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Resumo: Durante a ditadura militar brasileira, foi lançado o filme Os Mucker (Jorge 
Bodanzky e Wolf Gauer, 1978), que retrata ficcionalmente a tragédia ocorrida na 
década de 1870 no sul do Brasil envolvendo o movimento sócio-religioso dos Mucker. 
O grupo desafiou as autoridades e seu massacre é pouco lembrado na história do país. 
Os jornais da época expressaram diversas interpretações sobre o filme, incluindo uma 
curiosa de Glauber Rocha, que acreditava que o filme era de extrema direita por ter sido 
co-produzido pelo Instituto Goethe, o qual, na opinião do cineasta, estava a serviço da 
Cia (“Folha de S.Paulo”, 27 de janeiro de 1979). Ao que parece, o conteúdo do filme, 
de contestação e de narração de histórias marginalizadas, competiu com outros fatores 
externos ao filme durante a recepção. Assim, o interesse dessa proposta é guiado pela 
seguinte pergunta: como a recepção de Os Mucker está relacionada com o seu contexto 
histórico e político? Para tanto, a metodologia envolve a coleta e análise de textos sobre 
o filme que foram publicados na imprensa brasileira em 1970-1979 e estão disponíveis 
hoje na Hemeroteca Digital Brasileira. Os métodos de Janet Staiger em “Interpreting 
Films” (1992) serão levados em consideração para análise. A relevância dessa pesquisa 
se encontra na possibilidade de analisar como contextos políticos contribuem para a 
recepção fílmica, mesmo quando o filme não se dirige diretamente a eles. 
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A proposta deste trabalho é um estudo de recepção do filme Os Mucker (Jorge 

Bodanzky e Wolf Gauer, 1978) baseado no que foi publicado na imprensa na época de 

seu lançamento, durante a ditadura militar brasileira. A obra retrata ficcionalmente a 

tragédia ocorrida na década de 1870 no sul do Brasil envolvendo o movimento sócio-

religioso2, também entendido como um movimento messiânico, chamado de “Mucker”. 

Ao que parece, o conteúdo do filme, a narração de uma história marginalizada e 

a busca por sua revisão histórica, competiu com fatores externos ao filme durante a 

 
1 Doutoranda no International Graduate Centre for the Study of Culture, Justus Liebig University Gießen. 
Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado em andamento supervisionada pela Profa. Dra. Verena 
Dolle. 
2 Termo usado para denominar o grupo presente no artigo Jacobina: uma aproximação biográfica além 
do mito (Silva 2015b, 68).  
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recepção. Assim, o interesse deste trabalho é guiado pela seguinte pergunta: como a 

recepção de Os Mucker está relacionada com o seu contexto histórico? 

 

Método 

Para fazer a análise de recepção do filme a amostra foi delimitada pelas 

ocorrências encontradas na plataforma da Hemeroteca Digital Brasileira3 com o termo 

“mucker”. Houve um total de 185 ocorrências entre 1970 e 1979 distribuídos em 25 

periódicos: A Luta Democrática : Um jornal de luta feito por homens que lutam pelos 

que não podem lutar (RJ); Ciência e Cultura (SP); Correio Braziliense (DF); Correio de 

Notícias (PR); Diário da Manhã (MG); Diário da Noite (SP); Diário da Tarde (PR); 

Diario de Pernambuco (PE); Diário do Paraná (PR); Jornal de Caxias (RS); Jornal do 

Brasil (RJ); Jornal do Commercio (AM); Jornal do Commercio (RJ); Jornal dos Sports 

(RJ); Lavoura e Comércio (MG); Manchete (RJ); Mensário do Arquivo Nacional (RJ); 

Movimento (RJ); O Estado de S. Paulo (SP); O Fluminense (RJ); O Pasquim (RJ); O 

Pioneiro (RS); Opinião (RJ); Realidade (SP); Tribuna da Imprensa (RJ). A coleta foi 

feita com catalogação de todas as menções e, então, análise dos padrões e divergências 

da amostra. A escolha do período se justifica por incluir os anos de produção e 

lançamento do filme4.  

