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Docwnentos 
Oli.ginnis 

Correspondências 
- -

Cru.1a de 
Wilhelm Müller 
à Sophic Agnes 
(1885) 

o Dr. Chrislian Gustav Wilhelm M üller 
I1:lSCClI em 17 de fevereiro de 1857 e era meio 
irmão de Fritz Mü ller. Em 1883. já na condição 
de Dr. phiJ. e dedicado ao estudo da Loologia. 
veio fazer um estágio de dois anos Junto ao seu 
famo~o innão. Fritz Müller, que emigrara pam 
O Br;L<.; iJ em 1852, ... ó emão vcio a conhecer pes
soalmente c ... tc seu irmão, 35 anO'-, mais jovem. 
Enquanto pcnnallcccu no Br~ls i l. Dr. Wilhelm 
\c corrcspondia rcgubmllcntc com !'lua mãe -
madrasta de Fnt7 MUllc r - snl. Sophic Agncs. 
O Dr. \Vilhelm veio .\ se tornar Professor C<uc
dr.ítico clt! Zoologia da Uni\.'crsidade de Greifs
\\ alt!. Importante cidade univl'rsltária j untO ao 
BáltiCO. onde faleceu em 1940. um dia após ta 
completado 1:D ano .... 

A roto do Dr. Wilhelm. rcprodu7ida na 
p:igina dCLesscls. data dc 1882. portJnlO um 
.1110 untes de sua viagcm:lo Brasil. 

J\ carta tradu/ ida abai\o. cmbor"l esteja 
,em daw. fOi escrita em 18H5 e !"a/ parte de 
uma colcl.;ão de cerca de --1-0 carta:.. pertencentes 
ü Sra. Eriku Schumachcr. neta do Dr. Wi lhclm, 
que gentilmente forneceu cópia ... dil ... mesmas 
para o acervo do Arqu ivo His tórico "José Fcr
rl.'ir:l d;} Silva" A ,ra Enla reside atualmente 
em Hanno\'er. Alemanha. e esteve em visi ta .. \ 
BJumenau em 1997. por oca ... ião da ... \olenida
dc~ comemorativas ao centenário da mortc de 
rrltL Müller. 

Traduçii o e co ment;íri os: CCl:"!r /.Jlhg, autor do livro 
'/kflr Mr, /)1II1I'il1: li III/imirlm/e da cnrr('.~I'(IIulhlfU/ 

l'IItr(' Frir: ,11iilla f' Cfwrle,j Do",i,," São Pau lo: 
Sky/:\mnu Comumcação e Des lgn. 1997. 
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1.lcbc Mutter 

(/" ch bringc Dlr Im Folg~ndcn ellle kUI7~ Erzahlung un ... crc\ Z\\-Cllcn 
J Au~llugs nach der Kli\IC. 

Frcllag den ~ frtih 6 Uhr fuhrcn \\ ir IUlt un'>ercm Mini<llurdumpfcr 
··Progrc\ ... o" uh. kalllcn nat.:h p.p. 7 \IUnolgcr Fal1l1 10 hJJJhy. dem On. wckhcr 
Jn der Mundung de\ Flu ...... e ... hC~1 un. l;n .. cr~ hWJr!ung. dOr! gleith auf den 
lJampfcr. wdchcr den Vcrkchr an der KU\lc n:nlllltelt. übcr\leigL'n lU kõnncll . 
....-urdc gClau,t.:hl. wu TIlu, ... ten m haJJh)" lihemuehlcn. haltcn inde\,,-m IInlllcr 
noch flir bnl\illillli\chc Vcrlüiltlllsse ungcmclIl gllll\ugen An ... chlu ... ,. konntcn 
l"lerell ... <Im andacn \1orgcn Ulll ~ Uhr wCllcr uampfen. Da ... Wcllcr war 
pr.ichug. dic FJhn führtc Ull ... OIC Klbtc 1.'IIIIang nach Südcll. 50 sah ich dic 
Theilc der Kli\IC. tlcn \\ Ir bel dem frühcn:n AII',nug 711 Fus .. abgcnuchl hallen. 
vom Mccr au .... d.lIln bmcn Illlr nem" Paniell. wlr traten 111 den Canal Iwischcll 
der In-.cl SI Calhanna und dem FC"lland elll. Da konntcn \\Ir Imh dlc bcrglgc 
In .. el. rcchh d;" .. Fcstland, de, ... cn Bcrgc "'lch In der .. o gcbolcncn Pro
fill.ClChnung charaklensli .. ch gcnug abhohcll. vor uns lIn 5lidcn in grõ"screr 
Enlfcmung maJc ... latische Bergma ... \Cn. 

Dlc Sccncne boi gcnug Ahwcch .. clung dá \\Ir der KU'ilc nahe blieben. 
icdc Buchl em Bdd für \ich boI. frcllich hi" und da cln Slildchen odcr CIn or
ucntlldh!'" Dorf hJtle ~ich Illchr Wcch ... cI herclnj!cbrachl Da\ ..,çhón~ Wettcr 
lics" clI1en \"crgcsscn. da~ der Dampfer. auf dcm \,-ir un ... bcfanden. cin 
rcclu ... chlcchter unbcqul.!lllcr Ka'itcn. 

Gegen J Uhr kamcn wlr 111 Dc ... lcrro an, gcrade rechlzcl1ig zum 
\1sttaj!c"'iCn. Dc .. tcrro 1"1 dle Itaupl"l<.ldl der Pronn7 St Cathanna. Es Liihlt lIn
~cf.lhr:'iOOO FlIlwohncr. IllCiSI Braslll;mcr. doch .lUch genug Dcut ... chc. die Ihrc 
eigcnc Ge~lhgkcit. Ihr elgene ... ClubltlCill elc. haben. In den Htinden der 
Dcul'>I.:hcn bcfmdel sich der ge'i.umme Import der ProvillJ. I.um Thcll auch der 
\/;JchbarprovIOL Da nun Rr:hlhcn allcrolllg!' Naturproduklc gcnug hal, inde .. · 
.. cn cme Indu"lne noch fa .. t ganI fehlt (fa.<it jedc" indu'ilricllc Unlemehmt::n 
wird vom Sladt. der dic Hohen Importzóllc mchl \"crlicrcn wllI. bel c;elller Ge
bun lod gcmach!!) so will da .. mchr ... agen. ah. wcnn "lI! den Expon In den lIan
den hJttcn. Der.,clbc gchl wohl zum klclO ... len Thcll ilbcr Dc ... terro. Die Prov inl 
hal wcmg n<lch dcm Au ... land zu e~poniercn. da~ Gc~chtift mil Tabak liegt noch 
... eltr !In Argcn, wClllg ... tcn\ für .. Ausland. Dagcgcn Ilcfen dlc Provinl. und hc
.. ondcr!' dic Deut .. chl!n Cololllen vid Lcbcn\llllttel. Bulter und Fell (in 
Blechblich\cn clllgelohtel), Aeisch. Cknligcl nach Rio. Die!' Gc .. chaft gchl 
mel\! dmxt. 
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Querida Mãe 

rv7 seguir eu te faço um curto relatório de nossa segunda excursão 
t..Y.'t- para a cOsta. $cxla-fcira. dia 4. partimos às 6:00 h com nosso 

vapor miniatura "Progresso" e após 7 horas de viagem alcança
mo", Itajaí. ~ov')a esperança de embarcar imediatamente no vapor que faz o 
trajeto costeiro foi em vão; nós precisamo ... pernoitar em Itajaí: no entanto. 
pJra os padrões bra.,ilciros. ainda tivemos uma ótima conexão. pois já às 
8:00 h da manhã seguinte pudemos seguir navegando. O tempo estava fan
tástico c a viagem nos condu7ia p:.tri.l o sul ao longo da COSia. Assim, cu via 
do mar a porção da cosIa que nós dOIS tínharno~ percorrido a pé numa ex
cursão anterior. bem como partes que eram novidade para mim: entramos 110 

Canal entre a Ilha de Santa CHarina e a tara firme. Então tínhamos :i es
querda a l1lontanho~a ilha. à direita .\ terra firme. cujas montanha'i apresen
tavam seus perfis car3ctcr;stICO'i se sohn::S'i3indo; para o sul tínhamos cllant~ 
de nó'i. :\ grand\.! distâm.'ia, lllaje'iIOsas ma."sa ... dc montanhas. O cenário ofe· 
rceia ~uficiente distração c. como ficássemo ... próximos à COsta, cada baía 
era um quadro por si que 'ir.: oferecin. mas çertarncnt\.! uma cidadc7inha ou 
uma aldeia aqui c acolá laia aerc'iccntado mai ... vari.lç;10. O tempo maravi· 
lho!'io fazia qualquer um esquecer quro:: o \'apor ... obre o qual nos encontráva-
mos. se tratava de um dcsconfonJ\cl caixote, verdadeiramentc ruim. 

Pelas 3 hOnl'i chcgil1nn,> em DC'itcrfO, no tcmpo ju ... to par'l O almoço. 
Dl!stcrro t5 a capital da Província de Santa Catarina. Conta com cerca de 
5.000 habitantes, a maioria brasileiros, porém t:lInhém com alemães sufici
entes para terem sua pn'ipria vida social. seus próprios clubes. etc. 'Jus miio ... 
dos alemã\!::,: cm:onlri.l-::,:C toda a importação du Província bem como parte da 
importação da Província vizinha. O Brasil tem produto~ nalUrai~ suficientes, 
lodu\ia uma indústria falta qua'il! que por intl!iro. (Qua ... e toda IIUClat; .... a in· 
du ... trial é morta na raiz pelo E~tado, que nJo quer perder ",cus dc\ados im
po~to~ aIEl1ldeg:ário~!). Parte das exportaçôe~ é feita atravt!::,: d\! De~terro. A 
provínCia tem llOUCO para exportar para o cxtcrior: os negócios com o tabaco 
e~tão indo de mal a pior. ilU menos para O cstrangeiro. Pelo contrário. a Pro
\íncia, e principalmente através da~ colônias alemã~, mandulll para o Rio 
muitos allltlentos. manteiga. gordura (soldada" em embalagens de laia), car· 
nc, aves. i\'a maiori.l. c~tc.: negóciu se fal diretamente. 

Nos alojamo ... com um conhecido do Fritz. que morava com ~eu com
panheiro (dois ~oltell'õc",) numa casa num "ubúrbio da Cidade elegantcmente 
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\\'11· quartlerh.'n um. heI t'inem Bd.annh.'n n)n Fritl l"in. der mil "'clncm 
ComJlaJ:llon (J\\el Jung!o!e ... ellen) cin dcg.anl müblicl1l: ... Hau ... In der Vor .. ladt 
oc\\ohnlc. Sehr angcnclun w,lr mir t'11l nelU.: .... rCl.:hl gUie ... In'ilrumcnt lIn ... er 
\\"Irth "'plche die GClgc lInd \\ar crrrcut clllcn Cla\"icr",ple1er 7U haben .. \n gutcn 
!\QIt:n fchlle e ... auch IlId\{. dle 1"n.:illd noch I1Idu ilurgc ... chmuen waren. \1clOc 
l·hung 1111 zu ... ;\mll"k~n ... pic1en mil ,mdat:n uml dic Gcwohnhell dabei dle Dlrec· 
tin' lU uhcmchmen J...amcn Inlr LU gUIe und 11.:11 brachlc dcnn auch Sachen LU 
Slilndc. dlc \u.:h umer \Vlfth !lU! lU!!c.'lraUI llalle. 50 vcrlL'hlcn \Vir ClIlIgc Tilgc 
g.lIl/ \"crgni..igl. ... ahcn un ... dle UIl1j;!cgl'nd an, lx-... uchll"1l alIe BeJ...anntc \"on Fnt/.. 
\\I~i idl aw.:h cllu11al wicdcr Fnnlll"rungcn an da... Wihnspiclcn auf 
In ... chcn konlllc. um1 cmp .... lnd u.:h l· ... ~.1Il1 angchncm. da ...... u.:h mICh clIunal \\IC' 
d ... r In .:1\\<1 ... cIt.:ganlcfl'r L·mgebun~. 1\\ .... ..:hcn ~childelcn Jungcn Lcmcn hcwe· 
gcn kl111l11l!. 

Am \11t1\\oeh (9) frtih ... cllcn \\Irun .. crc R ... ·I ... e f 011. '\J .. Khdcrll\\lrOCn 
hlcr ..... ·hr ... dunalcn Canal L\\.i .. chcn ln .. cI uno FC"'II.lnd in wc:nigcn .VllIluten per 
RUOI pa ..... lrt. wandenen \\Ir nord\\an ... di ... · Klhle l'1lI1ang. Hlcr 7U LanrJe. \\0 r: ... 
11111 dl'n Slras"cn \\Indlg au .... l~hl. hlilk'l ol."r .. anl.ltgc Strand oft aul grli ..... cr~ 
I:ntll."rnung der emilg..: "'cg. Da gl'llI e .... tr.:h heI ..:LllIgcrnla ...... en nlhlgcn \ka 
und tlLcht 7U hohcr 1·luth g;.JnZ gtll. I)~·t o ......... • \"1111 /..1."11 zu /.elt \"on elncr \\"clll." 
ülJ..:r!!lhSCne S;.md i ... t ft·~1. da ... l"\ ... l .... h ~ut darauf i:!chl, lhe ;U\ ... mimdcndr:n Badll' 
"lnd .. lIl Ihrer ,\1undung mel .. 1 ,<I 11.1\.:11. (b~" man trocJ...en h" ... l'''' darllkcr J...tlIlllllt. 
\ndl'I' \\..:nn d.l'" \1 ... ,\,( Ill'mli .. :h ht.'\\l·~t. dlc Huth hlXh. [);11l1l tn:ilxn l'lllcn di...· 
Welkn hl'rauf In lkn h"lh Ihx·J...nen Itl-.en Sand. 111 d~·n l' ..... ieh .. ..:h.mdcrh.lh 
gchl. dartll "Ind dle B.LdLC WCII h.:rauf mIl Se ... ·\\.I .. Sl·r !!l'füllt. I\'"Ull 11.I1I(.·n ",ir 
'i('lu h,)h .... Huth. unu lllu ..... tcn hç"mders unll"r d .... r kl/tgl·llll.lntcn 1-.\"Cntuallt.1I 
h·ldl."l1, Illll ..... tl."ll an dl."Tl Ba..:hell .llll\\Jrt~. dun.:h Gartcll unJ Ç;chü .. ..:h \"orJnll
gend. elllen Uhcrgang slh,:henJ. i1\·ftIC:l' Rc~cngü .... c. dlc 111 lh.·n h:lI.tcn T;I~t!n 
gefallen. hatten dle Rk"he noch 1I11",cV"J.1llcr ~.:n];Kht. S..:hhl' ...... It..:h fandt:n \\ir 
o!lOen hlllfrt'Khen Bra .. iliant"r. ,1 ... r lIn .. 111 S('"lnem C,mo CIllC ~anze 5Irt· ... ·J...e di...· 
Kü"-lr: enlJ.ng und "U .111 drei "Ch\\L("Il~' zu p.I" ... lt·rl'nJ ... ·1l \1ÜnJun).!.:n \orhl:i 
führle St!IIll.· \" er ... ichl"l"ung d."" WII 'Von I\lCI aus i..itx'rall Blii..:k..:n ühcr dlc 
Badlc tanden. \\.Ir ~;Jnl I"1chtig .• Iher \qe ",Iren dI\! Bru..:h'n. Fin..: lag. ;tn dl.'n 
1·.nJcn I1n:hl auf. .. ond':l1ll1l tI.:r \liut' TraI man IlUIl auf da, l'ine Fmk ... u ... I1IJ... 
~'"' I 1 1 I·u ..... Ilcf unll'r \\'a ....... ·[". \\(lhcl ... It.:h d.IS DIil~ Lugkldl um "I!inc l;Jng~;t\l' 
ur"hlC S..:hlú: .... llch J...amcn \\ 11 an l'lnC Stelk. \\0 JIC' l-"1ulh tkn !,!an/con ".l1Iol~cn 
StranJ bcJl't.:h:. tors lU dcn daruht-r b;,;~,"nt:llJ""n G ... 'hli .. ..:h. \\"Ir haucn dlc \\ ahl 
l'in paar Stundcn hl" wm Zurtid"r ... ·t..:n tI ... ·r Huht lU \\.ll"Ien oJer elllcn \\'eg. 
dureh d.l" Gchu:-dl (lIn~l'f~ihr I! Stundc \\':11) 111 ...... ·hla)!t!n. bc]oe~ mdll 
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mobiliad.1 Para mim foi muno agntd.ívcl encontrar um in~tnm,cnto novo e 
muito hom No" ... o ill1f'itri:u) (OC;1\;} violino e C.,l:lva feliz por tcr um piani:;Ii.\. 

Tal1l~11l não ha\li.1 falta de boa .. pautas " ... quai~ nem haViam sido aberta .... 
~1i nha c\periêncla em locar em ~onjllnto e o háhito ue tOlnar a dircçJo. me 
favoreceram c cu n.:ali.lel cOI.,a., que nosso anfitrião não tena \e 3\l.!llIuwdo. 
A .. ,im. pa' .. amos algum. dias pn.l/l..:rosos. explorá\amo ... 1'. n:uondeza ... \i .. i-
tá"amt1" \dhO'. conhecido .. do Frit7 onde cu podia n.:frcscar novamente.! mi
nhas lembranças de IOCJr Junto I.;orn o anfitriào. FOI muito agradável que eu 
pude ..... c me mO\imcnlar 1l00amentc em um meio algo elcganlc. entre jo
n::n ... culto .... 

~a manhã de qu,lrta-fcira. (9) ..,egulIllO ... n.dianlc com nos ... a viagem. 
'\pó~ h:rnHl ... atra\c.., ... ado em pouco ... mll1ulo .... de bOle, o canal entre ;J ilha e 

.1 tt'rra I1nne, que aquI to.! lIluito I,,'stn.!110. no ... l.hrigllllos para {l mlrll!. ao longo 
ti .. co<,ta, Aqui no pai ... as e .. tradas c ... tào Illill. a ... praia.., dto! areia ... e constituem 
no ... uniCl) ... caminhos para grande ... c.Ji .. I:UlI,:ia ... Com o mar rdatl\lImente 

c,llmo c com maré ... nilo IllllllO "h.l'" ilté quc \ai multo ncm. A areia molhada. 
rCf!ada fk!la ... onda .... t3 firme e jX:mllte ~c andJr bem: o ... ribcirõe ... que nele 
de .. emlxx:arn aprc...cntam n3 n~aioria ,>eu,> e,>tujrio ... 1:10 raso ... que J g.ente o ... 
atfilvcssa com o'> pé,> .. CCt)S. E l.hfto!rentto! com o Illilr agllaclo e a maré alta. 
Então a ... onda ... obrigam o \úndante a and.lr '>obre a 'Ireia meIO '>eca c rora 
onde ... e \.:Jminha llli"l!ravelmente e o ... ribcm.k~ ,>to! enchem um bom trecho 
acima com água do mar Nü .. tl\emo .. uma maré Illmhl alta to! ,>orrelllos e ... pe· 
cla lmentc por e..,ta eventualidade .... unindo o ... rihc.:irflC:-' Jtravés de jardins. 
no ... debatclHJo com o mato a pr('k:ura de umJ Ira\l,! ... Sla. Intensos temporais 
que caíram no.s Ú1l11110'" dia ... tornaram os riht'irões amda mal .. intran:-.llá,cls. 
Encontramos um prestJti"o br'lsikiro que no ... levou em .. ua (:anoa por um 
longo trecho da co..,ta onde ha\'ia trê .. e .. tuárilh de difícil transpo~lção. Sua 
afirmaçJo que daqui por dianh! el1cnn lraríamo .. ponte"" .. obre o .. ribcirõc ... ~ra 
totJlmente correta. Mas que ponte ... ! O fim de unu dela ... ni10 alcançJ"'a O 
outro lado. fica\i.I a meio camlllho. Quandu .. c pi"'l\'.1 numa ponta. ela afun· 
dava um pé e meio sob <l :ígU<l qua ndo a coi ... a ... imultaneilmcntc girJ,a ao 
longo de .. cu comprimento. rinalmente chcgamo ... em um lugar onde a maré 
cobria toda a praia ate! alcançar o maiO. ~ó ... tínhamo ... como opção 
esperar um par de hor,l ... alto.! que a Illaré baixas ... c ou Icnlar um caminho 
através do malagill (cerca de 1/2 hora de largura), "Imba .. a~ pcr .. peclivas 
nada animadora .... Emào "cio um pe ... cadnr no .. sa lvar relo preço de 

HI.l\U .... U ~\I(·\O~K' .. (b-T .... .,XL .. ... , 11 
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,,}nJerli~h wrlO(h.cmk Au .... Khten. Da h.am lU UlN:rtr Rellung I!in Fh~hcr. der 
un .. 7:U PI'I.' I" V(lr1 I \ 'llr (2 \11.:) 111 "1.'1I1cm Boot hl" /1I JCIll WITlh .. hau .... In Jem 
\~Ir '11f1"!! c" .. ell Wt,lltr.:ll. lúhrtr.:. D.I" Winh .. hau .. "t:\h .. t lag: 1.'1\\a .. hoch. der 
Weg lla~h nclJCll SI!IIr.:1l war mu \\'a, ... cr tx·Jl'.::kl. da" \\'inh .. hau" mil Pa" ... .mlen 
angefullt. tlll' dur~h lhe Huth aufgehaltcll I her Ktmlllen wir mil Muse da .. [111-
tn;len der Ehbc ahwancn. D,lnn /..ol1l1lcn wlr ungehindert un .. erem \\eg b .... LU 
un ... crem r\adnquarucr fon"clh:!l1. Da.. Logic witr (naL"h 11Iesigen Begn
nen!~) gul. ucn '\anlCll" uI.''' Orle .. habe I~h \crgc'''l'n ..\In folgcnden Ta.§!. wan 
lk·rten \\Ir r.:nlfr.:TIlI \(10 der Kli .. te. das l'lnnige Ilmdenu .. " \\ar r.:in breller rclS
.. ender Ba<.:h. der dUI"I.:h tkn Rcgr.:1l ge .. chwcllL so da, .. tlle Brucl.:c (cin .. chm;.llcr 
Bal/..enJ ungefiihr I Fu .... tld unter \\'a~ .. er I.I!!' D.I'" Balanch:rcn war unter UII:
.. cn vm .. t.mJen nidll Ici.::hl. !!Ing inde""clll glür.J.lir.:h \on Slaur.:ll. Bald nach 
Mltla~ 1.\I1!!ll!n \\ir am Zld un"l.'re ... Rr.: ... e. dnem l..Jcmcn Ort. \rma\'ào (~pr 
Arma ... ong).1I1 \Vir fanden SdmreTlgkellen wl'gr.:n t.ll''' 1IIl1er/..()mlllen .... Wir 
\\ollten 1'IC1 1'IIlL'm l)cul .. .:hen mil r\.lmen Andrl!<I' {dil! LeulC <'Ind hler nur mil 
Ihrem \ UTlMlllen bc"annll loglcren. bel dr.:rn hil/ flli!U,:1 einm<ll Qu.tnlcr gl.'fun
dl!l1. ~r '\'1.11111 l'XI .. II l'rtC 1l00h UI1<.1 ;.lUr.:h .. elTl HJII'. do<.:h hatte c:r<.la' l!au ... w r
micthet. CI hctrich <.IIC Lan<.l\\Ir1~cll;.lfl CIW •• , im Innercn. Der ~1ictht:r. der im 
lI.lU>; elTlC/11 Kaulladcll hiell. \\olhe Ulh Quanlcr ~I!ben. aber llIchl báo"ligel1. 
Zum GlLir.:k k.am .. \ndre. der BC .. ItLer t.ll·" Hau .. ,,: ... dazu und half un .. <lU .. der 
Vl'rlcgenhclI. im.lcm er "I!Ule hau \011 der Ilu.:hl >;ehr enlfemlen Cololllc mfcn 
1Ir.: ..... dre !li .. dle D.lUer un'l·rl· ... Auli:nthaltc ... hemnta /..am. nir Ull .. ere 
Rc\~ Irtung .. orgte. l:. ... \\al'r.!ll gUII .. · gd.dhf!e Ll!utc. c.hl!' nadl Kraften fur ull .. ere 
Rr.:qucm1rd1keit ... or!!tcn. Audl\ndrc .. eJbst blicb unlen jjherllc.... dlc 
BewITlh .. chJ.flllng tlcr Colonle ,c1llen K1I1dcrn. ~o h,tltell \VIr nur mll Ihm. llIr.:ht 
11111 dem \.-1Ielhr.:r de ... HaU'-c .. I.U thun. 

Z\\t',,:k. un .. crr.:~ Rei .. e \\.lr die Unh:r .. udmn!! de ... 111 dle l\jhe ~ell'gencn 
\1u .. ehclhr.:r!:,'" In \"or!!e .. chKht1rdlcr /.c:II. \rdcir.:hl er.t vor wem!;en Jahrhun
t.ll·rtcn. vidleidll \OT lihcr lau .. end Jahren Ihlhl!n tucr UrC1I1WOhller gelehl. 011:: 
.. I~h \(111 Sel'lhiercn. hc .. ondcr'\ \lu"i,:hcln. gclcgel1l1ich auch 1'1I1mill \"(ln Ihren 
lichcn \1111l1CIN:hen genahrt 11.Ihl'll. I)IC rl!~le dcr Mahl/clI. bc .. onder .. 
\1u .. chr.:I .. .:halen. haben sic .. Ich auf dic'l!lhc Stelle gc .. chlitel uno ~o cl11cn gan7 
iln'lJndigell lljjge l aufg:chiluft. Sokhe .. \1u ... ~helbl!r~e rint.lcn .. ir.:h dic ganze 
Kü'-lc 1.lIlg Zef'lreuL In Ihn~1l fllldcn "1Ch zer-Ireul SICIIl\\aITcn. dic Ull
hrOluchhar gcworJcn ... illd wl'gge\~orfen Dder \"erlorcll gcgang..:n. Da .. L'm
wuhlcn rapi'iolchc~ Bcrge .. glr.:hl imlllcr manr.:hcn Anhalt f(ir Kcnnlni .... der LI.'
hcnwci .. c der Uhrell1wohner l'n .. cr BClg \~urJc ahgt!tragen. lllall hrannle au' 
den \1u'r.:hcln Kalk. "'0 h;.H!ell "ir nir.:hl nlllhig UllllUwllhlcn. die Gruhcn .lU", 

11 

• 

I 
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I .\ llr (2 r.. 1 ~)' no\ ..:::ondu/iu em o;cu b;m:o a(t: a \'cnda ond~ qut.!rialll()~ al
fllOÇ;lf A \-cnJa ... c ::;iluu\<1 em lugilr elevado. o ... caminho'> PM" ,mloo ... o ... 
1.ldo ... c ... I.I\'am coberto ... pela .igua. a vcnda c ... lavJ lmatla de pa..,..,allh!., que 
foram relido ... pda 1n.1n:. Aqui poL!críamo.., aguarU;Jf com ÓI."IO J dll'gada da 
'J/ante.:. Ent.lo pudemo ... pros ... egUlf linclIlcntc o ~aminho até o loc;\1 de 
~rnoltc. O alojamento era ( ... c!!undo o., ~1..)J1,cHm, 10.:;!i .. I ') 00111. u nome do 
lug<lr eu c"4u\..'ei. 1"\0 dia ..,cguinte ,aI11111h.II11\1 .. !OI1!!\,' da ('osl.1. O linico oos
tâeulo era um largo c C<.1utlalo ... o ribeirJo que e.,!a\a aho pda ... chm ...... de tal 
TnJlll'lrJ tlllc LI ponte (lima c .. tr..:it,1 \iga) .. c 1'IKtll1lra\'il J UIll pé ... ob a .igua! 
hluilihrar- .. c Ilc .. tas cin:un ... tánc.:i:" ,1;10 era 1'Í\.'iL nu .... f 01110 ... ~rn 'lh.:cuido ... 
no I!ntmlo. 1.0!!1l apó ... () mdll·di~1 ak .. IO~,1I11tl ... tl de ... tino dr.: nu ...... a viagem, 
um PCLJur.:1l0 lugar, Anna~·;jn (,\., pronuncIa .\rJll,J-.()n~1. En,,:ol1trallHh di tl-
..:t1IJ.~de, com tl alojamcnto. ~ü, dl.:\~nal1lll" !lO-; ho'ped.lr l'nm Ulll akmiio 
dl;l1nado .\ndre ..... (a ... PC..,..,O.I' ,Iqui ,Jo conhccld •• , ap..::na ... pdo ... 'cu .. pn:
Iwrn..::!-.), onde o Friv uma \"::1 CIl!.:\llllfllU ilhIL~\). O homem ..lInda e,i .. ti.1 e 

l,lInhem ... ua ca ... a, ma .. dl' ~.lInha .dUg;IUIl; prJth.:a\a J .lgricuhm.1 111.11 .. para 
o mlr.:rt(lf O IIlquilino. que m.mll1lha na C.I"'.I uma \..::nJa. 4l1C11a no, dar 
ahrigo. pur~lll ... em no ... ;111l1l..::nl'lf Por ... orle \1.:10 n Alldfe:. II proprie(;jno d,1 
I.-'I ... a. que !lO ... tilOU da difi\.·uldadl." m,mdalH.lll dlalllaJ" "U.l mulhr.:r na CI)IÔllla 

l]UC nãu r.:r .. muito di ... tanle. e ehl 'c tll."upnu em no ... ".-r\ ir. SI..' Irala\.\ dI." pc ... 
... oa.., boa" I." ... olklla ... , que ... r.: c ... rnrça\"am. Idando pelo no ...... o c(lIllúrlo. 1 amo 
hem (1 pnípnn .\ndn: pcrm;ln('~cu Li. dr.:i\and!l () trahalho 11.1 cnlúnLJ por 
colH;t dro: " .. 'U'" filhm, tI..: t ... 1 fl\n1l.1 que linh,lmo, de tr'ltar ;'1"'1.:11 ..... com clt.- I..' 

nada a \Cf cum () IIlquillllo da C.I ... <I. 

