuição da comunidade, através da escolha do colono-padre e do colono-pas 
tor. Esta situaçao distanciou muito os imigrantes dos cânones oficiais de suas Igre 
jas, favorecendo o desenvolvimento de uma religião rústica, a qual tornou sem sentai 
do a separaçao rígida entre católicos e protestantes e, mais ainda, as divisões en 
tre os próprios protestantes, por meio de seitas (anabatistas, pietistas, etc).

A delegação do poder divino pela comunidade gerou a princípio ambiguidades. Os 
imigrantes cortaram uma das mais poderosas fontes de autoridade da Igreja, mas nao 
assumiram plenamente a atitude: frequentemente desrespeitaram os colonos-padres e 
pastores, alegando que estes não pregavam nem se comportavam como "verdadeiros sa^ 
cerdotes", isto é, como os sacerdotes ordenados conhecidos na Alemanha (se a atri - 
buição comunitária do poder divino tivesse sido integral, os fiéis tenderiam a aca. 
tar a autoridade do sacerdote que eles mesmo elegeram). A ambiguidade resultou da 
mistura de uma inovaçao religiosa, a do colono-sacerdote - que dava aos fiéis ple
nos poderes -, com uma prática religiosa oficial e antiga,a do sacerdote ordenado - 
que limitava muito o poder dos fiéis -, aliada a condições locais (o fato dos colo
nos-sacerdotes serem geralmente velhos e inaptos para o trabalho, e por isto despr£ 
zados).

0 enfraquecimento da figura do colono-sacerdote favoreceu a comunicação direta 
do imigrante com Deus, através de fórmulas mágicas e supersticiosas, e criou ambien 
te propício ao florescimento de curandeiros, benzedeiras e videntes. A crença da co 
munidade nos poderes sobrenaturais de curandeiros e similares prencheu a ausência 
de intermediários legitimados entre os fiéis e Deus, completando o ciclo de afasta
mento das Igrejas oficiais e permitindo a superação da ambiguidade religiosa (pois, 
ratificando intermediários que já se diziam portadores de forças sobrenaturais, 
comunidade exumou-se da responsabilidade ( = da culpa ) de exercer integralmente 
atribuição de delegar poderes divinos).

Os imigrantes alemaes erigiram, nos 
sociedade original, simples e harmónica, 
des linhas. Foram autores e atores de um novo mundo. Dois aspectos escaparam ao con 
trole comunitário: as relações económicas (especialmente a partir dos primeiros si 
nais, de enriquecimento da colónia), e o sistema jurídico-político provincial (o qual, 
embora|frãgil em sua totalidade, interferiu em pontos cruciais, como a legitimação 
da propriedade fundiária). Estes dois aspectos detonaram as primeiras de uma série 
de modificações que transformaram rápida e radicalmente, a partir de 1845, o mundo 
criado pelos imigrantes no início da colonização (3).

Ã medida em que aumentou a produção agrícola de Sao Leopoldo e os contatos co 
merciais com Porto Alegre tornaram-se frequentes, começaram a se instalar dentro da 
colónia relações de tipo capitalista. 0 complexo sistema de comercialização da pro
dução acabou por criar uma classe detentora de capital (comerciantes) e outra desprjD 
vida de capital (agricultores), embora em parte dona dos meios de produção. Ã esfe- 
rafda produção de mercadorias sobrepos-se a da circulação, dominando o capital comer
cial, especialmente depois de pacificada a Província, quando Porto Alegre criou u 
ma infra-estrutura mais sólida para o escoamento dos produtos do Vale dos Sinos. 
Sao Leopoldo, ao amoldar-se a um novo modo de produção, integrou-se economicamente 
ã Província como área periférica do sistema.

0 processo de acumulação primitiva de capital na região alema, beneficiado pe^ 
lo aumento demográfico registrado após 1845, interferiu na composição da rede fun - 
diaria local, sendo favorecido neste sentido por uma série de medidas governamen - 
tais. Resultou daí a alta geral de preços e a concentração fundiária, obrigando ao 
exodo e ao desvinculamento de parte dos agricultores de suas propriedades. A classe 
mercantil interveio na atividade artesanal, montando estabelecimentos que, embora 
sem.desenvolvimento técnico, tinham condições de sobrepor-se ao pequeno artesanato 
domestico e de transformar, pela primeira vez na história da colónia, a força de 
trabalho em mercadoria.

As transformações económicas, para garantir sua permanência, provocaram de ime 
diato modificações em vários setores de Sao Leopoldo. Mas a adequação geral da so 
ciedade ao novo modo de produção - uma necessidade histórica e um interesse da cias 

isolamento da ãrea^ 
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Igreja organizada e de um sistema escolar desvinculado das associações - um outro i 
xemplo - perpetuavam formas de pensar e de se comportar anteriores ã mudança; i  
de tudo, o controle comunitário da vida social tornava impraticável o pleno domínio 
do capital comercial.

0 primeiro impulso para a solidificação do novo modo de produção veio da

das duas religiões em 
e 
I 
í 

dentidade própria, comprometida pela miscigenação de comportamentos e sentimentos, 
religiosos ou nao, entre católicos e protestantes. Os padres, para alcançar este fim, 
promoveram a separaçao rígida entre seus fiéis e a maioria protestantes local, enqun 
to os pastores pregaram o apego ãs tradições alemãs e, desta forma, a segregação em 
relaçao a maioria católica brasileira. No esforço para implantar a religião oficial , 
até 1874 os católicos obtiveram mais sucesso, devido a razoes de ordem doutrinária , 
ã adequação de sua religião ao Estado brasileiro, 
e ao fato de terem iniciado um

Transformaçao sócio-económica 
inicialmente dois processos paralelos e, até certo ponto, autónomos. Mas a identida-

■ c.â 
cor
de 
a

rios da Província, por estes ainda 
vincial.

Modificações marcantes em Sao Leopoldo atingiram o campo ideológico. 0 ensino , 
passando para as maos do governo brasileiro e, principalmente, de representantes das 
Igrejas católica e protestante, adaptou-se a novas funções. Melhorou o nível educa - 
cional ch populaçao (consequência do crescimento económico), difundiu um pouco mais 
língua e costumes brasileiros (pelas escolas públicas, em minoria) e, basicamente, 
transmitiu ensinamentos adequados ã nova realidade de São Leopoldo. Oficializou-se , 
legitimando conceitos e comportamentos que ã classe dominante interessava divulgar.

Quando chegaram a Sao Leopoldo padres e pastores alemaes, as religiões oficiais 
começaram a se organizar. Isto implicou, essencialmente, em combater a religião rús
tica criada nos anos anteriores, substituindo-a pela autoridade e corpo doutrinário 
da Igreja, a fim de redimensionar o universo religioso dos fiéis, adequando-o ã ori
entação geral do catolicismo ou do protestantismo. Sacerdotes < 
penharam-se em restituir o poder divino à Igreja e seus legítimos representantes 
em reviver a separação sagrado-profano (representada, na pratica, pela distinção 
greja-fiéis). Tornou-se necessário, para cada uma das religiões, reencontrar sua

Sao Leopoldo implicaram na hierarquização da soei 
topo estavam os detentores do capital comercial e de suas fo_r 

mas de desdobramento (transporte pesado, grande artesanato e Companhias imobiliári - 
as); na base, pequenos agricultores e artesãos; e um setor médio, desvinculado da 
produção, criado em função de necessidades recentes, o qual não teve expressão autó- 
nomajaté 1874. Caracterizados por diferenciações cada vez mais marcantes em todos os 
níveis, rural e urbano dissociaram-se, e em grande parte se opuseram, porque identi
ficados, respectivamente, como polo explorado e explorador do sistema. Funcionou con 
cretamente como elo de ligação entre os dois a figura dúbia do comerciante rural, e 
conómicamente comprometido com a cidade, mas ideologicamente ainda vinculado às Pica 
das.

Ã falta de valores ou tradições anteriores que pudessem ser conciliados com 
realidade económica existente em Sao Leopoldo após 1845, apenas a riqueza passou 
funcionar como padrão social básico. Isto, aliado ao fato da ascensao económica 
tar relacionada ã acumulação primitiva de capital no período precedente, criou impjs 
cilhos à mobilidade social, reduzida até 1874. Os laços de parentesco e compadrio 
perderam função como referência social fundamental, surgindo o compadrio inter-clas- 
ses como expressão da relaçao de dependência (= autoridade X obediência), sacramenta

do governo provincial: concedendo autonomia política ã colónia, colocou em mãos 
comerciantes um instrumento de poder que, embora oficialmente emanasse da comunida - 
de, na realidade pairava acima dela, substituindo práticas coletivas antes em uso. E 
permitiu ã classe mercantil e seus representantes (parentes próximo, agressos de 
tores médios recém-surgidos, ou liberais emigrados após 1830-1848) a primeira _ 
çao efetiva com o aparelho estatal brasileiro. Os limites desta ligação foram impojs_ 
tos pelo Rio Grande do Sul: reconhecimento da utilidade económica e eleitoral do Va 
le dos Sinos - através do abrandamento progressivo das leis relativas aos protestan
tes e ã naturalizaçao -, mas afastamento dos imigrantes dos centros políticos decisjá 
rios da Província, por estes ainda se encontrarem ã margem do sistema económico pro

ao apoio de organizações externas 
trabalho efetivo duas décadas antes dos protestantes.

e transformaçao religiosa em Sao Leopoldo foram

de de objetivos aproximou-os, tornando-os interdependentes. 0 esforço da Igreja ( 
tólica e protestante) no sentido de substituir a religião popular pela oficial i 
respondeu ã necessidade da classe dominante em adequar a ideologia ao novo modo 
produção: a Igreja sacramentou este interesse, enquanto recebeu dos interessados 
poio e colaboraçao para sua difícil tarefa.

