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O cemitério de Sede Capela foi a morada final e definitiva de uma 
importante escritora alemã do final do século XIX e início do século 
XX. Trata-se de Josefine Wiersch, que nasceu no dia 22 de janeiro 

de 1860 em St Mathias, que pertence a Trier, cidade mais antiga da Ale-
manha. Batizada como Anna Josephine Daniel, Josefine se tornou conhe-
cida pela publicação de dezenas de artigos em jornais e revistas alemãs 
de orientação cristã católica na Europa, nos Estados Unidos e também no 
Brasil. Além dos inúmeros artigos, Josefine também publicou dois livros. 
Um deles é “Verbant nach Siberie” (Exilada na Sibéria) e o outro é um 
resumo de sua longa história de vida e recebe o título de “Durch Drei Wel-
ten” (Através de Três Mundos). Antes de se estabelecer em Sede Capela 
no final do ano de 1930, quando já tinha 71 anos de idade, junto com seu 
marido Anton Wiersch que contava então com 78 anos, Josefine havia 
peregrinado por diversos países do mundo, tendo vivido duas guerras, e 
na iminência de viver a terceira. Em suas peregrinações recebeu de um 
nobre francês o apelido de “pássaro migratório alemão”, o qual ela mesma 
considerou muito adequado para o estilo de vida que havia assumido pois, 
quando ainda era mocinha, tinha decidido que viajaria pelo mundo para 
em todos os lugares “observar os milagres de Deus”.
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O encontro com a obra de Josefine
A obra literária e as contribuições que 

a escritora Josefine deu para a formação 
cultural e religiosa das colônias alemãs 
no sul do Brasil e, em especial, a Porto 
Novo, local de sua última morada, ainda 
são pouco conhecidas por parte dos 
pesquisadores brasileiros que estudam 
a colonização. A afirmação é do pesqui-
sador Valdir Eidt que afirma ter tomado 
conhecimento da obra da Josefine atra-
vés do livro “Espírito Pioneiro” de Maria 
Wiersch Rohde, que é filha da Josefine. 
“Quando eu estava lendo o livro da Maria 
me chamou atenção quando ela se refere 
à chegada de sua mãe para morar em 
Sede Capela e afirma que talvez alguns 
leitores ainda se lembrem dos contos de 
sua mãe intitulados O caminho de vida 
de uma mulher alemã por três mundos, 
exilados na Sibéria, a Muralha Cinzenta, 
A Gretel Bruxa e assim por diante. Como 
eu nunca havia ouvido sequer falar 
desses contos e nem da sua publicação, 
fiquei especialmente curioso e comecei 
a procurar. Meu interesse principal era 
o livro “Durch Drei Welten” porque eu 
pensava que na medida em que fosse 
uma espécie de autobiografia, ele poderia 
também conter muitas informações e 
reflexões que seriam úteis para uma 
pesquisa que eu estava e ainda estou 
desenvolvendo sobre a formação da 
identidade da mulher cristã católica na 
colonização alemã do sul do Brasil”. 

Conforme o pesquisador, não foi 
nada fácil encontrar essas obras. Tentou 
comprá-la nos sites da Estante Virtual, 
na Amazon e procurou por pistas em 
muitos sites e arquivos da internet, 
sempre sem sucesso. Então entrou em 
contato com conhecidos que moram na 
Alemanha, mas não obteve êxito. Lançou 
um apelo aos amigos das redes sociais 
e nada. Até que se lembrou de consultar 
o professor Marco Aurélio Werle, natural 

de São João do Oeste, que estudou na 
Alemanha e atualmente  é professor na 
USP. Acolhendo seu pedido de ajuda, o 
professor Marco então entrou em contato 
com bibliotecas na Alemanha, sendo que 
teve um retorno dando conta que o livro 
existia, mas que só podia ser consultado 
presencialmente. Não havia possibilidade 
de fazer cópia em PDF. “Quando eu já 
estava pensando que não conseguiria o 
livro de jeito nenhum, eis que recebo um 
e-mail do professor Marco Werle notifi-
cando que um pesquisador que há dez 
anos já estava coletando informações 
sobre mulheres importantes da coloni-
zação do sul do Brasil, havia entrado em 
contato com ele, falando sobre esse livro. 
Então o professor Marco me passou o 
contato desse pesquisador, cujo nome é 
Beat Richard Meier, suiço que trabalhou 
40 anos em São Paulo e que atualmente 
está morando na Suiça. Então começou 
uma troca de e-mails com esse professor 
que já está durando 5 meses. Já troca-
mos em torno de 200 e-mails e o pesqui-
sador Beat Meier não só me enviou gene-
rosamente o livro da Josefine, página por 
página, como também transcreveu letras 
do alemão gótico para o alemão normal, 
o que me permitiu fazer a tradução do 
livro para o português. A ajuda do pesqui-
sador Beat Meier é extraordinária porque 
além do livro ele também já me passou 
muitos artigos escritos pela Josefine 
em jornais da Alemanha e também do 
Brasil. Mesmo sem conhecer Itapiranga 
pessoalmente, ele sabe muito mais sobre 
a nossa história do que a maior parte dos 
Porto Novenses”, afirma Eidt, que explica 
ainda que solicitou ao pesquisador suiço 
que enviasse um texto explicando a 
origem de seu interesse pela obra da 
Josefine. Beat Meier, generosamente 
atendeu o pedido e a explicação segue 
na sequencia. 

Anton, Antônia e 
Josefine Wiersch

Um dos periódicos de língua 
alemã em que Josefine 
escreveu foi o Deutsche 
Hausschatz da Alemanha

Não sou historiador, 
mas entusiata de história e 
historinhas. Alfabetizei por 
três décadas crianças em 
alemão na Escola Suíço-
-Brasileira de São Paulo. Foi 
lá que o historiador suíço, Dr. 
Beat Hodler, procurou por 
e-mail informações sobre 
Marie Munzinger. Esta se 
formou professora na es-
cola sobre qual o Sr. Hodler 
escreveu o livro Junge 
Schule – lange Geschich-
te. Consegui vários livros 

didáticos de Marie graças a 
estantevirtual.com.br. Em 
troca recebi, do meu xará, 
informações a respeito dela, 
noiva de Dr. Ulrich Neff no 
interior de Estrela RS e aju-
dando na clínica do médico. 
Quase simultaneamente 
chegou a família Wiersch 
dos Estados Unidos, e o 
doutor se casou com a filha 
mais velha destes novos 
imigrantes. A ex-noiva, de-
cepcionada, mudou-se para 
Rio de Janeiro, bradando 
que Josefine havia intervido 
a favor da filha Margot. 
Coisas da vida!

Foi aí que pela primeira 
vez tomei conhecimento 
de Josefine e logo graças 
ao mar de informações 

acessíveis, comecei surfar 
cada onda que prometia 
novidades sobre ela e o 
site buchhai.de me deixou 
colecionar muitas fontes. 
Me “apaixonei” por ambas, 
Marie e Josefine. Marie nas-
cida na Hungria, crescida e 
formada na Suíça, profes-
sora particular na China, 
atravessou a Russia na volta 
para Suíça, onde lecionou 
ainda alguns anos numa 
escola pública até acom-
panhar o Dr. Neff ao Brasil. 
Josefine nem menos cora-
josa, trabalhou em Londres, 
lecionou na Cotê d´Azur, 
na ilha de Córsega e na 
Russia polonesa, depois se 
casou na Alemanha e mais 
tarde ainda se aventurou 

por 13 anos em Cincinnati, 
antes de “se cruzaram as 
espadas“ entre as duas no 
vale do Arroio da Seca. Duas 
educadoras fascinantes, 
mas em primeiro lugar mu-
lheres fortes! Elas deixaram 
relatos em diversos meios 
que nos permitem nos me-
termos em suas vidas, quer 
elas gostem ou não. Segui 
as pegadas de Josefine do 
berço ao tumulo, assim co-
nhecendo também a história 
e algumas historinhas de 
Porto Novo.

Fico muito feliz nesta 
caminhada virtual ter 
encontrado o Valdir Eidt e de 
colocar todo meu material, 
colecionado durante os 
últimos 8 anos, a disposi-

ção dele para lapidar esta 
joia preciosa. Se a Josefine 
dominou, não só o alemão, o 
francês, o inglês e um pouco 
o português, mas também 
as manchetes e se meteu 
na vida porto-novense, 
sendo apenas uma destas 
mulheres que contribuíram 
com seu amor, trabalho 
braçal e sua fé, o que hoje é 
Itapiranga. 

Uma outra semente 
plantei em St. Wendel 
(Alemanha), onde Josefine 
morou durante dois anos, 
ainda criança, no castelinho 
que era da sogra da rainha 
Victoria de Inglaterra. Mandei 
para Roland Geiger, histo-

riador e guia desta cidade, 
o que Josefine conta sobre 
os tempos de lá. Em troca 
ganhei alguns documen-
tos preciosos. Roland está 
pensando em reeditar o livro 
Durch drei Welten e juntar 
algo do livro Pioniergeist, der 
Väter Erbe de Maria Wiersch 
Rohde, filha de Josefine. 