" lilIãn de no ........ '·lagl..'lll \.'I"a I..'xaminar montes dto:! COnc1l<h da ... pm~ 
\imidades. ;\0 ... tempo ... prê-hi ... túnco .... lah'cl h~i Pl)UI.·llS ... êculll .... talvo 
por m,lI\ dc mil ano". vIVeram aquI ahorí~l·nl' ... qUl' ... l' .1Iil1ll'llIavam dc 
.mimal'" Ilwnnho". c:-'l1\:ciallllcnk molu:-.(.·o .... oportun.lmente I.unhém de 
... cus Jmado ...... cmclhanlc". 0" I"c ... to ... da ... ·ckil.j(l\.' .... pnnclpalmt.!nlc as 

,v. r 1\11. \1..111.. man.:\) ,d.:m,LO. llll\.· naqud. ('1"11' .. :.1 ..:-r;1 ",gmt"ir.:.lll\.un..:-nl":- 111;\1 ... \al,l' 
ri",J" que 11\11' \ ll r. 'lU":- II Dr W,lh,·lm ..:-".:n."C lk\\.· c\\;1I ..;c rd':lmdo a \1,I·r":I~. 

\' T Dr W,tt 'Im {!r,1 u ,1C1nl.l \nJrc.,,," l!'-,ra gr.lta .\ndrc" l' aJlanh: Ij() I":-Xh) 
d'q~J .1 grat".lr ·.·\ndr.:,,· 

.\' T Rckn.'nda .I<h ··"amh;llILlIli.·· lI'IJc S;1!x·SC. alra\":, lk nk:Jlda, \.'0111 c;!rhono lJ. 
qu..:- 0' samh;ll.JUI~ das LII"t:" hl ..... Jklr .. '. l·cnt..:na, Jck, C,II.lh'g.w.io,. J.L1am tk \Uno ;L1c 
<;O()I} a. C U~a\.1Il1" ltlcallallllll:l1I p, ra "CPUII<lL L':lil1l"nL''',Ullcntc 0' ... cu, Il1tlrlns ~:I<I 

.:nn'iI;1 que rrallca~'l.'m camh;tli'1lI11 

ItLl"E. ... \tI\l(\I)FR"'~-T, "L N1 Ih.. " 
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dencn gcrade Muscheln geholl wurdcll boten an ihrcn Wiinden dic instruc· 
ti\·~tcn Durchschnilte. unter den b..>i Seitl~ go!worfellC'1l Stcinen fanden sich ge· 
nug 5temwaf'fen. 50 war unser Aufgabe hia .. chr mseh erfülll und konnten wir 
uns uer Untersuchung der Kü!->te an ihro! BC\'vohncr ZlI wenden. Cine KUI7:e 
Beschrelbung der Lagc von Armaçao. Armação i~1 Ctn Fischerdorf. VOil dem 
tllall lunikh .. ! nur die weOlg.en I Jau .. er si, .. hl. wr.!1chc cllell! mn Slrand licgen, e .. 
mügcll ungl.!führ S sein. wic \Iel \'ersk'dt l11<:hr IIn Inncren liegen. weis::. ich 
nidll, vicl mchr uürften es alie h nicht se1l1. Da ... I\kl.:r hdde eine halhkreisfõnni· 
gt.' Budll, nat:h Siidcn Llnd Weslcn VO!1 holh.'ren Bl'rgl.'ll. Ihlch Nordcll \'on elocr 
llJchcrcn Ili\lhin~el begrenzL nat.'h OSlcn LJf!t'rt sich die Insel SI. C<llhannu vor 
Der Blit:h. Il'ifft naeh allcn S\!itt!11 au!" Ber!!1! odn W!.!llIgslo.::n ... fl! .. lcs Land und 
\\cnn cs nidll uic Bildllng de.;; Strandt!, nuer c:in \'Orhcizich!.!nd..:" Schiff d;"! .... 
:-'ke.r verrieth. wi.irde 1ll<\1l glallbt!n cinen Binnen .. ee vor .~ich zu h'lbcll. Wo in· 
tk ..... l',n UCI Blie\., nidH Ih~rau ... kann n:.Kh tkm l,frnell Crden Mel!L d,] bnn aueh 
da~ Mcer mil ';;~Inen slllrmbcwcgten Wl'lkn nichl hl!rcin. Di\! BlIChl isl schr 
ge,cllülzl untl das 1St für das Vorkomlllo.::n gc\\'h.;;cr Scctblcrc üneraus günslig. 
Zum Theil mil sandigem. zum Tht:il mil ... dllnmmiI!Cn1 Grund. mit sandi!:!.t!1ll 

" " -
oder febigl.!l11 Strand fincJen "Ich hil'l' dlt: E,\I"lcllzbcdingungt:n fuI' ganI 
\'t:rschiedcnartig.e Seelhicrc. \H'lche 111l'il ... Jas eine. Ihcih das Jnucre lil!ben, 
l:bcr .. chrcttcI l1l;Jn die nõrJlkhc nacht! Halhinscl. .. o hal IllJIl vor skh das \vellC 
offl!lll! ),Iecr. der sandi~c und fl':h,igL' Slrand (zum Thell rechl impo'ianle Felsen) 
hat wieder elllt! andcre Bt!vi.iH .. crung. So flndl!\ mün luer in cngt!1l Krcis \"crci-
llIgt und jeu...:r fuI' sich k'icht crrcidlhar. w<\s ~onM Jt!th."s bc ... onder .. <JufgesLlcht 
sein will. ,·tan wird lan~c 'Llchen k(\nnen ehc Illtlll einen flir z.oolo!!bche 

" " 
Studlcn :lIn t"lccr Jhnllch gÜIl ... tlg gdegen\!1l 011 ft1llki DOl." Gllick war uns 
glin~iig. \\ir hattcn in den w!.!llIgcn Ta~en un ... crc ... Aufclllhalt!\ ~chr lide Ebben. 
dlc um da .. ,\ieer \ .... Cll ZlIgünglich m(lChlen, Iwhcll ulcse Gekgcnheil <luch 
redl1ch ausgenutz.L Ich habe manch.:rki Ill'Ue Formcn kenni'1l gelernt. Vielmehr 
!\utzen w(irde ich freilich \'(1n einem langcll Aufcntluh haben. bo.::i dcm uanll 
<luch das h.leine Vieh:Lt.'llg BCliicksiçh!igung finden kann. Sokh\!n Hingeren 
:\ufenthnh denken \\ ir in cinigcl1 ~lonaicn ZlI nehmCIl. Jas Klimil cin gcsundc
re:-; (zur ZI!II gab !.!~ bedcnklich vieJ FI\!berh.rank\!. das hol1 abcr ll1l1 pringsten 
gal1z auf uml da .. Klima i ... t Jann ganz gt! ... und). Dann \Vird alie h Alldn:s Haus 
Icer und un .. günz zur VcrHigung slchen. und wen.kn wir da 7wur kcinen 
t:onfonable cingerichtctc Wohnung. doch wenig: .. I\!ns ein gro ..... c .. Zim1l1cr und 
die nüthigslen I'vlobel haben. 

IIIV\I"'\I.I:C\lt\l>hRr'IoOS-Tc'Jro'L '17-Iulb,,· 1'1"1'1 I. 
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~onda_\, ele~ deposltavJm \elllpre no mc~mo lugar, formando aS' .. im ullla 
n'''IX'II;\wl colina 1 ai" lIlonh~" dI.' concha" ,lo! o.tcham cspJlhadn" por toua a 
l:o"IJ. '\dl:" ,I: Cllc<.mtram arma" de pedra perdida ... que 'c tornaram impres
l;ivel" e foram Jogada ... fora ou C"\lfil\iada ... _ Rcmexl:r em lal colina ... emprc 
Ira./ inform .. ~'ôe ...... obre o modo de \ida dos ahtlrígene .... ;-';o""a c(llina e~ta .. a 
'l.:ndn demolida para ... e obter cal COI11 a qw.::llna tia ... ~oncha~, de IJI maneira 
que não tinhamo ... neçe..,~idade de CJVOUC,lr .\, CJVl!fna, de onde ..... concha ... 
e,I,IViJm ju"talllentc .. endo e\lraid ..... , exibiJIll em "ua ... parede ... in ... trutlvo" 
("ortes, e "oh a" pedra.. dd\,lda\ lh! bdo \e cnnmtra\alll ... uficlentc" lIlacha
d1.\'" de pedra_ .-\-;..,illl. no"..,a tarefa aquI ... e rcali./ou r;lplt!illnenh: c pudemo", 
nn\ dedicar an eXJllle dlh hahllante ... da <':0 ... 1<1_ '\0 elllalllO. 1,' ,ecl'w farer 
UII1 relxlro Jc alg~) que I.kh.ci de lado, qlh.· t! a de .. cnção tb ... tua~·àu de Ar· 
IIl.H'::IO, AIIIl,HrJlI ~ lima .. hl!.'ia dI.' Jle ... cadore ... 111.1 qual ... e vi! IIlICI .. IiIllt!nle 
arena .. pOllca ... ca ... a... ...ituada ... IlI/lIo a praia, Jevclll "cr 1;;'111 númcro de S. 
IJllanLI'" nl.li ... ~\i ... tl.'m ocult.t ... 1ll:li ... par;! o Inlenor. ell n;i(l ""::1. n,!I.) 0 .. '\' .. '111 .. ..::r 
IllUiIJ ... I11Ji .... O IllJr fonniluTlU b;lia ... emi(.·in:ul.lI. lilllllado.l pJro.l o .. ui c para 
o oc ... te por ;.111;:1" IllOlHanho.l .... e para o norte por uma plan:.l penín"lIl.1, para O 
Ic .. tc ... itua· ... e ... Ilha de Santa Catanna. A \1 ... la encontra lIlont.lIlha ... para to-
dtb O ... lado .. ou ao IllCIlO\ 1CITa firmc. e 'IC a I'tllllla~'üo de praia ou de um na-
vio em trún"l1n nao dI'IlUIlCi,I ..... C a prc .. cn.,:a du mar. a gente acrednaria Icr 
Jlall[e lIc ~i um lago interno. Onde. cmre(;lnto, ;1 \1 ... 1 ... não podc \cr o mar 
aocrto,lá lamocm o mar nJo podl..' entelr CI'I11 "cu ... \a~alhõc .. de tormenlJ_ A 
haia é mUito prolegid .. e i ... lo .: e_\IfCmall1l.'tllc fa\"()rj\el para a exi ... '.}ncia de 
ccrto~ animai ... marinho ... J::.m parte com fundo an::IlI\"'o c em p<lrtt.:: COI11 fun
du 100hho. com praias ;\rCI1()'>,I ... ou de rncha ... , eIlCOlllra-... e aqui (."ondlçóc ... de 
c\i"'lência para a .. IllJi ... variada .. e~pécic .. de animai ... marinho ... pal1c do .. 
quai ... prcferclll UIll e parte outro. Sc a g:contco ultrapa ..... a a rl.ma p..::nilhula ao 
IlllrtC. tCI1l- ... co JiJnh~ de ... i o mar a~rtl), a praia :1II'l\n ... a l' dI..' m(."ha" {l'lIl parte 
("om roch'b \..::rdadciramelHl' lInponcnlcs). ilbng,mdo outro tipo de habil'ln
te ... A ..... im. I:llI:Olltra-\e rcullIdo aqui, numa c."trcita area, e fiÍl:tl de ... e alcan
~ar. 1.1 que em outros locai ... preci ....... e procurar ~ ... pedallllcnl~ Para e"ludo~ 
./OOIÓgIC(h nll m<.lr, .1 gente led qu~ procllrilr muito. antes de cnçnntrilr um 
... clllelnilllle lugar, tão favor,I\cl. :\ ... orle no ... fa\'oreceu. poi ... no" jllllll'O" Jia~ 
de 110:-,..,a J.lI:rmJn':ncl:l a marl5 pcrmanr.::ccll mUito bal\<I. Jr.:: I,tl funna que o 
mar ... e fJ/ia \', .... tatnentc al'l..· ...... i\'cl. :\provcit'llno_ .. e ... la oportunidaJe JO miÍ
\imo. Eu conheci \-.iria.. ... forma .. nÜ\'ih de \'ida. Certamente cu Icria <.lpro
,"citado mai .. numa pennallt::l1cia mal'" longa, quando lambém a~ pequenas 
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Am Diell~I,lg .... ollen wir dil..' Ri.ickr~i~1! antrelen und zwar zUlljch~1 nach 
Dt;'~lcrro. \\'ohll1 lIlall b..:i gUIl~I1!!\!m Wind per Bnot in 3 Stunden fiihrL JnJe~

')('n, dcr !!lln\tigl' Wind hhd, ;..Ilt-. unJ ",ir da !\1111W(X'h k.lm ema" Wmd, wlr 
fuhrl'll lo~. doch ,dllld d ... r \\'inJ hakll'in lInd \\'Ir kamen ni.:ht \on der Slelle. 
n;..l(h .1 SIUlldl'll \\.Irl'n \lo ir nodl nidlll'lIll' SlunJe \\cil. Schlle~~Jich kam \Vlnd, 

dl\,:h "I,tU d~, f!l'hofftcll r\llrdo~l kum SLidwc'-t 'lUIl hJUl'1l \\ir J..n:uzen J..onn~Il, 
\\urcn 'l."hhe,~li.:h do(:h oo.:h an Ort und Stdle gekl1mn-.ell. düch hatte der einc 

un'dcr beid..:n Boot~ll'ule einen 
.\nfJll \tln Wech,elfll'Oer I;le 

kommen. \\'ilr unfahlg etwil' /1I 
thun. der Steuemlann allclIl 
J..onntç d~ls Umh:gen de, Bonlt'.., 
ni..:hl bç~t)rgen, "O drehten \\"11 
um. warcn nadl emer Stundl.' ~o 
WClt wk vorhl.'r St:hJic,~lich .1111 
Dnlllll'r'lag !!1I1g lhe RCI~1' 

·'ILid .. lit:h VOlt SlJltl'n. \~(lbl.'i wlr 
frl'Jlidl <HJl'h an~tatt Jcr ~c 

wühnltchen .1 SlunJl'n ti SIUIl· 

d l'll aur dl'lU ~1l:l:r lag.l'll. und 
da, i~1 im oHl1l'n Btli.l!. Im 
hJCIlTll'l1dcr SOl1l1l' chc.:n kCIllr: 
\nnl'hmlidlkr:il. J\.'I/I 'lI/C Ic.:h 
hiel lJl der Swdl. \'Im \\'0 idl 
lllcmcn Brief ab,chlckt!11 \~erJI'. 
\'enmuhhdl kehren \~Ir Jm 

DJl'n"ta~ per Oampfer S. Lo· 
relh,o n;tch Itajah}. am MlIt
\\ol"h IX'r Progr\.'~,o n .. r.:h Blu
Illcnau /urud. 

kh hekomrnc ja gar kClI1c 
Famlllcnnl'lII!!kcitcn mchr /.ll 

hiiren, pas<"lert d~nn g:ar nicht.;;'1 Wa, madll Entst I\aud.s Thaligkelt. \Vie \\I!it 

1st \Vilhclm Schmidt mil dcm I:.\J1llcn'! r..IC. Cll.:. 
Im nadl~ten Brief muss ich Dlr noch cinmal von .... ritzens Ab,ctzu ng und 

\\"Iedl!ran"tellllng erzJhlen. 
lIcrLlllhe Grih~e \'on Demem Wilhelm 
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Docwnentos Originais - Correspondências 

criaturas poderiam receber consideração. Pensamos em ficar para uma per
manência mais longa. em algulH' meses quando o clima estiver mais salutar 
(no momento há prcocup;:tntcmcntc muitos docntc~ de malária. mas que ces
'lU completamente no Pentecostes). Então, a casa do Andres estará vazia c 
IIltl!iramcntc a nor.;sa dispO~IÇJO c embora não o,eja um cômodo confortavel
mente in<:.talado, ao mcnos teremos lá uma grande sala c os móvcir.; mais ne
ccs~ârios. 

Na terça-feira pretendemos iniciar a \-Iagem de retorno. primeira
mente ,ué Desterro. que com \lento favorável '>e alcança com 3 horas de bar
co. Por enquanto, não tem aparecido 'Vcnto favorâvcl c nó ... temos ficado 
aqui. Na quarta-feira <:.oprou um pouco de vento. Nós partimos, mas o vento 
logo adormeceu e não saímo ... do lugar: apó ... :\ hora ... não tínhamos progredi
do uma hora . Finalmente vcio o vento. mas em vez de entrar o esperado 
nordeste. entrou o \udocsh.:. Nó.., poderíamm. ter forçado e teríamos chegado 
no local a tempo. mas um dos m ,lSSOS dois barqueiros foi aconl<!lIdo por uma 
crise de malária, eslava mcapóll de fazer algo. o timoneiro SOllllho não pôde 
mudar o barco de bordo. Mudamo, de rumo c após uma hora estávamos tao 
distanh!\ como anle\. rinJhnt!nte. na qUll1ta-felnl a viagem prosseguIU com 
... ucc .. \o, mas ficamos no mar 6 horas em \ez de 3 como de hábito: t: bto 
num barco aberto c eX]"Khtos a um sol abra,ador não é nenhuma delícia, 
Agora estou novamente sentado aqui na cidade dto: onde devo en\'Ülr mlllha 
carla, Supostamente voltar..::mos na terça-feira com o vapor S. Lorcnço para 
Itajaí e. na quana-fcira . com o \-apor Progresso para Blumenau, 

Eu não recebi mai .. nenhuma novidade familiar. Não ocorreu absolu 
IJmcnte nada? O que acontece com a atividade de Ernst Nauds? A qUJnt<t\ 
anda Wilhellll Schmidt com o c\ame? etc . etc , 

Na próxima carla cu prcci:-.o tt: relatar novamente 'obrl! a destituição e 
:J readmissão do Frit7 

Saudações conhais do teu Wllhelm 
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Histótias ao 
red",: da 

fogueira do 
acampamento 

Ofantasma 
da 
"Ran-a Motta" 
. Prime ira pari e 

Texto: 

CI,m o I'ror6~lIo de rm'-!>C!!UlmlO\ a d1VUI~M,·ãI.,. II1KlaJa 
em ;11m I dcqe ano, em PIlnu)o!u':~. de CXCtrtm e\traídos da n!;lra 
lnL'UIlJ.. c\cnla em língua alemã. "Am La)!crh::u~'r" do h!\lorill
j!rJhl J,,\C 0..--..:1.1.'. ~ck'CionJlTlIli (I (nnto ''0 IJnI<L<'Ula d~ Barra 
\1.ma" NC'-tc nllm ~ó1ri[ulo o aUlur Oescnvolvc a hi<;IÓ'lJ, rrulj.!l· 

da em 1925. l"crt'lIncnIC atr.ncs de re-coru.lÇilC\ de aJlll~a~ ocor
renclih \lu!.' '>C \Cnfi":ilram no h.u\o Vale Un l l.lla( 

t mlcrc,,,,mu,' n(llar-~l' que \I título rclCrc-\C J conlro\"crtl+ 
lIJ B.'rr.l ""rta", fn~':)() huJm):ráhcn lJue .akm de podei <,ef 

con h~LlrJJa <.:umo um ....:gmo.-nto .lJ3{').tdo do no It<lJai A~·u. UIII-
bo.!m podcn" Ir.I\,lr-s.;- de uma rckr':n~·IJ ... , ul-...:utldo "\Cl!undll 
colnal c:\ l r<lHhor" clu mc<;ffiO ntl. c CUJO \Ukll d.: \atao JJ~ ~ljlUJ\ 
.1\ l:onJullna à uma ~Jlra tI.! 'UL ,11t~m~k.lJ. 4ue. J,i cmãll. c\laria 
a".orcada c ponallh) mnrta. '0\ rdalo, W gl,mJe enchenle de 
IX}!O. hou\c r1lI!n~-6e\ 30 lato d,1 C\tlc>rd.Ul1I!'lIlll do n" h3Jai "\'Õu. 
ljU,mJll dcsJ;!unu par,l Q~ laJo~ da Praia .1.1 ,\rm~~·ào. pnrtanln 
"Irav':' d,' uma h,lrra dl\er~a d ... habltuJI. 

'\0 enr~do d.1 nmlo é fK,,,j\d iJ.:nufirar. Jpe .... ll de ro
m..n.:.:"J,.", alcull$ DI.·<>nl«m1Cnlfl, hj'I"n.:", comI) U IIhUI:\'"O 

h,l\ltlO rw. ImpIJIlI<.l'Õa,) JJ '\'ol'>I1IJ hcl~a" nJ rcgl,'io.l d,1 Jlu,ll l lhu. 
ta-Se, prelcndlJ'I. ~ll'anlr d.: ll'i·I2. por CIl.Jrlc, V.:m Ledc. ('11m]) 
em mC.lJlI~ d.1 JI.~otJa de 19:!(JJ~() um l.:mlÓl10 de 50 n1l1h6 ... , de 
mctrth qll.lJrJJ"" rcrtcn.;cllte 3'1 anll!!<l l'ohlnJd 11ol:1).!J tk Van 
L. .. ·,k \,11 .1lÍ'lulridtl J'C'll:t'mpra a um Illl\Pltoll de Rruge, - HéI~Jr,:J 

ror \\llly S.:h.x!er 'Iuc. fK'r 'U,I \':1 . .:r.l ..:un,unh;)(jo de JIl-< De
~kc. 1,11\':/ . .:,Ic. pd,l~ n,"\cr~:I, I:IlIll tJ \<.:u p"r.:ntc, ,cnllu l>I! c~u
mubdn no dc,cn\(,I\lIIll:nto dll ,,,mo. [enJn (orno ~ut>,[rJ[" 3~ 
d..-..:nrrCnl"I;I' st'II,:U)'CltIllÔmK,h qu.: la. no pas'~tl rcmuhl. \ua'lic· 
rnlll. 

Cumpre l'e~~,I1t,lr a (UOII\<I mctl~'àcl que fa/. :.c bem que 
mman~·cad.l, n'\;l~ n<."m IXlr J~~(l rlil,~ i \el d..- c:I.I.:lu,ãtl por il\\':fO\-

<;imi l. an'r":3 d;1 .:,\~téno.1 na., n:r~JnlJ..' dn h,l1~n rin 1I'IJJr. d.: 
uma '"(cIIOrla p.lra ad.lpt .... :i.l d.: c.,çrJ\<.I'·· rc,~m chC~.Ul<I~ an 
p<li~ Scm dLhlJa tr.l[.1 -.e Je narr,II1\';1 c\<.:cp..:lon.11. que de IJQ bem 
cn!!cndraJa. I.:vil-nll~ U ~u~rel"áo de que re.l lmemc nilqud.\ ép(x:a 
tenh.\ C\lMld<l 1;\ UIII 1:\\abcl.:l.lIIll:tILU c:o..:rin\>t<.l, oOJcu .... and" ml-
por ~ut>nmlo.\(I, aprcndll.wJo do \cm;í..-ulo c JJ.tptõl\·lo d()\ c~ra
,"Il~ nC}!n1\ à\ n:mdl~.le~ 'ioC .... ·I\ eXlgld.\, rx:lo\ '-Cu, ,cnhorc, . 

.. JM\! Ikcle .. gnn .... l1_ e c.a""j!r~fo AlIh)f do: I"rol> c 111111'-'ftN)) 
amgus s.uohll: a 1l:!!I;lo ,I., Val.: .... ' II<.Ilal Stla obra ""'" latI'K...a mJlltlla-~ 
''0 Mtlf\I~\pln de BIUffiC'n.l1l e a h""lna o.k <;('u <ic...::n\\,hmltnlo· puoh
cada ongu\Jlmenle t:nI al<:mã<'I pela ('duo", Rotcnll unt.! & ela (S,in Leo· 
pold(\. 1~17. em uts \lllu"It~); e. cm 1'19:" . .:m ponuruê~ IBlunltnau, 
EdIIQr.l .'twa u:ual 
Tradu,~ f:dllh S Eln",r/ '1.:1- Oe.:h· 
"ota~ ~ IlIn rc(h~,d ... \ por ",.:1\ o.-.:ke 
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Histórias ao redor da fogueira do acampAmento 

o fanhlsma da " BARRA MORTA" 

Há al,!!un., dla~ atrá:-. cOlHei. em re~umo, <lO ... cnhor RankO\\ que e .. pél:le de 
··ave~ de amh'lçiio·· loram meu ... p.u ... - como peregrinar . .I.In pelo mundo pam final· 
mente ... e c ... tahelel:crem em Santa Catarina. Por "to nilll dc~ejo ser enfadonho repe· 
tmdo (Odo II reliilu. tendo em \'I ... la que naquela eplx:a. quamlo ele ... realt/antm lon· 
gtl\ cnllcirn .... eu alllda era mUito Jovem para compreender o ::;iglllfir.:<ldn de tudo () 
que POdll1 clllltcmplar e não fOI po ..... hel fh.ilr na mr.:lllIin.1 'Iquclc lon~lnquo período 
de minha ml;tnCla. 

Pas\el minha adnlt--.cêm:ta Ctlm meus pai .... como filho único. numa pequena 
t:ulimia 1111 ... ul dn F\tado. Como o aprendl/adll numa .. mgda esr.:ola culonial não era 
Jill"t:ll. sem demora. pude ab ... nncr tl nccc ...... árin. pclll menos o Imprc'iCmdível para 
jl1rmação de um cultura elementar. l:apacllando- n'k! a ler. e .. cre\ er e calcu lar. 

Tüu Itlgn !"lI! r.:onfirmadnIlJ. de .. peoou-me um IInpubo de :lIl<.Iarilho. n que 
pm\awlmcnt!! herdei de meu ... paI'" e. apc ... ar de ... eu .. IIhl"'lcnte ... pedido ... para que 
Itl\l .... 'e com de .... parti pel" IIlUlldu 0.11'111.1. - enfrC"nt.mul) .1." Int:cnel" ... J~ tlu por... ir. 