Embora a grande maioria das ocorrências com o termo “mucker” na amostra 

fossem relacionadas ao filme, houve também diversas menções sobre um livro 

científico publicado em 1978, Conflito Social no Brasil (A revolta dos mucker - Rio 

Grande do Sul - 1868/1898), de Janaína Amado. A obra, porém, não tinha relação  

direta com o filme. Houve também poucas referências sobre o evento histórico dos 

Mucker. 

Interpreting Films (1992), de Janet Staiger, é a referência metodológica para este 

trabalho. A autora defende uma abordagem materialista histórica na qual analisa como 

os espectadores interpretaram um filme, por exemplo através de críticas, e então busca 

uma explicação histórica para a interpretação: 

 

“[...] the reception studies I seek would be historical, would 

recognize the dialectics of evidence and theory, and would take up a 

 
3 O período de pesquisa ocorreu entre 06/05/2020 e 27/02/2021. 
4 Segundo a base de dados da Cinemateca Brasileira, o filme foi produzido em 1978 e lançado em 19 de 
abril de 1979. Acesso em: 08 de fevereiro de 2020. 



81 
 

critical distance on the relations between spectators and texts. It 

would not interpret texts but would attempt a historical explanation 

of the event of interpreting a text.” (Staiger 1992, 81) 

 

Porém, ao contrário da Staiger, que parte de um evento de interpretação para a 

análise da recepção, eu analiso uma amostra e procuro então os eventos de 

interpretação. Neste trabalho, serão apresentados brevemente alguns dos eventos de 

recepção que o filme provocou, principalmente no sentido de revisionismo histórico e 

também uma curiosa interpretação de Glauber Rocha que não envolveu o conteúdo do 

filme. 

 

O filme 

Os Mucker é uma co-produção entre Brasil e Alemanha e foi distribuído pela 

Embrafilme5. O filme retrata os últimos eventos que culminaram no massacre do 

movimento, com diálogos majoritariamente no dialeto alemão Hunsrückish, falado não 

só na região do conflito, mas também em outras áreas no sul do Brasil que também 

receberam migração alemã. Segundo Dorotea Frank Kersch (2016, 162), o dialeto já 

estava presente desde a primeira metade do século XIX e se desenvolveu a partir de 

contatos com outros dialetos trazidos por famílias de diversas regiões da Alemanha. 

Os Mucker, por sua vez, segundo Haike Roselane Kleber da Silva em Jacobina: 

uma aproximação biográfica além do mito (2015b), foram ativos entre 1868 a 1874 e 

eram liderados pelo casal Jacobina Mentz e João Jorge Maurer na região de Sapiranga 

no estado do Rio Grande do Sul (68). Ainda segundo a autora, a área era habitada por 

famílias de origem alemã imigrante, que encontravam em João Jorge a figura de um 

curandeiro e em Jacobina um conforto religioso e espiritual (69). A criação do interesse 

e mitificação em torno de Jacobina vem de seus episódios de transe, os quais acreditava-

se serem manifestações divinas.  

As narrações sobre o que de fato aconteceu não foram sempre unânimes e o filme 

também não é uma tentativa de trazer uma representação final do que aconteceu. Em 

seu outro artigo Ímpeto discursivo na construção da narrativa Mucker (2015a), Silva 

demonstra como o redator Karl von Koseritz foi o primeiro responsável a construir um 

 
5 Os dados foram acessados na página do filme no IMDb e na base de dados da Cinemateca Brasileira. 
Acesso em: 08 fev 2020. 
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mito em torno dos Mucker, retratando seus líderes como fraudes e manipuladores, além 

de atribuir crimes violentos ao grupo. Os textos de Koseritz eram baseados no que foi 

“dito” sobre os Mucker, mas sem comprovação dos fatos (135). As diferenças na 

descrição do movimento parecem também ter encontrado eco na época de lançamento 

do filme. 

Os textos procuram descrever mais os Mucker históricos do que suas 

representações na tela, e não são unânimes em relação a quem eram exatamente os 

Mucker. Diferentes aspectos do grupo são destacados, divididos entre os aspectos 

religiosos, sociais e políticos, e com diferentes cargas de valor sobre eles, positiva ou 

negativa, como por exemplo: “seita de fanáticos”6 e “comunidade religiosa alemã”7. 