As modificações económicas em 
edade em classes: no
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da pela Igreja, entre as classes.
Em 1874, o modo de produção capitalista, com predominância do capital comercial, 

adaptara ãs suas exigências os aspectos essenciais da realidade em São Leopoldo, e 
se mostrava quase maduro para as primeiras tentativas de alcançar estágio industrial 
(o que, por motivos inclusive de ordem mais geral, só viria a ocorrer mais tarde). Ã 
realidade economica integrou-se - através do desenvolvimento dos mecanismos de poder 
da classe dominante - um conjunto de formas de comportamento, relações sociais e pen 
sarnento que justificaram esta realidade como natural, justa e necessária.

Alguns grupos minoritários escaparam a esta sistematização, recusando-se a amol_ 
dar-se, total ou parcialmente, aos novos padrões, e, em contrapartida, apegando-se 
aos valores existentes no primeiro quartel da colonização. Os focos de resistência à 
mudança localizaram-se entre os marginalizados pelas transformações ocorridas a par 
tir de 1845; mas pequenos agricultores e artesãos não eram marginais - no sentido de 
ocupantes das areas limítrofes do sistema - , porque integrados perfeitamente ao no 
vo modo de produção, do ponto de vista económico. A existência destes pequenos focos 
incrustrados no sistema era especialmente incomoda para a classe dominante:continham 
emjsi a negaçao da relaçao dependência-poder, mas nao podiam ser classificados nem 
tratados como grupos marginais (= como "anti-sociedade", "anti-humanidade"), porque 

uma
mo

concretamente trabalhavam pela manutenção da nova ordem. Tornou-se um desafio e 
necessidade integrá-los aos padrões vigentes; uma revolta deles poderia abalar o 
do de produção a partir do seu próprio centro (4).

Os campos e formas de reaçao dos grupes foram variados, mas se concentraram 
religião, ponto de partida para a explicação do mundo no sistema anterior, e onde 
nova ideologia deixara terrenos livres. Reagiu-se contra a monopolização da religião 
pela Igreja, e como resultado obteve-se, até 1874, um grau relativamente alto de au
tonomia religiosa da população, especialmente protestante. Mantiveram-se elementos 
que compunham a religião popular, enquanto os da religião oficial, dissociados do 
seu contexto completo, tenderam a ser reinterpretados e a ganharem funções diversas 
da original, superando-se deste modo - por absorção - as contradições mais agudas en 
tre as duas formas de religião. 0 fenómeno, devido ao caráter abrangente emprestado 
ã religião popular, constituiu-se na mais importante forma de reação ao modo de pro
dução existente em Sao Leopoldo, no período em estudo.

A oposição ás transformações em Sao Leopoldo nao se originou do grau e tipo de 
dominaçao exercida pelo comerciante - extremamente liberal, se comparada com outras 
formas (senhor/escravo, por exemplo) -, mas da situação histórica em que a mudança o 
correu^ A brevidade de tempo em que se deu a passagem de um sistema a outro, permi - 
tindo que as mesmas pessoas pudessem vivenciar integralmente os dois processos; a 
importância que tem, para o imigrante, o mundo construído no início da colonização 

pode se tornar uma afirmaçao, e no caso específico foi uma afirmaçao coletiva); a 
inexistência de estágios intermediários gradativos entre o igualitarismo em todos os 
níveis e o modo de produção capitalista; o isolamento do Vale dos Sinos, o que, 
exceção das zonas pioneiras, nao favoreceu a criação de mecanismos paliativos ( 
xodo rural em massa, por exemplo); e a extrema rigidez dos novos padrões, tudo 
tornou especialmente difícil, para os grupos não beneficiados pelas transformações , 
a situaçao existente entre 1845 e 1874. Frente a esta situação surgiram formas de a 
justamento - majoritárias, em 1874 - e de revolta. Analisado de uma perspectiva his
tórica, o movimento "mucker" foi a expressão mais legítima e acabada deste sentimen
to de revolta (5).

0 movimento "mucker" foi realizado por integrantes da camada mais pobre de Sao 
Leopoldo, marginalizados pelas transformações ocorridas após 1845. 0 grupo constitu- 
iu-se de pequenos agricultores e artesaos da área rural, quase todos analfabetos e 
semi-alfabetizados, dos quais apenas 42,5^ proprietários de lotes de terra, numa á_ 
rea cujo sistema se baseava, originalmente, na pequena propriedade fundiária. Embora 
pertencentes a famílias pioneiras na região, respeitadas pela honestidade e trabalho^ 
e fossem em sua maioria brasileiros, os "mucker"vivenciaram um processo de regressão 
económica, que se acentuou progressivamente desde 1849. Acumulando um património me 
dio idêntico ao de seus vizinhos mais pobres, e integrados económicamente ao sistem^ 
os adeptos de Jacobina reuniam todas as condições para tornar-se uma ameaça ã classe 
dominante local (6).

Desde que se organizaram em torno de Jacobina e Joao Jorge Maurer, os "mucker" 
, em algum ponto de sua trajetória, todos os aspectos essencias do modo de
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0 movimento "mucker" começou de forma muito despretensiosa. Com o passar 
tempo, respondendo a estímulos externos e internos> tornou—se complexo, rico e

produção existente em Sao Leopoldo após 1845. Embora economicamente vinculados 
sistema, condenaram o dinheiro e o comércio, vaticinando que estes desapareciam 
mundo, e deram o exemplo contra a usura ao doarem bens e perdoarem devedores, 
se apossaram de pertences ou dinheiro dos inimigos, preferindo queimã-los junto 
as moradias ou estabelecimentos comerciais.

Os "mucker" rejeitaram os padrões que justificavam a compartimentaçao social 
em classes. Discordaram do rompimento dos laços de parentesco e compadrio como re
ferencias sociais basicas, negaram concretamente o compadrio inter-classes (ao cria 
rem vínculos padrinho/afilhado somente dentro do grupo), e duvidaram da validade 
dos critérios que norteavam a ascensao socio-economica e a monopolização do poder 
por parte da classe dominante. Classificaram ricos e poderosos como "obscurantistaá' 
e "incivilizados", invertendo os papéis sociais, e organizaram um grupo ã parte on
de, ã exceção dos líderes, as relações entre os componentes eram de igualdade. Rene^ 
garam a inexistência de contradições no novo modo de produção, opondo aos conceitos 
de harmonia e paz social a idéia de que os membros da sociedade destruir-se-iam mu 
tuamente; a partir de certa época, promoveram eles próprios a guerra.

Os "mucker" fizeram oposição ao arcabouço ideológico que garantia a reprodução 
do sistema. Ignoraram a política como mecanismo de poder da classe dominante, dei - 
xando de votar nas eleições de 1872. Abandonaram as escolas por nao aceitarem os en 
sinamentos ai ministrados. Afastaram-se inteiramente da Igreja, protestante e cató
lica: desligaram-se do corpo doutrinário oficial, criando suas próprias crenças e 
praticas, e negaram qualquer autoridade a padres e pastores, acusados de responsa - 
veis diretos pelo nível de subjugação da populaçao. Rejeitaram in totum a ideologia 
vigente, quando buscaram identidade, códigos, valores e comportamentos próprios, 
formando um campo ideológico separado do existente na época (7).

Desde o início do movimento "mucker"^a classe dominante de Sao Leopoldo opós - 
sen existência do grupo, diretamente ou por meio das autoridades locais. A partir 
de 1873, quando os seguidores de Jacobina tomaram atitudes mais concretas de repú - 
dio ã ordem vigente, a oposição a eles tornou-se constante e organizada por parte 
de comerciantes, clero, políticos, profissionais liberais, grandes artesaos e pro 
prietãrios; somente mais tarde parte da população pobre de Sao Leopoldo alinhou-se 
decididamente contra os "mucker". Autoridades e classes dominantes do Rio Grande do 
Sul nao tomaram conhecimento dos "mucker" na fase inicial do movimento. Chamadas a 
intervir em 1873, não enprestaram qualquer importância ao episódio, depois de cons
tatar que o grupo nao tinha fins políticos e nem era dirigido por forças exógenas . 
Somente a partir de junho de 1874, quando os "mucker" promoveram verdadeira chacina 
em Sapiranga, colocando a ex-colônia em pê de guerra, chamando a atençao da oposi - 
çao para o fato e, principalmente, tornando concreta a possibilidade de união com 
escravos dos municípios limítrofes, o governo provincial tomou atitudes decididas 
contra os adeptos de Jacobina.