Entrct:lnto parccla que um.1 1Ijl(lnuna c ... tr~la da "'(Irt!! Jingla ITlCU'" pa<;sO'. e 
~uia'a·me. rOI'" nunca me '>Cntl lllal e \Clllpre c~tl\e dhpo~to e rehl", Ganhei meu 
... \I .. lenIO de \-;iria .. formas. como opcrJno. carregadur ou. na maioria 1.1;, .. "C/C .... na 
quabdade de embarcado - rUI marUJu. COpeIro de b\lrJo c c~crci oulra~ funçôe!) se
melhanle~ no., na\lio ... que pcrcnrt'latn a co ... la do Bra"'ll, 

~unc:l pcrmaned mUlto lemptl lluma .. ti região - accltava {h IrahJlhos con
Itlnt'IC apareci'lm Ganh'lva ~u dinhclro e falia l'l\)UC()<; !!aslos. me.,mu porqUl' não 
Ixbla nemjog:l\a e -.cmprc lhe \eruadclrJ. a\e ..... ào a mlllherc~ fác.:I .... além dn mai". 
a ... rJl\'cr ... a ... \'Iagen ... engajada ... que ratlól nJn nca,iun<l\lam Cu<;lOS e pos .. o .\lé dl/cr 
quro: con ... egUl unir (l ullI ao agradável. 

Sempre quc descJava Vlapr n;ln precisava nt.!nl rnc~mu pt!n .. ar em comprar 
uma pa"agcm. "'llllplcsmcnle acclta\a qualquer função a bordo de um lla\ \O C de,l.I. 
maneira ganhil\a algum dmhelro. alt!m de ~ali ... fa/cr mmha CUriosidade de apreciar 
nOVllS pannr.una". D<.!c(lrritlu ;ll!:'!um tcmpo con..egul economizar boa ... orna l' multa .. 
\C/C" que ... tillncl '>C já não era tempo de me fi ."(ilr. cm definlll\'O. em algum lugar. 
pmque com a poupança que ha\lil amealhado, pudena dar míclo ao .. mais dl\e~o~ 
pcqueno~ cmprecnduncnto .... Todavia uma ~n ... açã() mUllo íntima impuhíollava-Illl! 
C' parecia indicar que ainda não hana cheg;ldu () mumcnw de a ...... emar·me. compe-
Itndo-me a retomar à \"Ida de peregnno. 

"Jn~ primeirth ano ... e~poradll.:amenlC 1I\!! breve .. nuticlJ ... de mcu~ pai .. e so
lTk!ntc dcpOl.~ de CIIlCO am, ... andandn pelo mundo aftlra - recebi o comulllcado do 
lalel:lmentu de meu pai. FOI cntJ(J que deódl füler uma vl~l1a à mlllha mãe. m3~ () 
t.!ncontro nada le\(' de agradável. P(ll~ pratlcamentc havíamos no~ tomado e ... tranhos 
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Histórias ao reda' da fogucit-a do acampamento 

l' além Uh'l) pareceu-me quI;' mmha m.k" nutrlil pnf mim al1!UTlla dC~'onnança pm .. , 
IOf=o ólpÚ:-; o ra]\!\..-mlcnlO de 1ll\!1I p.11. vendeu a ":',,lônia p.)r "úóhlcncla" mou:.liida· 

de \.10.: aIiCII<l,;ãn excrclo'l em ra/Jo da .. terra .. amda n;:l\l c,t.trcm qUite Junto ao Go
wrnn - co com m. \'alore ... n;,cch,du, n .. 'cn!hcu-,c à dau .. ura \!n1 uma m~utuiçã\l rell
gIO,,:1 r~'rmalll'n!ndo lá o rc .. tantl' de ... ua \'HJa. 

Ptlw.:n 11k: Irnpllrtnu () falll de mmha mJ..: tcr \cndldtl ,1\ It"na" l' ficado com 
10011 (1 prndulIl da venda. p'1I" J01ma", prctendl herdar qualqucr (01':1 lk rneu ... pa, ... 
ma ... md..:pendcnh.:mcnll' 0.:,1<1 renúncIa. pcn.:L'hl () pnx-edinll!ntn de mmha mãe 4uo.: 
agiu cllm ... mgular r.tpuJI!/ ..... cm JO Illl:nll\ ter fala0') ("\lIm~ll" rc'P'!lln do a,,'uI110. 

Era JlI:rçepli\cl que nllnha m.i\! tmha !.;(ln"":lência d\.' ljUl' <t!)irn de mndu irr\.'
j!ular, ol!hberando Iudo ;1 -.cu 1,1\ IIr Pudr: nnlM lamhém que pnlCedla CtlmO -.e Ir:-
11lC'''l' (lU\.' eu me In,urgl""c l'untra "I C anula:-."t! a tran,a,.10 da proprieJade para 
l'\i!!lf a 1ll1llha participação na heranç;1 Lnllm, n:lo ch\.'gamo, a f.IIM" l'"t.:: rC'f'lCito, 
pnft!m \Cntiamu, que algo m;I,I!.:quatJlI '1~ IIltt.::rpunha entre n<i~ e (rclO que na OC ..... I
âo de minha partida, ela voltou a ,entlr algum .. Ieto p\)r lllLm. 

Não tomei a \cr minha m;-Il' l' quando ('b fal.' ... ·IL ,11!,uo, ;um, apü" cu e,ta
va no\amente embarcaJo c. numa Inn!!a \la~em, peR'unta () litoral da C(lo;ta norte 
Jo Pai,. Somente mUito dep01' do de-.enla.:e recebi a cnmunicóLl;.1I1, atf:1\C, da rc,
pcell\a Irmà ... upcnorn re:.pon:-.;hcl rela irhlltuiçãu n .. qual ela 'c recolhem e de 
aenrd!) eom c'I.I. nth úhilTlll'" tempo, de \'Ida mmha nüe pcn,ou multo em mlln e 
p.:dlU-lh..: que me IransmlUS...e "'eu~ agrauccllncnlo, p..:la lIl"IClha "g..:ncnhidauc·- cm 
ter,lhe del'(auo loda a herança dr: IIl..:U (1;11. Eu '1I1ceramr:tne njo esperava qualquer 
agnu.kdrnenlO, me,mo porque era mmh.l tlPI01;'i\) que. por 'direito-natural". não 
me cabia qualquer participação na ht.:ran~a CllIlIUÚO fiquei ate rne~m{1 contente que 
minha m:u: partiu em pai wll1i~n to! ~flmlam que Ihe~ ulga que naquda ép()Çil. di· 
\Cf',a~ \e/C" cu próprio ret:rlmlOto!l-mc p'lr Ic;-l<l negligenciado. Chegucl n"k!,mo a 
c,pcr.tr que ITlCfL'Ce-;"-C uma derraJclra ;ll.:u:-.açân pela dc~aten,ã(l em deixar de vi,i
lá-la. nn entanto. ela pedia o meu ~rdãn e, akm dl"'\\), nl<lIlduva a!!rndccer a 
minha "gencro'ldade", 

Ju,tamenlc quando eu completei \"Ime e Ctllt.:11 anlh de Idade. minha vida ")
Ireu um.! completa lran ... fonn:u;ão. Duranll.: um baile na fCgrão de uma pequena CI
dade p'lrtuária conheci uma moça, IIlh.1 de colonos ale-màe~, empregaúa corno uo
mé,tu.:a numa família daquele 10C.II, Apaixonci-me, como c{)~tumam dller, "perdi
damentc". Era meu primeiro amor e C[;I, moça dig na e hone\ta_ não podia ser com
paraJa com outra, jo\'cns que mantlOham namorico, P;\'~, l gcifll~ cum rapa/cs da 
minha clas..e SOCial. 

Eu era linc. independent..: e pos ... uia uma economia r.t/(lj\el. por 1'..0 não foi 
nece, ... ário e~pcmr multo e pude-. ,em mUita demora. ea:-.ar çom Bt.:rta - C~le era o 
nOITlC dela. Para aquele momento ;ldqUlri ullla pequena cháçara, um pouco af~lada 
do centro urbano. onde pas..el a trabalhar na la\'our-.t. Em o quanto nu, ba~ta\a para 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

'I\cr e Já pa<;!\amo~ t) primeiro ano do nn~'iO ca ... arllCnlll. dc~rrutando plena feliclda· 
(k (' nem ~n~.i\,~tnx)~ em le\'ar avante OUlro t!mp ... ~nc.hmcrH() que tahe,. nos pro
ptln:ionas"'-! mdhor 11;mh". Queríamo, aproveitar o mà~lmo do tempo ali 4 a ... cri· 
an~'as \Iriam mill' tarde ... a .. slm snnhá\amo'i. cnnlenl.mdn-nos com o quanto Já tí· 
nhamo.., c relativamente ao ruturo. (lponumdade\ r.:cnan~ntc havenam par..! proso 
perar. 

Nossa leJIf.:ldadc c mhso ;lIl1ur cmm imcll\ns ... ak;\nçaram o lllmte quando, 
pàra aumcnt;l·lo\ ainda mais. minha jovem e"'pw.a presenteou-me com um lindo 
filhinho. Bati/iHTh.1S () menino damlo-lhe u nome de 'I"diâilllO ". como uma sublime 
homenagem ao hclx! que vcio l:nroólr nn .. -.a ihmuada feliodade. Entretanto e .. tc fOI 
o meridiano mj\lIllO de ml ..... a abül:laJa c.:lc ... tlal. no,,;.! fulgurante e,trcla de \-cntu
m, akanyara n hmllc de ~u It!nllc .. \lmha espo,;l wmeçou a ficar dchihtada. ema
greceu e a docn~a enfraqueceu-lhe tantu que ,ú n.!'I.~tlu poucos me ... es após n nas
Cimento do bc~ - quando loi chan1>lda para a cterllld"de c. compungldo de tmtcza 
e amargura. a ,cpultei. 

Não "'C'I como dc!'.crcver 11 ,cnIIIHc.'nln di' nlt'1:IIll'olia que '\t' abateu sobre 
nllm. r\cm n"lC....-llll a prc..en(;a de ml'U amado hlhmho pt·k.ha me cun,,()lar. Entreguei 
o menlllO a uma famill3 de anllgo, p:m:l que o cna ... -.cm c empreguei-me como 1'0-
gui"tJ dc caldeira num \-apor da linha c(hteira. :-.se"c l"le,ado c c ... tafantc trabalho 
c ... pcra .... a poder e..queccr um pouco a mmha dor. A""II11 \laJei por quase um .. mo. de 
pano em p0l10. pelo litoral do Bra\11 - pon':m n;1II desembarcava na ... Cidades em 
que o navio .lpnrta\"J Meu tempo livre pas.~ava dClIado no belichc. recordando a 
felIcidade pertllda. 

Com (I pa!:.!:.ar do tempo a mmha dor dlmmulU e <lO, pouco, fUI tomado por 
um '>enllmcntl.l tle ;1I11or pel() nk:U filho. até que finalmente não pude m::lI!> conter a 
"audade. A con,eqüência foi meu rClOnlO à mmha c.:a\;1 pam ,amL.lIcr a an~ledade 

em ver a cnam;u 
Nu iníCIO. tornei a sofrer da antiga tmte/a l' m.ígna. porque o pequenmo não 

me recunhecia c até mc\mu tmha medo de Imm. Ma~. ~em mUIta tardança. cativei 
... ua afeição. pol'" não haveria cnr;I\,:ü\1 rJe r~lI que re'I~II~-.e ao!> reçlamo .. de amor 
que a criançà rt: .. -queria e promell de,l,tlr das longa .. \ lagcm para dedicar-me a meu 
!llho com mal" afeto. 

TorneI a preparar a chácara. que ne ... ..c íntenm I1cou um t:lnto ;Ibandonada. e 
para lá r.:ondu/i um ca ... al de id:ldc. 0, velhos não por..ham trabalhar muito. porêm se 
contentavam em ter moradia. alnnentaçãn e a pouca roupa que neceSSitavam. Re· 
prc\enta\am uma oportuna ajuda para mim porque podtam cuid:u da!t c~a'i ... a\ ca
bras e aves do .. ílln \em mUito e,f{lr~o. po!>!'lblhlando que eu permanece<.<;,e junto a 
meu filho. A velha ~enhora cUldavà rJclc com Iclu c. me\rt)t) quando era preciso 
au\entar-me par-.J <llguma pe<luena VIagem. ::.egula tranqüilo e cen" de que a cnança 
haVido ficado cm boa ... mão .... 

IlIl\lf"\1 f\I(\IHM'OS· TnllloXl r.; , Julho·l'N9 21 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

DC!"ll" quc I:On ... c)!Ul n.:organi/.ur "uUsfatllnalnC1llC J. ~llllJ.~à\l Ja chácara .... aí 
à ~:mx:ura de alguma IXUpa\-;l(l em que pude<,~c gi.tnhar <lIgo m,II ... , L ,.;üm~l ... e dcsi,!l' 
nUh Jo dc-.;tmo 11'11: nI11JUI1 ...... l·m. um ":OIllI..'rl·lante ua ltx:al1Jadc. pm quantIa môui
cu. nh:rcceu-Illt! uma lam:ha'll que de aJqulrir.! ;! ...... umindo a ... Ji\ida ... do anllgn 
proprit!táno. O comerciante desejava IIHar· ... (' da cmbarca!jão a tndo custo e deu-.... e 
p\lr reli/. quanuo c,m ... t!gulU pa ...... a-la adiantt'. I:u não prt!l:I ... a\'a pJ.gá-la de ullla ~Ó 
VCL, 111UIIII (>I!ln çontráriu. ofl.!rl·ccu-n~ um J,\ngo ['Ira/ti r;lr;1 ,aldólr II débito c além 
dI"''';) a ... '>Cgumu-me qUe .... cmprt! qUe pth<;í\el. lk",ullólria a meu encargo ih mt!n:adn
na ... cujo tran ... pnllc dcpenJc ...... e Jc sualmhl';u\,,;io. 

"I,>ando logo lI11Ciar a, nperaçõe .... çontr.ltei dnl .. JO\'t:n ... que t:onheç1<un o 
leIto lhl ri,) e ... eus re ... pccti \ lls t:an;1i". tX'm t.:umtl a ... ctllúnias e .. tabclcciJiI~ riu acima, 
Cmllo em poucos dIa .. con,egul reumr carga suficiente. nãl) demorou para que eu 
empn::ende ... sc a mmha pr1l1lClra \ i<lgem, 

Enquanltl amda pcr(;orrialll{)~ \) trajcltl nas prIl.\imJdadc<; do mar. () riu aprt!· 
<;enta\'a-se profundo e largo permltllldo que o \'ç!110 I;l\'or.ivç] los~ rlpro\'cllado. 
[o.;Cl a vda c "':Olll c~ta ajuda. em poucu lempo. \..:nci um tn:l..·hll o.;on<;id..:rávd. Cun
tudo. quando a região tornou-se nll)ntanho~a c o rin maIs c~trt!lto. fOi prcchO amar 
o pilTlO e meU!) dOI!) lanchclfI)s precharam tomar OiJS mãth a" (;ma ... dos \'areJôc.~ 

para Illlpul"'ltlll.lf a ernbarCaçal\. 
liste é um trabalho camatl\'o - pnnclpalmcmc n()~ lugare~ de correnteza· e 

tmha+~c a Imprc ....... io que até um;) k\ma segulIlJo pc!;! margl!m podt:ria competir 
\-antajo<;amcntc com a lancha. :unda lllili" quc naquele dia ~opr'l\ a um vento tcrral e 
contr:írio que prejudu;;\\'a. t!m mUlto_ II progrcss", nu aClll1<1. 

Trabalhamo ... im:es~an1cmcnte atl! a buca d<l nOite. quando. au longe. "'urglu 
uma tf0voada. IOdicundo que o tcmpNal ... ena ba~!ante Itlne. Cumo eu amda não 
pll ... "uia a de\ Ida pr..í tIC;\ com aquele tIpO dc crnharcação. cnn ... ultei meu ... dni ... ser.'i
çal<; para dele ... ouvIr "ugc~tõe ... quanto aos proccdllllcntos nessas oca-;IÕCs. pOI"cles 
haViam fcitu din:rsa!>. \'Iagen .... c poderiam uctln~clhar-me, 

DisM!r3Il1-me que o ca"tl parecia s~no. Cont:tram históna:-. da!) mai), arrepi~ 
:mles e de COnl(}. snb It'mr<-, ... I~\([l· dllr:lnlt":1 n!lllf> 1l11l1L1~ bnch:t... h:I\J;1l1l ~ldo :Uml
da ... em terra firme pelas onda .... além de ça ... us em que I!mborcando. naufragaram. 
P\)r isto me acún~lharam a procurar um lug.ar ~gurú para ancorar e. apa, peque
na hcsitaçã(). um dele, dl'osc-me que pr6xlmll. em curlO trechu rio <1t:lma. havi<1 um 
pequeno anueme que oferecia um apropriado e prOlegido abrigo. Re"ol\'i dlrigir
me imediatamente par'd lá. objetIvando rt!sguardar a emban:ação da tOOllCnI<l que ... e 
aproxImava. 

Os lanchclros. redobrando seus es forços. lmpublonaram com vigor as looga~ 
"\'ara~" a lim de que. ainda ame, do tempoml. a embarcação alc.anç~ .. c a e mboca

dura da "Barra Morta" 1_' ) denominação que davam à cont1uência do riacho com a 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

via através da qual naw:g.h"amm,. AfilHlI. cOn<,tammo!' que a pressa fora desneces.~á~ 
na. pOL" a tfovo:lda dlssipou+se. bt!m como a borrasca que ro.!cc:ív:W10 ... Entretanto 
qUi.lndo adcnlramo~ a "Barra fl,lortu" del-me por feliz. porque a nOlle ",crla muito 
escura e. sub tai, r.:ondiçõc .... não scria agradável pennanccer Junlo a um talude la· 
macento. mesmo que não houves!-.c qualquer ameaça de trovoada nu tempestade 
com ventama, 

A "Barra Morta" em na rcaJ1(Jade um aOucntc Inerte. pois pratlcamente não 
... e perCeb1<l mOVImento algum nas suas águas. A cmbocadunl propnamente dita era 
muito estreita - tão apert.:lda que a lancha. em ambu:- as bordas do costado. roçava 
11(1 ... Junco,> quandu a pcllclmrnO' •. Todavia. logo achante. o pseudo-nacho se eMen-
dia. c ... parramanJ()-~e em gr<lIl11c largura. c a .igua I.!ra profunda c negrJ. 

Enquanto eu fana essas constatações. repentinamente rmnha atenção v01l0u
se para o prm.:cdlmcllIo llc mr.:u ... dois aU'(lhares. Eles recolheram os varejões e se 
prepararam para .llllarrar a lanl.:ha. tall logo 1111 ultrapa"'''lda a e .... lrella h'lrm. 

hln me pMCl'IJ uma tolice. Por que de .... ejariam atr.u:ar a lancha logo ah. na
qudc lugllr onde õHl1ha, a .... harr:IIlCll.;, l','a\:lm c. Ihl'l1;t .... dtO Iam:1 ""1' l'ra po." .... I\d per· 

r.:eber que pollC(l ad Iante havia terreno elevaJo c \\.."'CO. portanto apropriado para 
alw .. tar·) Akm Jo 111;IIS pndia-,c logic.unemc dt.'dul.lr que mame. em um sitio tão 
adequado. deveria. <.:cnamet1le. I.!»i,tir alguma r.:dificaçiio. Apc .... tr dI.! não ... c r pt)ssí
\cl I.!rn,crg.í-hl daquele ponto. J. ... ua e.'\istênl"ia em denuncmda pela" copas das la
rilnjemh c pa[rncrras quI.! .. ubn.:s .. aíalll da capoerr.1 próxilll;l. nãu mUllo akm de uma 
cur\-a que Jelineava parte da confrguração da "JJIIITlI .\fOr/a'·. Enfim niio 111<.: COIl

l"tlrml.!r cum .ll.!sr.:olha. fl!rla pd(h lancherro ... d;.rqude pnmerrn Irlcal. por:. tudo Imh-
cava que ('l lograduuro pow.:o adrante ofereceria condiçú('\ muno mais fa\nrd\l!i .. 
p;lra fundeamKh a lancha I.! pa ...... armos um.1 n(lHe Je:.prc!lXupado~, 

Deslarte convlder meu .... dois lancheiro .... a rctoman:m " .... Vilfl!JÕCS c empurrar 
ll\h"U lanr.:ha par.I alem da tunu, rx1h mesmo que nào de~eJasse faler uma \"lSlla 
e~pecific,1 ao colono. queria pelo mcnos oh'-Cf\ilr oi [(x;alllaçào da propriclla(k. 
pretendendo verificar '>C o .. eu a .. pccto não IIrferia dos caraclerí$ucos rancho .. de 
pc .. cadorc ..... moradof\!s da orla maritima. 

No entanto. estr.:tnhamcnte. \)s dors rancheiros não queriam obedecer-me. 
F.nr.:olllmram iI~ Inil i ... di\-er .. ;Js de ... culpas c prl.!tl!xt{) .. para tentar Jusuficar sua contra
rretlade em pros~gllir. InclUSIve um deles declamu ~er tcmcr.ino a\"l!ntur-Jr-sC óllC o 
,ílio do mor.ldor. porque lá gra ....... arta a "febre do pântano". enfim. encheram-me Os 
ouvidos com uma .... érie de I!viI\ivJ"" para nâu pro\~l!guir. 

;.Jatur.:llmente 1"""0 nnpres\ronou-me um pouco. porém antes que me fos-.c 
pos .... i\"cl \OlicLtar algum l! .... dare~illlr.:nlO mais ctlllsi .... lentc. OU"lU·SC. nào tlil>l.mle. 
alguém gritando: 

- Boa wrdc! 
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Histórias ao red<r da fogueil'a do acampamento 

Num prilnciro mOlnentu, ntí~ três nos assu<;lillnu!'o. c. O'i lanchciros. !.urprcsos. 
olharam para a margem. onde entretanto não viam \'lvaI01a. Ma ... logo apareceu 
aquck que no .... cumprimentara c ;uê então parecia Invp;í"cl. Era um pescador numa 
pequena canoa que. enquanto nós viajantes di .. cutíarn(h. adentrou a barra ...em que 
perrebes ... emos e então se encontrava bem próximo a nossa lancha. Como estivéra
mlls postados na borda llpost<l da embarcação. não roi po ..... ível vê·ln antes. 

O tmmcm. que deveria ter pouco mai ... de vinte anus. em de estatura mediana. 
tinha blgoJe ruivo t: não da\',l a IInpres.;,ão de .. cr um caboclo. Poder-se-ia depreen
der que \r trala\';l de um pc'i.cador em \ inudc dm. vános apetrechos de pesca que 
levava na canoa. 

Sem qualquer (lUlra formalidade. ('I eam)t!lr\) subIU a btlrdo da lancha c olhou
nos com muita atenção. Não (Ia\"a a Impressão de ser pessoa aUloconflame. segura 
de \1 próprio. nem mesmo i1lleligentc - seus ollms tr:.ms1llitiam a impressão dc um 
IdIOta e me a sensação de que ha\-"13 algo mdefimdo - e ape:.ar do mtcres<;c que 
:.l!Mrcntava demonstrar por mís. nào Foi possível eVitar um sentimento de repulsa. 
Enfim. para mIm era difícil qualificar com clareIa I) que scntla, só tmha plena cons
ciência de que () homem me era extremamente .mtlpállcO. 

Contudo ele não parecia dar-se conta dISto. multo ao contnírio. mo::.trava-sc 
ba\t:mte satl"felto com o exame ::I que nos submctJ<l. poIS fel um gesto de aprovação 
com a cabeça c depois Falou Cnm uma tonalid:u.h.: um wntn quanto irônica: 

Então é desta manclra que a 'Barra Morta" recebe esta l1lc~perada visita) 
Eu Já ia bla~..remar contra o mau tempo porque terl,1 que desistIr da pc~ana e então 
vejo que pesquei algo bem mais pro\eitos(l que um par de peIxes mlúdo~. ou seja. 
obtive a sua amá,eI vislla. 

Talvez em virtude de<;sa ~arai\ada ,.li! palavras eu ti\lcsSC m1rado () homem 
com alguma expressão que denota".,e surpresa. pois não pocha aunar qual o moti\"o 
que poderia levá-lo a se alegrar com a n()~sa \li~ita. Pun!m ele logo notou a .!>lIuação 
c tratou de e<.Clarecer-~e: 

Vejo que minha alegria o ~urpreende . dbse ele. ma~ isso é muito natural. 
Não sou um pc'\Cador profi'islonal. Mmha atividade ti: a de Falendclro. Contudo mI
nha "Ja:.erlda" - vejam - é aquela logo além tia cur\"a. Lá cMá () meu "ca.,·telo" - um 
pouco abandonado. e ... e ..... gaguejou para em segUIda cont1l1uar a Falar nueme
rnclUe. e eu mesmo não pude mantê-lo con~ervad() cm plena atividadc. Caso pre
tende:-;.se dedicar-me ~s plantações e criar gado. seria necessária a força de auxilia
re .... e este.!> CU'ilam dinheiro, porém os peixes apanho na água com alguma paciência 
e com pouco esforço. Enfim. colho sem ter semeado. Ma.!. agora rapal.cs - e di/en
do isto havia se voltado para o~ doi~ lanchclros procu rem empurrar esta "arca", 
pela "Barra Morta" acima. até o meu porto, 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

E en tão os homem •. mesmo que um pouco hc~ltantes, começaram :.I impeli r 
cum as \iar.l~ () carregado barco que logo dc ... li/JviI pesadamente terra adentro. para 
além da curva em direção a um belo am:orauoum. 

Da fac hada do "ca .. telo" do pcxadnr amda n.u..la se ... ia. pOIS um dcn .. o pomar 
de laranjei ra ... n cncubria qua-.e por inteiro - ma .. era po .. si\cl 3\ aliar. apro~m1ada
mente. pelo dellllcarncntu do cllntnmn da e\ lem.a propnelladc. que la dC\l:na ha .... er 
uma construção consitlerávcl. 

Quando no ... aproximj\'amo ... do trapkhe. n pc\c,túnr c eu. filemos noss.a ... 
apresen taçõc .. que a l~ cn táo fkaralll p,~ndcntes. porém slÍ ut ..... cmos (l c .. .,cnl'\al. Me
diame lal formalidade eu .. oubc que scu nome era Johann "ao Dahkn. que ,ua 
a .. ..:cnJ\:n..:ia cr.l hdRO-j1C1I1/('Il.!<a ' ~ . c qUI! ",li \) humem pm,,,uia uma \a .. 'a pwprie
dade. O dll11 ·'fa/cnde l ro-~:-,c.ldn{· n,lIJa ma i .. me "II,1IanlOu que pude .... e Ju .. uficar 
uma herdade là,) abandnnaJa, 

Logo quc ;lIrac tmo .. , van Dah len C(lIl\lJou-nm, 1l11llto gent llmellte. para Ir
mo:-. à .. ua ça .. a. Cnmo lI!.: prJ\C aCl.:IICI IICOO\ Itc, n'lC .. mo porque .. e qUI"!.!"'>!! cunhe
ccr a propncdaJe ICrla de fatê-h1 .mte .. dll C~tlr .. ''':cr. porque no dia "cgumte queria 
partir bem ct:lIu. Por i .. tll dei ;h nc..:e .. :-.aria .. nrJt'n .. ao .. lanchcloh determmando 
que. até a mm ha \olta. prepara .... .:m l:Ollh'nit'ntcn'k.:nIC J cnmlda. 

Porém \-.m Dahlen. com li ~ell C\)I1\lte-, tmoa tlutOh ubjclinh. 1"11" ao ouvir 
que comeríamo .. a tltlnJn da 1 • .IJlch;1 l' quI..' tambt'm aI! pretendíamo .. durnllf. prutc .. • 
[OU il1l.hgnadn: 

!..to eu nã\) permito dl' l1l;lI11;'lra alguma e clln .. idcraria li ma ()h~n,.1 a minha 
família e a mlln .. c não aceltarelll Illlllha (lfcrta. dl .... e cle ba .. tante c\lntranado. En-
trementes em '>Cu, ulhlh hrllhil\a •• I!!(l m:-.úhtu que nã\) I,ki'l;tlu de prO\\x:ar-me 
UIllJ e:-.trunha repuba 

Por lavor nüo .. c c'I;ahc. pondercl tr,lI1qi.lJlltand(Hl. ]\;dO dc"cJu. em ab ... o
luto. ofendi:-In. Se II ... enhor IIhl>;l\,' c 131 que"t:l.Il. c/ltúo pil",aremo ... a mllle em .. ua 
casa. Tolla\IJ não prelenun inl.:tlml~;i-l\l. e a ... ua lamília muito menu .... pur .... 10 pm
ponho quc levcmo .. a no .. "a cunuuJ ue hllrllo para ... ua moradIa a I"tm de que lã s.t!ja 
apmveltaua pm tndo ... 