Um agradecimento 
merece também o Instituto 
Martius-Staden em São 
Paulo com seu acervo imen-
so sobre a imigração alemã 
no Brasil. No youtube se 
acha desta instituição: Dicas 
genealógicas, veja:  www.
youtube.com/watch?v=-
-j_3ZuT-Y14 

COMO JOSEFINE SE 
METEU NA MINHA VIDA

Beat Richard Meier 
Professor suíço, 
aposentado

Gravura feita pelo filho Guilherm
e José M

eier

Valdir Eidt 
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Cavalo encilhado só passa uma vez! 
A professora Drª Vânia Lisa 

Fischer Cossetin, do programa 
de doutorado em Educação 
nas Ciências da UNIJUÍ, 
orientadora da pesquisa que 
envolve a obra da Josefine, 
ficou muito bem impressionada 
com os textos que a Josefine 
escreveu sobre temas morais e 
educacionais nos periódicos de 
língua alemã. A professora evita 
fazer juízos definitivos sobre 
os textos, mas trabalha com 
algumas hipóteses de inter-
pretação. “Muito vanguardista 
para a sua época!! Esta mulher 
deve ter criado muito alvoroço 
à época. É bastante ambígua 
e até paradoxal a posição de 

Josefine, porque ela defende 
as mulheres e as valoriza, em 
contrapartida não anui à sua 
emancipação e liberdade. No 
fundo, valoriza para bem con-
servá-las onde estão e no papel 
que lhes foi legado por outrem, 
seja este a cultura, a religião, 
o marido, a comunidade, ou 
todos eles juntos. Não deixa 
de ser um discurso feminista, 
ainda que enviesado”. Vânia 
também valoriza o caráter iné-
dito do material e o considera 
como um excelente testemu-
nho do que era a educação das 
mulheres naquela época. Sobre 
o estilo e também a energia que 
os textos de Josefine transmi-

tem, a orientadora afirma: “É 
mesmo impressionante a sua 
capacidade argumentativa e 
persuasiva. Muitas orientações 
que ela apresenta nós mesmos 
facilmente concordaríamos, 
como por exemplo a respeito de 
tudo o que pode uma criança 
aprender enquanto brinca, 
ainda que de boneca, costuran-
do suas roupas, ajudando nos 
pequenos afazeres domésticos, 
etc. Seus argumentos, portanto, 
não são de todo refutáveis. O 
que ela oculta, a meu ver, é que 
esta educação rica e ampla tem 
uma finalidade que depõe con-
tra a própria mulher. Coloca-a 
numa espécie de brete, porque 

a responsabiliza, quase exclu-
sivamente, pela manutenção 
da cultura comunitária”. Para a 
professora, Eidt não deve perder 
a oportunidade de explorar a 
fundo esse material: “Como diz 
minha mãe: "O cavalo encilha-
do só passa uma vez na vida”! 
Por isso, Valdir jamais poderia 
perder essa oportunidade ímpar 
de acolher estes escritos e tirar 
deles todo o sentido histórico, 
cultural e formativo que eles 
oferecem a fim de contribuir 
para a fundamentação de sua 
tese, a qual já prenuncia ser não 
só um trabalho autoral e inédito, 
mas, sobretudo, de inquestioná-
vel valor acadêmico e social!” 

Professora Vânia 
Lisa F. Cossetin

Os ditados populares quase 
sempre tem uma sabedoria já testada 
e comprovada. Me lembro de um que 
diz mais ou menos assim: “ninguém 
tem tão pouco que não possa dar 
nada e ninguém tem tanto que não 
possa receber alguma coisa”. Então 
hoje estou dando uma coisa para os 
que leem estas linhas. É um presen-
te. Como são muitos os presentea-
dos, não sei se vai agradar a todos. É 
um risco de quem presenteia. Mas, 
como é um presente cada um faz 
com ele o que quiser. Mas não é um 
presente apenas meu. É um presente 
que recebeu contribuições de muitas 
pessoas. Então é um presente coleti-
vo que é dado aos leitores e aprecia-
dores da história. Aos que amam a 
leitura e reverenciam os escritores.

Então vamos direto ao assunto. 
Nos primeiros anos da Colonização 
de Porto Novo, mais precisamente 
por volta do natal de 1930, chegou 
à Sede Capela, Itapiranga, o casal 
Anton e Josefine Wiersch. Vinham 

de Estrela, Rio Grande do Sul, para 
onde haviam emigrado em 1920, ou 
seja, há exatos 100 anos. A história 
desse casal, em especial, a história 
da Josefine é digna de admiração e 
respeito. Desde jovem se mostrou 
uma observadora perspicaz, uma 
apaixonada pela natureza e pela poe-
sia, uma amante da vida e da Heimat 
Alemanha, uma católica convicta, 
uma aventureira incansável e curiosa, 
uma mãe adorável e zelosa, uma 
liderança forte e ativa e uma escritora 
potente que expressou seus pensa-
mentos e ideias em artigos e poemas 
publicados nos periódicos de lingua 
alemã  seja na própria Alemanha, 
seja nos outros países onde viveu. 
Josefine viveu os últimos dez anos 
de sua vida em Sede Capela e nessa 
edição publicamos uma matéria 
especial sobre sua trajetória de vida. 

Apesar da grandeza da sua obra, 
Josefine é pouco conhecida dos 
historiadores da colonização alemã 
no Brasil. Ainda há descendentes 

vivos da Josefine. Muitos deles não 
conhecem a história da sua ancestral, 
assim como os próprios historiadores 
da região conhecem muito pouco. 
Penso que é um patrimônio do qual 
todos nós deveríamos nos orgulhar. 
Eu não creio que seria pedir demais 
que no futuro se criasse um monu-
mento que fizesse menção à essa 
grande personagem da colonização 
alemã não só no Brasil, mas no 
mundo inteiro. O legado da Josefine 
é ainda maior quando considera-
mos que ela era uma mulher e que 
produziu sua obra num contexto 
histórico ainda mais patriarcal do que 
o atual. Como cheguei a essa obra 
e as pessoas que contribuíram para 
que isso fosse possível, está descrito 
na matéria que o Jornal Expressão 
produziu sobre o assunto. 

Na medida em que ainda vivem 
algumas pessoas idosas que convi-
veram com as filhas de Josefine nos 
meados do século passado, pode ser 
que ainda surjam novos documentos 

que ajudem a elucidar a história da 
família Wiersch e descendentes. Ne-
nhuma pesquisa se faz sozinho. Para 
que pudesse reunir as informações 
e fotografias que tornaram possível 
essa matéria, contei com a colabora-
ção generosa de muitas pessoas, às 
quais quero agradecer. Em primeiro 
lugar ao professor Marco Aurélio 
Werle que me colocou em contato 
com Beat Richard Meier; quero 
agradecer também aos professores 
Nelcir Grasel, ao meu irmão Paulino, 
Dirce Drebel Sehnen, Elaine Schuck 
Rambo, Arthur Blásio Rambo, aos 
descendentes da Josefine, Lucila 
Schickling Klauck, Yuric Neff e Mar-
got Alice Neff que colaboraram com 
documentos, fotos e depoimentos. 
Agradeço ainda ao Jornal Expressão 
pelo interesse na publicação desse 
material que tem um valor histórico 
ímpar. Peço desculpas se esqueci al-
guém. Ainda há um longo percurso a 
ser feito e novas descobertas deverão 
ser realizadas.  

UM PRESENTE PARA ITAPIRANGA

Sal a gosto

Valdir Eidt 
valdireidt@gmail.com
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Através de Três Mundos 
A obra principal de Josefine, 

pouco conhecida no Brasil e com tra-
dução ainda  não publicada, é “Durch 
Drei Welten” na qual a memorialista 
descreve as suas vivências em todos 
os lugares em que viveu. O livro foi 
publicado na Alemanha em 1936. Na 
época Josefine morava em Sede Ca-
pela, mas a redação foi feita durante 
toda a sua vida, conforme as experi-
ências eram vividas. Josefine fazia as 
anotações em um diário que levava 
consigo em suas viagens. Durante a 
1ª guerra mundial, quando morava 
nos Estados Unidos, teve de esconder 
seu diário no subsolo da casa porque 
todos os escritos em alemão eram 
confiscados e destruídos pelo gover-
no americano. Muitas partes do diário 

foram publicadas em forma de artigos 
em jornais e periódicos de língua 
alemã. Até agora o destino do diário 
de Josefine é um mistério. “É um 
tesouro que talvez esteja com alguém 
aqui em Itapiranga, pois foi aqui que 
Josefine viveu seus últimos anos e 
a casa onde morava ainda existe em 
Sede Capela e ainda é habitada”. Eidt 
trabalha com a hipótese de que as 
ideias de Josefine, os valores e cren-
ças que defendia estão em consonân-
cia com o que alguns historiadores 
eminentes da colonização alemã no 
sul do Brasil, como Lúcio Kreutz e 
Arthur Blasio Rambo, denominam 
de “projeto de restauração católica”, 
que foi um movimento liderado pela 
Companhia de Jesus que tinha como 

propósito a restauração dos valores 
do cristianismo anterior à reforma 
luterana. “Basicamente a restauração 
católica se orientava por valores anti-
-iluministas e antiliberais. Contrapu-
nha-se ao individualismo e valorizava 
a tradição, a história de cada povo, o 
nacionalismo em oposição ao cos-
mopolitismo iluminista. Os valores do 
catolicismo restaurador estavam em 
consonância com o romantismo que 
era um movimento literário presente 
nos principais países Europeus que 
não possuía uma identidade fecha-
da e que oscilava entre protestos 
agudos contra os valores burgueses, 
liberais e a maquinização capitalista 
e, por outro lado, se refugiava numa 
espécie de mistificação e idealiza-

ção do passado medieval”, explica o 
pesquisador. 

Para Eidt, na obra de Josefine es-
ses elementos são visíveis. A escritora 
expressa sentimentos ambíguos em 
relação ao “progresso” do capitalismo 
que festeja por um lado e lamenta por 
outro. Além disso, Josefine mostra ser 
profundamente apaixonada pela sua 
Heimat Alemanha, que considera ter 
sofrido muitas injustiças por parte das 
nações inimigas. Eidt argumenta que 
ainda não se sente suficientemente 
esclarecido sobre o pensamento da 
autora para extrair conclusões defi-
nitivas e que prefere não emitir juízos 
de valor antes de encontrar mais 
subsídios e de refletir cuidadosamen-
te sobre o material já disponível. 