 

Revisionismo 

“Na verdade, se assiste hoje no Brasil uma preocupação comum para com a 

revisão ou o redescobrimento de episódios sociais que por muitos anos foram renegados 

pela História. Isso se verifica sobretudo no cinema.”8 Publicado no Diário da Tarde, 

esse texto é seguido por uma enumeração de filmes que tratam de temas históricos, um 

deles, Os Mucker. O filme apareceu em vários textos da imprensa como ponto de 

partida, ou um dos exemplos, em discussões sobre como a história é pesquisada no 

Brasil, a necessidade de revisão histórica e de exposição dos vários discursos 

hegemônicos de então. 

Aqui, é relevante diferenciar entre revisionismo e negacionismo histórico. Em 

entrevista para El País, o importante historiador brasileiro Marcos Napolitano esclarece 

os termos:  

 

“Napolitano explica que o conceito de negacionismo é um tipo 

de afirmação histórica que não tem base documental, que distorce o 

processo factual, ou que simplesmente trabalha com documentos 

falsos, com o objetivo de negar processos que são consensuais. ‘A 

diferença é sutil, mas revisionismo está dentro de debate 

 
6 Barbara, D. “Os Mucker’”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ed. 16, 24 de abril de 1979, 1 - Caderno 
B. 
7 Silveira, M. “Onze filmes para lançamento”. Correio de Notícias, Curitiba, ed. 573, 08 de abril de 979, 
página desconhecida (13 na Hemeroteca). 
8 “Filmes importantes ao Paraná em exibição no fim de semana”. Diário da Tarde, Curitiba, ed. 23044, 
26 de outubro de 1979, 6. 
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historiográfico, se ancora em métodos aceitos, cria novos objetos de 

pesquisa, novos problemas, novas questões, fazendo com que o 

próprio historiador questione suas crenças, o que é saudável’, conta.”9 

 

Diversos textos sobre o filme na imprensa levam o espectador a questionar seu 

conhecimento e compreensão da história brasileira, assim como sua compreensão do 

contexto social e político então atual. Em uma entrevista, Wolf Gauer revela: “Nós 

contamos só nos últimos 100 anos 40 conflitos desse tipo, como Canudos, por 

exemplo.”10 No sentido de ampliar o conhecimento e debate histórico, os textos que 

buscavam novos questionamentos sem ocultar o passado se tratavam de casos de 

revisionismo. 

A ideia frequentemente mencionada pelos textos da imprensa, de que o episódio 

histórico envolvendo os Mucker é desconhecido, esquecido, ou mesmo obscuro, 

demonstra que o evento de fato não era bem conhecido na época: “Os fatos — 

geralmente desprezados pela historiografia oficial e atualmente em evidência 

revisionista [...]”11; “[...] obscuro capítulo da história brasileira [...]”12; “[...] capítulo 

quase ignorado da história do país [...]”13. No comentário seguinte, são apresentadas as 

possíveis causas para este fenômeno: “A rebelião dos Mucker, esmagada, permanece 

até hoje ignorada pela quase totalidade da população, envolta na névoa da legenda, dos 

preconceitos, das suspeitas.”14 O evento não compreendido, pelo que foi, pelo que 

significou e pela barreira linguística. 

Talvez como tentativas de preencher estas lacunas, muitos textos forneceram uma 

explicação adicional sobre quem eram os Mucker, como eles viviam, e sua luta para 

sobreviver. O seguinte trecho de um texto de pré-lançamento escrito por Valério 

Campos, publicado no jornal Movimento exemplifica o fenômeno: “[...] ao contrário 