Achei que dc\cna fa/cr tal plIlJlmla tcndo em ' .... Ia 11 quanto o homem C(I
mUnll':lr.L antcnl1rnlCnte. Com ccrte/,l. na :-.ua ca .. a não..c \'I\l'nil na fartura e ah!m 
UI'>:-'(1 cu conhrchl a üagefilda alllahll .Jade L1( .... re!!lllnalS que. não ramo queriam 
nlácl'Cf mal .. dI) que poc.l!am. :'-lã" I)b.~tante eu !;Imh":m t,: ... t;l\a ciente que \'an 
I)Jhlen podena t!\'cntuall1~ll[e enlt:nucr dl\l:~r ... amt'me ml1lha proP("'tJ c "'-!nt ir-'>C 
Illcndldo em '>lIa dlgl1ldaue de UOIlIl da ca .. a. 

\ l a. ... não foi e .. te \l ca'tI. Re;dmenle nn IIllel(! \'an Dahlcn balX(lU a cabeç;\ 
cn\'ergllnhauu. porém lo.!:'!\) J "'C!!Ulr, recurnpOlld(}o .. e, lI ...... e cum slIlcendade' 

Certamente. podem (filieI' a cOllllda ~ cu lá lhes d ... ,>e. Illil! '" \lU menos. 
qual é a Illlllha "IIUJçdn c 11 Iloite tuJo, ~\l ... la m de- !(lmar algo fone. buretanto nada 
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lenho em ca ... a c lJlveL o .,cnhur pm .. a cOnlnhuir com uma gJrntla de .Iguardcnte ... e 
I'llquanto JIllJ .,to. olhava c\pcrançoso panlo Intcri(lf da !mnha lancha. 

Ahâ'· pcn'\.Cl c.:onllgo - ilgl1ra tcmth um mOII\'O para a "'lIa gemik/a. con
tudu t"m \UI alta lhe Ui) ...... : 

Or.t nJturalml'ntc cu 1rOu\c Um garr:Jfãu chdo ... enhor \,111 Dahkn. tlcpui ... 
m. hUffiCm, pnucrãn levá-lo. 

Em '-eguida llr.t\e ..... amo ... () pomar de laranjt!lr'h, diriginJ\I-nm no "ro=ntido da 
moradia que Já t!lllãu .. c aprl'\cntJ.\ a mtclf,Ul'k:I1IC uc\a ..... ada diante de meu:-- filho .... 
:'\Jo pude llcl\ar de ficar aJmlraulI. rOI ... a cJiljç .. u.:ãn cr.l de tamanho \iglllficatinl. 
rn;j". a Je"peiltl de .. ua amphtutlc. Cllcontrava·~ em fmnc;J ruíO:l. a pOnto de ... er 
tllIpo ..... i\'cl Imagm;lf qu .. • ;lltH.!a l'~hSt! habll:1d.1 !\Ch arn.'don:: ... a sllUa~'J() n,1u r..hrcna. 
e .. treban .. s c ran!.:hn .. em defeq·ào. l'ompkrnente r..:llt~nos ('IM trepadeIras para .. ua ... 
b .. .'tn !.:OlTln adIante vla·~ ;mtiga .. la"oura .. o)m ~ .. i.k i.'afi! c iÍr\ ores fruUfera .. UI. 
mada ... ror Cr\·as d.uunhas slmphth:andel. trata\;J· .. e.' de um verdadclro capoctri10 

d .l ' (5) ccn:a \1 uC ruma ... 
Enquanttl pt.'r!.:\lrriamtls o Ir'lle\ll emre II Irapl!.:he.' l' a C<hJ, ('stand!) prú\unll" 

desta, \ unllS lima li~ura h~mm1n'1 cum uma nhlll1i" nlls hra,\ls '.lIndu Jc lima oc· 
pt.'lId~nl..·iil mUllO prcc.lria .• tne.'>:..a a Clm:-lru'i .... ll prulL'lpal. quI..'. de acordo c(lm a lu· 
maça que ..aia rI Ir uma al"k:llura. de\"l:na ..... ·r ó:ll'\)/Inha, Pude n\IIJr. pchllllhar Iro!.:a · 
do 1.'1l11"l· II rrupnetáno e a mulhl.'r. que me.' l'ncontra\";I J •• lnll· da \ladame V;ln 
D.lhlen c 1m pro\ Idl.'nu.ll llUl.' eu IIW"' ....... aJI\mh.,Jol,ln. pi'h nào tl\:mreu qualljlll'r 
aprc ....... nta~·ãtl pelu fa/eIlJdrn.que d..: 1;.0 .~hm.Jnad\lljuc tinIu !.:Illll \Ilhar r..:nrn qUl' 
a mulher \' tilllu . .I.i ncm rll,.'n"a\a IH,LI' l'm 1,11.1!·:a, e'llue!.:enJII .''': J.: !lld,l" a, tlll' 
malld.IJe s n:s ta 1l1.t.:S. 

ToJa\"la que olhar pungentt: tmha .Jqucla nlUlhcl' t· quãu 'I!!nifi.:atl,a l'ra Oi 

ex.prC";S:lll Jn '-Cu ~c!1lblanh.' ' :'>ide 'ran'p;lrl'l'I,lfll a~ rnar(.'a ... IIlJdé"cI" do manlrll" 
de 'lia eú ... tê-nda, IknulanJn a Illh:ll'II.laJe dlh mdannílll'\h :-.cntlm('ntll~ qUl' lhe 
anlglam a almJ Jl.'~llu<io, lI1~cgurarl\;I. rcpl"lIvJ4jjo. J':!o\.'l'nllança. maglla e Iri,le· 
/";1 F,taml'6t\a em lóuas L.lú!:- ,I l'stigma prm'oc:l,lc, por um nll'(U J.: mdilcr.:nt;.., e 
tI .... :-.:UUI111l qUl' '1..'111 tlu\'ldJ era (\ rl'su!taJn dn de.',;uran.l" da ~U,I Vida r..:IIIlJugJI. () 
l';j"J.I r.:ra dC'provldll dt" ,,'':(11 e rTl!:Oth alllda pll .... llíõ\ ,I arrebalamento nu 11 cntUSI 
a,m(1 tlll.:' t..'\ln~lItUl'm OI' p:.i,;il''''>. Carecl3 de qualquer par\ã" recípwc,a. Jc~11' 't'n 
tllnl."nlll llur.: Tr.:sulta d\.~ Contrall'S d .. , l~1ll0,JII..·:-. Im IlI1a~'ú .... s ~1.'1I .. uah que !oI." ... nbr .... -
P('CIll à ra,-ãn e '-'U.lO!'" t'fl'HII" <hl dl:.unetrahnC'nte 111"'0'\to,. m .. ~ que I1lUlta ... \1.'/c.',!<C' 
Ju,lapüem . e quI.! são Il amor .... \I "dll'. 

\tc:-JnO nüo :-L'ndn grandr.: l·onhet..'cJIlf da alma humana. puJr.: de prelnl" adl· 
"mhar, ;l1raw, l\; .. ltJude IIlhar. (l qUl' at..'''l1hX·la naqu.:ll.' t..'a';I!l"ll'ntll Percehia·se tll1r.: 
ela n;'ul o amava nem 1I 0\.11;1\ a, tlcm t..'omll n.1n pexll.'n:t re'rlt:lla·11l LI.I n super'l'a 
IIllele.'r..:tu<lln"k.'ntr.: .... qUl.'m ,a~ al~ mesmo "'II..'amcntl.', poi .... 1 Ir'lquc.'/;l perante 11:

\Ít..'lIh ha\i;:lIn·n{) r..Ir.:~truldo Irrern .... r..Ii,l\elm('ntc. 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

A mulher parecia ainda ba~l<lnle Jovem. no entanto. tinha uma aparí!ncia so
frida e cansada - \ia-~c que .l angústIa e a~ preocupaçõcs eram seus conM;mb~" 
companheIros. A cnança em !-cus braços. uma menina. parecia não ter mais que 
meio ano de vida e corno logo "lIn a .. aber. era tl primeiro e tínico rebento do casal. 

Como van Dahlen não me apresentou. eu próprio o tiz. dizendo para ISto n'o 
costumeiras pillanas. Logo de mício a senhora van Dahlen me examinou com um 
olhar sério c quando Icrmlllci minha aprc-.cnlação. ela rcpcntmarncntc disse com 
VOl sonora cm alemão: 

De acordo com ,>ua aparênt:la. () ... cnhor é alemão de origem. não fala tam
bém o alcmão'1 

NalUr.llmcntc. rCl<IXmUI contente, e cu go!:to de falar o alem3o. No"a-
menle tive de mlnlr seu"" olhos e elc~ cnLln e'(pres~avam tudo daramente - "ó que 
t.h\"er-.amcnte ddquilo 4uc <lnte .. tran .. nlillam para van Dahlt:n. Pela ~Uil c'(pn:~"fio. 
era possível entender aproximadamente que pensava (I !'CgulIlte: 

Você e um bom .. ujclto. sei Ji .. tu. VoeI! e um homem de coragem. que não 
!oI! Jep;a arrastar para cometer leviandade ... arre-batado por baIXa." paixllc ... 

Em .. egulda a .. enhora van Dahlcn caminhou at.lcnlrJndo ... ua CJ~a. cOll\'tdun
do-m\!o gentilmente. a .. emar. Dl!poi .. Je ler-me at.·omodatlu num banco JUllhl a urna 
grande mesa. ela thriglu-!'>e ao quarto pró)(ln1o. cUJa porta e~ta\"J abt-rta. colocou a 
criança num to~co berço c procurou adormecê-la 

Emrelanto nào roi pn .. ~ívd fa/tl-Ia domlir. a pequena protc"la\"J com altos 
gritos c a jovem màe \ IU-"C obrigada a retomar a (;fiança choro .. a em "cu .. br.!ç(h. 
nnde logo I,C tranqüili/.ou. 

Ni .. "o a senhora Van Dahlen procurou por ~eu marido. porem não o encon
trou. O homem nem mc ... mo entrara em ca~a. voltuu ÚiI porta indo direlu em direção 
à barrJ.tlca do rio. 

- Meu Deus. dt ..... e a mulher rc ... ignada. hí v;ti ele ,em nada dl/er, quandu 
de'vena saber que. traLendo hóspedes. necc, .. ariamente. prcclso Ir à cOllnha .... 

- Oh, .. cnhorJ. \<In Oahlen. interrompi. não .. c anija por minha cam.a c por 
meus homens. Não ~rá preciso "c IIlcomodar com a cOLtnha. pois trouxemos nossa 
comida. Ma"! .. e lem algo mai, a fa/cr e a criança a unpede. emão dc])(e-a comigo -
.. ci como tralar dela. cu próprio tenho um garoto em casa. 

DIU\"lah pala\rJ." levantei·me e fui até 3 .. t!nhora para pegar a criança. 
Primeiro ela. embaraçada. quis rejeitar. ma .. quando a pequena não se rebe

lou - ao contrário. estendeu-me os bracinhos. então ela me permitiu. Sentia-me 
mui1n relil pois cr:l como se tivó .. c meu filho nos braços e quando levantei o .. 
olho ... encontrei os dela fixos em mim. e seu rosto entre trisle e nsonho. denotava 
.. atlsfa~~ã() c aqueles olhus ... - cu não poderia me enganar -. repcntlllamcntc me pa
receram o .. de minha Inesquecível BeIlJ. 
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Histórias ao redot~ da fOJ,1Ueira do acampamento 

Quem poderia saber quanltl tempo tH.:ariamos ah. {;ada qual a vislumbrar no 
(lulm h.!lllbr.Jnilas. . ..e van Oahlcn nãll hl)u\cs,>c c-ntraJo no rCl.:intu acompanhado do'> 
duis rt!madorô que. da landla. trallam n p.melão dt: lerjJo, cuft!. à~'úcar c (\ garra
ra,l de cachaça. do qual van Oahlen ,F1 tomara unli( ··boa'· porção. pOIS e.;,tava bem 
th~p()~to t! fala,trão. 

O homem ante, Ilt!"a e.~lIInulação alco\íllca dcrnnn~trara. perante ,>ua mu
lher. um certo embaraçv t! depvl'> da Ingt'~lão. tOlllllcado. dirigla·se oi e~po,a com 
autllconfiança e ,>upcrioridade. 

- I jsOt!Lh. ,inl1J t!le chamanu() já de longe. act!rHJe úeprt!s,a o flli,W. () fei-
Jã\l da lancha ainda não estâ no ponto. prcci.;,a COZInhar pelo menos por uma hora. 

A :-oenh()ra "an Dahlt!n. pcrcebt:ndo o e:-oladll de ... t!u marido. dCS\'l(JlI o olh.lr e 
pude (}h~t!r\'ar que a panir de então l'\ itnu olhá-lo. pa .... ~ilndn il receá-h) com a me,>-
ma rnten~idadc c de forma idêntica a quc ames ek= a temera. Sem di7cr palaqa :-oe
quer, de ... "pareceu na co/inha. 

Entremente" e~cun.:ceu c ... al da sala para (} pátiO. O~ lanchl!irm e~tll\'am lá 
parado:-o. olhando em \'0113 reS~abH\I.lll:-O. ma~ quantln notaram a criança em meus 
bnu;o:-o. dC:-o\"Íllram ... eu rntcre:-o ... c e r.:nrnc~ar.J1l1 a hnncar com ela. "'tu 1:llllbém dcu 
bon:-o re ... ultad()~ e 1l1gu a memna I!~ta\'a rindo. en~minha\'a e :-oe atirava no~ brJço ... 
que estcndi:lm para ... i. 

Van Dahlcn nãv ... e JJnporta\'il cOIll a criança. Elc andava /unnnúo úe lá para 
cá. Ia da cOllnha para sala c vrcc-\'cr ... a. i\e~{a última enloemr o garrafão de aguar
(.lt:nlt!. qut.! fn.!{llil!ntl!mcllw levantava c quando 1<1 à cnllnlta ... clllpre falava r.:OIll :-oua 
mulher em voz alta I! ríspida que de t:1(l ~()n(lra. mesmo no pátiO. :-oe oU\'ia tudas as 
pal .. "r..!'>: 

Rápido. Li..,~th. ()S homt!ll~ t~m tOme 1 :\pre,,~a-{e para que pos"J.1llo .. ir à 
rllt:!~a, Pl)r que dcmm:h tanto·,' Tcu patrícIO alemàu "aI fk'ar 11llp'll' iCnlC... 1 

Tal" pal:l\ras e outra ...... clllelhantc .... !,!rit'Lva para denttl) da cOllnha. t-. la, de 
hi não Vinha rc:-OP0:-oI<l. sü ~e ouvi:1 ti crepitar do logn t! li tilintar d.1 louça. Quandll (J 
fCIJão I1cou pmnto, li ... enhora van Dahkn cnlor.:nu a r.:omida na mesa e enquanto nós 
homen .... sentá\'amo-nos e t:om areme no.., ~r\'lamo"', da CUIdou da cnança. culo
CIIU-<) nu bcrço c Ih!! deu a mamadeira. A pt'quen;.l, ... eu nume em Aidll. ficou t:an ... a
da com ao; bnnr.:adeiras no pJtiu e logo atlllrtTh.'r.:cu. \.~~]m a '>Cnhora van Dahlcn 
também pôde sentar-se â me ..... c •• lirncntar-:-oe um pouco. 

\'an Dahlen ainda cominuava murto falante. contudo só r.:nn~guia dl/cr fra
se.. reç~lrtadas ou lIlcompleta .... que tal\'c/ alguem maIs familtari/":Ldu consigo pudes-

. 1 · .1' (6) ... c cntenuer. ma~ para mLm I1Jua ma .... eram que puro grego. 
DLs~crtava sobre as riqueza ... que {1 mercadn de escra,'~lS proporcionou no 

pa ... "ado e ainda de te ... ouros oculto:.. além de ()utr.l~ l[uirnera~ mW.Jbolantl:". Depoi ... 
de ter se empanturrado com (1 janwr. caiu kchando-<"e como um tJ111\"Ctl: e CJ:-OO não 
tLyeSSe naquele momento se rcllrado. cambaleando para t) quarto. não demor.:lria 

l:IIl\l~"\l ],\1 t" \IH M"'O'> . TOll)oXL :\ 7 Julho I.,..J'} 
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para. rJt!~prn\"idl) de tlualqucr cnl'rgla. If ao ..:hão ali 1l'k!'IllIl, c\burra..:hando·,,, de
baixo da mc'iJ.. 

Sua mulhl.'r "C I.'n\crgonha\<1 do maridll c. hai\..mtlu m ()lho~ para o pnlw. 
IcnlllOlIU Je comer c iI 'I.-'guir t:tlIlll..'\'OU a Ilrar a lnu~a da mc ... a. :-.J;io dCnlor!lu para 
tlU\lr-q;o (I ruiJo do t:a\'cmn~tl ronnl que pfll\'lnha do quarto, anunciamlo que o 
OI\)lO tia CII'" 1.' .. [;\\,;1 durmindo - .. cur .. r ... ua bclxdcira - c 1.:1ImO meus duis lan,hci
ros tamtlcm parcCI;IIllI!u.:rt'r t-k"'l'an .. ar. lúcram mcn~ãl) de Ir à lancha ()flUI.' tlnha
mo), 011' .... 0' leito .... 

() trapH.:hc dl' .. w\'J someme algun ... pa .. 'm. por i""'l n,-IO sCrla prcci"'ll meu
modar il dona l.la t:<I ... ;t l'um tl prl..'pJfO de >!CI.mnd.u;ill· ... r,ira dnmllf e. quando ela 
fdomou da t:llllnha. gcnlilnl\!nll' lhe comunllluCI 4lh~ OI'''' reuraríamm alt! a IJIlL'ha 
para Jnnmr. 

Lnlretanhl, da fir.:ot! r.:mllplcl.II"cnll! de'L'lm..:crtada r.:tlm e,la minha comunI· 
CI~"ltl. I"If\· .. :liI que.:" rmnha Il1Ien~'ãll IIIL' havia ~';Iu~adll 1I16perJdl1 dc~..:nnfnrt\l_ IlHu~ 
almcnte n;io lhe lor 1'11"1\'..:1 nt'm nl<.'<;mll n.:~r"nJ..:r, alt! qUL' afln.LI Clln~,!!ulu, a 
JllrJ.S fX'na,. dllL'r algo: 

Sltll. ~Im. _t:omprcL'ndo qUt: L'JU ,ua !;.II1L'h,l. I,.'um t:L'rtL"';1 p<h~UI txla .. r.:ama, 
e aqUI ~Ú Iht! .. pll~,nllkrL'L'cr um;1 l"tclra r_tra L',!L'nd!!! no r.:h{l\l. "11l dc,culpa a ~ua 
1\"\lIIl~':UI dl' dormir Ij, ma, para rnllTl é. 

~;ill d":I\..:i qu\.· ("l,lI1l1nu"""",' a 1,'!.Ir. Ela ,(' C\11rI:"',I\i1 l'um um "Ih_Ir pmllln
Jamcntt.' tri'h1nh'llluc 11 .... : kmhw\ a 1111\ ,lnlCntt.' Ih Illh\l, de Bert:1 c c(1nlllrtandu~lho: 
di"": ,kUlhJtl: 

Sc no"" Ida a 1.U1dw para PCrtW1tc J crlln,tct:e. cnl,ítl 11r.:.ln.!mll' aqUI I' 
r.:I'1ll n:I;H, .... ill :" nlh,,,~ dorr11lJJ"", Pll',O Ih ... adl;ull;1I que" hordl,l nadJ mai, p'1"ui~ 
mo:-. illl!lll dc c .... to.!Íra'. purlanh1 nilo J{lrmtrcmtl .... rll1r que la_ 

Per..:eol com .. a mulht!r 1"I:'l'lrOIl ... Il\iada l'om IllLl1h;h pal.l\ras. 
:-';1'1\1 lalllht."m al.'relhltl, dls .... e da com "'11O\Ir.:ção. <h 'cnhure, r.:crtarTh!nte 

Jllrmlr:to alllLl d;1 mC~llla forma que 11;1 lallch:t. pnl' la L'\'1ll tud'l iI Illerr.:aduna mo~ 
fada na \:ahlOc" n.LII d~\~ ,cr naJ.t ;Lgrada\'~1 pt.'nnalh: ... er J1~,ta, noite, ab;tlad'h. 
1\ que \Ilnla o lu!!ar alllJa menos 'auJ;i\cI. 

Fm entàl) que mL' rO:C(lrdel J,lqullo que Inl:lI' n:maJ(lre, h;l\'iam me talauu 
naqucIL' dia ,(Ibre a "lchn: tlll nr"'lu' quI.' ;linda ('\"una na rcglãu c ror "lU Ihc d,,~ 

("erto l ,.\ 'lCllhnra tL'm 101.1.1 a r;lIão, ~II' la ha\la me C'4UI."Clun que mt.'u~ 
I:J.nr.:hl·1rth qU;l,e 'c rebelaram lluand'l Ihc, ... umunltluel que pro:tendia me dirigir 
para u ;\nr.:nraJllurn na '/Jdrm '\1,,/,11/"_ :\le~aral1l quc aqUi fr.l"a\J a "!cbre do 
P;"\llt;1Il0" c pnder·'c·L;l ... nntrJi-la facllmenle nu ... a .... o dI! nJn .,crel11 IOlnada, a, rc,~ 
PC;;II\;L, rau lda., na prnr.:ur;l de uma ..... 01110d_I",';'\1 'eg urJ para dUrlll1L 

t\ febre. til,,,\.' a ,cnhpra \':111 Ihhll'n. thn!!mdn um lllh .. r nll.!1ancúht:n e Irô-
ni..:o para nll.!u' dOI, aJudantes, j·d"m: ... aqUi ainJiI n.in 11\t.'!Th.l.,. A.-. pessoa, te~ 

Hlt\l['l/\t t.'l( \IIIM"O' - T"II1'I\' ~ 7 Julho Il}<-} 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

mem outri! COha. pnn.!m de:- ti'oemm vergonha uc contar~lhe, por !~w .. "febre" loi o 
pr.:h::xIQ que encontraram para seu medo, 

(h hnmcns nJO cnlcndi<l1n {) alemão c por is'\o nãn \()Ub<.!f:Hll ~()rno tinham 
sIdo delat;lutls. toJ'I\"i<! ;lO~ pOUC(lS comecei a entender li mOllvo do:. dOIS estarem 
sl!nlpre .. ulhar tãn assu:.tados ü sua voha. 

POIS emãu. ul,>sc-Ihe cu. não ue\cmi ser tãll tlifícil descohrir qual ri ralão 
clc\le compurtaml.!nto: ccrtamente imaginam llue pllf aqui pcn.lmbuk\ algum uucnue 
(lU fanl,j",rna ou quem \abe. até algol11ais_ 

A\~lm falandt) cu f;J/ia um<l l:arJ C'stampandn !-.u]lt'riorid;ldc. pni:- ,>cmpre 
cunsiderei ri ... hl~tóri;IS lk rün\U:-lll<ls cOmu 1(1!Jces da "I1Km;a ln<lIo('. Pum mIm 
quem Jcnxlilas:-.e na exi ... tênl·Ja de fantasl1l'!'. não l!nl pe:.stla racilll1a1. ma~ sim ca~ 

rentc de tratamento. 
Contuuo a mulhl!r ficou extremaml!rHe séria ,lp(Í.~ c~ta mmha deftnl\·;tu. 

OlhOlt nO\"lIl'lCllt.:: por longo tempo panl mllll e tornel a ver 1111 s!,!u (llllilf ui~crsas 

cllncepções - pon.'m dôta ,;\:/ eram I.:onsutuídas de indag'lçfles: 
- É mesmo C~1a (I SlI;:! finne convil.:~;1n? Ser..í que pemlancceni Irredutívcl" ~ 

I- t:<tS(l tenha ra/âo. \l qlh! "eri~1 lil! mim. pllb não lenho u me~Ill.1 npll1iãll, Mas se 
t'e~tringil1 ti di/cr com \'01 muito dara: 

~ O "cnhor tem ta7ão. trata-se ue um fanta."Ill<l No entantn até hOJe nâo in
t:111l10dnu estranhos c (;.lSO ele - drsse indicando com um l11uvimell1o de cabeça o 
quarto ondl! (1 mariun ronca v", -. não 1!\'t.!S~I!. Juran!1! sua~ bebedeiras. dado com :J 

língua no_" dentes c falado a e"le r\!~I)(!itO. llln~llC:l1l n1>li\ ilkm de mim c ele próprio. 
saberia do eólso e a Burra Mor/(l n;'io Icna a pósima fam;! qut' :ltUahllt'nte possui, 

Dcpui~ destas almnat;ões dila~ com mUIta decbão. a senhorlr \.!l1 Dahlcll \1-

f()u~me suas custa:- C I!lltWll no quarto de 1l00k tnluXC illgulll,ls esteiras. co~rt{)res c 
{ran.!~~eirm. c()hx:ando~o~ num (,.· .. 11110 da sal<1 nndt:' preparou as dllrmiú .. lS p<ll'a mim 
e meus homens. 

- St,!rá preCIM) aCQmodi.i-I(l~ na :-al;l dt.: .iantar. I,h~se um p\llll':O ernbanl(;aúa.
pOIS no resto d.!s dt:pcnuên~1as dn "nordo", 1,.' nb:-n pronunCJUU Jl.:entlladamente e 

l:nm muitil ironia a 11<llavra "castclo" n'-III há condlçiles para li rccebnm:nto ue 
hlÍ~pede\. 

Termmaua a arrumação dos lugares pllr<1 uormir. ocorreu um \iléncro ~mgu~ 
lar1l1el1te embaraçoso. O que faria cntall'! Irl(1 donnlr junto com meu,> ajudante!';? 
bto lmplicaria em obrigar a senhora \'3n Dahlen a rec()lher~se também a :-leu quarto 
• e talve/ não fosse o que lhe convinha. all!!n do maIs eu não e.,tava t.:om sono. En
trc:lamo se fica~se acoruado. podcrra mcomodar a putma que presurnivdmente esta~ 
na cans;\da e n<!ces~i(ava donn lr l Entremcntes percebia-se que a mulher tinha rrcu~ 
cupações semelhantes_ 

Finalmente um dos lanchclro!). quebrando () \11i:ncio. desper(()u~llos do COIl.,-
tmngedor impasse. quando ao diriglr~sc il sl!nhor;;t \Hn Dahlen. pcrgunLO lI~lhe se. 
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HistÓlias ao redor da fogueira do acampamento 

haveria al!,!unlà 11bjl!\;I(} a !.:ontrapo( I.:;\"U de e .. cu l:ornpanheiro. ante .. de dnnnir. 
Jll!!a .. '-Cm rN algum tcmp,) carta .... ali 1Ik! .. mu na tlle~a - pl.H' ambn ... !lãu C~la\am 
.:an ... adll" (I baMàntl! par.I lo!!() dormirem. 

Amá\cl. rwntamcntc ;J don.l da I:01.'a re~p(\nJcu que n;IO ha\ la nada contra e 
que -.e 1 .. 10 não me inCOllltKla\'.1. podl'riam Jogar Il tempo que desc.liJ""t!n1. Com na
luralldaJc garanti que nãn m!! Importana cnm "jOgtl lO que tamt".!m não e .. là\J. cnm 
",mo. Sem ffiJi .... n .. hm..:hclw .... tr.JI;lr3m de arrumara .. l'arta ... que [ftlu\eram con,,'gu 
c Imuaram 3 pJ.ntua. 

:\ ... cnhora \'an lhhlen tnrnnu ;1 r.:t1llnha de tlmle rClOmuu com um grande 
tmk de dlii. \ícara .... cnlhl'rc ... e açúcar. tudu muiw a tnl!U !!O"W. Bu ... qucl ti ,!!arratãn 
de ca,:ha,J. c pu ... b\KI do .. c 11\) n~u .:h;1 l' depui" da dona da ..:a"a "I!/lIar-'1.: à Illmha 
frl!ntl! I.:OIll ..cu trabalho lk o\~tura. a .. ala :ldqUlriu um hXlue ~m anmcheg'lntl!. 