A diversidade de atitudes entre autoridades local e provincial adveio das fo_r 
mas diferentes com que cada uma delas foi atingida pelos "mucker", constituindo-se 
em mais uma demonstração de periculosidade do grupo de Jacobina em termos locais. A 
permanência do modo de produção em Sao Leopoldo foi diretamente ameaçada pela açao 
do grupo. 0 Rio Grande, vivenciando estagio económico diverso, e dissociado em vãri 
os níveis da realidade do Vale dos Sinos, nao foi incomodado pelos "mucker", atê 
que estes se transformaram num problema político e ameaçaram ultrapassar os limites 
da ãrea alemã (8).

A rejeição dos "mucker" a realidade de São Leopoldo nao se deu em termos predo^ 
minantemente políticos, nem respeitou um sistema racional explícito, que a tornasse 
imediatamente identificável por categorias racionais definidas. Isto porque o movi
mento "mucker" foi um movimento messiânico (9). Os rebeldes construíram um mundo rj^ 
tualístico e simbólico, com predomínio do aspecto religioso, pleno de significados 
e relações singulares, cuja ordenaçao interna, para ser percebida em termos inteli
gíveis, necessita ser examinada a partir das colocaçoes dos seus próprios criadores.
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traditório. Chegou a tentar reformular o mundo inteiro. Este processo de crescimento 
passou por sete fases distintas.

A primeira delas, que em termos cronológicos correspondeu ao ano de 1868, com 
preendeu a época em que Joao Jorge Maurer firmou-se como curandeiro muito requisita- 
do|ia região. 0 curandeirismo integrava-se na esfera da religião rústica, legitimando 
intermediários nao oficiais entre os fieis e Deus, permitindo comunicação livre com 
a região dssagrado (embora restrita à cura), e combatendo, por métodos pouco ortodo - 
xos, uma das formas do Mal ( = a doença ). Maurer conseguiu tudo isto, quando parte 
da comunidade ratificou seus poderes divinos para curar pessoas.

A segunda fase 1869-1871) começou com o aparecimento de Jacobina. Dotada de 
grande carisma (advindo em parte de suas crises, que fascinavam a audiência), Jacob^ 
na - mulher e moça, numa sociedade patriarcal que respeitava os velhos - apresentou- 
se e foi aceita, ao mesmo tempo, como curandeira, profeta e mensageira divina (10). 
Ao aceitar a multiplicidade de funções de Jacobina e sua figura contrária aos pa 
droes vigentes, o pequeno grupo (então formado por pessoas idosas e seus descenden - 
tes, aparentados entre si) pôde organizar suas primeiras ideias autónomas (11). Deci^ 
diu-se por "um método de cura natural", anunciado por um "Espírito Natural", forte e 
sabio, que se pronunciava através de Jacobina, trazendo esclarecimento, ciência e 
uma existência segura aos que nele acreditavam. Esta "fê natural" ficava ã margem da 
oficial, pois os adeptos continuavam a frequentar as igrejas: tudo o que o grupo de
sejava, com suas pregações pacíficas, era um lugar ao sol. Mas já continha germes de 
descontentamento: considerava religião oficial "^santidade "coisas supérfluas", com 
as quais era necessário gastar dinheiro, opostas ãs "coisas naturais", ao essencial, 
que era grátis. 0 dinheiro estava a serviço do supérfluo.

A terceira fase (1871-final 1872) iniciou-se com a incorporação de novas idêi - 
as: o dualismo (povo escolhido por Deus - "mucker", que seriam salvos -, e povo sem 
Deus, que se destruiria a si próprio), e o milenarismo (o fim do mundo estava próxi
mo, e então viria uma época de felicidade para os eleitos). Com o milenarismo, formvi 
laram-se concomitantemente duas .noçoes de tempo: uma histórica, real, e outra míti - 
ca, que desembocaria fatalmente no milénio; real e ideal confundiram-se (12). 0 gru
po formulou explicações abrangentes, comprometida com uma visão de mundo, que neces
sariamente excluía outras e interferia em searas alheias. Começou a ganhar adeptos e 
a ser combatido (especialmente pela Igreja) por conta destas ideias.

Adotou-se a explanaçao de textos bíblicos e cânticos religiosos durante as reu 
nioes. 0 grupo iniciou uma luta interna, entre os que desejavam ficar ã sombra do 
sistema e os que se propunham a formular conceitos, relações e comportamentos substi 
tutos dele. Jacobina alinhava-se decididamente entre os últimos; os primeiros, lide
rados pelos velhos, perderam terreno. Estava em jogo também o princípio da autorida
de relacionada com a idade avançada, que a própria pessoa de Jacobina contrariava. 0 
primeiro recuo dos velhos abriu caminho para a configuração de Jacobina como pré-me_s 
sias (Maurer continuou curandeiro e auxiliar).

A quarta fase (final 1872-maio 1873) foi rica em decisões. Pressionados, os 
"mucker" abandonaram eleições, Igrejas, escolas. Abandonaram o mundo de Sao Leopol - 
do, criaram outro. Delinearam a nova era: ausência de poder organizado, dinheiro, c<? 
mêrcio, justiça, Igreja e ensino oficial - haveria igualdade interna e controle so_ 
bre os atos sociais sob direção de Jacobina. Prepararam-se concretamente para a che
gada do milénio. Doaram bens e perdoaram os devedores, tentando alcançar a pureza. 
Tornaram-se sérios, afastando-se dos "prazeres do mundo" (= das impurezas), adotando 
comportamento contido e rígido: aí houve convergência com os interesses da Igreja, o 
que irritou muitos padres e pastores ordenados. Nao havia lugar para alegrias munda
nas, tudo era circunspecto, dominado pelo "tempo de angustia" (13). Nao se tem noti
cia de infrações a este tipo de comportamento (há somente traições ao grupo) , 
de castigos por esta causa. Os ritos (sempre sob forma oficial, 
ca)ganharam importância, pompa, expressão que eram da convivência íntima com o 
grado. Sagrado e profano se interpenetraram, como nos velhos tempos. Definidos os ojj 
jetivos, cessou a necessidade de angrariar adeptos a todo custo: preferiram-se 
simples, os que tinham fe nas pregações de Jacobina; a realidade sócio-económica 
cultural de Sao Leopoldo determinou que fossem os mais pobres.

A luta interna nao terminou em cisão. Velhos e mais conformados cederam 
novas palavras de ordem, entendendo como inevitável o caminho religioso do grupo, 
medida em que crescia, e seguiram ate o 
cionam como um conselho, abrindo alas para a 
própria Jacobina entre a faixa etária mais insegura 
Os laços internos de parentesco e
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Pequenas vinganças indicaram que para os inimigos de Sao Leopoldo nao haveria 
perdão. Os inimigos se expuseram, facilitando seu reconhecimento em termos socio- e 
conomicos: clero, comerciantes, grandes artesaos e agricultores, setor médio e au 
toridades participaram, unidos, da repressão dstensiva aos adeptos. Os "mucker" re 
conheceram perfeitamente o papel, a ligaçao e a interdependência entre os diversos 
setores sociais, bem como a oposição rural-urbano (15). Mas acima de qualquer plano 
estava para eles a questão entre bem e mal, eleitos e malditos, puros e impuros, 
tre novo e velho século (16). Para combater os inimigos, foi preciso começar a 
armar e a encarar a violência como meio de açao.

0 grupo seguia afastado dos caminhos da Igreja. Construiu um templo, exigiu 
contribuições em dinheiro e total disponibilidade dos adeptos. Mas não se institu - 
cionalizou: nao elegeu, por exemplo, Maurer como pastor,nem reivindicou pertencer ã 
Igreja. Consideravam-se no caminho certo, Deus nao os puniria. Os outros eram os e£ 
rados: "deixai os mortos enterrar seus mortos", citava Maurer. Mas era preciso acre 
ditar em Jacobina: por isto as pretensões de Joao Jorge Klein ã liderança foram 
vas.

nc? 
as 

0 messias ê líder único e absoluto. Nao admite nem cu 
indeciso e confuso quanto aos rumos do grupo, foi de 

finitivamente relegado a segundo plano. As primeiras brigas entre o casal apontaram 
o afrouxamento dos laços matrimoniais quando estava

A sexta fase (dezembro 1873-junho 1874) determinou a descrença no mundo e a 
queda de Maurer, Os malvados, os ímpios, nao eram so os proximos, concluíram os 
"mucker" depois do indeferimento do abaixo-assinado ao Imperador e do período 
tranquilidade? Desconhecidos e conhecidos passaram a fazer parte de um sé todo; 
adeptos de Jacobina eram os únicos assinalados por Deus, Era preciso manter a união 
acima de tudo ( a partir de então as traições foram punidas com a morte). 0 grupo 
armou-se, com armas de polvora e espadas antigas, estampadas na Bíblia, como se fo_s 
sem os defensores do Senhor.