Josefine e Anton Wiersch tiveram 
3 filhas: Margot, Maria e Antônia. 
Todas as três nasceram em Trier 
na Alemanha. Quando ainda eram 
crianças, os pais emigraram para os 
Estados Unidos onde moraram por 
13 anos entre 1907 e 1920. Viveram, 
portanto, nos Estados Unidos nos 
anos que antecederam a primeira 
guerra mundial e também nos anos 
em que ela transcorreu (1914-1918) 
sendo que dois anos após seu término 
resolveram migrar para o Brasil, 
mais precisamente para a cidade de 
Estrela, RS, onde morava Matilde, a 
irmã de Josefine que tinha emigrado 
há 30 anos. Quando Anton e Josefine 
vieram ao Brasil, as três filhas ainda 

eram solteiras e um dos propósitos da 
Josefine era encontrar bons casa-
mentos para as filhas, coisa que nos 
Estados Unidos não era fácil uma vez 
que havia um sentimento muito forte 
de aversão pelos alemães, causado 
pela primeira guerra mundial quando 
os EUA se aliaram aos países euro-
peus, inimigos da Alemanha.

A EDUCAÇÃO DAS FILHAS

Josefine Wiersch escreveu muitos 
artigos e crônicas em diversos perió-
dicos de lingua alemã e de orientação 
cristã e católica. Embora não tivesse 
formação universitária, em sua juven-
tude, Josefine havia sido professora 

particular na casa de várias famílias de 
classe social alta em diversas cidades 
européias. Seus textos tem um cunho 
reflexivo e uma pretensão educacional. 
A rica experiência de vida que havia 
adquirido em suas andanças pela Eu-
ropa a tornaram apta para aconselhar 
a juventude da época e ela o fazia atra-
vés do principal meio de comunicação 
da época, os periódicos impressos. Na 
Alemanha havia um periódico cha-
mado “Deutsche Hausschatz”, onde 
Josefine publicou vários artigos. Em 
um deles escreveu: “Cada mãe deveria 
assumir como um dever sagrado fazer  
com que a educação de suas filhas 
lhes desse uma correta direção de 
vida, uma educação que lhes desse a 

Josefine Wiersch – Durch drei Welten – London  –  Transcrição do alemão gótico - Beat Richard Meier  - Trad. Valdir Eidt  

 
 

                                           London 
 
Ein Jahr bevor wir Luxemburg verliessen, machte ich eine 
Reise nach London. Der Schnellzug Luxemburg-Brüssel – 
Ostende verliess abends 11 Uhr die Station Luxemburg. – 
 
Es war ein unerfreulicher Herbstabend des Jahres 1878, als 
ich mit meinem Vater ein Abteil 1. Klasse dieses Zuges 
bestieg. In rasendem Tempo ging es dann in die weite Welt. 
Es war meine erste grosse Reise, das Vöglein war flügge 
geworden. Ich hatte durch Vermittlung von Bekannten die 
Stelle einer französischen Korrespondentin in London 
angenommen. Mein Vater hatte in seiner Stellung vielfach 
Gelegenheit, den grossen Exporthäusern gefällig zu sein. 
Die Warensendungen, die mit der Saarbrücker- und Rhein-
Nahe-Bahn ankamen und durch Luxemburg und Belgien 
nach Holland und England gingen, oder umgekehrt von 
dort kamen, mussten in Luxemburg übernommen werden. 
Das ging alles durch meines Vaters Hand. War eine 
Sendung sehr eilig, so lag es an ihm, für sofortige Umladung 
zu sorgen, was für die betreffenden Firmen oft von 
grossem Vorteil war. Auf diese Weise lernte er viele grosse 
Geschäftshäuser des In- und Auslandes kennen, und es war 
leicht für mich, in einem dieser Häuser eine zusagende 
Stellung zu erhalten. Mein Sinn ging ja in die weite Welt, 
um überall Gottes Wunder zu schauen. Mein Vater wollte 
mich bis Ostende begleiten, und so fuhren wir beide mit 
Freifahrtscheinen 1. Klasse nach Ostende. Die 
französischen und 

                                         Londres 
 
Um ano antes de deixarmos Luxemburgo, fiz uma viagem a 
Londres. O trem expresso Luxemburgo-Bruxelas - Ostende 
saiu da estação de Luxemburgo às 11 horas da noite. –  
 
Foi uma noite desagradável de outono em 1878 quando 
meu pai e eu embarcamos em um compartimento de 
primeira classe neste trem. Então, em uma velocidade 
vertiginosa fomos para o grande mundo. Foi minha 
primeira grande viagem, o passarinho tinha crescido. 
Através da intermediação de conhecidos aceitei o cargo de 
correspondente francesa em Londres. No exercício de seu 
cargo, meu pai teve muitas oportunidades de agradar as 
grandes empresas exportadoras. As remessas de 
mercadorias que chegavam com a linha Saarbrücker- e 
Rhein-Nahe-Bahn e iam de Luxemburgo e Bélgica para a 
Holanda e Inglaterra, ou vice-versa, tinham que ser aceitas 
em Luxemburgo. E isso tudo passava nas mãos do meu pai. 
Se uma remessa era muito urgente, cabia a ele 
providenciar a recarga imediata, o que muitas vezes era 
uma grande vantagem para as empresas envolvidas. Desta 
forma, ele conheceu muitas grandes casas comerciais no 
país e no exterior, e foi fácil para mim conseguir uma 
posição atraente em uma dessas casas. Minha mente foi 
para o grande mundo para ver os milagres de Deus em 
todos os lugares. Meu pai quis me acompanhar até Ostend, 
então nós dois embarcamos com bilhetes grátis de 
primeira classe. As companhias belgas e francesas,  

 

 

Filhas atraíram Josefine para Sede Capela 

Antônia (esquerda), Maria 
(centro) e Margot (direita).
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capacidade de andar com as 
próprias pernas e lhes asse-
gurar uma posição na vida”.  
Josefine escreveu estes artigos 
quando tinha pouco mais de 
20 anos de idade, ainda não 
era casada e estava decidida 
a percorrer o mundo para “ver 
em toda a parte os milagres 
de Deus”. Mas aquilo que 

ela escrevia para aconselhar 
os outros também servia de 
orientação para a própria vida e 
em toda a sua obra sempre faz 
menção à educação que deu 
às filhas. Quando investigamos 
sobre a trajetória de vida das 
filhas de Josefine, observamos 
que o propósito educacional de 
sua mãe foi realizado com su-

cesso, pois as três alcançaram 
papel de destaque nos meios 
onde viveram e, o que também 
é mais um sinal do sucesso de 
sua educação é o fato de terem 
sempre permanecido unidas, 
ao ponto de haver registros de 
seus encontros quando já esta-
vam na terceira idade e viviam 
em lugares diferentes.

Esquerda, Margot; centro 
(Maria) e direita (Antônia).

A esposa do primeiro médico de Itapiranga
Quando começou a coloniza-

ção de Porto Novo, as três filhas de 
Josefine e Anton vieram para Sede 
Capela. A mais velha, Margot se 
casou com o Dr. Ulrich Neff, suiço 
de nascimento e primeiro médico de 
Porto Novo. Embora fosse profes-
sora de formação, Margot havia 
trabalhado como enfermeira com  o 
Dr. Neff em Estrela no Rio Grande do 
Sul. Antes de se casar com Margot, o 
Dr. Neff era noivo de Marie Mun-
zinger, escritora de livros didáticos, 
que conforme o pesquisador Beat 
Richard Meier, se mudou para São 
Paulo após o término do noivado 
bradando que Josefine havia inter-
vido a favor da filha no noivado com 
o Dr. Neff. 

A AVÓ QUE SE TORNOU 
INSPIRAÇÃO 

Margot Wiersch e o Dr. Ulrich 
Sebastian Neff, tiveram só um filho, 
chamado Ulrich Francisco Neff que 
se casou com Geni Johansson Neff. 
Conseguimos contato com Margo 
Alice Neff, filha desse casal. Margo 
Alice mora em Porto Alegre e sua 
mãe, Geni que está com 90 anos 
de idade ainda é ativa e lúcida. A 
nora do Dr. Neff comentou que teve 
bastante convivência com as irmãs 
de sua mãe, a Maria e a Antônia. 
Disse que Maria teve três filhos: 

a Daniela, a Mirian e o Wolfgang. 
Nós não conseguimos contato com 
nenhum descendente de Maria, mas 
sabemos muito sobre ela através de 
seu livro “Espírito Pioneiro”. 

Quanto ao seu sogro, Dr. Ulrich 
Neff, Geni disse que tinha um 
temperamento forte, muitas vezes 
marcado pelo mau humor, mas que 
tinha um bom coração e era muito 
caridoso. Margo Alice, destaca que 
teve uma vivência muito intensa com 
sua avó Margot durante a infância 
e que possui um negócio em Porto 
Alegre que é uma homenagem à 
sua avó: “Margot Tricot”. Ela afirma: 
“Tive uma infância especialmente 
feliz dos 3 aos 8 anos, quando 
minha avó Margot Wiersch Neff que 
havia ficado só em Porto Novo após 
o falecimento de meu avô, Ulrich 
Sebastian Neff,  veio morar conosco 
em Porto Alegre. Hoje também sou 
avó e as lembranças do quanto 
minha Grossmama era presente, 
dedicada e afetuosa comigo servem 
de modelo para que eu tente ser tão 
boa assim para o meu neto. Pelo fato 
de minha avó ter tanto significado 
em minha vida, sempre me interes-
sei muito por ela e por todos meus 
antepassados. Mas assim como 
meu avô,  meu pai também foi uma 
pessoa bastante reservada e pouco 
nos contava sobre sua história. 

Mas agora, em 2020, tive a 

grata surpresa de saber sobre a 
vasta pesquisa de Valdir Eidt acerca 
de minha bisavó Josefine Wiersh, 
trazendo-me histórias e informações 
em sua maioria desconhecidas por 
mim e que trazem em seu contex-
to, informações de minha querida 
Grossmama. E para completar o 
belo presente que tenho recebido, 
colocou-me em contato com o Sr. 
Meier (suíço que viveu mais de 30 
anos no Brasil) que além de pesqui-
sar sobre a história de minha bisavó 
Josefine,  desenvolveu um interesse 
por meu avô também nascido na 
Suíça onde iniciou sua carreira de 
médico. Apesar de eu e meus irmãos 
não termos convivido com nosso avô 
(faleceu no ano em que nasci), seu 
legado influenciou com certeza meu 
irmão Francisco Sebastião Neff que 
tornou-se ótimo médico também. 