\:,) prim.'ipio n:h\ houve pretc'tu alg:urn 4u(' pUlJÓ.~ dar lllotlH) ,111 e .. tabcle
Cimento de conh:rSa\;!", O, hll1chl:lfO .. 1.:,,1.lvum .,h .. {lnn~ C\lnl ,eu Jogn, .1 .. enhlll,' 
\an Dahkn pilreCl.1 ler olhll .. soml!nll." para I) \l'"IlUlI1hn quI." c .. taviI co .. lurando para 
.\ída I." I."U pen .. a\i.l1.:1Il m<.'u filho, t.JtI\! ha\lól ti.:.:adn l!1n l'a .. .1. Do: rl!f",·nh.' l!r..Il:Olllll ,e 
C .. tl\I.: .... <.: Iltl\.,mcnte l"m meu lar COIll 1ll1l1ha 1ll1l1l11'f ....:nt.ld .. a nllOh.1 Irem..: - 111.1' 
... tu naJa Ill;U' I.:riJ que Ul11l1htantánO:Il '1lI1hn. um"di.!Jii \ ti" - pequeno lap,o de .. cn
,a~';!u relm,"p..!cU\a de qUl' 'l" é lomado 11'1I: .. mo quando acurdaJo, I.Ug<l retorneI a 
realid ... dl.: e ~m 4Ul!rer l"ndlrenel·llle "u'plrandu, 

,\ ~nhora "an nahtcn (llhull, l."ornrreen .. l\a. par:.t mim, 
O "l'nhor de\c ll"r ~n .. ado Ih.· .. tl" IlllJl1lCnlO em ... Iguma clll .. a tn .. tc. Ser.i quI." 

ha al~u':rn Je .. ua farniha dllelltl" em l."a .. ;1 e agora .. e prl"ol..'upa Cllrn 1 .. 1,1"" 
Oh. não! rl.! .. pundl. . Meu Iilhl!lhu e .. taq com saúde c ak!!rl! quanJo p:lrtl 

I! nHl~u':rn Illóli, tenho pur família. pUI" 1ll1llha Berta I,i morreu h;i qua .. e um ano. 
Lnl5.l) tamh~1ll "l"I nu llul' JX'n'nu. di .. ~ a ~I!nh()ra "an Dahkn com I:()IH 11.'

,:10, - ':10 quer contar-me ~nbrl.! a dl! .. g:ra\a que .. e ahaleu .. obrl." "I.' 
Lm outra Il(,.'a .. i:u) e parJ \lutrl"lll. cllm certe/a cu nãl) It:na faladu .. ohrl.! a Im

nha felt~ld .. de e a de .. ~ra't'a que a e .. ta ~tlhre\'l!iI). M.I .. l1:Jquela noite ~lltla-rne bl.!m 
d'''plhll). não 1lK! pa ..... I\;l111 pela I:al"ll.!'t'a o .. re .. "enlllllento .. que gerall"llentc nlC .h
,alta\am a men"Kina com a.;, Il.!mhran,·"" !..I11 .. tn .. ll.! .. pcrcalç{\~ qUI! a .. I."lla!..l ..... da "Ida 
f1ll' prl!~ararn. atl.:m"h h;I\I.1 aquela mulher -.ciliada a minha frente! 

1:1,1 n:io Il~ parl!cl.1 lima c .. tranha - e cu "I!nlla 1 .. 10 ... ua pmxllmdatle mmlrJ
\a-"': 1.lil 1'lI1gi\'t~l e írnllna quanto ;1 til.! IllCU filhn. l" elt prúprio n.111 podia explicar 
como tal aCI\Iltl.!óa. "lão uh"l .. nll! meus <;cnUllll!ntn ... se manlfe .. W\alll. !T1(111\{) por
'1Ui.· nãn pude !..lei ,ar de t.:o1llar-lhl! Illlnh.1 hhllínil 

Ctlllll.!l-lhl' tudo delalhadamentt" e enquanto relata\'a rccort .. 1cI todo .. n .. epl"ó
dlll .. qUI! ate cnl5.u () destll1u me reI" pl"rnlrrcr na \Ida. A meJlda que dl.!"Cl1\n!Yia 
meu rl'\alu. " enlOnaçãil da minha \til" ia paul.illl1.UllClltc modulando mmha~ rene· 
xôcs. ClllllU C .. U\I.!"'-\! com a I:ahc\ól .Ipolada em mlOha mão enquanto fala\';I. dei· 
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XilIlJ.) U olh;H \'agar pam li mccn(l. n~'m percebI a IInpre""Jll que mlllha hbt6ria 
plIJC.",1' estar pw\ocantlll na ,cnhUl;J \iUl f).lhkn. Snlll(·ntr.: quando l.:unclUI atenteI 
qUI' ('I., ·'lh.lv.1 .nônJla e comovIda p.lfa ml1n al~m de <l mUito I.:Uqu con"eguir n:ler 
.IS lagnm ,_ <.juitndn flll<.\llllL'nte .. nluçou alt,) l' c IOram.h) coplO . ...amelllc C'''cnnúeu {1 

rn~(o no a\ental branco. 
Ml'u Deu .... C\Cklmel me le\anlamlo. <1)!llfil comeu um Je,]lIc. J\la, 1111."

a"lm n~1(l ... aIH.! com.l poderi.! me JC'l'Ulp.lf nu rl'n~Jl;1r a[1!uma mJbcn.,:àn. 
Aos meus landH!iws qu..: a"u"ladll" '<': k"afllaralll '>em ';ltll'r n ljue ~ pa",a-

\i kl rapltla .... Lti,t;u,,'ào do ocorritlu c. quan OU\ tfilOl 11' Illt'tJ\I" qUf.! cnIllO\!.'r.lm 

hm \<tn Dahkn. ele" Ih acharam nalUlll ... , e \nrnnJIJ. apesar tle pcnailliIJu .... 
o.;\lnlinuaI.1I11 tI jogll. 

:-';e~~e intcrim J .;enhora "an Dahlcll I. mbem:-.c acalmou, JUlLl ..... nluçl\a um 
pOUl'Il e en\u!-,a\'a omtmu.lffk.'nt\,' tIS (lJh\I~. TI LS poLlla- • I'·rcel'k:r. darall1l'ntc, qUl' 
'o:u;; ner\'\\~ 11:l\'ialll .;e acalm.LJn. 

Gr;L'ta~ a Lku. lalelo.;nntllrt.mlÍo-a. .1 senhufa 4ua .. e rco:uperou a tranqin 
IlJ.lde 0:, o:rCi.HllC· - \C ",ollnc:-.~o: ljUO: minha hl~t()nd h CIU. ria m,i).!II.1 c Jllr. tcna 
rermaneclJo calado. 

- ;--;:111. nÜn. IIlh:rril~ da lhe ;tgraJc\1l por h:r-nll.' O:tln·qJerauo ul).!na uo: 
nU\l-!(l, uepll1\ I.h: tão hn.!\c O:llnhr.!\"imclltu. <I hi .. ttÍn.t de SU.l \ida, IIlfdl/nll.'nte 1;"1 
Inste. O que me fel chorar nãll fOI ,Ilguma ln.:ij!II.l que n~ pr(l"'I)Ca ... ~c .Ihalo nt:f\o· 
"lI. I"Iqucl Im 'Cn~ihili/aU;Il' l'omtl\ IU;I pela m.ltlcn:ll.:nmo Im alonl1cnGldn na nda. 
!lol" \eJa. JU'otament..::. o:u me:-.ma. apr.!~;lt ,Ie n:w iCI ... id.) alX:L1\IJ,ld.ll·nm .. cmdh:mIC 
h:hddadc famill;lr. pn:-. ... o mUito bt'TT1 a\allar ~'\lm.l a ~U,l e\l'otênCIJ 1111 lmt:n:-.a c 
g:randio:-.a. TambJm pu ...... o Imagll1aJ lju.U1ta Jnr Ih\: dCh' ter l:\hl;Jd\1 a perJa dc .. w 
... uhilml' fel!"::ldadc. 

En4uanto cli! falol';!. olha\-,l p:lra 111Im lO! eu \'1.1 mlllha Ikna ll\l\'aml'ntt!' em 
~t.'U ... olhlh. Oa móma tomla nâo pude d .. 'l\ar dI,.' ficar pwfunrJalllC'nte "'C'n ... it-Jlli/ado 
plll ... ua C'1l\C'mC'~ida cnm:cfl\úu úa hl~t,in;1 4uc o dC"'IIIlO me re'oC'rvar.1 na Vida e 
mUllO não fJ.II(lU para quI;' cu lamh~m chnr;t"''ot:. no t:lllantl\. l'ontmki minha ... cmll
'li'lt~ .. c pnlCurC'i \C'var a con"cl'oa para outm:-. rumos_ 

- Seu inlcre~-;c P,lf mlllha hl~lIina_ ill) m..: ... rn,1 tempo me hllnr;t e alegra. afir-
1'TIC1-lhL!. - mas agonl .... amos falar de outra em ... a. 

Não Obs\,lI1le C'ola\ a cielllC' de que la i!. ... cnumcnHh nâo pudl!nam. lão "enlg,-
nll~enIC. st!r cOnlm[ado:-. e sub~llluiú\" pOl uma c\Jll\"l:rsação Iri\- ia!. Melhor :-.cna 
qUe o fo:-.'oC ptIT alguma que mantlvó:-.t! Similitude. por i~so logo trJn~fomlei em 
palavras a [mnha ide ia_ pnllll.lI1dn CtHlUlciullalmcntt:: 

. Tal ... el agt)ra a ~cnhl)ra poSS<I me contar a sua htstÜria ... ou IslO sena lhe 
peuir muiw? 

Ela ~ácudiu a cabeça. Como ~cr-mc-ta permllidu ucnar de çomidt:rar n ~eu 
pcdidll uma eXigência') Disse ela Já el1lào serena e com \'01 hnne. Depois que o 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

senhor abriu·se tão e!>pontaneamente para mIm. cumo podena cu deIxar de pªgar· 
lhe na Inc ... ma moeda') Ainda InilT'" quando tudo que me cerca ne ... ta ruína dc!a:em/a 
deverá lhe parecer mUIto e'manho? 

DlIOh esta:. pala\ ras :Ipanhotl mui!'> uma "c/ ti bule de chá. enchendo no ... sas 
xÍf.:ar.t ... e depoj, de ta· ... e Jculllodadn. inkiou tl .. cu relato: 

- Quanto a rmm. pessoalmente. nào h:i mUlto para contar. Sou filha úllTca de 
um casal de colonos que 'iC e ... tabelcceu no aCima. na colônia, anue cresci bem e 
mal, cumo co!.tuma acontecer na rcgiÜ\l. c\ultudn. cu l'ra feli/, Dcpni ... de .. cr "con· 
firmada", conl'onnc o cn ... tume. pa ... ~el a ...cr I!mpregada uomt!stica junto a uma fa· 
ml1ia da localidade princIpal. no centro urb.mQ. pOl~ ap6ar de na colônia a~ moça~ 
aprenderem (lS -.cr\'lço da roça. preci~'I\'am tJlllhl!m cllnheccr o .. IraO:llh(l ... de ca~a, 
Emprcgandu·se numa ca ... a de família na ciJade. rt!solnam o problema matando 
dOI ... coelho ... de uma <:.6 cajadad'I, .. prendendo li que ;Ilnda lhe ... faltava c:omplemcn· 
lar e Jlém dl"'~() ganha":1 algum dlnh":lrIl. 

Depois de jtl e~lar por algum lempo na CIdade. em cuno Intervalo. meus pais 
faleceram e.1 partir de entao encnntrei-~ ~nllnha ne"le mundu. Não me del'<ar:un 
her.ml,"l :tlgurna. por~ J prtlpriedaul.' I.:'llli.mial al1lda p..:rtencia ao Governo e (J pouco 
que havia neln 1'01 vendIdO para rxxler hqUldar as di\ldas que meu~ pai" tinham 
cuntrJído no arma/I!01. 

Entàn eu al11da era multo jovC'm c além dlSlo levava muito a ... ério o luto por 
meu ... pars. A"slm. no meu prunelro Jml de .. er\lçal me relraí. .lfaSland{l~me de wdas 
J .. dI\I.'Nle ... · flcólva .. ..::mrrc em ca .. a lo! desl;) maneira não tra\.t!1 31ll1l:ade com co1e
ga~ de ... cr\lço. 

Com (l pJ ... ~ar do tlo!mpll !aI alltudl.' me C<lI1'>lIU e pnw.:un.!1 contato com minha .. 
I.:'OICgiIS. pa""andu a participar de Datles e ,1utms di\crs6es. ma" !'it!.) em nada agra
dou ao~ meu" patrf~". E~Il'S. confprmc cu souhl::. fiC:lram mUl((l contcnló qu,mdn 
me empregaram. JlOl~ hanam finalm~·nte cnCllnlrado uma "verd3delra empregada". 
uma dessas que de~de m:lOhã ]x'rn ('l'do ,II~ alla~ horas d,l nUII\! (r..lb;llhava como 
um.1 C"l:nnil c que pcrmancclil "emprl! em ca"J. cUldand,) da .. cnança" quando os 
pJ.IS Iam aos b:ules e ao te.Unt. 

E então i"to inil muda(? O" patrúc .. n:l(1 IkarJm nada "ati"t'cltm, nã("l queriam 
entendcr-m..::. por istu no ...... eparJlIlo .... p\)I"ém de ImedIato con ... cgul nU\'\l emprego. 
Os l)(l\QS pJlrúe ... eram mJI" l'tmlpn.'cn"l\.m. pnl\a\clmL'nr..:: amda nãll IlnhJm "ido 
m"t i.!(.;()stullladth ne~ie .. o!ntid(l. F.ntro!tanl\l a mU11 pníprlJ em nada me agradava 
aquela \'Ida. Revollava-me quando um ClKhelw ou peão qualquer. num "ata0 de 
haile lne arraSla\a orutallnenle de um I"do para tl otllru e ainda me Jlo!r~eguia no 
cJlmnho para casa, porque me queria ter algum tempo a título de rapanga para ~eu 
cntrelcnlmentn. 

Foi quando ouvi falJr que <l Vida para uma empregada numa regiào brasileIra. 
ISlo é. junto ;\ uma famíha lu~o-brasilclra. era bem mais agrJdáv..::l e n:snl"l procurar 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

um trabalhtl num lugar dJ4uele:-.. 1~lo não foi mUIto difú.:il pvi~ ib empregada!>. dI! 
,1f1!!cm alemã eram ba. ... tanlc rcquc ... tada .. p'lr família .. bra"ilel~. A .... lnl. determina
l.l\) thiJ mudei-~ rol!""..!. J I.:ldaul! portuária di) Santí!> ... lmn Sa\:ramenlll. onde fui Ira· 
h,llhar 0.1 r.:a ... a dI! urna fut1l11lil multo bem conccHu;llh 

Lá chcy.uJa. nJo In\! ut:-. ... cram Illuiln ... ohn: o que talcr e ~u .... crnço\ eram 
alI r,:hlante lhlr:rt!ntc .. dn ... que havia cXl!cutadn entre a, famlliJ .. de alcmâc". f\ \
dentl.!TTk:nh .. ' l'fól prcd,,\) trahalhar. ma:. quanto ali rc ... \tl era tr.ltaJa CllIlItI .. c pcrten
cc~,(' j farllllia. Quando la LI/Cf alguma ct)mpm no c\lmI!rCHl. c,igtam que me \e .. -
Ih"C dlrel1l1 e nunr.: .. l me pCrlmtlram 4U\! fm .... c il rua de"l"alça. Scmpn.' que haVia um 
b ... llc. um,l fl' .. ta !IU {Iutro e'llCláculo qualquer, mvana\dmenh! me lava\am cun'l· 
8<1. ,Ire,al I.!.: !lIdo, ,aberem que: eu era itpt!na, uma eOlrre~ada IIXJn" IIldl"lInta· 
Int!nle me trJtJ\dnl ((1m .lm;lhduJade. 

l\leu, patrúe, ffl"'qucl1lClllcntc rCl'cblam hü,pede, c (11I1\llladu, :1 me,a • 
Ulelhor explicando • não Ix'orna que lk·"em barlquete~ llU preparassem pre\la· 
mente alnll"IÇlI' IIU jantare'. tinham pNcm u delicado CthtUIl"k" de 1.:011' ultr. qU1.!1n 
lhe' c,u\"c ... ,t! ,i,uandtl naquL'1e momentn. p'lra panklp.lr da ret"clI;ão familiar 

De,ta Ill.lnelra conhe..:i n'k!U Joond\1 Jnhann ,al1 Ihhkn. TambCm de. numa 
daljueI .... \x:.I'"lc ... fllra ":011\ Idadl) e dumnle II a[mt'll,·o. pel.1 ctln ... ef'. ... \ Im a 'abl.!r 
qut! 11\Ir di\cr,a .. \'e/e" c k lá (:,U\era n"qucl<l cl ... a. 

JOh;1I111 ou () Sr. JUJII, (11111(1 o dUllla\"am meu ... palrô6. wmnU·"'l' rara mim 
;llraentt' dt!, ,do a ... ua maneira dI.'" 'cr I.' pda ... ua \I,' ... llIllt'nl<l. qUI! thl..:na de qualqu.:r 
tlutHl mnrador Ja cldadc 11(1 mC'!lltl du IntCrlor. Pela ... (Ia mdulTh:'llI.ina ll;l\a a Im· 
pre ... ..,;io lk 'l'f um engenheIro ou lahCI um tillcndl'lm ,ma,a polaina ... de ..:mlrtl 
amal"t:la ... C \c,tla l'alça, '·f\I.Hl~h~,IL·r lIo~" lk \"~luJo marrom com () paletó lU"'W 

,J~ ~(lr rn.:·lil. aholllaJo al~ n ,lh(l. Ttllb;( .. u.\ apart'n":la cra mUIIIl c'ir.mha t: ~" 
tjulsita.. ~m()JJIII.1d;L pt:lo f<"tn m~\prc '1\lIl'tlm lll~ud!! olhar difuso .... t'm bnlhn t: 
pOUl.!n "'Igmhl·,tti\tl qu..: naJ .. Ir.ln ... mltlil I ntll11. fCrellllll\. tl ,dh,) dlt;!do: "'o hâolltl 
rM 1\ mnng:..:". l' t.:1l1ll1"'O t.:tll1"iC).!lIIU f,lIcr-"'l' notado. Afinal a..:hel 'an Dahlcn mlt'· 
rc, ... ante I.' ..:omo l'le me"'ll1ll ptl,tcril'm~!lIc me (I\nk ... sou. dl~ ... t: ler ... entldtlt) n"k:'illltl 
por num. f(J"~ peJa roupa quI.' eu \1.' ... 11:1 IIU pela mmh<l Ill.lllcira dc ... .:r tjue rl!umam. 
a .. 6 lt!mptl. a tjualtdarJl.' de uma rJam."l Ja \,.'ldaO..: ih Oe uma nUlÇa du cJmpo. 

A panir Jali \"an Dahlcn ra,snU a comparcccr l'lllTl mal" frcqu..!ncia na casa c 
lugo não havw mai!oo dúnoa de quc I) 11101l\"0 Ji ... lIl l'ra eu. P .. rece quc meus patnie ... 
l;tmhCm armavam ;1 cau, ... pllJS quanto maIs n Jovem :iparcda. tanltl Illah o CUI1\"1· 
da .... am para retomar. 

Ccnll dia 'an Oahlcn cncllntra\"J-"'c no\"an"k!nll! à môJ e quando tt'nnmou a 
rc!ciliãO. dcs!x,(]iu·<,e rapidamente e, conlorme di"e. tena ainda qu~ resoher ai· 
gun'l neg{xlo!oo, milS à nOite \oh:1ria para p:lrliclpar do Jantar. AcheI e:)5e procedi' 
mento um tanto ":~Iranh(l, ]XII" antes VJn Dahlen J,lm:u, esti\"era na casa à noitc. 
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Tamhém nOlei-lhe um ccrto emb .. raço c, além dl~S(). percebi um olhar carregado de 
~lgntnCallva cumplicidade. tnx:.lthl entre rncu~ ratrôc~. 

Concluída a fel Irada da n'k!sa c der\ll~ de prnnto ti trabalho na cnllnha, a 
dona da r.:a .. " chamou-me ao seu quano. btav3 mUito amá\'cl c com,duu-me para 
sentar no sofá. Pre .... enti imediatamente que aJgounponante me seria comUnicado. 

Mmha querida mcnllla, I.h ..... c da afinal. dcpoi, de algumas Im lalldadô 
.. em impurtrmda. - 11;1 certa Já "abc ..... uhre o que '\'\IU te lalar. 

Não. rc ... p\.lllth confm;t. n:"ill faço a TTlt!nnr Idela. Ma .. enqu:lnlO a .... l111 re .. -
PllOJla. uma \'Oi em meu IIltemlr me rcprccm.ha JCI.:!;lf;mdo: Tu mente ..... abcs 
multu bem que \C 1r;lIa ue \-an D<lhlcn! 

r-.;l .... n a dlJll;l da L'a ... a o\hllu par.. num cnm mamfesta cxprc""Jo Jc JU\iJa. -
\hntú ~m_ fui dlll!ndo dto!\Jgar_ \1"11.:1.': ~ uma iI!cmã l' entre (h alemJe~ Ih cmtu~ 

mC'~ ~ãn difC'ren1e~, Entrelanto te dl~1l que "I! hh~C~ uma br'hIJetr-a. Ja .. ,tlx'ria ... há 
tt.!mpo. o que (1 senhor \'3n D;thk'n prl'h:nJt.! l'om a~ ,uas repl!tJda .. \'I~lIa .... Sem dti· 
\H.la It.!rta\ entendido a .. sua .. paJ'l\ra ... dJ!a~ al\ melO dia t.! pt.!n.:l!bido.1 r;I/.lu do ... to!u 
relllrn\l amda hoj\! il nOIl\!_ 

Enru~'M.: i. :\a \ erdade n:11I h;t\ ia moI inl para enwrt;,mhar-me !lU lil.:ar cnl.:õl
bulada, porque al'-" <1quc1e momenw n;lu ha,ia "uJ'I(I .. ln quc "an Dahlcn me hou,c .. se 
e~(ll111dl). FOI I;í nllljuilno da minllil palma quc tudo, num rcreme, ~e lorntlu claro, 
F .. btu;ando um M1IT1~O, ela continuou 

VeJo que \oet' me emende ~ ellm I ... ~O lIeu .. all',tcHa. Contudo, inll·mlnll.!n
te, dl!~eJo ~abcr l'umn e .. tá '>l!U cnr<u,:.ln. Olga-nll.! I.:UIll "Im;crid;lde c clarameme: 

- IX"<C.'Ja ,h,:cltõIT a n!'crta dt\ "cnhclr João 'I 

Com c .. \;I pergunta feita dl' "Upct;1(I, fiqueI realmcme a~~u"'lada. Alé mllluto... 
anil'" nãl) "abla, 1.:(lm preci ... ão de lJue a~ ... untn trOlIOlriallW, c de chtlfn.: In\.' coltlt;a\ am 
a "pl ... IOIOl nu I"'!ito" pam decl!.hr um.1 que ... tàl) de 1,lmilnh.1 magnnudt.!. 

l\hnha ... to!nhura. dis .. (' tlll.Lllllcntc balbucland\!. - como pode cXI!-,lr 'luto! eu 
t.Ic pnmtanlCllll,' uma re .. pmta de..:I"'I".1 a um<1 mtla!-,il1jão (àu !!nne",1 

A re'~l .. ta aí c'(a, a. .. ~e\t..'l\Iu a dona da ca~a, ... OITIndll. 
O "'Im". l'\prllll1ndI1 ;l l'OIlCl\rJãncl.1. um.l n .... '\·;t lamal' prul1tllll'la l'om 

tanta mplde/. hlda\'la para c"rrc ..... lf nl'gaçlu l'PIll n .·nãt) ab~(lluto». -.empre h;i 
muna rre~ ... óI c Jcterlmnaçãn, CI'tl llàll hajam imr .. :dl11lCn(t)~. ('unJtl.:l\lnando um 
t;!\cnlual a~ .. cntlnk!ntn afirmati\'ll. 

Quando qUI~ lhe re ... pnndcr.'l palma pm .. ".:gulu tl'anqlJihl>lIlt.ll): 
- Ainda tem tempII para anõtll,ar ~1 "ua proptht.L ..\0 mcu m.aridn \! a mim 

muihl af!raJana 'iC \t)Cc ,ic .... e a 'c ItlJnar a C'Plhól t.lo -.cnhor Jt1ão. nl1',,1 Cllnhct.:ldn 
d.:'sde rcllUCntl e de 4uem Igualn1<:ntto! c(1Ilhc .. :iamH~ \h pai, c ól\tí .. S.lhemo .. que 
pl'Cl,,'ba de um, mulhcr fid. Irahalh,ld"'lra c de t.:.lr;itl.'r lume ('omll \llCê Elc IICCC'" 
,it.a .11.' uma 1ll11\';). :w ~eu klllo. nào UII'L.I b'IIlCGI Cllljx'!cLtd;t dil cid"Jl'. (lU dl' uma 
ealltlda ljUo.: (l fana inldll l:. JU,t.ullcnte por IS).,O que .!!o~tJrí;\lnn ... de 'l'r ilcontecer 
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Il ca ... amcntn de \'OCI! com o -.enhor Jllà(), todaúa no ... ~cntllll1.1' na I'bngação tI.,: ano 
te, te !.:ontar tudo quanto sabemo ... , a fim de que n511 "'CJà" IIll1ucnclada por Impre .. -
sfW!:-. faba .... que ptJ<;,am te ilUdir c IC\JHC a dar. alra,é .. dc ... ta .... teu COI1-.cnllmentO 
para, m;l!'. tarde. no~ acusare, de oml'súo da>.; devida ... tnfnrmaçôcs. 

AlIlda c"bocel a vontade de .Ir!:!umcnlar. [lOh tndn c..,tc a"~unlo tne envergu-
nha\ a um !XlllC(l. porém a dona da I.: .... a nã\1 pcnniuu que J II1It.'rr{)mpe ... ~. 

- hqllC quieta e ouça. dl" ... e autontána. l)cpoi, Plx!cr.i, L.ucr tl que bcm 
entendere ... 

L corTk!o.,:ou a umlar: 
O \,-,lho \'an Dahlcn. D\il 1..10 ... ('nh\lf Juào. aqUI Iml~ruu [X"ln ... ".Im, de 184:;, 

na l'~X:.1 em que um engenhcln.l Ilallk:ngt} tmha in ... tal;uJo. ,tlgullla'" légua ... rin aCI
ma. um;. Colôma Belga. b;\'1 l'"Júnia nunca ~C Jc~en\'t\heu j contento. (h ilnl
gr.IIl!I!~ bdga~. cm ~ua grande IlMiona r\'llr;lr;lm-,t>: <,nlrt'lan\{) nem Itxln, \'oharam:1 
'lia pálnJ 11.1 Europa algun~ .I"-entaram-~e pl"l,h ú/lI1hal1\à, ou hxaram-M! na!> 
cidade, eumn npl"r.ímh ou Cmlll"n':làl1h,!!>. O velho \'an Dahlen. no !nIUO. nem me,
mo e~tahdt..'l"l!u-~e na colôma e. comi) tmultcm um ~qul!ntl t'ilpnaL IIllcdiatalTh!nle 
adqUiriU du GlI\emo. "unu ll.!~ua" JI! terrót~. \J que naquele tempo não cra dlfít:11 de 
'e I,hlcr, ;\j,n Ilh~lal11C dI.! nada lhe adlantana po"Ulr aqu..:h.: I:tlll"und\ll, ca\1l lá nãtl 
~I! fi,a~\C como colono c fth'C Ir.lhalhar na a~ri,:ullura, A, Clmtrataçàl) dI! empregJ.
Jos. igu.lln'll..'nlc n:lo Ihl! crJ. p.l"~I\d. pOfl.lue -...: de um lado lhe laltavam Ih meilh 
p;tra \;UlI\J. por IIUlro a colhcHJFllnah ..:nhnria Ih CU'IU ... tendu em \'i~ta que, na
quda epo..:a. 11' prt1dUlm 'Igríctlla .. 'li akan\a\am PI'I!,'OS mUlto rcdu/ido ... A agn· 
t'U[tUl'iI t'm l"'t'ala expandida. I!ra ent,11I pmc<'thda ITk'lhant<, Ii l'mrr..:gn de 1r.lnalhll 
C'....:raY\l. nl.t~ e"le" cu'-tJ\am nlll1tn dlllhclfll, IIltlrnlC'llll' h:ndo cm conta que a \mda 
dc nll\'m 'Cr\II, Ira/ido ... da .-\111t:J Jâ Ima prmblJa h .. algum tempu Alcm do m:lI' 
Tal-.. medida, re~tnti\a, a.l tr .. llco dll~ Ih.'gm~ pm\llt·ar.1Il1 ti CIJll'tantl;! encarec 
mcnttl .111 m...'lcado dI" que a4uI ha\i.tm. Jc mudo ~UI;!' \an 1);lhkn nâ\1 p!.1{.!ta ncm 
p!:n"';lr em cI1mprá-lo:-.. 