Joao Jorge Maurer, desprestigiado, temeroso, mas ainda curandeiro, foi inteira_ 
mente afastado por Jacobina. Ela comprendia a fortaleza (poderes sobrenaturais) e a 
fraqueza da Maurer: ajudou-o a fugir, no final da luta. Aquele nao era seu lugar; 
substituiu-o o jovem Sehn, dedicadíssimo e com as ideias claras. A fé pairava acima 
de tudo (o episodio Cassei confirmou isto). A substituição de Maurer rompeu os la. 
ços de matrimonb como padrao bãsico; a ascensao do Rodolfo Sehn relegou a segundo 
plano os laços de parentesco como critério fundamental (embora, na época, os 
"mucker" ainda condenassem o abandono destes laços por parte dos inimigos).

Amadureceu uma noção surgida no período anterior: os "mucker" nao eram apenas 
eleitos por Deus, mas seus agentes diretos. Era preciso eliminar os impuros para 
fundar a nova era, fazer justiça pelas próprias maos num mundo injusto: a violência 
era, portanto, legítima e necessária, no pensar dos "mucker".

A sétima e última fase foi a concretização da guerra. Os "mucker" escolheram 
para atacar Sao Leopoldo o dia em que se comemorava o cinquentenário da imigraçao a 
lana, como a demonstrar que havia algo errado em tudo aquilo (17). Quando<|os ata 
ques, quebraram todos os liames com o mundo secular, mesmo os defendidos no início 
e decorrer do movimento: nao pouparam parentes, compadres, vizinhos, antigos amigos 
("Quem ama seu filho mais que a mim nao ê digno de mim"). Puniram-se os principais 
opositores sem piedade; as casas comerciais foram queimadas, e seus donos mortos.
* As taticas de guerra foram as de guerrilha, económicas e eficazes, favorecidas 
pela situaçao geográfica do morro do Ferrabrás. Os "Mucker" nao criaram cidade nem

uma nova abertura do grupo: 
jogo a fé em Jacobina.

A quinta fase (maio-dezembro 1873) marcou a busca de compreensão no mundo dis 
tante, entre autoridades provinciais e centrais. A busca demonstrou que o mundo dos 
malvados se restringia então a Sao Leopoldo; do desconhecido poderia vir o reconhe
cimento: prova de que os "mucker" compreenderam o antagonismo do seu comportamento 
e pensamento em termos locais, e a conciliação, ainda possível, com os níveis pro - 
vincial e imperial.

Pequenas vinganças indicaram que para

200 
fe como critério de distinção no grupo. Era preciso muita fé nas pregações de Jaco
bina para fazer frente ã repressão organizada contra o grupo, por parte da classe 
dominante.

Jacobina, enviada divina, plena de dons e açoes sobrenaturais, conduzindo os 
fiéis ao Paraíso Terrestre, líder absoluta dos seus adeptos, a quem ofereceu um 
vo estilo de vida, completou sua ascensao como messias, assumindo ela própria 
três fases da evolução (14). 
randeiros ao seu lado. Maurer,
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reduto santo - devido ã escassez e alto preço da terra e ao persistente apego â pro
priedade - mas na fase final foram obrigados a se concentrar na casa de Maurer, como 
meicjfle defesa. 0 que, juntos, pregaram e fizeram, continua mistério; mas certamente 
os absorveu a atividade guerreira, para a qual mostraram estar bem preparados. Sabe- 
se que consideravam os adversários, além de malvados e condenados, como habitantes 
da Idade das Trevas, medievais, opostrfs ã ciência e ao progresso: invertendo papéis, 
ã beira da morte substituiram a ideologia pessimista dos oprimidos por um sistema de 
valores progressista e animador. Os que morreram julgavam proteger padrões sociais 
nao mais em uso corrente, como a justiça, a honra e a coragem. Diziam-se obrigados a 
lutar, indicando que o caráter da guerra, de sua parte, era defensivo (18).

A era em que os "mucker" viviam e a nova era que pregavam eram distintas, mas 
interdependentes: vivenciadas pelos mesmos personagens, precisavam ser unidas através 
do tempo mítico, para que uma pudesse superar a outra. Ou seja: era necessário come
çar a construir a nova era, para destruir o velho século. 0 período de edificação, 
o tempo entre começo e final do movimento, foi pontilhado de ambiguidades. Nao se 
tinha certeza de quase nada, tateava-se rumo ao novo mundo.

Em algumas ocasioes ocorreu desnível entre o messias e a audiência. Ora Jacobi
na nao se fazia entender, ora nao era entendida pelos fiéis, gerando certa confusão 
no comportamento dos adeptos (20). Estes, apesar de unidos pelo descontentamento e 
pela fe nas pregações, eram extrsnamente pessoais em suas reivindicações, dificultan
do o>nivelamento homogéneo. Jacobina nao falava em linguagem clara. Seus ensinamentos 
eram ministrados durante as crises, e precisavam ser "traduzidos" para se tornarem 
intelegiveis ( Maurer encontrava dificuldade em compreendê-los e rememora-los). Dis
to tudo resultaram contradições. Jacobina afigurava-se mensageira de Deus, mas aj_

2. 0 Novo e o AntigcXMovimento"Mucker"

Desde o inicio de suas pregações, os adeptos de Jacobina reabilitaram uma série 
de valores existentes no início da colonização. Retomaram, como critérios básicos, o 

• parentesco e o compadrio e as relações de igualdade e solidariedade. Condenaram o co 
mércio, o dinheiro, as classes sociais. Pregaram o ensino a serviço dos interesses e 
desejos da comunidade, e tentaram atenuar o agigantamento do aparelho de justiça. Op 
taram por uma religião sem Igreja, anularam a oposição sagrado/profano, valorizaram 
a existência de superstições, a comunicação direta com Deus e o aparecimento de in - 
termediarios nao oficiais entre fiel e divindade.Fizeram o tempo voltar atrás, revi
vendo a criaçao do mundo, do seu mundo, que era o de Sao Leopoldo, formulado por e 
les próprios e ainda muito recente. Retornar a 1824 era como rememorar e atualizar 
os mitos que envolveram a imigraçao, ser capaz de repetir os feitos de cinquenta a
nos atras e reqprender como as coisas começaram, para poder fazê-las reaparecer. Era 
um retorno magico ao mais íntimo de cada um (19). Nao retrocederam às origens 
mas, símbolo de outro tempo e outro espaço: as semelhanças entre os "mucker" e 
seitas'e grupos religiosos alemaes sao apenas formais.

0 movimento foi dinâmico. Desligou-se da ideia da criação para fixar-se na de 
fim de mundo (que seria um novo começo). Superaram-se desta forma algumas pregações 
iniciais. Mas rejeitar padrões do início da colonização nao significou adotar os 
mais recentes. No mundo recriado pelos "mucker", tudo tinha função nova, servia e 
amoldava-se a propósitos inovadores: os rebeldes forjaram uma ordem ã parte, onde 
eram diferentes as relações entre os membros do grupo e entre estes e o resto dos 
homens, assim como as formas de se pensar a si mesmos e aos outros. A religião esta
va no centro, articulava e comandava as relações internas do movimento. A violência 
dos "mucker" não tinha a mesma substância da violência praticada em Sao Leopoldo. A 
solidariedade do grupo nao era expressão apenas da igualdade socio-econômica, mas da 
igualdade perante Deus. A quebra dos laços de parentesco e compadrio serviram nao cc> 
mo ajustamento aos padrões de fortuna e poder, mas como revolta contra estes padrões. 
A utilização do poder judiciário acusou os valores vigentes, em vez de justificá-los.

0 grupo de Jacobina estava voltado para o futuro. Os modelos passados serviram 
de canalizaçao e anseios e descontentamentos, revivendo a criaçao de um mundo onde 
os "mucker" ou seus pais eram mais felizes. Perdido este mundo, os rebeldes recria - 
ram outro.
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guns a reconheciam como o próprio Cristo; certos adeptos desejavam vingança comple
ta desde o indeferimento do abaixo-assinado ao Imperador, mas o ataque em massa dos 
"mucker" contra Sao Leopoldo so ocorreu meses depois, e muitos dele não participa - 
ram; Jacobina colocou, a partir de determinada época, a fé nas pregações acima dos 
laços de matrimonio, porem alguns (os Cassei, por exemplo) entenderam isto como a 
dissolução definitiva dos laços matrimoniais.