dos demais colonos, eles não compravam os produtos de que necessitavam, pois sua 

 
9 Oliveira, R. “Governo Bolsonaro prega ‘negacionismo histórico’ sobre a ditadura”. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/05/politica/1554419295_939718.html. Acesso em: 31 de maio 
de 2021. 
10 Chagas, E. “Uma Guerra!”. Movimento, ed. 198, 16 de abril de 1979, 20. 
11 Mattos, C. A. de. “‘Os Muckers’ Bíblia e Fuzil”. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, ed. 9052, 09 
de maio de 1979, 11. 
12 Martins, J. “O Massacre dos Muckers”. Manchete, Rio de Janeiro, ed. 1411, 05 de maio de 1979, 96. 
13 Azeredo, E. “Estreiam ‘Os Mucker’ e Novo Khouri”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ed. 26, 04 de 
maio de 1979, 8 - Serviço. 
14 E.A. “Pré-estréia: Os Mucker”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ed. 12, 20 de abril de 1979, 2 - Serviço. 
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produção era mais do que suficiente para seu próprio consumo. Passaram, então, a 

comerciar em forma de trocas ou mesmo vendendo o excedente de sua produção.”15 

O filme aborda eventos e problemas que ainda não estão resolvidos e esclarecidos 

na história brasileira. No entanto, é uma história que fala de outros problemas atuais: 

intolerância, abuso das autoridades, violência. Se o público procurou uma interpretação 

coerente dos acontecimentos ou a cura das feridas do passado, é porque estava tentando 

entender o presente. 

Apesar da narrativa fílmica se apoiar em uma sequência definida de eventos e 

explicações para a tragédia, ela ainda não tenta ser uma resolução fiel do que 

exatamente aconteceu. Os textos na imprensa geralmente não questionam a veracidade 

dos eventos representados ou tentam encontrar inconsistências com o período 

representado, sendo esta última uma prática muito comum em relação aos filmes 

históricos. Os textos que fazem questionamentos e buscas revisionistas, os fazem com 

a historiografia dos Mucker, não com o filme. 

Se o objetivo do filme era falar sobre o presente, a exatidão das representações 

do passado não eram o foco. Bodanzky e Gauer deram indícios dessa direção 

interpretativa como nesta citação de ambos: “[...] o que se quer mostrar é o processo de 

repressão que se abateu sobre o grupo e explicá-lo não como um fenômeno do passado, 

mas como um fato que está presente em nossos tempos”.16 A citação é relevante no 

sentido de que foi publicada na época e pode ter tido também influência em como o 

filme era interpretado. 

Assim, vários textos fazem uma ponte entre o evento passado e o contexto 

presente: “O filme, um ensaio realista do problema de confronto de duas sociedades 

como ponto de partida para uma análise também atual, põe, em evidência todos os 

preconceitos que até hoje ainda perduram na sociedade.”17 Outra declaração que vale a 

pena mencionar é a de Sílvio Putziger, que contém uma referência à então atual ditadura 

militar — “[...] e afinal de contas não é de hoje que se sabe que com os militares não se 

brinca.”18.  

 
15 Campos, V. “O massacre dos Muckers”. Movimento, ed. 138, 20 de fevereiro de 1978, página 
desconhecida (20 na Hemeroteca). 
16 Ibidem. 
17 Pararraios, A. “Os Mucket”. Correio Braziliense, Brasília, ed. 5959, 29 de maio de 1979, 22 - 
Variedades. 
18 Putziger, S. “Hunsrueckish Uber Alles”. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, ed. 9054, 11 de maio 
de 1979, 11. 
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Um caso específico de revisionismo é o relacionado a movimentos messiânicos 

no Brasil. Muitos textos reavivam as discussões sobre como os movimentos 

messiânicos são geralmente descritos na literatura científica brasileira: 

 

“[...]  o filme Os Mucker trouxe à tona não apenas a figura de 

Jacobina Mentz, mas também um tema razoavelmente estudado na 

área acadêmica, sem a mesma contrapartida junto ao público: 

movimentos messiânicos brasileiros, apresentados em literatura 

comprometida, ora autoritária, ora liberal.”19 
 

Em duas referências que encontrei, o movimento foi mencionado em comparação 

ao Templo do Povo20. No entanto, a maior quantidade de comparações foi com 

Canudos, usadas numa tentativa de contextualizar os leitores sobre quem eram os 

Mucker. Uma das diferenças mais mencionadas entre os movimentos é a referência 

“alemã” dos Mucker: “Baseado na reconstituição de episódio histórico semelhante ao 

de Canudos, ocorrido em fins do século XIX, entre emigrantes alemães”21; “[...] 