\un!udo cncnlllfllU uma ,aída para n Impa~-...: . lIa\"l3 uma rica l"amihOl dc on
gem plHtu~ue ... a qUI;! amda C(lO~n .. ·,alllil\a ...... '<:rclamt'ntl". negrlh \ mun ... da .. \rrica. 
O .. ne~rn .. eram lran ... leridn .... ;unda em alto mar. pilrJ emh.tn':ilçôc~ menorc,. a" 
'1ual" pIldl.IIll. '1.'111 malllrc .. dlllCuldade ... adentrar .1 bMra 1.111 no c ent;1Il <.eguiam 
naVe);!andl1 no .lClJ11a. ul ..... mulantln dl',I;I mandra ti tníl'e~\l dm e .. ..:ravo" que de~la 
furma dCI:\<I\<lm lk 'er de-.crnb'lr..:ad\l'" de borull do .. na\m ... ne~n:m", (x'(';Ímc(l" I1(h 
['Ilrtl1" dolltnr..tl.\' I 

O velho \an Dahlcn. cl1\nl\cndo-"l! t:\lm o ... mcr..:adllre" pa."-llu a .. er cúm
ph"·l' do .. Irafll·ant..:, l1egn':lro .. , assumindo <I recepção dn ... nonl\ e-...:ra\lI' que 111-
lerna\a na ... ua fa:l'IIda parJ adaptá-I,I-.. à, t:llIlU1ÇI1l'" JIl pe-.ado trabalho. Quandl) 
termlna\ a, em ;:II/;un .. me...c,. li !"'t\:ri\ldo 1.10: Irelnamento, (1" nlll~~rdante,. rrnpriclá
rill-.. dalIUl"It.', negro ... IlS bUSl·a\am para vendê·lll' na, n::fiilt:, 111.11' ai) ntlrtc do pai ... 

'I Ih" ~ 'I 
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His tórias ao ,'edor da fogueira do acampamento 

o \l'lIl11 "an D;lhlcn. de~1a maneira. nào Mi -.e apmn:II'I\<I tio trabalho c~ravo na 
'>ua jil.-I'lIda. cnrTlt) <IIml .. rl!cchlJ rcc\Jmpcn"a\ da m:a liUl1íha tln mercador por 'LliI 
r.:umplicl(.lad~ no iu.:obertan~nto da operação Ilcg;d. ('lImo pagamento recebia !!c· 
ralmente um \lU mill~ e\cra\o\, ludn de cllnlormidadc çvm n nüm..:ro de~lc", que ba. 
n" ;u .. lt.:~traJo no\ -.crú~'n .. e L'!l'.1I1ado ;. falar .. língua do paí ... !-'m dôl:l. m;mClr,1 
que v,m J);lhlen progrediu rapll.lamclltc. c quando. P;I',';UJ(I\ a[!!un, anos. termmou () 
":lIntrahandll de c~n;t\o ... que entrementes hana "c Illrllatlu um ncgúl'j" mUlln peno 
~o ... tl de "cr pratkado n..:- .. te lug,lr .lb,lIlJ\lnarJll da r.:()~la. tl hOI1'l\!mFí não linha ma i .. 
nc~·e .. \idaJc de ~n-i .. llr na 'IM prjllca Plll' j,i era propnctjno de ma", de dua:>. dli· 
11lJ' d~ .. auda\'t!\s c.:atl\.ns. 1\\:>.:>.0 ,'rd\!n,'U qU\! lhe! (\IO'lruí,-.cm ;Hnrla~ depcndên(j 
J~. l.LI' .. ',IIII\J rÓld~nc.:la e galpú .. ". nunJand" in,talar t!Il.l-'\!nlll1:>. d ... açüear c fannha, 
Jlt'm c.1r.: InKiolr. na sua la/l.!nda, llue 'e cham.n;J }Iarm \I/I/"fu"' uma cnaçJ.t1 de 
Z:,J(l em grande e:>.G.tl ... 

Tod'l" c"a ... hcnfcittlrJó!' .t~nl·tlb .. o: 'o:r\"lljlh pmduuH)s propllrcHlIlaram-lhe 
ti in!!fe,:>.\! de dlllhclro que el..:, em )lOU":O tcmpu, IInh.\ <111-. olfrl"lilli)c ... e e~ta 1!r.J. ó! 
C\pre,..;"ul que emrn:!;avam nólquda 1!1'Ixa \! tld .. úHllO nntlÍna realid.lde. Nu en· 
tanlll ... ra pre":I~(l ":1)!l'U.!I!f<J.[ qUI! entãllll' IX'''l'ó!' TU .. \I' n.!,) J"'P\hlt.\\ am ... eu dlllhcl
ro t'm 8;111..:1'''''' ou Caixa ..... !· ... ·tlnÚmir.:;h, tuardanJu-\l. cm \l1l1cd,., Je ,Juro c rr.lta. na 

'ua própria ":""01. 

O '"elho \.an Dahlcn c 'ti" mulher linha UIII'" 1'1111\1," a de maior Idade, um;! 
IOCn1l1a .. GI""U-" .. ' allld.\ 1\1\ .. '111 ..:,llll um bra ..... llelTO da ..:mt<J, a qUL'1ll deu hom d()t~. 
("um 1 .. (11 e!la de\cna tcr- .. e d.ldo por ~11I ... fl.'lI<J. pOI ... ilJII~I·IIIIII. l"illl!ümlC dC'>I!I<.I\.'nl 
li' ,dh,I,. L";.ben;! ,In .. egunJll Illhll, um rapM de 1l(JITIL' HelOTI..:h "u Henrique ("nmo 
cr<J L·llllhe":ldn. 

I knm-lue lambem dcu-,e muno bem na vlua. era trahalh;ldnr. e..:onÍlml":tl e 
onr..::hl. () ,dhu. 'l! hl.'m qUi,.' ~,tl''''''(' S.l1hlcllll ":1101 e~~a~ qUàhJ,lf,k, dl! 'cu filho. 
dL' L'J.i\;!. 19ualmcmc apr""l.'lllilr-'1.' < • .:ompanhaJIl de '<Cu Itlhll perante o ..... Úefrull ..... 
I,.:nl,"I\1I1"\, pila..... umh .. 'inl n;11l Ih.: lalta\<J l\aJa oh,ta\-a que 'l.'I pllf (lutr.l fi/e~"c ,,1-
gLlma \1<J~em de la\l.'r a IU~<JfC' prti\IIllO' par;l rcprc'>t!lllar a t:J'.1 .. \3n Dahlcn ... c 
CCTlal1'lcnte n<JIguma lk'''''''h Ixa ... ,ilc .. (erw. ,)pooull1uadc de ;!\aliM. p.lfa afinal ... ,,· 
r.:lllhcr uma rl"K'\';1 que pude''''L' tllrnar por e';'{)(l"a. plu.. haVIa IllUlttl tempo que Jâ cs
ta \ a na Idade de ..:a .. ar .. 

Helllfl..:h \'an Dahlt.'n nad,l queria saber dl .. so. Se .d!!lllllil \"1.'1 Cumprl.I.1 .:\i-
~,:0":1a dI.' 'cu paI para \'laJar a ncgüclm cle ma .... <ju,: deprc, .. a róol\ la ib m:lIs 01.'-
I.:c"êiri.". iI fim de \l,10 retardar 3 volta pam ..:a ... a. onde! novamentc '>C alir.l\iI l'llm 
Ilmr.:n .111 trabalho. 

~iante dn "C\(I frapd. parellJ IU.)!lr de medo e {Iuandn n \clho n repreendia 
jit:endn ~uc .i e:ra (t.!1llpll de: pnk;urar uma companheira. ele. ~uhmh'o. não rt.!.lclla
\a a id~ia. ma ... pnXura\.1 e!:>.tlUI\ ar-'c dc toJa ... ih malll'\r..". 
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Histórias ao redor da fogueira do acampamento 

Depois que o velho van Dahlen percebeu que o filho permaneceria etema
mente contempori.lando. rC:.olvl!u que não havia mal:' tempo a perder e. Junto com 
sua esp{)~a. C011'll:ÇOLJ a interferir. forçando algo no destino. quando através de \'isi
ta.,> de Corh!Sla procurou dingi r a atenção do filho para uma. moça. filha de um mo-
destO culonu próxImo dali eswbelecido. NislU o ... vclhm tiveram suce ... so e certo dia 
Henrique pediu a moça em casamento - e. como era cmtume naquele épuca. pe-
diu-a ~Ó ao ... pai~ da pretendida. Até então não trocara uma ~Ó palavra com a moça. 
que nada sabia a respello. fosse por um olhar ou um apeno de mão que pudes!'e dar 
a enlender que ele a queria bem. Ela pro\.avelmenle ficou muilll ... urpre"'J. quando 
.. oube que Henrique \'an Dahlen a desejava para esposa. ma,> como O~ pais tinham 
concord;Hlo. nada IlMIS lhe re~ta\la f"aL.er. comu Jilha educada. que lamb~m aquIC~
ccr. 

o j(l\cm par logo ca .. ou c parecia que os dOIs velho ... ~Ó haviam t!~ l>crado 

pelo enl;tce. pni~ alguns me .. es depm .... mornam .. ucessi\'JmetHe em CUll0 lapso de 
tempo. Apti .. a m,lrte do ... \'el h()~ Vim Dahkn. aparct:eu a mnã de Hcnriqut! t! exigiU. 
com muito alarde. o;,ua parte na hcranç;\ Ilenriquê achou a prctelhão da irmã um 
alrevimenw de~medld,l. flOl~ ,eu pai .. empre lhe refldiu que ,I irm;l J;l recehera. por 
oca"'là,1 dn I.:a .. ame.:nto. tudll quanl\l lhe couht! .... c dI! direHo. Contudo cle afinal lhe 
dc.:u mais uma boa .. oma c.:m lhnhelro. depms de rel.:eber da IrInJ a pmmC~ .. <l de.: que 
não t'ari,11l1al'" e:\Í1!':n(,l~1 alcum;L . , 

O casamcnt{) de llenf1que la bem, Ambm sabiam que não unham casado por 
al1lllr l' a",im n:'ipcililhllll--.c mUhl;lmenlc - poder-,e-Ia JI/cr qUê Cr;1Il1 kh/ê'i. um 
ao lado dll Ilutro. TodaVia pa ..... adl)\ algun~ nlC .. e" {lCUrfo.'U uma muJança mdlcal 
qu .. núo. repentinamente. e'\ploJlu em llennqul.' \ .. n r>ahkn uma CntlflTh! c ilrdenh! 
pal"<ào por "ua j(l\,Clll e .. ()(),a. A ('m:un!>tflllcia t!m si naJa 111lhol de ruim. muilo pelll 
cOl1lrárlll .... eml al~ l1oml,ll ...e a JU\'l.'m CSfH.hil 11\'C ... ~C cllrresponJldo ;\0 amor do ma
rido. POI'!!m e'ac não era o 12a.~n, Enquanto Hcnrlque a tratou Cllm fI""'pCl1n c wreni
dade. dJ lhe correspunJeu da me~ma formJ. cumprindo suas obrigações de e"'posa. 
Entretanto. cllm a altemçân de eompnrtamt!nw. ele pa ...... ou .1 "h'iedl.i-Ia eom lodo o 
fogo de "'lIa pai'\ão c ela. melindrada. procunlU de vária'i manClra$ tUglr dessa~ ma
nife ... ta\'õe ... de al1l{Ir, 'laturalmente isto fOI pcrn:bldl1 pelo marido que bu'>Çou refre
ar \) seu amor. ao me .. mn ternl>O que ~t!us !>entllllenllh pa'isolram a scr dommado~ 
p.:la dc ... confiança. 

Hcnrique \<111 Oahkn, (Iue nunca ~aia t! em lugar algum -.cmlil-sc IH,II ... felll 
do que em 'iUJ gleba. de rcpeme pa~sou a perambular pela~ \i/inhas. sentindo pra
It!r em \agar por dia .. , c 111.."1,\\ ant.lan\·a!> al20lllel'ül 4ue n homcm. ale cntau mUI(() 
"übno e comedido. pa:-'iOU a se cmbebcJar. No entanto. com este procedllllCntll pcr
!>eguiJ um slÍ nblcli\ o: de!>l:obnr algum indklO que ;\ dc ... confiançll conlT'J. a ... ua JO
"em e"ptl~a lhe "urra\a IHlllu\idu. E finalmentel:hegou (l dia em que conseguiu, 
Um jo\cm morador n;1'" \'lIrnhanças da c.lsa de .. cu .. ogm dts ... e-Ihc celta otaSlau. 

1111 I' , 
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llistó.;as ao redor.' da fogue irn do acampamento 

cnljuantu tlctuam. que ;\ Ju\cm c~ro~ tllt Hennque. ante~ do ca .. amenlo li\cr-.J um 
"namoro" cllm () filho de um colm1\). 

Ilcnriquc. ouvindo .... 10. fit.:ou com tantn ÓUIII que u moço que lhe n:.tmlU a 
nt1\'id'H.k relmm-,c apavtJmdn. Icnto.:nt!o que ainda ftl~"e re"plln"ablh7ado pelo al.:(\
~rt;Jmenhl do antigo namorO da mulher. Hr.:nriquc ,til retomar;\ "ua r..:;t .. a fmllgou a 
r.:"'ro"a ccmunlndo-a c.:orn acerba .. e baixa .. palavra .. pelo namuro. tempo .. ante ... 
J.:IlIll nutru. akm til! ;J;..:u .. a-Ia de ha\l.'r ";11..10 n ' \:a'::.o" (l mnll\'o de .. ua an.:r .. Jo pllf 
ele. 

.\ pobre mulher amedrontada ... entlnd()--.c pura dI.! l:nrpo c illma. pt.'n .. (lU pu· 
der enfrentar melhor a ira do maru.ltl -..e lhe çonta" .. e tudo dctalhadamernc. F il""111I 
p',\ccdcu de lúrma calmól c IranqU1la. nmtal1t.lll lJut..' realmente. antes de .. e t!lnlar 

,ua ntll\i1 ... c:ntml-'t: atraída por uuml homem· mil' num:ill;:..tc amor IInh:1 ,u..lo rl'· 
", .. I'ld" rl\1 uma pala, rJ nu !,!\."IO. l' () moço. iI quem JlhlllrJ\'J. lam~m Jamal~ ,t: 

I~nnll!u alguma liberdaue pMa cnm da, rkpoi, quI." nlll\OU com IIl'nrique. dllllll' 
IlIlU por ,,:omrh.!1n n amor rell\ nutm J0\'em, dando amda Ç(1I11O prm a a de que no, 
pnmeml\ iIOtl\ de \cu GI\amerHo aquele m'lIjo c\lI\cra pllr \<lria\ \C/e\ najá:I'l/dfl. 
p(lf~m eb n enl'renhlu ~cmrre Ina e .... ercna. -.em del1lll!l .... trar qualquer ..enlmlt.'nlo 
{l\:Jtl (lUlro. 

Se a mulher pen ... nu que fMend,) lal\ re\ela\'úe, ali m;lridn puderla ar.:alm .. 
lo. l'mátl cnganuu-.. e rednndan"lt.'llIc J lennque ja e"la\ a \' Ihranr,t.l de ,'dIO .1\1 rer.:cller 
de .... ua mulher a l'(lI1ll\\à() d<lquclc '1Illlgn namnro •• dl\lãncl;) E quandil. para 
a~ril \':.lr . \oube que o referido .I,)Vem c .. tc\'e na JÚ:(·/It1f1 . ..,cu ranl'or t,lrnnu-\C inr.:ullc 
Iml;i\el. ·\CU",lu-a da pralll.';' U,,, rum,"" pre\anca\·ilt.~\ I." h,II\!!I;!\. dedarandn. curta 
e preu .... amelltc quc nào reconhecia li filho que da e'p..:ra'a CllIT1il \Cu Fia que II 
k\., .... ......: <ltI amante, 

.\ partir daqudc Illlllllentu al'ahllll-\C. defillltl\.Hllcnle. a feliCidade na Fo, 
~n/{ICI Hflrra ,\,forlll, 

I-h:nrique \an Dah1cn anJa\<I c;(rran~udll pda 1,:a'.1 c trala\a .. ua mulhcr 
CtllllO e .... cr;l\a Ela ... ú '-t' admlrJ\a que nào ro~\C expul .... a da {t/:('I/tla. ma .... a dC'l"nn
"anila do Tnll ido ccrtamentl' '.IInd.' nàn era ah"olula. 1l(1I\ recua\ a diante de ..... a rne
dld.1 extrema. 

A cnança na .. ccu c cr;i um lllellllll1 - Joãu '<In D"hlen, e é por cau,a I.k1c qUI! 
lh~' (,;untll tudo iq\l; POfl!1ll rctllmandll a flll1lha n.irral)\'.1. -ljUillldll" cnançJ \elO ali 
munil(l, I k'nnque deu a unpre-. .... à,) de que rCl,;upcrara um pouco a rJ.dll. lli,ll\ fm 
olhar a criJ.nila, 

Tantu ele C(lmO a .. l11ulhere~ da n/tnhança ou OUIrI" \'i\ttanlc .... que ft\r.lm \ct 
(J hdli.!, hlgtl Idcnulkaram tr.,\·u .... l'>uaclcríqll..'o .. da famíh'l \:In Dahlen no pequem· 
lU, e Henrique chegnu a e .. llIl1jar um 'orn .... u dc Idlc,dade CI11 "Cu ru,hl. Fnlrelantn 
,l!!(\ a M,'gulr lui nO\amt'llll' Iilm;l(j(l relu antigll Údm. A partir de enlão deiXOU I.Ie 
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Histórias ao redor da fogueira do aeampameoto 

maltratá-la com palavras de baixo calão. m;"!' nem por isso cornglU sua atitude -
s1Il1plc ... mcnlc passou à ignorá-la. bem como ao pequemno João. 

E assim passaram-se semanas. me~s c anu, e nesse ínterim Henrique van 
Dahlcn acabou ~ cansando da adrnini ... tração dajá:.enda que tanto amava. Vendeu 
a maioria dos escravos e deixou que a casa c outras tmta!<lçt)es coloniais se amlj· 

nassem. 
- Ele não tem mais necc:-"Idadc deles - jlos<;ui pilha", de caixõcs de ouro c 

prata e não .. :lbe o que fazer com tanto dinheiro. a~~lm falavam na época e era de 
supor que fosse verdade, porque () velho vall Dahlcn. com toda ccrle/a. lhe deixara 
uma n:-<.,peitâ"d fortuna. ,u:re:;.cida aUHJa de lodo o colossal lucro dos últinlO<'; ano .. ! 

Certa ocasião. quando João tinha cerca de OitO ,mos e se encontrava com sua 
mãe em vi~Ha a parentes. Henrique van Dahlen adoeceu me~peradarncntc. Foi ata
GuJo por uma e~péde de febre que o levava a constantes Jelín(}~ - e neste e~tado de 
perturbação memal que a sezão pro\'OCaV3. chamava sempre por sua mulher e pelo 
filho. Naturalmente en\'laram logo mo.:nsagclm .. para bu\Car a ~cnhora van Dahlen 
c ° pequeno João. mas. como O~ dOIs estavam dl .. lanles duas Jornadas de viagem. 
passar.lIn-~ dois dias alé que retoma~~m a Barra Alorlll, Quando afinal chegaram. 
Hennque van Dahlcnjá havia nlllrrido. 

Consoante o relato do escr<l\'o que lralou dde no .. lilllmns dia<; ... eu patrão 
clamou. em 'tCu .. ddfri()~. in,i .. tentcmcnlc por .. ua e"pl1s3 e fi lho. Percebendo que se 
aproximavam M!US derradeiros momentos de vida ele. recuperando Q~ sentido,. cho
rou de dor au \er-,;!.! perto do fim. sem poder. ao menu'. t!.!r Junto de ,i a .. U:I famíha. 
Depois pediu ao escravo que lhe trouxc .. ~e papel e lápiS pois precisava deixar uma 
mensagem nnpon:mte à mu lher Mas quando u negru \ullou com o pedido Já en
controu seu patrão morto. 

A senhora van Oahlen lamentou :'>inccramente a morte do mando. apesar 
dele. na verdade. não t<.!r merecido o :-;entimenlo de pesar. Em c.eguida ela procurou 
admllllstrar afa~e"da da qual alé então pouco Imha visto. pOI:'> vivia i~olada. só ~ 
tncomodando com a cO/inha c a vas .. oura e nesse confinamento pouco sabia da 
situação da~ pastagens e da cnação de gado. 

FOI então que ló. uma triste descoberta - não existlll mais qualquer econo
mia doméstlcll. tudo esgotara-~. Dentro e fora s6 haviam ruínas. descobrindo além 
diSSO que só restavam alguns trocados em cal'(a. Enquanto a .. cnhora van Dahlen 
ainda quebrava a cabcçu tentando descobrir onde ficou o dinheiro. apareceu nova
mente a irmã de Henrique tornando a exigir a sua pane relativa a metade da heran
ça de seu pai, ameaçando que em ca~o contr;lrio ina ao tribunal pleitear a parcela 
que lhe correspondcria, tanto em terras como em dinheiro. 

DepOIS des~a am,í .... el cunhada ter sabu.lu que não havi;l dinheiro algum e que 
a adnllnislração da fa:elldtl eSlava arruinada. com o gado quase desaparecido por 
comp:cw. ficou de tal maneIra possessa. que pas;..ou >I acusar a pobre :-;enhora van 
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HistÓtias ao redOl' da fogueira do acampamento 

Dahlen úc furttl du ouro e da praia, correndu lllgn :t Ju\liça par.! n.::danmr "Uit hcnlll
ça. 

Com todo ... c ... te" agravo ... a ... enhora \i;1n Dahlcn leve que enfrentar tempo ... 
mUllo dlfír.:cl .... 

En\'Jaram coml"'sôe ... de ... ervidorc ... tia lu ... uça pam \'Iswriar a ca ... a a procura 
do te ... ouro tles;lparecido. e a pílbrc mulher era \ i ... ta en010 uma ladm, Quando afinal 
tcnml1l1U o Inlrinr.:adll pnx:c,"o. l'la aintla te,,\.' de an:ar com a elevada \uma da" 
cu\!a'i JUthcJ,\i". Ma ... a" ... im procedendo. ao cnmrrumeter-sc a pagar ao .. poucos a~ 
Juas custas. a .. enhora van Dahlen. pelo mello .... "almu para 'il e rara ... cu ftlho. toda 
a her;mça em IHígto. A ganancin ... a t:unh;u,b que mUUmll'Th.:l1Ie \C negou a ctl1ltrihUlr 
na ... úC"llC ... a" juúici,m,. foi por j"'ill me ... mo t.Iclinitl\anlCntc excluiJa t.Ia quc"tãu e 
Impedida de lazer qualqul.'r {\lllra rel\ IIldIC:lÇi"iO. e :unda dcu- ... l' por mUItt1 ~alhlcll:l 
por tcr a \Iú\'a \'an Dahlcn at:ertado. i"n!;IJal11<.:nte, Ih cn!.:argth dn pnk.:c .... n. 

A mulher pa""ou a trabalh,lr çom gr,Lllde pcr .. e\erança e ajudada pelos pou
co ... e~ra\-'o:> que ,lIndJ lhe re ... la\am. ~I (a::!'IIt!{/ ft!l\lnltlu. p'ltdalinamt!ntt!. ao 4uc 
fora amc", A ... orle lambem h!/ óI "lIóI pan..: c em pt1th;t) tempo fOI pos ... í\l,!1 ... aldar 
seus COmprtll111 ...... os. 

I:.. a ..... im r:1""'ólram-.. e novamente algun, <lno ... c com João j'. crc ... çidu .... u:! 
mãe não qUI'" dCI,j-lo "ai r de ca .. a para e ... tudar. Para supnr e ...... a necc'''ldade. a mãe 
contralJ.\a profe ...... ore.' bar.nus para lhe mmi'Mar aula" em ca\a. cnlr..:[anto m \11":),

Ire ... eram rrcqucmctncntc "ub"Üluídu ... implic.tndll em 4ue. desta fom13. (l rapal só 
aprecnde'\.;,c () elementar. que era o minlm\l Imprl!<.t:mdivel para a \'Ida, 

Muito bt!m. di ... ,e então 11 dona da ca .. a 'lu ando chcgou a c""c ponto da 
hl'l<ina c dingindu-me um olhar per"çrutador ctlntlllunu: 

E"IC c.: .. 6 () prcãmhuln - n e .. "encial ... unre (l ... enhur Jnau ainda virá. e 
quando c1i\ pcrçcbeu () mcu m~\(l um lanto surprcstl. pros'\egu1U: 

Mas não deve recear. purquc nãtl abu<;;:H\!1 da ... ua paciênçia por muito 
tempo. O 4ue lenho a di/cr C"'I}Ccifkólmenlt! \t)brc n ~enhor João é pouco. mas é 
precIso que \"oçê s;lIba o ... antecedentes para melhor cntemlê-lo. 

A r.ltma depU! .. de nlhar alguns nunuto ... à sua fn:nle. relomou a n;trraçào: 
Portanto Joao van Dahlen não aprendeu muno. t ... 1:ll "ahe ler e c!!cre\'er e IIlfeli/
mente 'ua mãe (;tlllhém não o inccrlllnllJ no aprto!ndi/.ado dto! algum ofú,:ju c a ... ~im 
de çontinu()u ~cndo. por longo tempo. um filho mimado pela mãe DepoIS de cre'Ó
cldo logo se emusja!-n1()u peja vida na cldadto! A..,surmu a venda do\ pmduto ... da 
fa:;:elU/a que procedIa em Santis ... unn Sa(.;r-Jrnenttl c dc ... ta maneira vinha multas ve
zes para cá - e ISSO foi um granlle ('rro. 