0 proprio comportamento do grupo foi muito ambíguo, devido ãs constantes corre 
çoes nas pregações. Os "mucker" começaram como um grupo de parentes, depois permiti 
ram o acesso a estranhos. Acusaram o rompimento das relações de parentesco e compa 
drio, mas condenaram ã morte parentes e compadres. Rejeitaram o comércio e o dinhei 
ro: a maioria, porem, continuou a comerciar e permaneceu dona de seus lotes de ter 
ra. Pregaram o pacifismo e agiram com violência. Somente a partir de 25 de junho de 
1874 nivelaram o comportamento: desde então negram in totum o velho século.

Os adeptos discordavam a respeito de certos pontos do movimento, gerando ambi
valências. Alguns, como Noê, alegaram motivos sócio-económicos profundos para o a 
fastamento das escolas, enquanto Carlos Einsfeldt equacionou o problema de forma 
mais simples e pessoal : retirara os filhos da escola porque o professor afirmara 
ter ele "um chifre no meio da testa". Certos adeptos, como Robinson e Wilborn, per
doaram os devedores e doaram bens; a maior parte continuou .aferrada a seus perten 
ces. Alguns reconheceram a própria Jacobina durante as reuniões, outros juraram ver 

seu espírito.
Real e ideal confundiram-se, produzindo ambiguidades. Os "mucker'' almejaram a 

santidade, continuando homens. Se se igualaram perante Deus, permaneceram desiguais 
uns frente aos outros. Buscaram a paralizaçao do tempo, e o tempo corria. A escala
da rumo ã nova era foi angustiante. Para superar o mundo dos ímpios, era necessário 
superar-se a si mesmo.

A ordenação do grupo "mucker",depois de vencida a fase de reabilitação dos 
ços de parentesco, fundamentou-se na igualdade básica entre os adeptos - pois 
critério referencial era Deus -, e na distinção do.^rebeldes como povo eleito, 
os colocava acima dos outros homens. Desta forma os mais pobres e menos cultos 
Sao Leopoldo encontraram a união e a 
sócio-econômica e cultural (21).

Estes critérios nao impediram uma estruturação interna vertical. Jacobina e 
Maurer, depois só ela, encontravam-se no topo da pirâmide, dominando integralmente 
a vida dos fiéis. Acreditavam-se assinalados por Deus. Na base, os adeptos deviam 
prestar obediência: eram tocados pela graça de Deus, mas nao seus intérpretes. A 
liderança intermediária distinguia-se dos fiéis e do messias por critérios de fé e 
designação divina. Sua função principal consistia na articulaçao prática do movimeii 
to. 0 acesso a messianidade - uma escolha superior, nao uma distinção baseada em 
critérios humanos - era vedada a todos; o acesso ã liderança intermediária era l_i 
vre, bastando a força da fe. Havia mobilidade interna: cada um recebia de acordo 
com sua capacidade. 0 inalcançável (a messianidade), recompensa de Deus ao excepcw 
nal, era-o por vontade de todos. Num contexto mais elaborado e complexo, segundo re 
laçoes e conteúdos inovadores, reabilitou-se a igualdade de 1824. Criou-se uma rela 
çao de communitas, isto e, de igualdade social estabelecida por caráter ritual, 
posta à ordem vigente em Sao Leopoldo após 1845 (22).

Ao lado da fe, funcionava a pureza como valor fundamental do grupo. Ja se viu 
que os rebeldes consideravam impuros as práticas e valores vigentes em Sao Leopol - 
do, tais como o dinheiro, o comércio, o álcool, o fumo, etc. Eram expressões do mun 
do ímpio. De uma forma mais global, identificaram também como impuras todas as coi 
sas materiais e a preocupação excessiva com elas. Representaram o ideal, a nova e 
ra, como puro; o real, a era presente, como ímpio. Durante o tempo de construção, o 
interregno entre real e ideal, os "mucker" deviam aprender a ser integralmente pu
ros: desligar-se dos prazeres do mundo e voltar-se para o sagrado. Pequenas faltas 
eram perdoadas, se o fiel estivesse disposto a repará-las: Carlos Einsfeldt, um 
dos adeptos mais dedicados, foi chamadòvÇJudas pelo próprio grupo, por causa do seu 
apego ao dinheiro. Ate"Uíí>andono do movimento, no iníciç, foi tolerado; mas quando 
as relações com o mundo exterior se tornaram muito tensas, o abandono e a traiçao 
passaram a ser punidos com a morte. Aí estava em jogo a sobrevivência do grupo
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Na época da revolta, os "mucker" foram combatidos pelo que eram e pelo que a
populaçao de Sao Leopoldo julgava que fossem. Jacobina foi chamada de prostituta e 
embusteira. Seus adeptos foram considerados endemoniados, imorais, injustos, traiço 
eiros, escandalosos, loucos e assassinos natos. 0 Padre Schupp escreveu um livro 
inteiro para demonstrar a populaçao os malefícios e descaminhos dos rebeldes. A 
imprensa de Sao Leopoldo abriu manchetes denunciando 
os "brutalizados pela heresia", os " 
cional estavam certos de lutar contra pactuantes com o demonio. Representantes 
colonia alema em Porto Alegre receberam Carlos Einsfeldt aos gritos de "morra o 
sassino!". A populaçao criou um mito em torno dos "mucker".

0 mito perpetuou-se através dos tempos. "Mucker" é um assunto de que ninguém , 
ate|hoje, gosta de falar na ârea de colonização alema. Ê um assunto maldito, sinóni
mo de horror e vergonha. Foi muito utilizado como argumento contrários aos colonos 
alemaes, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os colonos foram os primeiros a re 
pudiá-lo. Aurélia Maurer registrou num diário as perseguições que sofreu durante a 
vida, por ser filha de Jacobina. Trinta anos após os acontecimentos, a população de 
Nova Petrópolis e da Terra dos Bastos trucidou, sem motivo real, os "mucker" irnpro- 
nunciados ai residentes. Os rebeldes que fugiram antes do combate final foram obri
gados a se esconder nos matos durante sete anos, para fugir ã ira da populaçao. En 
tre 1950 e 1952 foi publicado em Sapiranga o jornal 0 Ferrabraz, cujo objetivo prin 
cipal foi denunciar os "mucker" como imorais e assassinos, a maneira dos contempora^ 
neos da revolta. As famílias "mucker", um século apos o movimento, testemunharam em 
entrevistas as humilhações e ofensas de que foram vítimas (23).

Os movimentos messiânicos de cunho milenarista dividem o mundo entre puros e 
impuros, salvos e condenados, sofredores e algozes, povo com Deus e povo sem Deus. 
0 dualismo é fundamental para a sustentação da crença, porque na nova era entrarao 
apenas alguns, e os critérios devem estar definidos e ser definitivos (24). Para ha 
ver dualismo integral (ou para que o dualismo desça do plano ideal para o real), e 
necessário que as duas partes compartilhem dos mesmos critérios, de forma inversa. 
Jacobina tornava-se mais pura para os adeptos cada vez que alguém a chamava de 
prostituta; da mesma forma, ficava mais endemoniada aos olhos da populaçao quando 
rejeitava a presença de um pastor ordenado. A salvaçao dos "mucker" era certa quan
do sofriam humilhações e injurias por causa de sua crença; a salvaçao da populaçao 
estava assegurada pelo fato de nao seguir as pregações de Jacobina. A moeda é a mes 
ma, com duas faces. Os movimentos messiânicos tentam estender o dualismo alem 
suas próprias fronteiras. Mas porque sempre o conseguem, e no caso específico i 
"mucker", conseguiram-no durante mais de um século?

Os movimentos messiânicos sao a negaçao nao só do seu tempo, mas do próprio 
mundo estabelecido. Propoem a inversão, a anti-ordem, a liberaçao do estruturado e 
do sistematizado. Nao respeitam a racionalidade vigente. Sao mágicos, e por isto en. 
tram no terreno do proibido: "a interdição é o limite ao qual a magia chega" (25). 
Escapam de propor soluçoes especificamente políticas ou socio-econômicas (quando o 
fazem, é em decorrência da articulaçao do movimento, nao sua meta principal). Seu 
plano é o ideal, a fantasia, a anti-estrutura, o mistério, o inusitado, o vetado.

teiro, nao se permitiam aprendizados.
Os adeptos de Jacobina nao aceitaram qualquer interferência vinda de fora. Num 

exemplo raro entre os movimentos messiânicos, esquivaram-se a qualquer aliança com 
setores desvinculados do grupo, rejeitando as tentativas iniciais de aproximaçao 
com segmentos da classe dominante, como políticos e religiosos. Nao foi aceita nem 
mesmo a intervenção constante de Joao Jorge Klein, o qual, embora de nível cultural 
bem superior ao do grupo, era ligado a Jacobina por laços de parentesco muito próx_i 
mos. Os "mucker" perceberam, salvo no pequeno período inicial do movimento, as con_ 
tradições antagónicas de suas pregações em relaçao ã classe dominante local. Foram 
fieis a estas contradições, evitando alianças que favoreceriam a permanência do gru 
po, mas comprometeriam irremediavelmente seu conteúdo. Este é o traço mais revolu - 
cionario do movimento "mucker". A classe dominante local, por sua vez, desistiu de 
se aliar aos adeptos de Jacobina, devido ao teor muito radical do comportamento e
das pregações a '.partir de 1873. Emergida recentemente, funcionava como um bloco 

nao sentido ainda necessidade de jogar com antagonismos internos: no caso espe 
cifico, preocupou-se em defender sua sobrevivência.