Então,  é difícil expressar a sa-
tisfação que sinto em poder reativar 
lembranças que tenho de minha 
Grossmama, porém com um colorido 
muito mais intenso a partir de infor-
mações até então desconhecidas 
por mim. 

Isso simplesmente aquece a 
alma e me liga ainda mais aos meus 
antepassados,  dando-me a sen-
sação de poder honrá-los de forma 
mais plena. Obrigada de coração”. 

Margo Alice (esquerda), Geni 
(centro) e as filhas de Margo Alice. 
Todas moram em Porto Alegre

Foto Dr. Ulrich Neff e esposa 
Margot Wiersch

Propaganda da clínica 
do Dr. Neff em Estrela, RS
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A primeira historiadora, a filha do meio, Maria

A primeira professora de Sede Capela

Infelizmente não 
conseguimos contato 
com nenhum descenden-
te de Maria Rohde, a filha 
do meio de Josefine. Ela 
era casada com Carlos 
Rohde, que foi durante os 
primeiros anos o diretor 
do Volksverein, núcleo de 
Sede Capela. Este casal 
teve três filhos: Wolfgang, 
Mirian e Daniela.  Maria é 
mais conhecida das filhas 
de Josefine, graças ao 
livro de sua autoria “Es-
pírito Pioneiro – herança 
dos antepassados” que 
retrata o dia a dia dos 
primeiros 25 anos da 
colonização de Itapiranga. 

Maria chegou em 
Itapiranga em dezembro 
de 1926. Na época, em 
Estrela no RS, onde Maria 
morava com os pais, 
havia rumores de que 
os colonizadores tinham 
sido atacados por um 
bando de revolucionários, 

chefiados por um tal de 
Leonel Rocha. Então ela 
decidiu ir atrás de seu 
marido Carlos já estava 
na região desde março 
daquele ano e já tivera 
tempo de construir a casa 
onde o casal moraria. O 
primeiro filho ficou aos 
cuidados dos avós: “Eu 
não aguentava mais a in-
certeza. Nosso menininho 
de apenas 1 ano, ficaria 
aos cuidados carinhosos 
de seus avós e a partida 
foi marcada para o dia 10 
de dezembro”. Quando 
depois de alguns dias 
de viagem, finalmente 
chegaram através do Rio 
Uruguai em Sede Capela, 
o “capitão” do barco 
falou para ela: “A senhora 
vê ali, adiante? Lá está 
a bela casinha que o 
próprio Rohde construiu. 
Rapidamente meu olhar 
havia captado a imagem, 
encantada e emocionada 

demais, eum comple-
mentava em meu íntimo 
– ‘construi para mim’. 
Será que ele pressentia 
que eu estava tão próxi-
ma, que via, com olhos 
radiantes, pela primeira 
vez, a imagem do que 
viria a ser meu novo lar? 
Eu estava tão excitada e 
chorava de pura alegria 
(...) Nos braços ele me 
carregou, por cima dos 
troncos, pelo caminho 
acima, até a casinha”. 

A filha caçula de Josefine, Antônia, 
foi casada com Carlos Schikling (foto 
abaixo), primeiro agrimenssor de Porto 
Novo, responsável pela demarcação 
dos lotes que foram disponibilizados 
para a venda pela companhia coloni-
zadora Volksverein. Antônia, que tivera 
formação universitária nos Estados 
Unidos, era professora formada e 
foi também a primeira professora de 
Sede Capela. Já seu marido Carlos 
Schickling, foi convocado pelo governo 
alemão a servir como piloto de caça 
durante a segunda guerra, quando 
estava na Alemanha para fazer um 
tratamento de saúde. Conforme as in-
formações oficiais da época, seu avião 
foi abatido em combate na URSS. 

BISNETA NÃO SABIA QUE 
JOSEFINE ERA ESCRITORA 

Lucila Schikling Klauk, é filha 
de José Schikling e neta de Antônia 
Wiersch Schikling, filha mais nova de 
Josefine Wiersch e primeira professo-
ra de Sede Capela. Atualmente Lucila 
mora em Dom Armando,  distrito que 
pertence ao município de Missal no 
Paraná. Lucila nasceu e morou em 
Sede Capela até a idade de 8 anos, 
quando seu pai José se mudou para 
Missal. Conforme Lucila, ela teve 
uma convivência bem próxima com 
sua “Oma” nos primeiros anos de 
sua infância. Disse que as principais 
lembranças são dos dias festivos 
como páscoa e natal quando sua avó 
ajudava a ornamentar a Igreja. Embora 

não tenha sido aluna da sua avó, Lucila 
lembra que ela sempre lhe cobrava 
as lições de matemática enquanto 
costurava. “Até que eu não sabia o 
que ela pedia, eu não podia brincar”. 
Disse que na casa da vovó tinha três 
quartos: um em que ela dormia, outro 
usava para costurar e outro para pintar. 
Sentada em sua cadeira de balanço 
Antônia gostava de contar histórias 
como “Chapeuzinho Vermelho” e 
“João e Maria” para as crianças. 
Também pintava. Lucila diz que seu 
pai José chegou a vender quadros 
pintados pela avó Antônia. Ela também 
tinha uma biblioteca com muitos livros 
escritos em alemão, francês e inglês. 
Lucila acredita que os livros da avó te-
nham sido doados para a biblioteca de 
Missal. Como conviveu bastante com 

Esquerda (Antônia); 
Centro (Maria); dir 
(Margot) - ao fundo, 
Daniela (filha de 
Maria) e Carlos Rohde 
(marido de Maria) Casa de Carlos e Maria Rohde

Na primeira gravura: 
a casa do Dr. Neff foi 
convertida em casa de 
repouso dos Religiosos 
Jesuítas. Ao lado o 
hospital onde o Dr. Neff 
atendia

Antônia Wiersch
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a avó durante a infância, Lucila diz 
que a acompanhava também 
nas visitas que Antônia fazia 
ao cemitério de Sede Cape-
la, onde estão enterrados os 
bisavós de Lucila, Anton e 
Josefine Wiersch e onde 
também está enterrado um 
dos filhos de Antônia que 
morreu quando ainda era 
bebê. Perguntada sobre se 
sabia que sua bisavó Josefine 
tinha sido uma escritora reco-
nhecida em vários países, Lucila 
disse que desconhecia totalmente este 
lado da história da família. Mas lembrou de 
uma história que sua avó contava a respeito 
da bisavó. Disse que Anton Wiersch tinha 
uma bicicleta de três rodas que usava para 
fazer passeios com as filhas e também a 

José Schikling e sua 
noiva, Isabela Schuck

Antônia em Sede Capela 
- ao fundo se vê o rio 
Uruguai

Túmulo de Antônia 
Schickling no Paraná

Carlos Schickling

esposa. Então um dia 
quando Anton e Jose-

fine andavam na bici-
cleta, uma mocinha 
apareceu na porta 
da casa gritando: 
“Mama, Mama, 
komm schnell, die 
dicke Saue sitzt 
auch darauf” (Mãe, 

mãe, venha rápido, a 
porca gorda também 

está sentada em cima). 
Depois daquele dia, Jose-

fine, que era uma mulher gorda, 
nunca mais andou de bicicleta. 
Lucila diz que Antônia contava essa 
história engraçada sobre a Josefine. 

Sobre a sua avó Antônia, Lucila 
sabia ainda que ela era casada com 
o agrimensor Carlos Schickling e 
que por um período de 3 anos o 
casal morava na Alemanha onde 
tinham sociedade com os irmãos 
de Carlos Schickling em uma 
fábrica de queijos, mas Antônia 
não se acertava muito bem com 
os cunhados e, por isso, optou por 
retornar ao Brasil. Disse ainda que 
um dia Antônia recebeu pelo correio 
dois objetos, um relógio e uma 
bússula que teriam sido enviados 
pelo governo alemão como sendo 
objetos pessoais de Carlos Shickling 
que teria sido abatido durante a 2ª 
guerra mundial, pilotando um caça 
alemão. Depois disso, Antônia pas-
sou a receber uma pensão do gover-
no alemão. Lucila lembra ainda que 
Antônia não gostava de falar sobre a 
família de seu marido e que sempre 
que alguém tocava no assunto, ela 
apenas chorava. No final da década 
de 1960, José Schickling se mudou 
para Missal, no Paraná e Antônia o 
seguiu para lá. José Schickling se 
casou com Isabela Schuck e esse 
casal teve 8 filhos, sendo cinco 
homens e três mulheres.  Lucila é 
uma das filhas do casal e um dos 
seus irmãos mora no Paraná, um 
no Mato Grosso, três no Pará e um 
em Roraima. Um dos seus irmãos 
faleceu num acidente na proprieda-
de quando tinha 18 anos.   

UMA MULHER INSPIRADORA!

Assim a professora Elaine Schu-
ck Rambo define o que Antônia 
Wiersch representa para ela. A pro-
fessora Elaine contribui muito para 
tornar essa matéria possível pois 
consegui contatos com descenden-
tes de Antônia Wiersch Schickling, 
que forneceram informações e 
fotografias da família Wiersch. Para 
Elaine, Antônia  “é uma mulher 
encantadora, visionária e empre-
endedora. Conheci essa mulher, 
quando eu era muito pequena, 
através dos relatos orais de minha 
mãe Lúcia (em memória). Nos dias 
que antecediam a comemoração 
dos finados, íamos com a mãe no 
cemitério de Sede Capela limpar 
e decorar os túmulos com flores. 
Era sagrado colocar flores também 

para a Josefine 
e o Anton, seu 
marido, 
idealizador 
e primeiro 
morador 
do cemi-
tério da 
comu-
nidade e 
para o Dou-
tor Neff (gen-
ro de Josefine 
e Anton). Nestes 
momentos a minha 
mãe aproveitava para nos contar 
sobre essa família tão importante 
que morava em nossa comunidade. 
Tinham três filhas e de cada uma 
delas a minha mãe contava histó-
rias de vida, em especial da filha 
Antônia que era a sogra da minha 
tia Isabella Schuck (irmã de meu 
Pai José em memória). A Antônia 
foi a primeira professora da nossa 
comunidade. Mulher extraordinária, 
com muitas habilidades e compe-
tências. Destacaria a capacidade 
do desenho, da pintura, do teatro, 
da contação de histórias, da música 
(tocava violino e piano), do cinema, 
da leitura, do domínio de diferentes 
línguas, entre outras. Minha memó-
ria afetiva mais “viva” de Antônia, 
que é a vovó dos meus primos, é de 
um natal em família onde ela fez te-
atro de fantoches e cinema para as 
crianças. As três filhas de Josefine 
eram muito educadas e talentosas 
(Margot, Maria, Antônia). Mas, quero 
destacar de modo especial o livro 
de Josefine Wiersch, “Através de 3 
mundos”, que estou tendo o privilé-
gio de ler. Fez parte de nossa comu-
nidade essa mulher de renome, lida 
e reconhecida pelas suas escritas 
de referência, hoje pesquisadas por 
historiadores que trazem sua vida, 
história e conhecimentos, para que 
possamos conhecer, nos inspirar e 
motivar para o constante aprender e 
ensinar”. 