(Continua na pró,ima edição_ .. ) 
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HistÓtias ao redor da fogueira do acampamento 

1- ConlirrnJ.çiio: SOI.:r.:U1lC:nlO dil Igrcja Ev.mgéll!.:a de C()nli~"ão Lutcrana. hallllualmente 
prestaJl) um quatorze anos Jo lIluivíduo. medIante 'tua rnanlfcstJ.çfto cspomllllca em 
confirmar () SilcrJ.mento do b;111smo_ 
2- Lancha: clTlbar~açàll que 11 époc;.) cra empregada no rio IUl.jaí Açu para o tran~por!c 
em gCI·;\1. C;1 qu.iI 0' luso-brasileiros. no século passado. denominavam ·'BOTE". Em 

úrtude da ~mbarcaç;ln em lide ter SIdo impul'iHmada mediante n u~o de \arejõc!>. (so
mentc CJnoa~ c batelras eram unpdiúas pllr remos) c quando possível por \ elas, a sua 
utlli!;l<;üO dcve.: remontar â dat;\ anterior tI uns, porque :l partir de então as "chatus" c 
balsas c:\rguelras pa_~_'3ra1ll a Serem rcboe"lLls, em lrmga 11la. pelo vapor "Progresso". 
3· Barra ~10n;l: "Barra" na aCCI,,\ão d~ saída p.Ll'a o mar. Um segundo canal extravasor 

Jll no halai Açu. !.:(}111 emtmc'-luuTa antes ti:! ~\Innuênci:l cnrn {'I rtajaí ~fJrim. com Início 
na r~'gi?í{\ di) E!'icalvado, esta siw a mar~cm esquerda do Ilajaí Açu· pow.:o njll~:l11le do 
lugar denominado Pedr:l de ;\!Ilolilr. em llajai. lcrin dadu Y;l/ÜU a el\chCnle:; Ci1l;lslró!í~ 
ça..'i. c\\!\lIando as âguas na praia llc .. \rmaçàn na Penh;l d(\ ltapncorúl O esbol'dalllcntl1 
\'el'i1icar-~c-ia ca_~() II nh'e! d:l dlcia alc.mça"c 19.00 melros. na região de Blumcnau. Na 
atu:llidadc os ;!terros prOl.:cdJJos em 1959 para a nnplant;lção J:) Rodovia BR-I () I. nhs
lruíram ,1Itldu mais () antIgo ~cgundll -·cam.l e:<lravas\w". que pO~~lvt::hnenlc teria ~ido, 
no Pil_\S:ldo rel11(1to, demul1mado "Barra J\!llrla" 
4- Bd(!l)-nmllen!!:I : Elni,l. A Bdgh:a é pm'(JJd:l por dU;h ClmJs. a dos "Flamengo," e a 
dos "Valõcs", que durante s';ClIln" \'':Ill ~e dlgl(ull:tntln. 
5- Ruínas: Resulldnle~ d:1 lenlall\:l. de COIl1Il1/11Çâo. A m(l]l\-aç[iu para () hislOn:ldor Jose: 
Deeke eircullSlandar a colôni,1 d(l helga Van DJh1cn, referido na Obra "Am Lagcr
fcuer". tal .. ez tr .. c~se como "ctl)1'. além da malngr:tda len!.11)va de implantação da Co
lônia Belga de Charlcs v.:m Ledc CI11 I1hot'l Se. t:1mht:l1l;l pr..:tcndlua eulonit.açao bel 
ga do Sai - na península do mc~mll nllrnc .. ~It:l 0.1 parte sçtenlriooal da Buia de Ihhi\on
ga, no nOrle do E.s!ado de Sant'l Cnarina, c cUJO si<;'cma cOlml11:11lírio fui conJu/iJo 
pelas idéia!> uo m,stodo filosófico social de Charles FOUrier 
6- Grego: na frase slgnlllc:mdo "lIlcompn::cnsin-I". No Originai "l3nhlnlschc I)Ürfer". 
cxprcs~ão idlumállca alemã, cuJ.I Iradw,<ão livre é: "lInguapr ou dlillc]() de aldeão da 
Boêmia", que no séçulo passado, por se dircri,;ll~ar mUI\{) do nlcmiio falado Ilas dC11lai:
províncias. cra cunsiderado somemc comprecnsi\cl pelos prôprios camponeses daquele 
região. a Boêmia. atualmente integrada parcldlmentc j Chcco-Eslo'laquia e â PoJflnia. 
7- Tnifj(,:o de EM:ra.vos: Durante o segundo Império I) Bra~il firmou convênj(J~ com j 

Inglaterra. Visando li rcpres~:1o aQ trálico Jc escravos. ~endl) estabclcddos lnhunai<. 
mistos de julgamento, p:1r.1 decidir o destino dns navios ncgrciro~ aprendidos_ Tinha o 
Br:lsil :l ohrigaçào de patrulhar ;b costas. que tamhcm eram palrulhada:; pelos navIos 
britânin)s. Mas o Ir:iJico conlinual'<I. fUl.cndo o Gl1Verno Imperia! do Br:lsil \'1),til grossa 
:.t \raficànChl Por isso di/ia-se quI.! () pHtrulhuJl1ClllO hra!;l!eln\ era (ictlcio. ou seja. ape
nas ')wm ill,flles I'l'/''' 

UI.l·\lf .... ,\l' f\1 C\11EIt'OS . Turn .. 'L - ~ 7 - Julho 199<) 
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Blumenau 
nunoaos 
150 anos 

de fundação 

Rclató.;o da 
Colônia 
Blumenau 
sobre o ano 
de 1874' 

TEXTO: 
DIl. HERllfAi\W 
[lU ~\ t/;J'~"ll! 

Dh idas dos colonos ao Governo e cobrança 
d ~ls III c~mas - A alUal importância total de R ... 
~~):200$(X)() não pode ... er considerada como aproxi· 
madamentc c\.ata. \ j,tu que no lne~ de J,melro nào é 
po~ .. í\"cl Iran .. f('nr e cn~crrar·~1.' toda~ a~ cOnla\ no ... 
respó,:ti\"o ... li\"ros de c~~nlurJção. opcn.açüo penosa e 
muro .. ". d.1 qual enfim re .. ull<lm a ... clfm ... eX<1la .. , Além 
db .. o. Il1Ullth lot~ ... \endidos amda não foram Illedldo~ 
1..' demillc.ld<) ... 11.1 ~U;I <irea tOlal. c como a .. uperficl(, não 
é pc:rlellan-...:nle conhccl(.b. regul'j o preço total do lote. 
Tamtlém de"la clTl:un~lân"J re ... uhal1l a(:n:'~lIno., ou 
tlimmulI;aO 11.1 I1npon"lIl~iJ 101411 da:.. dhlda, 

A IInportância tOlal arrecadada no ano fOI de R .. 
Il'll2"iOHIl. proveniente de "'l'n iço .. pn: ... tados pelo .. 
re .. p\!<.:tl\"o .. den!dorc .. 1..'111 nora ... Plibllca ... c abonado ... 
cm conta no \"alor de R ... X: 1625360. e em moeda R ... 
4:lJ69(j72(). h)f"a!ll entre,!!uc .. na Te ... oumria da bLenda. 
por conta de,ta últlm.I.1 Il11pnrt:LIlcia de R ... 4·533$510. 
~ntr\!taIllO O re~lante de R, .. n6S210 fOL emprcg'ldo na 
prunr.:lra metade do .1110 Clll confonmdade COIll a ... or· 
den ... to! n:~ra ... , em ohra ... Pllblica .... e a ...... LTl1 con~ta da ... 
re .. peclI\\l'" contas. 

Pdo., moll\"O~ que Ja e~pedl em relat6no ... e e,=· 
po .. içÕt.' .. antr.:nore .... ~.,tc re ... uhado é m ... atl"fatóno. de· 
\cndo c podendo a., cohrança ... :o,Crem de imponância 
maior .... e a tal re'l(X'lto (os ... em adotada .. em toda,,,, a .. 
In': ... colôn ia ... do It<tpí Açu c 'v1irim expediente ... um· 
forme .... c()Crente .. e .Ipropriado .... Sob a ... atuais condi· 
çõc ... e cm:un ... tânc ia .... porem esta dlretona. ne ... tc ramo 
de ... crnço n~lo pode (".ocr mais do que fez, poie., eu 
me .. mo, apesar de não ter f~ilo ~n;jo o IllCU c,trilo 
dever e ter proced ido com toda -.enedadc. fUI acu ... ado c 
Intrigado pur homc n ... - un, mero .. né..cios Oll IIl tn· 

Funil" \f<{UI\O 1I1~I"n~·{l -Jo-.é F ... rreu-a da Silva' Fundo 
H,·m,;n" 1/" (",.tu,lr P n:! .. ~ documento -NO. Ir .. nlol:nçlo W) 
I<,'to tW ·lI1ahncnte C'<.:ntO em hngu;J II<.Jr!U!!UÓ;J 

['1.1 \' ;J p:lnt' 1!lui 0.1<1 IC\l1> 1111 ... 1;1.1,) n.1 C\!tç.-,,) da R':\"I§I;1 'IUunlf:· 
n.lu cm C.IJCInU~··, mal(' Jc )'J')<J. 

KII\lt'\lt\l{·\ntW'O'>o. Il'I1I"XL:-'; 7 Julho-I'W'I ., 
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Blumenau 1"\11110 aos 150 anos de fundação 

~illlte\, llutrm, nt.'t.:t.~\\i!ados não de talento, mas de e\tudo .Iprofundado c bn .. 
olrHn"k.~tll:il. dc matlura rene:~ão c cocr~nu .. na\ idci .. \ - dc cu contrariar a" bc
lIé\'nla\ c humamtária~ \'1\14.1\ do Gtl\l'lnn, dc "c\fol,lr" m pt1hrc ... colono\. \0-

br~lUdo 0\ nal'j()n~lI'" l'te. akm de .d);un ... mi~er..ín:j ... , que ultimamente e"'pJ.Jha
r.nu ~ntrc a (· ... tupitl.! ma ...... ~l ho.ltm "de qut! eu meti no n'le'u hol ... o as quantia ... 
.1 ...... IITl c\tun,[lIId ..... -', tC'nd() Já subtralJo 21\ ou :!:{X) ~(lntllS Ik r~I ... : que I) Ik Pullo 
lha:;;, h.'rla dl!"'~lIllClh) e l'l,mil!o k'\.ttkl a ":OIte di 'h Ilvnl\ de C\CntUl<.L-rt1o 1"].,1' 
lte.l.!n" que, pagandl) li Otn:lor da ... C')úllIa' lk ltajaí-\llrilll aos nn.hnánn ... 
"J"",:rarh)S ::!~OOO de jonud.l Itr;lh.tltlo). o nl<!SIllO tam~!ll COl1lpe-ti\SC iltlS opcr,j· 
mh d<.L Colônl.i BhllTlI.'ll.lu. t.' que'. p.lgando cu "Oll'\('ntc I~~OO. Ilr;I";.! .I, ... im Jo, 
-mfdiln" tr •• halhad'lrc", 11)() r .... l ... dlan, : e outra..>; mentll.l\ c hoato, cahllHathl
IC'. tUdl1 por ... ·111 pr(lp.daJ,) com .istu":I.1 t.d. qUI! MIl l' pus'l\.:'l \:nn\<.!nc<.!r cm 
JUí/ll .10" ' .... nJa(h~lrus .mll'res e alll.,'.I,II\lo..' 

:'\ .... 'Ie IUg.IT n:u) 1'0"0 d .... n,ar dI! por 11\<.11' um .. \'1.'1 .... l'um m.i\lllla 
('lll'r~la comh;llt'r a Itk'I.1. t'IllIlIJa Jwr lhf~rente, \t'NS .tll; pOl ~ .. 'n.h dl' eml
n<,:11t(~ 1.llen"l. PO"IÇà!' l' máll, '" I qU"111 ..tll,i, l,)JI"',I,;.'IU toJa a dderl.'Il..:la e 
re\~llo. de que o ll1<.'lhor l·,peJI\'nlc '''rI.1 p -rd,lar () .. coluno, de ... lI.l\ til' Id.I ........ 
"cnt;,lllllp;tndl)-'C" il (',lli'nia. qUl'r lll/.C! .lhandon.mJll-a '1I11ple'IlWnte ,h1 lk ... 
go\'erno úa Cimar.1 Illunlcipal de It.qai. ~ •• 1 ... ,,1111 multas ohr.I' ..... \.cculaú.h ":0111 
gr.lllúcs uespt!~a'. sobrl'tmlo LI' ,i;" de COlnllllica':lll. 'I.'rl.llll Ic\'adJ~ ;] 11111111!ntl' 
~. pnl\lIna mina I.' lIluulitaçJn. QUI.' iI l'mallclpaljãú parCIal ou uma partI.' ua 
(!r.IlIJt.' ColiJllla. ,<!ndll bem prepar..lú.1 c al'l'rtadanll.'lllC e\\'..:ulad" Atualmcnte 
,.i ",crla con\,enlente e Lltê repre-'I.'ntarla um hcnl'fido pMa I) CiO\emll. \ direto
na e mc ... mo a popul.lçao. niM tl!lll dlÍ\'lda ... d .... qU .... a Colônl.1 de\'aa ,er ":-Olll
p!t.· taml.'nte l'manc ljl<'ld.1 mais cedo ou maIs tarde. entrando no gIro adll1l1li\tratl
\"0 geral da PJ.i .... 1\I.1s quo..' para quc 1.11 1'1111 'cp nccc,s;.irio ....... cnada ou .~l1nple !'>

Illt!nte. ,cna cnn\'l.' llIcn tc lan\=élr mJn tlc cx ped lcnte . em verdade multo cômodo 
de [las ' ar ullla c\I>llnJa "'llbre todo o p.ls'ado c perdtMr <In ... colonos ,ua ... divida ... 
ao Go\"\!rno ou de.~ar de- I.·obr-J-l<ls , ucl."\I'am ... ·ntc . • '10 n50 cOInprl.'endo e ' Im 
conte~to dcvidal1lt!ntc. da m":\llla Illalll! lra como todo!'> o, colonos .... en'aIOs. 
aqul.'k ... d.: mai ... prnlungada e .... tada na Colônia c dI.' inll!ligl:llela e Juí/o mais 
maduro! 

Digo m.II ~. wl c~pcdi":lll ": \l! rliI recch ido pela IIllcllgcnte e bborio'il 
população c pnnanto a 11M'" útil c pre~tllnosa gente da Colônia como um !,!o lpe 
fllm~'lo ia futura prosperidade dl.'sta últlllla. t.' como um \'crú",úclro atl!ntado c 
c>;cárnlll conlra toda .. lustiça c ctJlIIdade. ,obrcl udo quando n.1 emanclpaç.:1o n;JO 
for .... ati\fatonam .. ·nh.' pnHidcnciado sobre as ulterio res c p.1lpltante!'> necc"ida
do..: ... da Colônia e ... ua população e a con,cr\'ução do qu .... j,j fOI criado, 
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Blwnenau rumo aos 150 anos de fundação 

Em efeito. o Si111plc~ perdão da" dívÍdas hilverá de c{)n"tÍtuÍr uma 
multa p<Jril todo~ llqueles honrados e laborio~o" colonm.. que, tendo tralido ao 
P.Jís ou nele derramado o suor de seu ro~to para adquirir algum pcçúlio. com
pnlr..Hll e já pagamm sua" terra.'" ou que desde o princípio não .\c com,Uluíram em 
JéhllO com o Governo oUJ<Í o saldaram com o fl1llo dos seu"- laborcs l! Io!"forços. 
da ~ua economia e .~obricdade; e por nutro lado, ~al\'os raros casos di.! msséri~1 ou 
lIloi,géncia "t.'ITl Io!ulpa própria. em que se podia lo! humanituriamente dc"cria 'icr 
aplicada uma shuda e r..Kional demência, tal n:ll1i_~são haveria de eqUIvaler a 
um deliyo prêmio aos ll1ant!(ies c \ adio". aos glolões e behcm:lCs. ao~ pródigos. 
jl1gadorl'~ e conqantes rregueses das ta\em,!.s. enfim a lodo" 0" mau~ sujeitos e 
\'lclaJ,)" que. núo ral.l.~ veze~ na pos"c de l'\u.:klltes lotes de terra". uele, nem 
"aht'nl ou n~{) qur.:r~m. com o COll111lllO e honc,tn tmbalho. tirar uma hoa .. uh
si,síinct;1 e mt'ios para qldar..:m sua" Oí\·idils~ 

O ert'lto mOntl do perdão ,obre t'li, <.;Ulestos <.;eria fune",tí .. ,imo. Atu
almentt'.tI espada de D.ímoclr.:s ôtiÍ ,ohre (J cabl.:ça e. ccrtameme há a preocupa
ção ue que mais cedo ou mais tarde lhes :>.ejJ e\igiuo (1 desembolso dos seu, 
d~bi[()". ficando eles Cll1lUUnS dos 'cus lote!';. o qUI! a mUito:>. que ll~IIJ s50 com
ph::tamcnte I.:mbnHecido,. ,er\'e :>.il1lulWlleal11ellte Je estimulo e freIO. Dr.:"apme
cenuo porem. c"tc. né!:>cio 1..' podcmk) eles ~e ':ím~idr.:rar perrenamcme seguro, lo! 

garantidos nos ,eu:-- lote,. ,cmpre nUls havcrJo de .. e eniregar ao, vicios e em 
primeiro lugar .\ indolênchl e \auiag\.'ln. tanto os naçjom!ls como m ""rangei 
ro'~ ! 

Atualnll!nte a, dividas dos colono" imporlalll em cer.:a de R ... 
. 1:'i:UXXJSOOO. 4uantlu e'la da qual em doi .. Oll três lustro' poder:io n;Jo cobrar 
m. -1-/5. por~m 'Olllente os 1/3. ('0111 e ... ta ~ohr;l mU1l0~ benefício~ podenl0 'Cf' 
feito<.; na Colônia l: a ~lla populaçao. ~luit:l'" \"Ia" de C()111unil'.J~·:lo. pouerão Sl:r 
snelhllmdas c con~enad.h. o mimcm de e~co1as aument;Jua, e a, sub\"cllções uo~ 
rmfe,~nrc~ ml'1horadas, construindo-se capei", l' C;J~", de escola mai" espaço
sas l:tc_ F Gll1prl:g ... tndo-~t: ", quantias ,)rn::cadadas por l!st~ modo em belleficio 
U\1~ de\"edore~ ou jogadllrc". ncnhum homem de Juízo CCIl'illl'lrá quando enfim. 
ucpoi'i ur.: p:lss:ldos os praLos ra7n<Í\-r.~I\. ~e pn)":l:uer com energia conlra os ,u
jeitos Jimb n:·mi<.;sos e IIlcorrigi\ (:1'. IIc3nuo 'eu, la1es \"emhdo.'i em ha."ta pú
blica. I:. querendo enfim o Governo considcl'<lr eslOs quol1tiu'i como fundo perJI
Uo. ma.' destlllado para promover a uherior pmsperidade da Colôni" e de~onl.:
rar-se Jos incômnuos e dl:~pe~a' ua dirl:ta cnhr.mça e adminlstraçüo d .. \s I11C"'111,-I' 
dí\·luas. que confie C'Ws oj)craçõe ... a Junw<: especiais de c,.l(.Ia quurtcirfio ou 
dl,tritos. COIl\'Clllelllellll:lltl· e'tabckcido.'_ subonjl1lados à CJmanl UO Município 
que í:oll\"f5m eri~!ir na Colônia. e al":Jll ui",o :1 lima bO<:I fi.~caJização :--upcrior. 
\,~im cobrOlda e empregaJa. aquela 1111pOrtúní:IiI cOl1tribulrj durante lustros l: 
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BJumenau rumo a os 150 anos de fundação 

decênios para aumentar a pro:-.pcridade geral. A ~mlple~ remissão. unicamente 
há de promover os vícios e a miséria! 

Ob ras Públicas - Tendo-sI! nelas trabalhado otivamente durante o 
ano int\!iro, foram sobretudo ativadas 110 trimestre de abril a junho, época do 
imo. em que ti Illflloriu dos colol1Os é menos ocupadil com sua "Ivoura. c nos 
meses de outubro a dezembro. em que a excepcional st'c:a fil\'oreceu muito a 
maior p • .ute dos sen"iços. e conveio apron:itar- ... c desta oportunidade proporcio
nalmente n1rJ. 

O edifício do 110,",pll<11. COlll cozinha. [alnna...; e depÓSIto de cadáveres 
t!~tií quase pIOlHO. falwndo somente algumas peças mitidas tlc marceneiro. que 
ainda não 3'i entregou. a caill uura L' p1l1tura no interior (' a pinlur~, ~l tinta óleo 
dasjand'L"'1! port.t:->. h!ndo~sl! com o mesmo lkspl,!ndiJn Rs 1:0-1-5'5000. 

O:. mnis indi"'pen"<ivei,, lll~nsíllOS e aprt'sto~ )[H(>riort'~ Já estão prolllo<: 
ou pníxirnns de <;erem I!I1In:-gucs. dI.! maneira qllt:. em bn.:vc oeste edifício ddi
oitivrlmentc serJ I!stabelecidu .\ cllfl,!nnari:L O funJan1l,!lllO cle petlra e alvenaria 
uo muro de cercas. na frente lIn pr~din de..l5 metro ... de cotl1pnmenlo para a rua. 
e\t<Í aL'abauo. c o muro lilmbém jü o C""'.lrI<I se os tijolos encomendados lives!iem 
Sido entregues a tempo. eSllemnUo eu cOntuJo. que seja L'ondufdo uentro em 
hreve. inclusive o portão de f..:rro. já cncomendauo e que será fclto nc ... ta povoa
ção. A ucspcsa com o Illuro for ue R ... 260StJ90. 

I\ I1Ilriz c Casa de O rnçiio - !'vilnha espen.mça é de se concluir ;) 
con:-.trução destes dois euifício ... ate.: o fim do <1110, clltro..:gandn·o ... tlcfil1itiv<lmel1lc 
ao scu destino. Infelilll1eJ1lc nlio <.;c 1\!aI17<1fam porque f'lltnrntll. além de hábeIS 
oficiai ... dI.! pedreiro e marccm:ll"O. no número necessário. !.ltfcrl.!lltes materiais de 
qUe a Dll·etoria só com grande dificuldade pôde munir·:-.~. e cuja enlrega se 
demorml e ainda dt!n1ora. estorvo ... e"tcs. que a Diretoria infelizmente com todo 
o 7clo nuo pôde. nem pode remover e que lhe fomm cri<ldos. ma ... já poderi<lm 
lI![ sido removidos_ Para a "cgurança dos ctlifícins é preciso guarda raios, c paro 
O <ipice de torre da matril c do tclhauo octógono da casa de oração de ama
mentas góticos. moldados de Zinco ou cobre. visto que. se fossem feitos de pe
dm de cantaria ou de maSSil tle cimento. lerÍ<\m. além da dificuldade e despe.,a 
da fabricação e colocaçào, catTt!güdú t!xcessivamcnte o.~ cdincios. Informei-me 
pOl'lan!O a respeito dos mesmos, do SI!U preço etc., por intermédIO de um h,íbil 
arquiteto amigo meu e homem mUito honesto. na Alemanha onde exi:-.tem gr;:ln
de ... fábricas deste gênero, fI.:metcndo tlc ... enho~ elC. Igualmente me informeI 
... obre o ... preços de tintas e diferentes outros materiais necessários para os edifí
cios em construçã.o, os quais. em geral, no Rio de Janeiro ~e vendem por preços 
muito 31tO~ e alguns somente por prcço~ realmente exorbitantes. E lendo eu. 
recebido informaçõe" muito satisfatória .... propus e sohcitei vocalmente autori-
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100'fão não \Ó;'I S. E'ta. () Sr. Pn:~idenlt.! da Pro\íncl.l, como ao I n~pctor da h!\OU· 

rana da h17enda. que no ... pnndpil)\ do mê ... deiulho no\ \i\ilaram ne ... la eolô· 
01.1 ,,\ulori/~lranHllC mJndar \Ir e .... le\ objelo!\ de Hamburgo COI11 () prÓ\ 11l111 
h;m:n de Ílll1grante~. E como eu recebi expre~~a aprovação de <linho .... enC()ITIel1· 
uei Ch referido ... rnaleriiu", (;(\m lanto maior confiança. qUilntO já por d1f"cr~nh~ ... 
\'l!/e\ com aprova~:1O \upcrinr cu hit\ lil pnx:edluo tia l11e\ma man.:ira e com 
m.i\lma eCOIlOlma para {l (jo\enlo. lendo v.gr no anu dL' 187J m.lIld,u.lo nr :; 
h~lmca ... com quintal'" de ge\ ... o caklllado em pú. que a'''lIn ao Go\erno cU\I.lr:I'.\ 
H):-;OO. \'eJiI-,e o bJlilll\jo dJ" dC'Ik",;L'" de'ta Du"Ctona do I" Inmt'..rn: dn c"\er
l'it:I(J finan(e:lro de: IxT' 7-l de: .'0 de:iulho e o documento c(lmprmatúrio n 
107. I-ntrclanln. C:(ll1lpl~do' TlII RHl d ... Janeiro. pelo pre~'o do n"k!n:aJo (li.:" 
1-l\(X)() pd(~ quint,ll e m~'hhl\e () frClI..·. 'Cpllll de:., ai': cá 1L'1"I,1I11 c:u"'laJo rdo 
m,'l\o ... ["'ih~:1 [/íO'f,()()1'll \1.1' qllandl1. iUI1lJa Jnk·, Ja c.:hcgaJ'1 dc.:..r!.!~ on.ldt1' 1..' 
Ill;l[cn.u", pçlll bJrc.:o ShaJ..L'''rc,m: e no .... fln .. Je non~lllhro. ollc.:lallll\!nlc pedi aI) 
IllC\1ll0 ln"'pctor da tc ... t1urarl-t, aprL' ... enl.lIldo-lhc ;.\0 1l)c'Il11l\ h:l11r~.l a re'llec:11\ J 

rel.II",:lo, a c'\pt!dl\jJll UC 1l1i!c.:c.:",ín.1\ ordc.:n, à me',1 de rL'nda ... "'Ilore: a L'ntn:1!<I 
liHL' de direito ... du ... rdcndo~ OhJc.:IO.~, reedll a re"'pl\\la do.: lluo.:. cm VI\I<I U,,, 
Jrll!:!lh \; l' Y UO, [k:c.:rdll ... tal' 1... I.U'. lll, IllÓllltl 1li10 pfk.lial1l ... L'r entregue ... {lU 

de"'pJc.:haJo\ 'c.:11l au!tll"l/.l<lÜn 1.."llCl..·lal UÜ l\llIu,tw da EJll."nUa. C<.IhcnJo a Illlln 

a re"'rxllbablhdad~ da .. ua renlC ...... a ou c.:hc.:gaua. OiJ, h:ndo o tllC ... tlli""llnu In ... -
pelor me uedar.muo "l) mê, de lulho c.: ante .. dI! eu enenmc.:nd~r 0" malcri,Il .... de 
qUI! n[lI) ha\la dific:uldade.: i.I lal fc.:"'pc HO. uc.:\c.:ndo·mc.:.1 ell! dln.;!lr no tl!mpo pró· 
prlo. para OI, tllel,lllO,\ me "L'rc.:1ll I.!lllrcg.ues 1" rI.!" de dll\'lIll'" como sL'ndo lk~,lt 
n.lI..Io ... par.1 obra .. püblll.'a .... gcral'>, lal re"posta c pr(x:cdc.:r nJo pC""I(.ham uc.:i '<lr dl' 
Ctn má\111l0 grJu mc pa,m;lr. IÜU .... Iocndo eu em efcHo que a própn<.l qua1tfica, 
çaú ele ... merecem! E COI11(l. arc .. ar d,1\ Illlllha ... r\."prL' .. c.:lltaçóc, c nx:Jamaçôc\. lI ... 
llll" ... mn\ 11bjCIO .... do ... qu;u, ell aha\ e com urg(;nda carec.:h\ para a ... ohra .... conli
nU,lIam el11 Illl" "e:rcm r..:c.:u .... dl\\. Ilfic.:iali/cl em I.:! de dL'l.cmbro a Pre"'ldt!ncIJ 
'ohre este nc~óclO. a qu.11 o rcl11c.:teu au \111ll'111\ U.I "Menda. unde amdil ('''l.i, 
fit:ando o'" ohjcto~ n:ll<.1o .. na \ lia <.11..' hJlaí. e cu. (omo Dlrelor. 1I11bldt' d .... l'lIn' 
\el1 lcnl\."lllCnh: ;'lth,lIllar a, referida, cnn,lnI,'l"IC,,; e. c.:nrnn panlt:ular. pn\'auo d,1 
quantia de 169) .\1<lrçOI, dn Il11p~no. yul..' 11\1..' de 1'\."l1IelL'r a 1I'lInburgo L'm Julho. 
lun lo eom ill'nC'omenoa. 

A de\pôa C(lm il Igrq.1 matnz foi de R ... J:07.lS.~K5. mdu"l\c toda ... a ... 
telha\. Iljoll)<;. latlnlho" el(., .IIIUJ.I lIen· .... :íntl\ para .1 c.:01hlnu;jo do t:dlficlO I! 