C. OS "MUCKER", UMA VISÃO FORA DE FOCO
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Jacobina não combateu apenas a Sao Leopoldo de 1874, Solapou as bases do mundo, . 
sugerir a loucura ( = a anormalidade ) como pratica habitual, a anti-ordem como 
dem, o magico como religioso, e<proibido como permitido. Tao identificada estava 
cobina com a inversão, que os adversários atribuiram-lhe açoes que nao chegou a 
ticar, como o "amor livre".

Os movimentos messiânicos fracassam necessariamente do ponto de vista sócio-eco 
nomico (o modo de produção capitalista instalou-se em Sao Leopoldo), porque, se se 
institucionalizam, mudam de rumo e sentido (26). Nao podem, por essência, se institu 
cionalizar. Do ponto de vista do seu conteúdo tem sempre sucesso, porque sao capazes 
de transmitir aos homens de seu tempo e de tempos futuros a visão de um mundo que, 
de tao livre, assusta.
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NOTAS DAS CONCLUSÕES

A

I

(3) Os subsídios históricos para esta parte das conclusões encontram-se no Capítulo 
I, ítens A1 e A5.

(2) Rejeita-se a oposição absoluta entre sagrado e profano (cf. DURKHEIM, Êmile - 
Les Formes Élêmentaires de la Vie Religieuse, Paris PUF, 1960, 4a. edição, pgs. 50 
e segs.). Prefere-se conceitua-los como generos diferentes entre si, que geralmente 
(mas nao sempre) se encontram em situaçao de oposição.

(9) Entende-se por "movimento messiânico" aquele que reúne as seguintes característi 
cas: a) crença de um grupo de pessoas em que o fim do mundo é iminente e uma era de 
felicidade chegara na Terra, para os que acreditam nisto; b) direção deste grupo de 
pessoas por um messias, ou seja: um líder carismático, considerado pelos seguidores 
mensageiro divino, encarregado de conduzir os fiéis - sobre os quais exerce total djo 
mínio - até a nova era, através de praticas sagradas; c) açao deste grupo no sentido 
de apressar a nova era e começar a construir, sob a direção do messias, o milénio es 
perado. Esta construção implica no desprezo pela era presente, na inauguraçao de re
lações novas entre os fiéis e o mundo e entre os próprios fiéis, e na elaboraçao de 
uma nova visão de mundo, centrada^ na iminência e construção da nova era.

A definição acima deve muito à leitura dos trabalhos de QUEIROZ, Maria Isaura 
Pereira de (especialmente 0 Messianismo no Brasil e no Mundo, S. Paulo, Dominus,

(5) Os subsídios históricos para esta parte das conclusões encontram-se no Capítulo 
I, ítens BI a B4.

(8) Subsídios históricos para esta parte das conclusões: Capítulo III, ítens B3, C3 
e 4,D2, EI

(6) Os subsídios históricos para esta parte das conclusões encontram-se no Capítulo 
II.

(7) Os subsídios históricos para esta parte das conclusões estão no Capítulo III, 
tens B2, C5, D3, e E3.

(1) Dividiu-se a sociedade de Sao Leopoldo, no período 1845-1874, em duas classes so 
ciais: uma composta por pequenos proprietários de terra e pequenos artesãos, e outra 
por comerciantes, grandes artesaos e grandes proprietários de terra; havia setores 
médios (profissionais liberais, funcionários públicos, etc), desvinculados da produ 
çao.

Considerou-se nao só a propriedade dos meios de produção, mas também as rela 
çoes sociais entre os grupos humanos e a consciência que cada classe tinha de si pro 
pria, no sentido de "uma visão psicologicamente coerente do mundo". Isto levou a u 
nir numa mesma classe pequenos proprietários e artesaos que trabalhavam em estabele 
cimentos artesanais, porque, embora posicionados diferentemente em relaçao à proprie 
dade dos meios de produção, identificavam-se em todos os outros níveis da realidade. 
Igualmente, isto levou a nao considerar como classes sociais acabadas e perfeitas os 
grupos existentes antes de 1845; embora suficientemente distintos entre si ao nivel 
economico, careciam de distinção ao nível social e ideológico, devido a fatores rela 
c ionados. abaixo.

(Cf. GOLDMANN, Lucien - Ciências Humanas e Filosofia, S. Paulo, Difusão Euro 
peia do Livro, 1967, pgs. 71 a 103; LUKACS, Gyorgy - Histoire et Conscience de Clas- 
se, Paris, Minuit, 1960; LENIN - La Gran Iniciativa, IN: Obras Escogidas, Ediciones 
en Lenguas Extrangeras, vol. II).

(4) A formulação teórica acima deve muito ã leitura de: MOURÃO, Lais Contestado: 
Gestaçao Social do Messias, IN: Centro de Estudos Rurais e Urbanos, Cadernos, n? 7 , 
la. série, Outubro 1974, pgs. 59 a 97.
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(13) Cf. CAILLOIS, Roger - L'Hoinme et le Sacrê, Paris, Gallímard,

(15) Vide NOÉ, Apontamentos...

o(23) Cf. entrevistas realizadas pela pesquisadora na região de Sapiranga, durante 
mes de janeiro de 1973.

(14) 0 conceito de "messias" adotado ê o de QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de, Images 
Messianisques..., pg. 1/5.

AI 
cf.

(16) Cf. MONTEIRO, Duglas Teixeira - Os Errantes do Novo Século, S. Paulo, Duas Cida 
des,1974, pgs. 173 e segs.

dos movimentls messiânicos está
Pa

(18) Os subsídios históricos para esta parte das conclusões encontram-se no Capítulo 
IV.

(11) Aqui cabe lembrar Silver: "... nao e o Messias que introduz o Milénio. Ê a ine
vitável chegada do Milénio que traz o Messias e suas atividades correspondentes". 
(SILVER, A. H. - History of Messianic Speculation in Israel).

ZOÓ 
1965, e Classifications des Messianismes Brêsilieps, IN; Imagens Messianiques du Bré 
sil, México, CIDOC, 1972, pgs. 1/1 a 1/10; TALMON, Yonina - Millenarism, IN: Interna 
tional Encyclopoedia of The Social Sciences, N. York e Londres, Collier-Macmillan 
Publishers, vol. 9, pgs, 349-362; COHN, Norman - Reflexions sur le Millenarisme, IN: 
Archives de Sociologie des Religions, n9 5, Janeiro-Julho 1958, 39 ano, pgs 103 - 
107.

1950, 2a. edição.

(10) 0 conceito de "carisma" adotado ê o de WEBER, Max - Economia y Sociedad, Mexi - 
co, Fondo de Cultura, 1944,~19 volume, pgs 252-253. Nesta fase Jacobina foi profeta 
porque fez profecias; mas nao se tornou ainda um "pre-Messias", no sentido proposto 
por ALPHANDÊRY, Paul - Notes sur le Messianisme Medieval Latin", IN: Rapports Annuds 
de La Section des Sciences Religieuses,£cole Pratique des Hautes Êtudes, Paris, 
1898-1914.

(17) Na epoca comemorava-se o aniversario da imigraçao alema a 25 de junho. Sabe-se 
hoje que a data correta ê 25 de julho.

(20) Engels apontou a lentidão da audiência em relaçao ãs pregações do líder ao ana 
lisar o movimento de Tomas Mllnzer (cf. ENGELS, Frederico - La Guerra de Campesinos 
em Alemania, IN: La Guerra de Campesinos em Alemania y EI Problema de la Vivienda, 
Buenos Aires, Editorial Claridad, 1971, pgs. 7 a 107). Desroche também assinalou o 
fenómeno, em termos teóricos (cf. DESROCHE, Henri e outros - Dieux d'Hommes ( Contri 
bution ã une sociologie de l’Attente), Paris, Mouton, 1969, pg. 36.