Perguntada sobre se 
sabia que sua bisavó 
Josefine tinha sido uma 
escritora reconhecida 
em vários países, Lucila 
disse que desconhecia 
totalmente este lado da 
história da família. Mas 
lembrou de uma história 
que sua avó contava a 
respeito da bisavó.

...”É uma mulher en-
cantadora, visionária e 
empreendedora. Conheci 
essa mulher, quando eu 
era muito pequena, atra-
vés dos relatos orais de 
minha mãe Lúcia.
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No tempo e no espaço - Viajando com Josefine

“Nenhuma leitura que eu havia 
feito até entrar em contato com o livro 
da Josefine havia me causado tão 
claramente a impressão de que ler é 
igual a viajar. Muitas vezes, durante 
a lenta leitura do livro, procurando o 
significado das palavras em alemão 
que eu não conhecia, que eram muitas 
por sinal, eu tinha a estranha impres-
são de já ter lido isto em algum lugar. 
Mas é certo que nunca eu havia lido 
esta obra. De onde e porque vinha tal 
impressão, isto eu não sei, mas tive 
uma identificação profunda com tudo o 
que a Josefine escreveu. Cada palavra, 
cada linha, cada página é como se eu 
estivesse junto dela, participando do 
acontecimento. Josefine Wiersch é 
certamente a pessoa que mais esteve 
em meus pensamentos em 2020. Pas-
sava várias horas por dia em contato 
com sua história e seus pensamentos. 
Chegava a sonhar com ela e sempre 
ficava animado quando abria minha 
caixa de correio e encontrava mais um 
e-mail, enviado pelo senhor Meier, com 
mais algumas páginas do  seu livro ou 
de seus artigos”. Assim o pesquisador 
resume a relação com a obra e a im-
pressão que esta lhe causou. Para que 
o leitor possa também aproveitar um 
pouco dessa viagem, segue um breve 
resumo dos lugares por onde Josefine 
andou e algumas das impressões que 
deixou registradas em seu livro.

AS MELHORES LEMBRANÇAS DA 
INFÂNCIA – ÀS MARGENS DO RIO 

RENO 

Josefine viveu sua infância com 
seus pais e 4 irmãos em Trier, na Ale-
manha. Seu pai era chefe da estação 
de trem e sua mãe uma campone-
sa. Quando descreve sua infância, 
Josefine enaltece principalmente a 
“Dämmerstündchen”, isto é, a “hora do 

crepúsculo”. Essa hora, quando já não 
era mais dia e ainda não era noite, era o 
momento em que a família de Josefine 
se reunia em uma rodinha para uma 
espécie de “momento família”. Era nes-
sa hora que se contava histórias, fazia 
brincadeiras, cantava e se colocava 
as fofocas em dia. Quando fala de sua 
mãe, Josefine afirma que “Ela tinha o 
dom de se entristecer com quem estava 
triste e se alegrar com quem estava 
alegre. Ela podia brincar e rir conosco 
como se fosse nossa companheira de 
brincadeiras mais animada. Daquelas 
horas do crepúsculo emanam memó-
rias que se assemelham iguais a contos 
de fadas, imagem por imagem”. 

A PRIMEIRA VEZ QUE OUVIU 
FALAR DO BRASIL

Josefine descreve com muitos 
detalhes esses econtros em família, 
quando as casas ainda não eram 
iluminadas à noite com energia elétrica  
e muitas famílias passavam o tem-
po criando seus próprios meios de 
distração. Foi assim que ela conheceu a 
história de seus ancestrais, contada por 
sua mãe e foi assim também que tomou 
conhecimento dos inúmeros contos de 
fadas que tanto apreciou na vida e que 
transmitiu para suas filhas e também 
para o público leitor de seus textos. Foi 
nesses encontros familiares durante a 

Bairro de Whitechapel, Londres onde Josefine  
trabalhou quando ainda era mocinha

Sua mãe, cujos irmãos 
haviam todos migrado 
para o Brasil, disse que 
eles haviam escrito em 
suas cartas que viviam no 
meio da floresta virgem 
onde os papagaios e os 
macacos viviam soltos e 
onde tinha tantas laranjas 
que se podia tratar para 
os porcos. 

Acima, Casa construída por Anton 
Wiersch no início da década de 1930. 
Atualmente a casa é habitada pelas 
irmãs Schonhals (ao lado)

Uma casa que tem história Quando chegaram em Sede Capela no final de 
1930, Anton e Josefine foram morar na casa do 
professor, já que sua filha Antônia era a professora 
de Sede Capela, mas conforme conta Maria Roh-
de em seu livro “Espírito Pioneiro”, logo foi cons-
truída uma nova casa para o casal. A connstrução 
dessa casa foi dirigida pelo próprio Anton, do alto 
de seus 78 anos de idade. “Foi realmente impres-
sionante observar, como o velho senhor, em seus 
últimos anos de vida, voltou a participar, ativa-
mente, do que acontecia ao seu redor. Ele sempre 
fora uma pessoa ativa. Assim, aqui, colocou a mão 
na massa e conduziu, ele próprio, a construção 
de sua nova e derradeira morada”, escreve Maria. 
Esta casa também foi usada por um curto período 
pelo Dr. Neff e sua esposa Margot Wiersch, 
conforme podemos ler no livro da Maria Rohde: 
“Opa e Oma ainda viveram um curto, mas feliz 
período conosco, quando deixaram sua casa para 
meu cunhado, que vinha se estabelecer como 
médico aqui, enquanto sua casa ainda estava em 
construção”. Quando Anton Wiersch faleceu, no 
domingo de pentecostes de 1933, Josefine morou 
mais um ano com a filha Maria e então voltou a 
morar na casa construída pelo marido: “Após a 
morte de papai, nossa amada Oma permaneceu 
conosco, por mais um ano, até voltar para sua 
própria casinha, na qual morava também, minha 
irmã mais nova, agora casada”. Isso quer dizer 
que a casa originalmente construída para ser a 
moradia de Anton e Josefine, passou a ser a casa 
de Antônia e seu marido Carlos Schickling. Esta 
casa até hoje está perfeitamente  conservada e é 
habitada pelas irmãs Schonhals.
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hora do crepúsculo que Josefine ouviu 
pela primeira vez falar do Brasil. Sua 
mãe, cujos irmãos haviam todos migra-
do para o Brasil, disse que eles haviam 
escrito em suas cartas que viviam 
no meio da floresta virgem onde os 
papagaios e os macacos viviam soltos e 
onde tinha tantas laranjas que se podia 
tratar para os porcos. Josefine, que 
tinha comido uma goma de laranja uma 
única vez na vida, quando o pai havia 
trazido uma e dividido entre todos os 
irmãos, diz que lhe parecera um pecado 
tratar laranjas para os porcos e que 
“O Brasil se nos afigurava como um 
paraíso celestial cheio de Papagaios,  
macacos e laranjas”.

UM INCIDENTE DIVERTIDO

Pelo que se lê no livro de Josefine, 
ela foi uma criança muito atenta, curiosa 
e participativa. Sendo assim, se desta-
cava na Escola. Em Kirn, onde a família 
morou por algum tempo porque o pai 
era chefe da estação de trem, havia o 
costume de honrar os alunos que rece-
biam as melhores notas com o direito 
de passar a bandeja da coleta no culto 
dominical. Então Josefine também 
conquistou essa honra e aparentemen-
te considerou a mesma uma grande 
responsabilidade. Mal dormiu naquela 
noite e de manhã na Igreja, ficou atenta 
para que na hora do sinal, que era dado 
por uma senhora chamada Regina, 
pudesse passar pelos fiéis com sua 
bandeja e receber as doações. Já na 
primeira doação, uma moeda, Josefine 
se descuidou num degrau e a moeda 
caiu tendo rolado por todo o corredor 
da Igreja e ela saiu em perseguição da 
moeda enquanto os fiéis se acotovela-
vam rindo baixinho. 

ST WENDEL 

Quando Josefine tinha 8 anos, seu  
pai foi trasferido para a cidade de St. 
Wendel. É então que começa a vida 
de peregrinação do pequeno “pássaro 
migratório alemão”. Nessa cidade a 
família de Josefine morou por 2 anos 
quando num acidente com cavalos o 
pai quebrou o tornozelo e,durante a 
recuperação desenvolveu uma infecção 
sanguínea que obrigou os médicos a 
lhe amputar uma das pernas. Como não 
podia mais exercer a função de chefe 
de estação e como na época não havia 
pensões por invalidez, ele foi transferido 
para Luxemburgo. 