estranho episódio místico-político que resultou numa espécie de Canudos germano-

gaúcho, no século XIX.”22 A comparação em várias ocorrências também trouxe uma 

exposição de como Canudos ainda era percebido a partir de uma perspectiva 

preconceituosa: 

 

“Um dos aspectos interessantes da história de Os Mucker é que 

ela denuncia a fragilidade das explicações ensaiadas para os 

movimentos de forma religiosa e conteúdo social discrepante: sua 

ocorrência em épocas diferentes sugere a ressurgência de um padrão 

de comportamento social capaz de se atualizar sob diversas 

condições; o deslocamento geográfico destrói a argumentação de base 

naturalista e étnica com que Euclides da Cunha tenta justificar o 

 
19 Bonfim, B. “Movimentos Messiânicos”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ed. 62, 09 de junho de 1979, 
página desconhecida (41 na Hemeroteca) 
20 Pereira, J. “Os Mucker”. Manchete, Rio de Janeiro, ed. 1412, 12 de maio de 1979, 121; Lage, N. 
“Documentário-ficção ‘Os Mucker’ é o grande lançamento nacional da semana”. Jornal de Caxias, 
Caxias do Sul, ed. 349, 20 de outubro de 1979, 5 - Panorama. 
21 Correio Braziliense, Brasília, ed. 5963, 02 de junho de 1979, 21 - Variedades. 
22 Azeredo, E. “19 Dias Sem Censura”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ed. 223, 17 de novembro de 
1978, 2 - Caderno B. 
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fanatismo e a competência guerrilheira dos discípulos do 

Conselheiro.”23 
 

“E Glauber não entendeu” 

Na amostra da Hemeroteca, foi encontrado um registro que revelou a leitura do 

filme por Glauber Rocha, disponível em uma entrevista do jornal Movimento com 

Bodanzky e Gauer, que tinha como subtítulo “E Glauber não entendeu”: 

 

“M — Como vocês viram a declaração do Glauber, num 

telefonema ao Festival de Gramado, dizendo que o filme era de 

direita, reacionário. 

JB — Uma declaração totalmente absurda. Se ele visse o filme 

não teria como dizer isso. Que interesse uma extrema-direita alemã 

teria num filme desses, que é justamente o contrário? Ele fez isso por 

ignorância. 

M — Provocação pura. 

JB — Foi fruto da ignorância dele de não conhecer nosso 

trabalho.”24 

 

Esta foi, segundo meu entendimento, a única entrada no Hemeroteca que revelou 

uma interpretação do filme como sendo de extrema direita. A declaração original pode 

ser lida em uma cobertura de Jairo Ferreira do Festival de Cinema de Gramado de 1979: 

 

“Glauber Rocha, embora ausente, enviou um texto que os 

jornais gaúchos publicaram: ‘Acho que esse filme do Bodansky, Os 

Muckers, é de extrema direita, porque foi co-produzido pelo Instituto 

Goethe, que está a serviço da Cia. O melhor filme do festival é Raoni, 

de Luis Carlos Saldanha’.”25 

 

 
23 Lage, N. “Documentário-ficção ‘Os Mucker’ é o grande lançamento nacional da semana”. Jornal de 
Caxias, Caxias do Sul, ed. 349, 20 de outubro de 1979, 5 - Panorama. 
24  Chagas, E. “Uma Guerra!”. Movimento, ed. 198, 16 a 22 de abril de 1979, 20. 
25  Ferreira. J. “Socos e insultos agitam Gramado”. Folha de S. Paulo, 27 de janeiro de 1979, 42. 
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Se Glauber viu ou não o filme, não pode ser provado. Isto também não é relevante, 

pois suas acusações se baseiam em um conteúdo extra-fílmico. Seu comentário ilustra 

como um filme pode ser interpretado com base em fatores não relacionados ao seu 

conteúdo. Além disso, ecoa os conflitos entre a classe cinematográfica da época, nos 

quais eram disputadas diferentes ideias sobre como o cinema brasileiro deveria ser, 

fosse em relação à produção, estética, temática, entre outros. 