(22) TURNER, Victor - The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Chicago, 
dine Publishing Co., 1969. Para uma aplicaçao prática do conceito de communitas, 
MATTA, Roberto da - 0 Carnaval como um Rito de Passagem, IN: Ensaios de Antropologia 
Estrutural, Petrópolis, Rio, 1973 e GOLDWASSER, Maria Julia - 0 Palacio do Samba 
(Estudo Antropológico da Escola de Samba Estaçao Primeira de Mangueira), Rio, Zahar, 
1975.

(21) Uma análise interessante do caráter "elitista" 
em MUHLMANNj E. Wilhelm e outros - Messianismes Revolutionnaires du Tiers Monde, 
ris, Gallímard, 1968, pgs 265 e segs.

(12) Mannheim, referindo-se aos seguidores de Tomás Mllnzer, mostrou as consequências 
da interpenetração das duas noçoes de tempo: "0 impossível faz nascer o possível, e 
o absoluto interfere no mundo e condiciona os acontecimentos efetivos"/tKarl- Ideolo  
gia e Utopia, Rio, Zahar, 1968, pg. 237).

(19) Cf. ELIADE, Mircea - Mito e Realidade, S. Paulo, Perspectiva, 1972, pgs. 17/18. 
Eliade refere-se aosmitos de criaçao nas sociedades arcaicas. Sua explicação para o 
conteúdo do tempo decorrido entre a criaçao e a época presente também se aplica ao 
caso específico do movimento "mucker": "0 tempo decorrido entre a origem e o momento 
presente nao é "forte" nem "significativo", (...) razao por que ê negligenciado ou 
por que se procura abolí-lo" (id. ib., pg. 36).
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XIX e siècle, IN: Archives de Sociologie des Religions, Paris, Julho-Dezembro 1957 , 
29 ano, pgs 57 a 92.

(24) Mesmo os macro-milenarismos comportam exclusões quanto aos merecedores da 
era, e formam uma vanguarda condutora dos fiéis. A este respeito, ver DESROCHE, 
ri - Micromillénarismes et Communautarisme utopique en Amérique du Nord du XVII

(26) Cf. BASTIDE, Roger - Le Messianisme Raté, IN; Archives de Sociologie des Reli - 
gions, Paris, n? 5, Janeiro - Julho 1958; e DESROCHE, Henri - Le Messianisme et la 
Categorie de L’Échec, IN: Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris, PUF, volume 
XXXV, X Ano, Julho-Dezembro 1963.

(25) MAUSS, Mareei -Sociologia e Antropologia, S. Paulo, EPU e EDUSP, 1974, pg. 51, 
19 volume. A definição de "magia" aqui utilizada é a de MAUSS, id. pgs. 47 e segs.
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ZoSFONTES PRIMÁRIAS CONSULTADAS

I - Fontes Primarias Manuscritas:

1) Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul;

(contem numerosos documentos diretamente referentes ã revolta).

Re

da

Vários Autos de Corpo de Delito nas Pessoas

Colonização, Relatórios do Diretor da Colónia Alemã de Sao Leopoldo, 1824/1844.

Livro de Estatística da Ex-Colónia de Sao Leopoldo,

Colonização, Livro de Registo dos Pastores Evangélicos.

Colonização, Códice 182, Livro de Tombo de Sao Leopoldo, s.d. ( provavelmente 1867).

Colonização, Códice 289, Materiais para Estatística de Sao Leopoldo.

Colonização,

Justiça, Pasta dos Juízes de Comarca, 1839/1904.

Arquivos Particulares, Códice 70, Lata 120.

Rio Grande do Sul.

Minutas da Secretaria do Governo, Códice 286, 2a. Secção.

Correspondência da Secretaria da Relaçao

Interrogatórios Procedidos em Sao Leopoldo pelo Dr. Chefe de Polícia por ocasiao 
morte de Jorge Haubert, 1874.

Coleção Varela, Lata 169, Pasta LXVI, Memórias Diversas - 
Reservado o Nome do Autor".

Colonização, 
te 1868).

Interrogatório Procedido em Sao Sebastiao do Caí a Respeito dos Acontecimentos 
gistrados na Picada do Hortênsio e na Linha Nova, pelo Subdelegado do 59 Distrito Ma 
jor Joaquim Rodrigues Jacques, 13 de julho de 1874.

Colonização, 
tes distritos da Colónia de Sao Leopoldo 
sao, naturalidade,

Colonização, Caixas 136 e 137, Relatórios da câmara Municipal da Vila de Sao Leopol
do, 1846/1872, 1873/1888.

em Porto Alegre com a Presidência da Provin

e Propriedades "Mucker", 1874.

Arquivo da Entrada de Imigrantes Alemães no

Pasta "Os Muckers"

Códices 173, 290 e 291.

Códice 332, Relaçao dos Colonos e das Colónias onde habitam nos diferen 
com declaraçao de Idade, Religião, profis - 

etc. s.d. (provavelmente 1849).

"Apontamentos e Revelações,

s. d. ( provavelmen

Correspondência da Presidência da Província, 2a. secção, códices 253, 254, 255, 256, 
258, 259 e 262, Março, Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 1873.

Autos do Inquérito Policial Sobre as Reuniões Que Fazem Joao Jorge Maurer e sua Mu
lher Jacobina Maurer, 19 de maio de 1873.

Colonização, Códice, 149, Relaçao dos que compraram e Venderam Terras na Picada da 
Bica,na Zona Norte da Picada do Verão, na Zona Súl da Picada do Verão, na Zona Norte 
da Picada do Ferrabraz e no Ferrabraz.
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2o3cia, 1874.

Livros Primeiro e Segundo da Correspondência Oficial, 1863/1867.

Livro 19da Repartição Especial de Terras Publicas.

Correspondência do Comissário Especial do Governo em Sao Leopoldo.

2) Arquivo Publico do Rio Grande do Sul:

Livro 29 do Registro de Títulos nas Picadas 14,

Processo-Crime de 23 de junho de 1869, sendo réu Joao Rodolfo KUrz.

Processo-Crime n9 1834, 3 de março de 1872, sendo rêu Cristovao Fleck.

Processo-Crime n9 2134, 2 de outubro de 1870, sendo rêu Pedro Carlos Reinheimer.

sendo rêu Cristiano Henrique Hoffmann.Processo-Crime n9 2934, 13 de maio de 1868,

sendo rêus Jaco e Rodolfo Sehn.Processo-Crime n9 3069, 21 de junho de 1874,

Inventários de Sao Leopoldo, 1844/1870, diversas estantes e maços.

Inventário de Jorge Robinson, N7, Ml, E72, 1874.

Inventário de Maria Elizabeth MUller, 1877.

Inventário de Henrique

Inventário de Joao e Maria Elizabeth Sehn, N619, M22, E71, 1874.

Inventário de Joao Jorge e Jacobina Maurer, N698, M2, E71, 1875.

Inventário de Elizabeth Brenner, N830, M30, E71, 1887.

Inventário de André Mentz, N688, M24, E71, 1853.

Inventário de Ana Maria VBlz, N665, M23, E71, 1875.

Inventário de João Pedro Hirt, 1873.

InventáriLde Nicolau e Suzana Barth, 1874.

Inventário de Ana Elizabeth Fleck, N215, M8, E71, 1859.

Inventário de Frederico Schnell, N6, Ml, E72, 1874.

Inventário de Frederico Schaeffel, N1031, M37, E71, 1893.

Inventário de Gothard Fleck, N215, M8, E71, 1877.

Inventário de Joao Adao Haubert, N504, M18, E71, 1870.

Schwaben Schnert, Cafê, 
Eterno, 1863/1889.

Livro de~Correspondência entre o Governo da Província e o Comissário Geral da Coló
nia em Sao Leopoldo, 1865/1870.

e Carolina Mentz, N697, M25, E71, 1878.

Livro da Correspondência Oficial do Presidente da Província com a Comissão de Medi
ção de Prazos da ex-colonia de Sao Leopoldo, 1865/1870.

2 Irmãos, Bom Jardim, Herval e Cafê

Correspondência da Repartição do Agente Intérprete da Colonização em Porto Alegre 
com o governo da Província, 1858/1867.

Livro 39 de Registro de Títulos nas Picadas das 14, 2 Irmãos, Feliz, Bom Jardim, 
Herval, Hortensio, Linha Nova, Travessão do Herval e Padre
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Inventario de Ana Maria Cassei, Nl, Ml, E72, 1874, ZiO

Inventario de Frederico e Joana Schnell, N6, Ml, E72, 1874.

Inventário de Jacob Mllller, N63, M2, E72, 1893.

Inventário de Guilherme Maurer, N62, M2, E72, 1878.

3) Arquivo Nacional:

Imigraçao, Códice 1045, Papeis Avulsos.

Imigraçao, Códice 1842, Papeis Avulsos, 1827/1879.

Colonização, Religião na Colónia de Sao Leopoldo, s.d.

Questões Rio-Grandinas, 1852/1871.