LUXEMBURGO 

A família de Josefine chegou em 
Luxemburgo em maio de 1870, dois 
meses antes de iniciar a guerra Franco 
Prussiana, que teve como um de seus 
efeitos a unificação da Alemanha. A 
guerra era entre a Prussia, que era um 
principado independente que recebera 
apoio de outros principados germâni-
cos, e a França. Luxemburgo era um 
Estado independente também e, em 
tese neutro no conflito, mas Josefine 
argumenta que o povo de Luxemburgo 
não era neutro e torcia pela França, 

que saiu derrotada. Um dos irmão de 
Josefine se alistou no exército prussia-
no e serviu como “operador de telégrafo 
de campo”. Foi em Luxemburgo que 
Josefine aprendeu francês ainda na 
escola primária. Obteve o 2º lugar geral 
na Escola e a professora lhe fez uma 
homenagem dizendo o seguinte: “Esta 
é uma pequena alemã, que não fre-
quenta a nossa escola há muito tempo. 
Não faltou muito para que ganhasse 
também o primeiro prêmio em francês”. 

Mas em Luxemburgo, Josefine 
experimentou pela primeira vez um 
sentimento de ódio contra os alemães. 
Ela, como criança alemã, vivendo num 
país cuja população torcia pelos fran-
ceses, percebeu que até os professores 
odiavam a Alemanha. No livro, ela re-
sume seu sentimento com as seguintes 
palavras: “Nada fere mais o ânimo de 
uma criança do que a injustiça. Naquela 
época eu ainda não tinha um conceito 
sobre nacionalidade e política, não 
entendia nada de hostilidade nacional, 
só entendia que fui injustiçada por ter 
nascido alemã. Que eu estava sepa-
rava, que não pertencia ao país onde 
estudava, que entre meus colegas de 
escola apenas era tolerada. Com que 
amargura ouvi os insultos dirigidos à 
terra que era a minha casa e onde eu 
só tinha vivido coisas boas e belas. 
Algumas vezes cerrei meus pequenos 
punhos, e lutei sozinha quando as 
coisas ficaram pesadas demais para 
mim. Ninguém ficava do meu lado e eu 
sempre estava errada”.Sem ter amigos 
na Escola, Josefine passava suas horas 
de folga lendo : “eu lia tudo que podia 
colocar nas minhas mãos”. Em 1879, o 
pai de Josefine se aposentou e a família 
voltou para a Alemanha, mais precisa-
mente para Trier, onde Josefine havia 
nascido. 

LONDRES 

Em 1878, quando a família ainda 
morava em Luxemburgo, Josefine, 
com 18 anos de idade, se aventurou 
para Londres na Inglaterra. “Foi minha 
primeira grande viagem, o passarinho 
tinha crescido (...) Minha mente foi para 
o grande mundo para ver os milagres 
de Deus em todos os lugares”, afirma.  
Londres a impressionou demais. Na 
época já era uma das principais cidades 
do mundo e seu caráter industrial e 
urbano contrastava muito com a vida 
simples e rural que Josefine tivera até 
ali. Foi ali que Josefine viu pela primeira 
vez as principais características do 
capitalismo que : “contém todos os 
opostos do mundo, ela é bela e feia, rica 
e pobre, desenvolvida até as alturas 
da cultura e do luxo mais refinado e 
mergulhada até as profundezas da 
depravação”. Josefine ficou especial-
mente impressionada com os armazens 
do porto marítimo de Londres na época 
o maior do mundo e descreveu suas 
impressões com as seguintes palavras: 
“É aqui que se fixam os preços do couro 
que ainda está no curtume, das peles 
que um caçador solitário seca em sua 
cabana no deserto gelado da Sibéria ou 
do Alasca, dos grãos que ondulam nos 

infinitos campos de milho da Rússia, e 
aqui já está sendo comercializada a Lã 
que ainda cresce nas ovelhas da estepe 
australiana e do pussta húngaro. E aqui 
é também onde são fixados os salá-
rios de fome que obrigam os súditos 
indianos a enriquecer os comerciantes 
ingleses”.

Em Londres, Josefine morou com 
uma família rica para quem também 
trabalhava como correspondente 
comercial, uma espécie de tradutora de 
cartas de interesse comercial. Não era 
trabalho para o dia todo e nas horas de 
folga ela era uma espécie de babá de 
duas meninas adolescentes. Uma das 
atividades principais eram os passeios 
a pé pela cidade gigante. Podiam ir a 
todos os lugares, menos ao bairro mais 
pobre chamado Whitechapel. “Mas 
eu tinha visto e admirado a riqueza, 
a beleza e a altura de Londres, agora 
queria também conhecer sua pobre-
za, suas profundezas, seu pântano.” 
Então conseguiu que uma amiga da 
Igreja católica, que visitava esse bairro 
todos os domingos para levar doações 
aos pobres, a deixasse acompanhá-la. 
Josefine descreve detalhadamente a 
miséria de Londres, a cidade mais rica 
da época. Os miseráveis que povoavam 
Londres eram principalmente imigran-
tes de todos os países do mundo, atra-
ídos para a metrópole com promessas 
de trabalho e prosperidade. Geralmente 
essas promessas se mostravam falsas 
e, quando viam, não tinham mais nem 
o dinheiro necessário para regressar 
a seus países de origem. Acabavam 
povoando os bairros miseráveis de 
Londres, dependendo da caridade para 
sobreviver. Ao terminar o que escreve 
sobre Londres, Josefine resume seu 
sentimento em relação à cidade da se-
guinte forma: “Na capital da Inglaterra, 
vivi coisas sombrias e alegres, conheci 
gente boa e má como em todos os 
lugares onde há gente. Levei memórias 
valiosas e maravilhosas comigo, mas 
também olhei para as profundezas 
horríveis e pantanosas da humanidade. 
Para tornar minhas experiências mais 
ricas, mas sem arrependimentos saí da 
gigantesca metrópole, na qual me senti 
estranha do início ao fim”.

ALSÁCIA E LORENA 

Quando a guerra entre a Prússia 
e a França terminou, com vitória da 

Prússia, a região denominada Alsácia e 
Lorena que antes da guerra pertencia à 
França, passou a pertencer à Alemanha. 
Acontece que a população que vivia 
nessa região era predominantemente 
francesa e jamais aceitou o domínio 
alemão. Um dos irmãos de Josefine, 
chamado Arnold foi eleito prefeito 
na cidade de Gorze que pertencia à 
Lorena. Então Josefine e seus pais 
moraram alguns anos nessa região 
e sobre essa época achamos muito 
oportuno compartilhar com os leitores 
o que ela escreveu sobre os efeitos que 
a guerra tem sobre as populações que 
vivem nas fronteiras entre dois países 
inimigos. “Quantos laços de família 
a guerra já dilacerou, quantas feridas 
abriu, especialmente nas regiões de 
fronteira, onde tantos casamentos 
são celebrados entre povos vizinhos. 
Quando a espada flamejante da guerra 
desenha uma fronteira sangrenta entre 
dois países, ela também corta laços de 
amor e a amizade. Quantas incontáveis 
vezes isso aconteceu na infeliz guerra 
mundial, só Deus sabe”. 

RIVIERA  

Quando ainda era solteira, com pou-
co mais de 20 anos de idade, Josefine 
aceitou o cargo de professora particular 
de duas meninas, filhas de famílias 
nobres francesas. Então se mudou para 
Riviera, às margens do mar mediterrâ-
neo. Sobre essa época, Josefine desta-
ca sobretudo a beleza natural da região 
e os longos diálogos que teve com suas 
duas alunas. Muitas vezes discutiam 
sobre as diferenças entre Alemanha e 
França. Cada qual defendia seu país. 
É nesses diálogos que se revela o 
caráter cosmopolita do pensamento de 
Josefine, apesar de seu imenso amor 
à terra alemã. Marguerita, uma de suas 
alunas lhe pergunta sobre qual é o país 
mais lindo, se é a França ou a Alema-
nha. Então Josefine responde: “Acho 
os dois lindos, cada um à sua maneira”. 
Marguerita então responde dizendo que 
para ela a França é o país mais lindo 
do mundo e que nenhum outro lhe é 
semelhante de forma nenhuma. Então 
Josefine conclui: “Claro, o mesmo se 
aplica para mim, a respeito da minha 
terra natal. Mas isso não me impede de 
desfrutar do belo mundo de Deus onde 
quer que eu possa admirá-lo, seja ele 
povoado por franceses, alemães ou 

Ilha de Córsega Francesa onde Josefine 
trabalhou como professora particular
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mouros”.

CÓRSEGA 

Josefine viveu também um 
período de sua juventude na 
ilha de Córsega, a mesma onde 
nasceu o famoso imperador 
Napoleão Bonaparte. Ali ela foi 
professora particular de 2 crian-
ças, filhas de um general e de 
uma nobre aristocrata francesa. 
Nesta ilha, Josefine permaneceu 
por dois anos, ao cabo dos quais, 
o general com cuja família traba-
lhava foi transferido para a Argelia 
na África. Josefine poderia ter 
acompanhado a famíia, mas as 
saudades de casa e o desejo de 
fica perto dos pais a levaram de 
volta para a Alemanha. Ao des-
crever seu sentimeto em relação 
à ilha de Córsega ela o faz nas 
seguintes palavras: “quem viaja 
o mundo com o olhar atento, seja 
no norte ou no sul, pode realmen-
te ver quão maravilhosamente a 
natureza entrega seus tesouros 
peculiares a cada latitude. Ele 
pode observar como as pessoas 
lhes agregam valor e os enviam 
por todo o mundo para que os 
países e continentes possam se 
complementar na troca pacífica 
de produtos e indústrias. Esta é 
a melhor forma de provar que 
os países são dependentes uns 
dos outros e que os postos de 
fronteira não podem constituir um 
obstáculo; mesmo que tenham 
sido erigidos com ódio, o comér-
cio os vence”.