Observando as atribuições ideológicas dadas ao filme, elas parecem ter origem 

em um contexto no qual foi exigida uma posição política. Acusar o filme negativamente 

como sendo de extrema direita posiciona Glauber em algum lugar na direção oposta. A 

declaração de Glauber poderia então ser uma maneira de posicionar seu próprio cinema 

distante do cinema que Bodanzky estava fazendo, porém não é claro quais diferenças 

estão em jogo. 

Outras hipóteses poderiam revelar o que estava por trás do comentário de 

Glauber. Primeiro, o filme era uma co-produção Brasil-Alemanha, sendo a Zweites 

Deutsches Fernsehen (ZDF) uma das companhias produtoras26. Isto pode ter sido lido 

de forma distorcida como outro tipo de cooperação envolvendo uma instituição alemã. 

Outra possibilidade para a declaração pode ter origem em um desacordo entre 

Orlando Senna e Bodanzky, que co-dirigiram Iracema (1974) e Gitirana (1976). Em 

uma crítica do livro O Homem da Montanha, biografia de Senna por Hermes Leal, 

Maria do Rosário Caetano escreve: “Ela [a briga] se estendeu em agressões múltiplas e 

envolveu até Glauber Rocha, que – para defender o amigo e conterrâneo Senna – 

chamou Bodanzky de “agente do Goethe” no Brasil(referindo-se ao Instituto Cultural 

Brasil-Alemanha).”27. A fonte da afirmação de Caetano não é clara, mas um registro do 

desacordo foi encontrado na amostra da pesquisa. Em fevereiro de 1978, o Jornal do 

Brasil publicou um texto sobre recentes acusações de Senna contra Bodanzky: 

 

“Na semana passada, o cineasta Orlando Senna acusou o 

cineasta Jorge Bodanzky de ‘irregularidades e safadezas’ em relação 

aos filmes Iracema e Gitirana, em que trabalharam juntos. Entre as 

denúncias, a de que Jorge tentou usurpar-lhe o crédito de diretor, a de 

 
26 Informação disponível na plataforma IMDB. Disponível em: 
https://www.imdb.com/title/tt0077764/companycredits?ref_=tt_dt_co. Acesso em: 18 maio 2021.  
27 Caetano, M. do R. “O homem da montanha”. Disponível em: 
https://aplauso.imprensaoficial.com.br/fs/Artigos/647/PDF_709.pdf. Acesso em: 18 maio 2021.  
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ter uma empresa ‘testa-de-ferro’, a de ser agente da ocupação 

estrangeira do país e a de ‘retaliar mafiosamente’ as pessoas. Wolf 

Gauer, sócio de Jorge na produtora Stopfilm, é definido como ‘ativo 

picareta internacional’ e a Embrafilme é denunciada por fazer ‘acordo 

secreto’ com Jorge: os filmes seriam mantidos longe do público 

brasileiro mediante cessão de verbas oficiais para a Stopfilm.”28 

 

O texto também incluiu depoimentos de Roberto Farias (presidente da 

Embrafilme na época), Paulo César Pereio (ator em Iracema), Jean-Claude Bernardet, 

Maria Rita Galvão (diretora da Cinemateca Brasileira na época) e Wolf Gauer refutando 

as alegações. As palavras de Glauber podem de fato ser um eco das acusações de Senna. 

A amizade entre os dois cineastas remonta à adolescência e é narrada na biografia de 

Leal.  

 

Considerações finais 

Tentar interpretar o comentário de Glauber pode não levar a uma resposta 

conclusiva, mas continua mostrando a figura complexa de Glauber, além de ser um 

evento exemplar das disputas entre a classe cinematográfica brasileira na época. 

O estudo de recepção de Os Mucker mostrou que, mesmo sendo uma 

representação de um evento ocorrido aproximadamente 100 anos antes de sua estréia, 

ainda provocou interpretações com posicionamentos políticos que ecoaram a época do 

movimento. Além disso, o filme também pôde abrir discussões sobre o presente no 

contexto da ditadura militar. 
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