4) Arquivo do Ministério do Exercito:

Atas da Camara Municipal de Sao Leopoldo, 1846/1850, 1853, 1858/1862.

8) Curia Metropolitana de Porto Alegre:

Registros de Batismos, Casamentos e Õbitos dos Católicos nascidos na Colónia e Muni
cípio de Sao Leopoldo, diversos livros, 1852/1875.

2- Secção,Fe de Ofício do Coronel Genuino Olympio de Sampaio.

2- Secção, Pasta 1-3-52, Fe de Ofício do Coronel Augusto César da Silva.

2- Secção, Pasta III-5-51, Fe de Ofício do Capitao Francisco Clementino de San Tia
go Dantas.

Correspondência do Ministério da Justiça com a Presidência da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, 1868/1875.

Livro de Notas do Município de Sao Leopoldo, 1846/1849, 1853, 1854/ 1863, 1865/1867, 
1868/1879.

6) Cartório de Sao Leopoldo:
Registro de Compra e Venda de Terras em Sao Leopoldo, 1837/1875.

9) Igreja Evangélica de Sao Leopoldo:
Papéis Avulsos, Anotaçoes Esparsas.
Papéis Avulsos, Anotaçoes de J.H. Borchard, 1866.

5) Museu Historico Visconde de Sao Leopoldo: 
Papéis Avulsos, 1827/1929.

Correspondência do Ministério da Guerra com a Presidência da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, 1865/1876.

Seção de Documentação Histórica, Códices 605 
sos documentos diretamente referentes à revolta).

e 606, Questão Maurer (contêm numero -

7) Prefeitura de Sao Leopoldo:
Coleção de Mapas da Colónia e do Município de Sao Leopoldo, 1870/1974.
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11) Arquivos Particulares;

B) Arquivo da Família Sehn, Sapiranga - Anotaçoes de Filipe Martin Sehn.

Entrevistas:

II - Fontes Primárias Publicadas:

Luiz

Relatório com que o Exmo.

que o Excelentíssimo Sr.

Relatório com que o Exmo.
la. Sessão da 14a. Legislatura da Assembléa Legislativa Provincial 
de 1871, P. Alegre, Typographia do Rio-Grandense, 1871.

Senhor Conselheiro Francisco Xavier Pinto de Lima abriu a 
em 14 de março

Sr. Dr. Presidente da Província, Conselheiro João Lins Vi 
. Sr. Vice-Presiden.

Bello no dia 19 de julho de 1855, P. Alegre, Typographia

Relatório do Vice-Presidente da Província de Sao Pedro do Rio Grande do Sul, 
Alves Leite de Oliveira Bello, na abertura a Assemblea Legislativa Provincial em 19 
de outubro de 1852, Typographia do Mercantil, P. Alegre, 1852.
Relatório com que o Exmo.
eira Cansasao de Sinimbí passou a administraçao da mesma ao Exmo. 
te Luiz Alves de Oliveira ] 
do Constitucional, 1855.

Sr. Dr. Presidente da Província de Sao Pedro do Rio Gran
de do Sul, Dr. Espiridião Eloy de Barros Pimentel na la. Sessão da 11a. Legislatura 
da Assemblea Provincial, P. Alegre, 1864.

Relatório com que o Excelentíssimo Sr. Dr. Joao Sertório Presidente d’esta Provín - 
cia passou a administraçao da mesmo ao Sr. dr. João Capistrano de Miranda e Castro, 
19 Vice-Presidente, no dia 29 de agosto de 1870, P. Alegre, Typographia do Rio-Gran 
dense, 1870.

ZH
Livro dos Pastores Evangélicos das Comunidades de são Leopoldo, Campo Bom, Hamburgo 
Velho, Dois Irmãos, Sapiranga e Lomba Grande.
Registros de Batismo, Casamentos, Õbitos e Confirmações dos Protestantes.
Lista de Contribuições para a Manutenção dos Pastores.

Relatório com que o Exmo. Sr. Conselheiro Jeronymo Martiniano Figueira de Mello Pre 
sidente d’esta Província passou a administração da mesma ao Exmo. Sr. Dr. José Fer-

Falla á Assemblea Legislativa Provincial do Exmo. Sr. Dr. Presidente da Província , 
Francisco Jose de Soares Andrea, Tupographia do Constitucional, P. Alegre, 1849.

Realizadas em janeiro de 1973, na região de Sapiranga, com as seguintes pessoas: A 
dolfo Afonso Harff, Lourdes Lanius, Leopoldo Sefrin, Pastor Karl Scheible, Rinaldo 
F. Klein, Louise Ries Sperb, Adolfo Wingert, Anita Cios Wingert e Mariana Schmidt 
Brenner; as outras vinte e uma pessoas entrevistadas pediram que seus nomes nao fo_s 
sem publicados.

A) Arquivo Klaus Becker, Porto Alegre - Rememorações do senhor Cristiano Fischer co 
Ihidas por seu filho, dr. Henrique B. Fischer (5/7/1952); Carta do Dr. Henrique Fis_ 
cher ao seu sobrinho Major Alberto Bimlinger Mariz Pinto; Relação dos réus de ori - 
gem alema do Município de Sao Leopoldo (1846/1891), coletada de "Juri e Execuções 
Criminais (Sao Leopoldo)", do Arquivo Publico do Estado; Relação dos Sócios da So 
ciedade Brasileira de Atiradores Alemães que, a 19 de julho de 1874, assinaram com 
promisso de auxiliar a guarniçao da cidade de Porto Alegre.

Relatório com que o Exmo. Senhor 19 Vice-Presidente da Província Coronel Joao S_i 
moes Lopoes, passou a administraçao da mesma ao 29 Exmo. Sr. Dr. Joao Dias de Cas
tro, no dia 12 de setembro de 1871, P. .Alegre, Typographia do Rio Grandense, 1871.

10)Igrejas Evangélicas de Campo Bom, Sapiranga, Lajeado, Hamburgo Velho e Lomba 
Grande:
Registros de Batismo, Casamentos, Õbitos e Confirmações dos Protestantes.
Lista de Contribuições para Manutenção do Pastor.
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Pro

do

1873.

Legislatura,15a.

Legislatura,

16a. Legislatura,

Jornal A Reforma, P. Alegre, 1873/1876.

Jornal Rio-Grandense, P. Alegre, 1873/1876.

Jornal Diário do Rio Grande, Rio Grande, 1874.

Jornal Echo do Sul, Rio Grande, 1874.

Jornal Der Bote, Sao Leopoldo, 1896/1899.

Jornal Deutsches Volksblatt, Sao Leopoldo, 1896/1899.

Jornal Deutscbe Zeitung, P. Alegre, 1878/1881.

Annaes da Assembléa Legislativa da Província de Sao Pedro do Sul, 
Primeira Sessão de 1875, P. Alegre, Typographia da Reforma, 1875.

Annaes da Assemblea Legislativa da Província de Sao Pedro do Sul, 
Sessão Extraordinária de 1875, P. Alegre, Typographia da Reforma,

Annaes da Assemblea Legislativa da Província de S. Pedro do Sul, la. Sessão de 
1873, 15a. Legislatura, P. Alegre, Typographia do Jornal do Commercio,

Falia dirigida á Assemblea Legislativa Provincial pelo Sr. Dr. Presidente da Provín 
cia Joao Pedro Carvalho de Moraes, P. Alegre, Typographia do Rio-Grandense, 1875.

16a.
1875.

212.
nandes da Costa Pereira Júnior no dia 11 de julho de 1872, P, Alegre, Tupographia 
do Constitucional, 1872.

Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Fernandes da Costa Pereira Júnior Presidente 
d'esta Província passou a administração da mesma ao Sr. Dr. João Pedro Carvalho de 
Moraes no dia 1 de dezembro de 1872, P. Alegre, Typographia do Constitucional,1873.

Annaes da Assemblea Legislativa da Província de Sao Pedro do Sul, 
Segunda Sessão de 1874, Typographia da Reforma, P. Alegre, 1874.

Colleçao de Leis do Império do Brasil, vários volumes (1824/1874), Rio, Imprensa Na
cional, 1875.

Falia Dirigida ã Assembléa Legislativa da Província de Sao Pedro do Rio Grande 
Sul pelo Presidente Dr. Jose Antônio de Azevedo Castro em a segunda sessão da 16a. 
legislatura, P. Alegre, Typographia do Rio-Grandense, 1876.

Falia com queo Exmo. Sr. Dr. Joao Pedro Carvalho de Moraes Presidente d'esta 
vincia abrio a la. sessão da 15a. legislatura da Assembléa Legislativa Provincial 
no dia 19 de março de 1873, P. Alegre, Typographia do Constitucional, 1873.

Collecçao de Leis e Resoluções da Província de Sao Pedro do Rio Grande do Sul, 
1836/1842 e 1842/1864, 8 volumes, Typographia do Rio-Grandense, 1865.
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