POLÔNIA 

Josefine dedica 55 páginas 
de seu livro ao tempo em que 
viveu na Polônia que, na época 
pertencia ao Império Russo dos 
Czares. Tinha feito um contrato 
de três anos como professora 
particular dos filhos de um nobre 
polonês. A vaga era para um pro-
fessor francês que dominasse o 
alemão. Acontece que não havia 
candidatos com tais qualificações 
de modo que Josefine, mesmo 
sendo alemã e mulher, conseguiu 
a vaga que seria para um francês 

homem. 
Na Polônia, Josefine foi 

professora particular de duas 
crianças, filhos de um aristocrata,  
Alexander, de 13 anos e Ludka de 
8. Não há como resumir em pou-
cas palavras tudo o que Josefine 
viveu na Rússia durante o tempo 
que ficou lá, mas segue aqui uma 
de suas impressões sobre como 
era a vida do povo russo na época: 
“Sob o governo czarista, qualquer 
coisa que pudesse ter esclarecido 
as classes mais baixas era mal 
vista. Na casa do Sl ... vivia uma 
senhora idosa de 80 anos que, 
completamente desamparada, 
foi acolhida e alimentada pela 
família. Ela era uma elegante e 
rica aristocrata até que  confis-
caram seus bens e colocaram 
ela própria na prisão. Seu grande 
crime foi ter mantido  uma escola 
em sua propriedade e dela própria 
ter ensinado as crianças. Velha, 
doente e pobre como uma men-
diga, ela foi finalmente libertada. 
Ela morava com uma empregada 
em uma das pequenas casas do 
parque e fazia suas refeições na 
cozinha da casa senhorial. Assim 
teve de se converter em fato que 
em nenhum feudo ou aldeia exis-
tisse uma escola, que a juventude 
cresceria ignorante, oprimida 
humilde, à mercê de todo usurário 
astuto”. 

Embora tivesse um contra-
to de três anos com a família 
polonesa, já ao final do segundo 
ano, Josefine resolveu voltar para 
casa. Sua mãe estava doente e 
sua irmã Mathilde tinha emigrado 
para o Brasil. Não foi tão fácil 
para ela sair da Rússia, havia leis 
que atrapalhavam sua volta, mas 
depois de algumas tentativas e 
pagamento de suborno conseguiu 
autorização e viajou de volta para 
Trier, na Alemanha, onde seus 
pais moravam. 

ANOS FELIZES 

Quando retornou para a 
Alemanha, Josefine ficou mais 
16 anos em sua Heimat, nas mar-
gens verdes do rio Mosela. Foi ali 
que Josefine se casou com Anton 

Wiersch e foi ali que nasceram 
as suas três filhas: Margot, Maria 
e Antônia. Durante estes anos 
também faleceram os seus pais. 
Nos textos que escreveu no jornal 
Sontags Stimmen sobre esse 
período da sua vida, Josefine o 
descreve como um dos melhores 
e, apesar do caráter cosmopolita 
de sua alma irrequieta,revela todo 
seu grande amor pela Alemanha 

Em março de 1907, Josefine, 
Anton, as três filhas e dois sobri-
nhos embarcaram num navio em 
direção à América. A ideia era que 
fosse uma migração de pouco 
tempo para fortalecer um negócio 
com bebidas que Anton tocava na 
Alemanha e que tinha intenção 
de desenvolver também nos EUA. 
Quando partiram, não sabiam, 
mas nunca mais voltaram para a 
Alemanha. 

AMÉRICA 

Josefine dedica 172 páginas 
de seu livro aos 13 anos que ela e 
sua família viveram nos Estados 
Unidos. São três seções: América 
antes da guerra, América durante 
a guerra e América depois da 
guerra. É impossível resumir 
todos os acontecimentos e todas 
as impressões que o “pássaro mi-
gratório alemão” escreveu sobre 
essa época no curto espaço dessa 
matéria. Em todo caso, o grande 
tema desse período foi a primeira 
guerra mundial, os acontecimen-
tos que a antecederam, os acon-
tecimentos que a provocaram, 
as consequencias que ela teve 
principalmente para os alemães 
na Europa, mas também para os 
alemães que haviam emigrado, 
especialmente para os Estados 
Unidos que foi o país que recebeu 
o maior número de imigrantes 
alemães. Em uma frase Josefine 
resume o que foi a primeira guerra 
mundial: “Sua característica era o 
ódio, seus motivos, ganância, sua 
linguagem mentira e hipocrisia, 
seus atos, crueldade e injustiça e 
seu resultado falência”. Quando 
Josefine e sua família chega-
ram nos EUA em 1907, já havia 
restrições ao comércio de bebidas 

alcóolicas e Anton Wiersch 
acabou desistindo de seu 
negócio de importação de 
vinhos alemães e voltou a 
exercer a profissão de pin-
tor de igrejas e decorador. 
Foi nos Estados Unidos 
que as filhas de Josefine 
fizeram curso superior e 
todas elas se formaram 
professoras. 

Josefine ficou bastante 
impressionada com o 
espírito do povo americano 
e também com a superfi-
cialidade de seus valores. 
“Ele não conhece obs-
táculos, quanto maiores 
eles se oferecem em seu 

Quando Josefine e família decidiram 
deixar os EUA, uma das suas amigas 
publicou uma poesia de despedida: 
Hoje ela sai do nosso círculo,
Ela que tem sido nossa guia por tanto 
tempo.
Ela, que segundo o velho e simples jeito 
alemão
Tão alegremente conduziu seu pequeno 
bando
Ela se afasta de nós para terras 
distantes,
E, tristes vemos a aproximação da hora 
da despedida
Ach, assim muitas vezes se rasgam os 
laços mais bonitos
Os anos nos viram no amor verdadeiro. 
Receba nossos agradecimentos de todo 
coração
Para cada atenção ao dever sério
Sozinha, onde faltam palavras para os 
sentimentos
Ali agradece o coração, os lábios não 
podem fazê-lo.
Aquilo com que nos ocupamos por 
muitas horas
Ficará no nosso pensamento por muito 
tempo.
Na lealdade alemã, permanecemos 
conectados,
Mesmo que estejamos separados por 
caminhos, mar e tempo.
Nós lembraremos onde quer que você 
esteja,
Porque sua imagem nunca 
desaparecerá em nossas mentes,
Se compartilhar nosso pensamento em 
seu coração,
Então, nosso maior desejo estará 
realizado.
Oh, que seus olhos nunca se embotem 
de tristeza,
Quem semeia amor, colhe amor!

Dedicado por sua fiel Louise Reimuth

Na Polônia, onde Josefine viveu quase 3 anos. Ela 
destaca a miséria dos camponeses sob o regime czarista



11 Edição especial17 de dezembro de 2020   .   Jornal Expressão   –   Itapiranga, SC

caminho, maior é sua ousadia e a 
energia com que tenta superá-los 
e realmente os supera”. Sobre 
a superficialidade, ela relata o 
estarrecimento que lhe causava 
o sensacionalismo da impren-
sa para noticiar tragédias, por 
exemplo: “acidentes são descritos 
por todos os jornais nos míni-
mos detalhes, fotos de todos os 
ângulos são tiradas e publicadas, 
os prós e os contras são explora-
dos de forma sensacionalista ao 
ponto de causar repugnância”. 
Também fica impressionada com 
os desperdícios: “Nenhum povo 
na terra desperdiça tanto quanto 
os norte-americanos, e nenhum 
outro povo poderia se permitir  tal 
desperdício”. Os anos de paz, de 
1907 a 1914, são descritos como 
anos de “amenidades” por Jose-
fine e ela conta muito mais sobre 
bons acontecimentos nos EUA do 
que ruins, mas a partir de 1914, as 
coisas começam a mudar. 

RAIO EM DIA DE CÉU LIMPO

Foi assim que Josefine 
recebeu a notícia da declaração 
da guerra contra a Alemanha em 
1914. “Eu estava sozinha em casa 
com meu marido e a filha mais 
nova, as outras duas estavam 
em viagem de férias com seus 
alunos”. Os EUA, a princípio se 
mantiveram ‘neutros’ na guerra 
e somente em 1917 declararam 
guerra à Alemanha. “no início o 
povo americano se mostrou mais 
espantado do que hostil com o 
fato de um país tão pequeno como 
a Alemanha se atrever a guerrear 
contra tantos”.  Josefine atribui à 
imprensa o poder de ter levado o 
povo americano a apoiar a guerra 
contra a Alemanha. Fala em 
manipulação da opinião pública 
por parte de um jornalista inglês 
chamado Nordcliffe que ao final da 
guerra teria dito: “não foi tão difícil 
vencer o ânimo do povo ameri-
cano. É apenas um rebanho de 
ovelhas, que precisa de um sino, 
e o sino, era eu!" Josefine relata 
detalhadamente como através 
da imprensa e da propaganda se 
criou um clima de animosidade 
contra os alemães ao ponto de 
levar os americanos a apoiar o 
ingresso dos EUA na 1ª guerra 
mundial contra a Alemanha. Além 
dos ataques realizados pelos jor-
nais também se fez uso do cinema 
que passou a exibir filmes com 
apelos anti-germânicos. “Tudo o 
que era favorável à Alemanha era 
suprimido pela imprensa”, afirma 
Josefine.

O ESTADOS UNIDOS ENTRAM 
NA GUERRA

No dia 1º de março de 1917, 
os EUA declaram guerra à 
Alemanha. Até ali, o país tinha 
permanecido “neutro”. “Quando 
os sinos da cidade e dos subúr-

bios anunciaram o evento, todas 
as sirenes das muitas fábricas, 
vapores e trens  soaram em uivos 
e apitos estridentes, quando todas 
as buzinas dos carros soaram, 
nós tapamos nossos ouvidos”. É 
assim que Josefine descreve a 
eclosão da guerra. A notícia as-
sustou não apenas os 8 milhões 
de alemães que viviam nos EUA, 
mas os próprios americanos que 
até ali pensavam que a guerra 
pouco tinha a ver com eles já 
que acontecia lá na Europa. De 
repente as famílias tiveram de 
enviar os seus próprios filhos e aí 
os olhos se abriram. Então o entu-
sismo dos americanos pela guerra 
sumiu totalmente, mas aí era 
tarde. Josefine dedica dezenas de 
páginas aos horrores da guerra, às 
notícias que recebia da Alemanha 
e também à perseguição que os 
alemães sofriam nos EUA. Como 
se a desgraça da guerra não fosse 
suficiente, foi ainda agravada pela 
pandemia da gripe espanhola 
que estava vitimando pessoas no 
mundo inteiro. “Foi nessa época 
que a gripe espanhola era terrível 
nos Estados Unidos. As pessoas 
foram vítimas da epidemia como 
moscas. Só nas nossas imedia-
ções 18 crianças ficaram órfãs. Os 
soldados morreram nos campos 
porque os hospitais não conse-
guiam trazer leitos e enfermeiras 
suficientes”, escreve Josefine.  
Em 7 de novembro de 1918, os 
sinos tocaram num alarme de paz. 
“Tudo estourou, alegria exultante, 
e se ouvia em todos os lugares os 
gritos:  paz, paz, nossos meninos 
estão voltando para casa agora”. 
Com a assinatura do termo de paz, 
o serviço de correio foi reativado e 
Josefine escreve que milhões de 
cartas eram enviadas para Alema-
nha em busca de notícias: “Ah, e 
com que sentimento se esperava 
a resposta!” 

IRONIA TRÁGICA – DOIS 
SOBRINHOS DE JOSEFINE 

MORREM NA GUERRA, 
LUTANDO EM LADOS 

OPOSTOS

Josefine também perdeu 
entes queridos na guerra. O filho 
único do irmão de Josefine, Fritz, 
lutou na guera do lado francês e 
um dos filhos do irmão Arnold, 
lutou do lado alemão. Os dois 
morreram em combate. Josefine 
escreve: “Os dois primos tinham 
os mesmos nomes e foram 
criados como irmãos. Agora eles 
se enfrentavam como inimigos e 
ambos haviam caído. O destino 
amargo do povo da fronteira”. 

Uma vez terminada a guerra, 
começou uma grande obra de 
amor. Josefine foi eleita presiden-
te da "Associação de Mulheres 
Independentes" de Cincinati, enti-
dade que se voltou para arrecadar 
doações para ajudar a reconstruir 
a Alemanha. “Aceitei de bom gra-

do e ainda hoje me orgulho disso, 
porque o que vi e experimentei 
naquela época, como conheci o 
mundo das mulheres teuto-ame-
ricanas, permaneceu sendo um 
ponto de luz em minha vida. Essa 
ajuda geral, generosa, abnegada 
e altruísta, que na época permitia 
que todo germano-americanismo 
fosse dado à velha pátria pertence 
aos grandes, aos bem grandes fei-
tos, registrados no Livro da Vida”. 
Esta associação, juntamente 
com centenas de outras, criadas 
nos EUA, ajudou muitas vítimas 
da guerra e Josefine descreve o 
sentimento que a acompanhava, 
quando depois de um dia árduo de 
trabalho voluntário, voltava para 
casa à noite: “Muitas vezes, quan-
do voltava para casa à noite e re-
fletia sobre as cartas que chega-
vam, os telefonemas e petições de 
emergência, muitas vezes de pais 
e mães de classes mais elevadas, 
para os quais tais cartas deviam 
ser uma tortura, sentia uma dor 
amarga e novamente uma raiva 
profunda. Sempre tivemos de nos 
perguntar por que tudo isso teve 
que acontecer, por quê? Quem é o 
culpado? E eu pensava muito em 
novos recursos; nós tínhamos que 
ajudar aqueles que nos escre-
viam, éramos talvez a sua única e 
última esperança”

O ‘PAÍS DAS MARAVILHAS, 
BRASIL’ 

Em maio de 1920, a família 
de Josefine embarcou num navio 
em Nova Yorque com destino ao 
Brasil. No livro, Josefine dedica 
63 páginas às aventuras dela e da 
família no Brasil, até a decisão de 
migrar para Porto Novo em 1930, 
depois de ter vivido por 10 anos 
em Estrela, no Rio Grande do Sul. 
Como já ficou muito extenso o 
que foi escrito sobre ela, somente 
destacamos alguns fatos dessa 
longa peregrinação. Ao descrever 
o brasileiro, Josefine o faz da 
seguinte maneira: “O brasileiro 
toma tudo de forma mais fácil do 
que os novos imigrantes. Isso se 
deve à maneira casual com que 
leva a vida, com seus confortos 
e adversidades. Ele também 
é muito mais modesto que a 
maioria dos europeus, mas muito 
hospitaleiro. "Paciência" é o slo-
gan em toda parte, com paciência 
eles aceitam tudo, inclusive o fato 
de que muitas coisas poderiam 
ser melhor ordenadas no setor de 
transportes”.

Em Estrela no Rio Grande, Jo-
sefine se acostumou com a vida 
de colonizadora e do alto dos seus 
60 anos de idade, ainda aprendeu 
a cavalgar. 

Entre as muitas observações 
que faz sobre os hábitos e costu-
mes brasileiros, Josefine destaca 
com pesar o baixo nível cultural 
dos imigrantes alemães no Brasil. 
É uma das poucas vezes em que 

Josefine com as filhas e familiares 
em Cincinati, EUA, em 1916

Em 1930, próximo do 
natal, ou seja, há 90 anos 
atrás, Josefine e Anton 
vieram morar em Porto Novo 
para ficar próximos de suas 
filhas em Sede Capela. As 
expectativas desse velho 
casal de imigrantes em 
relação à nova colônia, eram 
as melhores possíveis.
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ela critica a Alemanha em seu livro. 
“O principal culpado dessa situação é 
o próprio governo alemão. Os primei-
ros imigrantes, naturalmente foram 
praticamente apenas colonos pobres ou 
diaristas para os quais não era possível 
em casa adquirir a sua própria escola. 
Aqui eles os acharam em abundância, 
mas nas condições de vida da mais 
profunda floresta nativa! E quando eles, 
depois de vários anos com seus próprios 
esforços, entre as piores privações  e  
muito trabalho, formaram pequenas 
comunidades e depois reivindicaram es-
colas e igrejas, não encontraram apoio”, 
escreve. Ela elogia os padres jesuítas e 
também os pastores protestantes que 
“fizeram tudo o que podiam”, mas isso 

ainda era insuficiente. 

PORTO NOVO, A ÚLTIMA MORADA

Em 1930, próximo do natal, ou seja, 
há 90 anos atrás, Josefine e Anton 
vieram morar em Porto Novo para ficar 
próximos de suas filhas em Sede Cape-
la. As expectativas desse velho casal de 
imigrantes em relação à nova colônia, 
eram as melhores possíveis. Já tinham 
vivido duas guerras, perdido parentes, 
migrado por diversos países e então de-
cidiram viver seus últimos anos de vida 
em meio à floresta nativa às margens do 
Rio Uruguai. A única coisa que perma-
neceu constante e imutável na vida de 
Josefine foi sua profunda fé católica e 

quando  descreve o que espera de Porto 
Novos não esquece da religião: 

“Assim surgirá nas redondezas 
do Rio Uruguai um centro de genuína 
vida e aspiração católicas, um sólido 
baluarte contra as tempestades que se 
aproximam, proclamando perseguição 
e ódio contra a religião. Na nova colônia 
de Porto Novo, fundada por eles,  sob 
a direção dos velhos e experimentados 
professores, novos batalhadores serão 
formados, que lutarão pelos ideais 
cristãos na grande e bela pátria mãe. 
Nestas novas colônias vigora um bonito 
senso comunitário, um ajuda o outro, 
precisa ajudar, porque todos precisam 
de ajuda.  E como todos precisam 
começar do zero, ninguém tem mais 

do que o outro, não há motivos para 
que exista inveja. Quem tem o maior 
número de filhos é quem avança mais 
rápido no trabalho e esse é o caso tanto 
nas colônias novas quanto nas antigas. 
E como os filhos depois de adultos 
precisam migrar para as novas colônias, 
muitos pais preferem migrar logo para 
lá, de modo que mais tarde possam ficar 
todos juntos. Mas nós, que há um ano, 
também escolhemos Porto Novo como 
nosso último lar, nós temos a firme 
esperança que (...) o modo de vida e 
costumes alemães se sentirão em casa 
ali, que sons e melodias alemãs soarão 
e propriedades e cidades amigáveis 
se reflitam nas águas do poderoso 
Uruguai”.

De Trier para Sede Capela – um saquinho de terra que tem história
Já relatamos que Josefine viveu 

anos felizes com a família em Trier 
depois de suas primeiras excursões na 
juventude. Essa felicidade foi proporcio-
nada pela convivência com seus velhos 
pais e irmãos, o casamento com Anton 
e o nascimento das filhas. Também foi 
um período de paz, mas foi também 
nessa época que seus pais faleceram. 
Quando decidiram migrar para os EUA, 
Josefine fez uma última visita ao túmu-
lo da família e dele tirou um saquinho 
de terra para levar consigo. Sobre esse 
ato, escreveu o seguinte: “Basicamente, 
não importa onde vamos descansar, a 
terra inteira é nossa casa. Mas ainda 

pertenço àqueles que preferem a pátria 
alemã, e quando tive que deixá-la, tirei 
um saquinho de terra de nosso túmulo 
para que um dia também pudesse 
descansar sobre solo alemão em um 
país estrangeiro”. Esse saquinho de 
terra, viajou com Josefine para os EUA, 
depois veio com ela para o Brasil e, 
finalmente para Sede Capela onde no 
dia de seu sepultamento, foi enterrado 
junto com ela.

Maria Rohde, filha de Josefine, 
descreve o sepultamento de sua mãe 
em 8 de julho de 1944, exatamente 10 
meses antes do término da segunda 
guerra mundial na qual mais uma vez 

a Alemanha sairia derrotada. Maria 
descreve esse momento com as se-
guintes palavras: “Quando mais tarde, 
voltaram a circular jornais e notícias na 
mata, e se evidenciava cada vez mais, 
a derrocada irreversível da pátria mãe, 
todos se consolavam com a ideia de 
que Oma havia sido poupada de assistir 
tal desastre. Cada um de nós sabia, 
quão intensamente ela amava sua 
terra natal. Sua cabeça repousa sobre 
um saquinho de terra de sua cidade de 
origem, Trier, que ela repartira fielmente, 
dez anos antes, quando da partida de 
seus companheiro”. 
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