JepIl\ltados no 11I!!ar: a da Cas.l de ()ra~.10 ftH de R, 5:609~S4'i •• Khandl)· ... I..·. 
cl)llIlJl,i~nific:antc difl..'r\."nç.1. 1.111lOCm nl\ lu~.lr Il re\ln dll, 1l\.".:e .... ,ifHh malaial' 
com t,'"\chl ... jo, em iUllh.-,\ "Ca5Il .... do..; I\mamçnlt)~. gu.lrda,ralo'" c mal ... nhJt"to .. , 
:elld()~ na \' tia de hal.11. 
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Muros dc ccr ca dos Cemité rios católico e evangélico - Do primeiro 
se acham fl'ilOS OS necessários servIços como a I.'!~çavaçilo e remoção das terras. 
estando acabado o Fundamemo !mciro. de pedra dn muro. c encomendado o 
resto dos tijolos. tendo-se despendido Rs 1 :4:l0snO. 

No segundo se acham reito'i a drenagem com tubos de barro. na pro
fundidade de até 2,-1. In .• operação bastante difícil c. di'ipentliosa. trabalhos Ç0111 o 
caminho. bem corno. dcposiLadas no lug'lr. porções de pcdr..l de alvcnari .. ! para o 
fundamento e tijolos para o próprio muro. 

A despesa foi de Rs 547$-l60. 
Casa da Direto ria - A falta til' pcdrcirt)s c a demora na entrega de di

rcreme.\ mJteriais. sobretudo de telhas e tiJolos. dos quais há grundc extração 
para con .... tmções partir.:ularcs. c de cal. fOI a causa porque não se podia proceder 
a efelIVi..\ CO!lstruçuo do edifíç-io. carecendo este de uma base e sobretudo de um 
Fundamento muito sólido. O qual deve ler de 0,80 il 2.2m. de proFundidade. sen
do o comprimento do edifício UC In. 19.4 e a largura UI.! 11,1 m. e a <;ubstrucção 
(souterralll) por Ci.lU\a d,l\ enchentes. d .. 1 altura de 2.75m. Acllando-."e no lugar 
porém j;í toda a pedrJ. de alvenaria. c uma grande porção de tijolos e areia. bem 
como armazenados cale COIll pouca dl/crença. Iodo O taboado nccessáril) p,lr(l o 

edifício. e estando também Já pronta toda a maJl'Íra falquejada ou seffilda. a 
constrtu;;m progredlrâ no novo ano com rapide/. SI.! não faltarem os mdlspcn<;á
Vl.!is fundos pecuniários. A despesa com todu:; os Indio.:aoos materiais e prepara
tivos fOI de Rs. ~:925SJ80. 

A conscnação e os consertos dos edifícios públicos a cargo da di
retoria como casas do padre e puslor. de escolas do \c.\(o masculino e feminino. 
de detenção. arn1H/ém e enFermaria pro\'isória cau\aram a dCSp..!Sll de rs 
306S600. <Ichando-se os mesmos atualmente em bom I.!s.tado. 

Com o con~erto c a conserv;lção das Casas de Hospedagem se dcs
pendeu a qU<lmia de Rs 5 12$340. tendo sobremdo <Iq udas que se acham na bJr~ 
ra do rio haj~,f-Mirim, peno da vi la. carecido tanto no,\ próprios edifícios como 
nos telhados. de reparos e substituição de peça" de madeira. de canalizaçflo das 
águas de chuva etc .. c acham.lo-se ela~ hoje em estado. pant poderem ainda ."er
vir por bom número de decênios. 

Na" casas de hospedagem ex i\tcntcs na povoação da própri ... Co lônia. 
não se fize ram senão os consertos maIs indispensáveis. sendo tomada em vbla 
sua breve remoçflo do atual lugar para outro mais apropriado. assunto este sobre 
o qual já informei ao Minis tro da Agricu ltura. eSlando à espera de ulterior reso
lução. 

Das quatro grossas pi lJstfUs. de cuja construção esta Diretoria havia 
sido incumbida. para protegerem o barranco lodoso do ltajaf na Praça Grande e 
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no porto da povoação con tra o con"lilnlC roer do rio c os cJc:s mo ro namentos. be m 
como p.lra su\ terem 0\ escoadouros do ~ i <; l cma de drenagem indi<;pensáve l para 
o cnxugil mcnto e a con\ol ieJação do mesmo barranco. não fo i po .... ívcl con')tnur
!'.c .. enfio três. Ainda ,1... ... \ .111 a obm tom ou-se ba .. t.mlC tll ,"pcnd iosa. tendo e la por 
I,llferentes \'Cle~ Sido interrompIda por rcpcnllllas. bem que pouco a lias ~..ubidas 

do rio. que pusemm deba iXO de <ÍgU<l .IS e n \CCadClrJ\. c além I.h')-,;o dificu ltada 
pelo "in!!ll laf obslãculo. de que cmre o solo c a nx:ha do fundo. em que repou
\,Im ;1\ pil'l.'-IrJ..\ na bem] do rio. na profundidade de m.U\ de 1-) m. abaixo do 
nin:1 regular. com n~cnlt:nc l a .. altar..tm ~ro .... o .. Jurro" de água. mU llo c.Jifíce i .. de 
.. 'cm:cr c reprimi r O tr'lhalholla drenagem Igualmente foi ba~lame d lfictl Para 
tomá· lo eficaz e apan har-.. \! a"l'amada ... do .. nlo .... m."" areno .. a~ c da.\, qua ... no 
barranco .. abm inúmero ... olho .. d\! água. rOI mi .. t":I, colocar a .. fila,> do .. tubo .. de 
h,l rm l'ondo de dren ugem, dI.! d ll'crc ntcs tamanho.... ,11I,i .. , de excelente qu.l lid,lde 
c fahricado .. n\! .. ta pr6pria cnlônia com um;! pcqucna m.iqUl na da mmha propri
edade e que pam lal fim cu hav ia lllamhuJo vir. ol',dc a profundidade de 1,2m. 
alê a de :'i.:'im 

A de .. pe .. a tk R .. 1·557S010. bem que algum tanto alta. parccc-Illl: 
muno frutífera. (mdcndo ,I' pila,>t r ..... , con .. truid.l\ na parte .. upcnor e numa 
)!ro ...... ura de cerca de 0,5m. com grande .. po;:!dra .. c argama .... a dc c imento Por· 
tl.lIld ... cr\ lr para J. lracar e de .. carregar barco". c tClllh,· .. c (1 antigo tremedal na 
helr .. do fiO con\it:rt idu t:1ll chão firme. que facultando J. ,olNrução de um ca· 
mmho. com lllâX llna brC\H.ladc e nxuga dcrx.w. ti, lJu,lllJ ucr e nchente (' ao lne ... mo 
1~'mpo mel ho r re ... i ... te, ainda protegido pela" própn a .. ptl'htfa". ao rocr do ri o. A 
lJ uarta ]>11a .. tra. bt:m 4uc a mal" importante de loda ... por da devcna .. c r Pruh:1P
da a parte ma ... expo .. ta. ,I ponla da margcm uir~l t~ UO I.:audalo ... os nbeirão do 
G.m:ia na sua de~cmbo("<.1dur.l no haJaí. InfdlllHcllll' nZlu pÚOC -.cf con .. tnlÍda. 
porque. pnw,:t.'dendo-'\.C a nk..'''llla ,I novo" e IllIllUI.·IOSO .. e';lIne~ Illedlante vara .. 
de faro. "lo' achou a nx:ha ou (J fulltll) .. úhdn Cllb...'rtn de moved iço t:<lsc.llho e 
;Irehl que qUJlqucr dlllllnula j!!U,! de mont..: 1..::\".1 ... nlllt·nte a 7.5m. a lo; abal:\o do 
Ilivd regular tio riu. cmhNa a UI .. tolllcla da últIma pda .. tra nào é maior dc cercó. 
dc ~511l. Soh e .. ta tll' .. agrad,-í\"cI ~ ille .. ~ratkl Cll"l.:lII1'>t.incla. n:IO fOi ncm 1"!"lI! pare· 
cc e"xcquivel com.lnm-'il' uma pila'iln..t .. cm apropn.tdn .. dpre\IU .... t,;omo cólixõcs 
ou Clht:cadcira .. de fcrru. bomha .. de gralH.k fnn;.l, 1\w.:omü\"cI etc. c "em UIllJ 
cnne .. pnntlcnte e l."lllNlkrávcl de .. pt:"J pJrJ i\ qual n,lo IIve l.lUlorização. E c ... 
nhccendo eu dc~d\.' ..:crl.:<l tle :!.:'i ,mo.. o .. 1.:.lpridlO' du fiO Itajaí e que não ha I1ll.!S 

óllgum UO .1110, em que lá nã\l .. c lenha dado uml u,llJudól" furíu .. a,> águ .... UI! 

cne lcnl!!, '-Iu~' nau deixJ.fI,un de u.: ... lrulr e le\ar, na ptll1 t~ em questão. qualquer 
n'iel.adclrJ., me p.m:c~ !l>onrclllalll'im l.lrr! .. ..:ado executar-'>!! a ohra pela maneIra 

intlKada. Proteger a dita pOllla e Cllm da a mal' importó.lIIle pill1C da po .... o3\·ào. é 
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porém de urgenle necessidildc. e aS,IIl) OpIllO. que o al\'ltre o menos dl\pendioso 
e ao mesmo tempo mai .. seguro c acenado .. eria fabncar-se no próprio lugar e 
com ('I exCClenh! 1.:<I\<:a1110. que .. e acha na lxlOda opc.hla dt) rio. roch:ls artlliclai .. 
ou "oloco,," de betão ou concreto do tamanho de I a I.)m'. que seriam afunda
dn ... c desalojando pouco a pouco o, f.:J'>(:alhn" da án:a c enfim repousando na 
rocha do fundo. haveriam de formar lIm<.l espécie de promontório. o qual. não 
dU\'ldo. e(icuLmt!nte protegeria. il ponta em questão. 

NeMe lugar não ros .. o deixar de n'l\!llcionar, que o cai .. con..,tmído em 
I H71 c 1872. também num tramendal do harram:ll do no na povoação c cujo 
fundamento <.;c acha cerca de 303m ab.u:t.,u do ní\d regular do rio. que J,i pnr 
lhferentes \'e.lC~ le"e lk .Igucnlar fmtc~ ilgua, dl! cnchcnlc. amda hOJe. o ... tellla 
,ua face. rc"c ... tid .... dI.' tijolo, com rCJlllltaJ1lCnto dc CIIl'li!IlIO. tão h ... a e bela c ... em 
a ITIlIlilllil fenda. cOll1o ... e fo~~e con'lruídaontem. 

Rio Ilajaí Açu na confluência com o Ribeirão Garcia 
Blumen:w· 1870 
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& 

Historiografia 
--------

Encantos e 
Desencantos: 
novos meios de 
transporte no 
início do século 
em Blumenau 

,\1EII/ 
FII07:R"'f /I'K 

As linhas que se seguem falam das duas 
primeiras dt!cadas deste século, quando su rgiram 
novos meios de transporte em Blumenau, provo
cando curiosid~ldc. euforia. mas também resignação 
e medidas de control r do trdnsito urbano. Tempos 
em que os trilhos da Estrada de Ferro Santa Catari
na rasgaram o Vale do Itajai. anunciando a modcr
nidade: em que o automóvel surgiu enquanto ícone 
da burguesia em ascensão: em que os ônibus, os 
primeiros veículos motorizados para transporte de 
passageiros. passaram a facilitar o transportc de 
alguns poucos é hem verdade! 

I ais inm ações nào deixavam de ler suas 
re!;.tções com as muunnças pelas quais o mundo 
passava. Dl.!sul.! as uuas últimas décadas do século 
XIX. o mundo \-ilJ surgir novos meios dc l ocomo~ 

ção. comunicação. difusão do som c imagens. atra
vés do fonógrafo c cinematógrafo. em razão da ex
pansão da eletricidade. Tempos em que a vida to
mou outro pulsar. ritmos frenéticos. E a cada nO\ i-
dade técnica. uma cllriosidade despertada. No mmo 
dos transportes. a \'clociuade e a envergadura dos 
VcíCldos era muitas \c/cs motivo de espanto. 

~o Brasil. a c~lréia do bondc elétrico Cc:! 
muitos imaginar como aquele \cículo anda\-a. Ma
gicamenle? Ila\ia quem pcn~asse que pondo os pés 
no!> lrilho~ licaria grudado e seria csmag;:ldo ratal
mente pelo bonde! O fato é que os bondes elétricos 
fi/eram. pouco a pouco. desaparecer os bondes pu
xados a burros. quc nas ladeiras desciam s07inhos. 
equilibrados pelo breque do condulor. com o par ue 
burros seguindo depois . 

• Graduad<l em HIstória pela fURa e mestre em História 
pela L:FSC (1998), \Ilmlmente é doutoranda no Pro!!rama 
de pó~·Graduaç;'\o dt: Ilisloria da LJFSC 
, OS\\<lld de Andrade '\osso .. éculo BrasiL 1900-IQIO. A 
em dos bacharels Silo Paulo' J\bril. 1985. p. 180 181. 
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o trcm foi. contudo, O símbolo má\.imo daqueles no\'os tempos em 
que a velocidade arromba\a as "portas do impossível". O espanto estava na 
sensação de viajar de trem. transformando o passageiro num espectador, que 
detrás da janela via a paisagem se transrormar em manchas ou listras. como 
tcstemunharia O escritor rrancês Victor Ilugo. após uma \'iagem de trem. em 
1867: "As flores da beira da estrada não são mais flores. porém. manchas. 
ou antes. listras. Vermelhas ou brancas: não há mais pontos. tudo se lama 
listra".l \I1ergulhar no ir e ,ir dos habitantes do final do século passado e 
início deste, é também aguçar os sentidos c perceber também sons c sensa
ções diferentes pro\'ocadas pelos nO\'os meios de transporte que surgiam. 

Naqueles tempos em que a noção de espaço c tempo se torna\alll 
cada \-ez mais rdati\os. dep~ndendo do meio de transporte utilizado. a \'elo
cidade do trem supera\ fi os amigos meios de transporte. r amhém o fato de 
não podt.!r runci!..)nar em estradas pre\"iameI11e e:\istentcs. e\.igindo caminhos 
de ferro exclusi\-os. as estradas de ferro provocaram encantamento e espanto 
onde eram construídas. 1 

No Vale do Itajai. () trem feL soar seu apilo rela primeira \e/ cm 
1909. Com a mauguração do primeiro trei:ho da Estrada de rerro Santa Ca
tarina. entre Blumenau I\quidaban (atual\piúna). o trem corria pelos tri
lhos do Vale do Itajaí. ,indo a làcilitar o deslocamento regional. roi com o 
trem que se agili/ou a Illobilidade entre localidades antes somente alcança
das após dias de viagem a cavalo. A modernidade rompeu com a fi\.ide7. 
privilegiando a Illobilidadl!, ··úi ... solvcndo" o que parecia sólido:~ O espaço 
encolheu, as horas cncunaram 

Aqui. o trem surgia algum. anos depnjs do automó\-cl. ."pesar de sua 
construção tcr sido idcali/ada de ... Jc 1870 por Hcnnann Blulllenau c pelo 
engenheiro Emil Odcbrcchl. sua c~)Jlstrução não foi levada a cabo no st!i:lllo 
passado. Somente em 1907. sob a denominação Fisel/haJm (je.w!l/.~-dwfi 
S:1.. a Sociedade Coloniladora llanscatica iniciou sua construção. Todo o 
material provinha da Alemanha. Lm 1918. em ralão da Primeira Guerra 
\1undial. passou a ser gerid3 pela Administração Geral de Estradas de Ferro. 
alterando $Cu nome. elll IlJ19. para I\lrada de ferro Santa Catarina. Em 
1929 a rerrovia chegou até Ri\l do Sul. no Alto Vale do rio ltajai-Açu, c em 

IOl.lOO. Vem Vilhena do:. A riquCI';! no~ trilho,. A história das ferro\ ias no 
Brasil Silo Paulo : Moderna. 1998. P !:; 

RFI.PH. Edv.ard. A paisagem urbuna lIIoderna Li5boa: Edições 70. IQ90. 
ORTIZ Renalo. Cultura e modernidade. SJo Paulo: Brasiliense. 1991. p. 115. 

1\. 'I JulllJ 1','19 -, ,. 

• 
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1938. ate Trombudo Central. "oi a segunda estrada de ferro construída em 
Santa Catarina. 

i\ Estrada de ferro Santa Catarina foi a porta de entrada da modem i
dade no Vale do Itajaí. A chegada do trem foi stludada como uma ruptura 
com o passado. fazcndo nascer a consciência da modernidade. A representa
ção do espaço entre as localidades do Vale do Itajaí pr0\8\'elrneme mudou. 

No interior do espaço citauino o automlncl tomou O seu espaço. I ai 
\eículo chegou quebrando o sill'ncio das rll3 ... da ... cidades brasileiras. anun
ciando o despontar do s~culo XX. Lm razão ucle. ITIUU:lmlll-Se húbitos. sur
giram llS "carros de praça" e a profissão de motorista. Pôs-se na boca dos 
hra .. ileiros uma ralaHa francesa. ··chauITeur"·. para designar seus conduto
res. Foi I.!Il1 \ irtude ua difll'>5.o de seu US{l e de outros meios de transporte 
urbano que ,>c inslilllíram !t.:gislações de contrai..:: da circulação no espaço 
público das cidades. I <lmhcm em 1"<11010 u~k se \ isuali/ou o c ... tado eJll que 
se encontravam as principais ruas. tkmandando n:fonnas urbanas. 

O ~llI tomó\cI era <lll1bidunado pelos hornen ... uc J(Jrtuna do Brasil, ~ 
Como cscreveu o historiador Jac4ul;!s Le Goff. as iMvaçõcs maminhal1l-!)e 
no plano d ... elaboração dI;! uma elite. de grupo!). uC' capelas.l

> E cm 8lul11c
nau. foi O empresário Frederico (iuilhl;!mlC I3usch qucm adquinu o primeiro 
automó\el. em 19()~. O \..::iculo foi importado por um membro da dite pro
\eniente: d<l ex-colônia alemã S~H1tO ,\maro da Imperatriz. Chegando em 
I3lumenau em 1888. aos poucos foi constituinuo rortuna e renome. Iniciou a 
cxportação lic htticínios e instalml a primcira !":íbrica de fósforos da ciualie. 
131llbcm \ i:lhili/.ou a primcira usina hidn:lctrica. o primeiro cincma. e trou
xe:l primeim companhia lírica fi Blu1llenau. Era também lie sua propriedade 
o \api..lr ··Gu'itan)'·. C~lm o 'il:ll ~ogro. Henrique Probsl. geriu a Fmprcsa 
Industrial Garcj~l. uma uas maiores indústrius têxleis. 

Fato digno de regr<.,tro foi o ocorrido na alfândega de Florianópoli~. 

quando o automôvel de Frederico Bllsch Sl'nior chegou ao porto. Como nuo 
constasse o artigo automóvel na pauta de importação. o Inspetor de Alfãn
dega teve que consul tar () \ltni'itáio da Fazenda para poder preencher o 
lorlTluljrio. I ai fato levou o autor Ieda r Perfeito da Silva a consilicrar O 
automó\cI de Frederico Busch <;ênior () prime iro a entrar no Brasil"/. Na ver-

"()~ .. o .. éc ul0 Ilrnsi1 1900-1910. A era dos bJchan:i~ Silo P,lUlo: Abnl. 1985. p.84 
GO FF.Jilcq ucs. Hi, ló ri a l" memória Camplllas. co. ( 'n lcamp. 1996. p. 197 
'>II.VA. ledar Perfeito da. O \t ;.te ti o ItaJa i. Rio de Jane.ro: Mmisllirio da :\gricultu

r.l 'Scn iço de InrormaçJo Agrícola. 1954 p.07. 
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dadc. o primeiro automóvel foi introdul'ido no Brasil em 1893. em São 
Paulo. por Henrique Santos-Dumonl, innão mais velho do "pai da aviação". 
[-ra um Daimler inglês. de patente alemã. mo\-ido a vapor. com fornalha. 
caldeira c chaminé, levando dois passageir05.R 

4diluindo t'm JYOJ. o prmll.!lro l1uf()/II';1'I'1 ti.: BJumL'n<lll. JUI 11IIf.lOr/ado dn.f E/..,.-I .f 
jtl'lIIe, o jilho tio propnetúrlO. Fr.:dcn,-·o vllilham!? 811.'id, Júnior. q"~~ poslerlOrmcllll! 
U! 10m JII prefcllo ti .. 8lumt:n,JlI (F"III.. IIIJI-5;/ 

A introdução de nO\n~ meios de transfl'.1ne em Blumcnau. deu-sc 
num contexto em que se descO\oh·ia a pequcna indústria e se rompia o iso
lamento da economia do Vale do Itajai_ Pouco a pouco se c'\pandia a di\-isão 
de trabalho entre campo e cidadc. fi agricultura comercial subCõutuia a de 
subsistência. c surgia uma classe burgu\!sa que acuITIuln\a capital e comcça
\a a c'\prcs ... ar. atra\-'és de novos háhitos e aquisicràll de hem. a opulcncia.9 

• "'\0\\0 .. éculo llra"iL IÇ()O-191O ,.\ I!rd do .. hilt:han,:i ... Sàll P.lulo: Abril. 1985. p.84 
9 S1S0lR, ~aul. Bluml!nau. In l)e~cn\(lhllllCnlo ccontimu:o (: c\oluçilo urbana SJ\~ 
Plulo Ldnora 'aCIOnai, 1%8 p I R 

lulho 191)<) 
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Na coluna de notícias locais. o jornal Der Unl'{/'d~'hole de 26 de se
tembro de 1903 anunciou entusiasticamente a chegada do primeiro autom6-
\eI "as malas do sul do Brasil"! Para o jornal. tal falo era um indício de que 
a cidade estava dando passos significativos rumo â civilização. A imprensa 
apresentava aos leitores a urgêncin de se lransformar Blumenau - apresenta
da pela metáfora Unw"/ (mata) - em civilizaçào. 

Os editores dos jornais acompanhavam as mudanças quc se desenca
deavam nas cidades brasileiras e n:cI'UTI<n.ull melhorias para a cidade. 
Quando 110tici<l"'a o primeiro autom6vcl. em 1903. o mesmo jornal indaga-

O d ~. . d ,),,10, ã . , \a:·· uan o cnlllll ouv iremos soar o apito o trem.. ',11l O, o autamo\e 
aparecia mais C0l110 emblema de um processo "civili/atório" que se preten
Jia desencadear na "Crua/ti blulllcnauensc" Jo que como um emblema da 
modernidade. Daí. quando f:uialll rdcrcncia a() moderno no ramo dos tmns
portes. os jornais lembmrelll do trem 

Quando as novidades t~cniea .... apareciam. impossi\el em pre\er a 
sua rercrclJ~são. QuanJo o automô\ eI surgiu. o jornal prL'vê O "fim da era 
das bicicletas". \('ndendo a ilusão Je que o carro subSlituiria a bicicleta. de 

,que O moderno substituiria o arcaico. Todavia. as condições econômicas da 
maioria da população nào permitiam que desrruta~scll1 o conforto dos auto
móveis. pri\ilégio de pOllCOS. 

O pedestrianismo. as carroças e bicicleta"i eram os meios usados pela 
maioria da populaçào nos seus 11100imento .... di! ir c.:: \ ir. I ão frequente era O 
uso de bicicleta .... que a legislação sobn.: o tr<insito estabelecia normas c ta."\as 
também sobre este tipo de veículo. A Lei n' 199 de 1926 exigia que as bici
cletas tivessem chapa indicando o ano em que foi distribuída e a numeração 
corrida. para facilitar a fiscalização do imposto. 

Fditais começa\ am a ser publicados regulamentando o trânsito nas 
ruas. onde transit:'l\am os mais \'ariados meios de tranSpOJ1e. "\Jum deles. 
publicado 110 jornal .·1 Ch/(/rle de 01.10.1927. proibia-se aos ciclistas .. toma
rem a frcnte de autollló\cis quando estcs e<.;ta\am em mo"imenlo. ou transi
tarem à noitc scm a respcelÍ\3 l<lnterna. Toda a bicicleta devia obedecer a 
mão c contramão e ter uma numeri.lção" :\ modernidade su rgiu e eh ... gclI a 
rua como lugar de destaquc na hierarquia do espaço urbano. em detrimento 

I' Lo~3Inachrichl..:n, Jornal Ocr Un\:lldsI)Ole, Blumcnau. 26.09.1903. Acen-o do Ar-
qUIvo Iilstónco Jo,.~ Ferreira da SihJ AHJFS - BJumcnau. 
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da habitação. Sendo assim, controlar O espaço urbano passou necessaria
mente pclo controle da circulação das pessoas. I I 

Anúncios de venda de bicicletas muito apareciam nos periódicos da 
época, como o a seguir transcrito, publicado no jornal A Cidade, de 
19.11.1927: "Lúcifer. As melhores bicicletas do mundo. Vendas em presta
ções. Representante: Edgar J. P. Schnaider. Rua \!lato Grosso, no. 30:' Aos 
poueos as bicicletas se tornaram mesmo as capetas das estradas para muitos 
chofers qlle precisavam disputar com elas o espaço das ruas. 12 

Enquanto a burguesia industrial começava a importar automó
veis do estrangeiro, o transporte coletivo de passageiros era viabilizado atra
vês de carros de praça. carroças e carros de mola. puxados por dois ou mais 
cava los. Devido à sua intensa circulação pela rua XV de Novembro. lodas as 
manhãs procedia-se à limpc7.3 da rua. reaproveitando-se os dejetos deixados 
pelos cava los para servirem de adubo l ), 'Jestes \eículos, "OS cavalos fn7iarn 
às ,"eles do motor e a boa gasolina era o milho". 14 

Em meio à cocxistí!ncia de diversos tipos de transporte. indivi
duais e coletivos. bicicletas. carroças, carros de mola c automóveis, os re
gulamentos da municipalidade tentavam pôr ordem à \ ida urbana. O delega
do especial de polícia. também designado Inspe tor de Veículos. normatilava 
o trânsito através de leis e editais. Tal cargo era vinculado à Inspetoria de 
Trânsito Público de Florianópolis . 

II ORTlZ, op. cit., p. 203 . 
12 Quem atestou tal fato, décadas depois, foi Zedar Perfeito da Silva, em sua obra "O 
Vale do ltajai" , cujas impressões de Blumenau dos anos 50 merecem ser aqUI transcri
tas: Ao entardecer de !iobado. \"Imos da sacada do "OI..! passarem os mlÍsicos r/lrms pttra tocar 
no baile público. de bicicleta, carregando o IIIs1nlll,elllo III/lSICUI. I',mos operurios deixando as 
SilOS fáhricos pedalando as b,c,cJew,Ç COm a namorado sentado no qlwdro ' ·"nos. nllm dommgo. 
qU(liro pessoas mon/adas Illlma bicicleta o Iramem la pedalaI/do, no porta-malas, delllro de lima 
co:slo. eSlava uma crioTlfa de C%: no q,wdro. lima moço com Ol/tro cr/Onço ao colo. Aonde 
Inam' rimos cl,çadores e pescaJore_f com se/H apetrechos ptlSStlllJO de bicicleta pelo estroda 
I',mos CT/allfOS Irem de b/ciclew ptlrtl o escalo. ",mos ''P<'Tfirios com a SilO cana de jérramell/os 
/Ia portu-malos_ viSI/ando as casos dvs freRueses. ,'m/Os próticos \"t!/erinurios com a S/lO cai.:r(1 de 
medieamelllas 11i'rcorrendo a =ona TI/T'" "m'os ClJSms. com os filhos p1!q/lCIIOS IliTlgu-em-se ao 
C//lema. Q/lde ha I/m I/lgar .feparodo paro Kuardar as h"',detas FlIIalnU!nle. aft no r 'ale o que se 
fa= sem a auxílio da bicicleto'" 
" HEUSI, Nestor Seara. Blumenau de ontem e de hOJe Separata da revisla Ulumenau 
em Cadernos, Blurnenau. 1983. 
I~ RASE, Afonso. Viagens entre Massaranduba e Blumenau l11umenau em Cadernos. 
Blumcnau, Tomo XIII, n. 08, p. 1571159. agosto dI;! 1971. 

56 

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



História & Historiografia 

• , 

'fT) , 

Carro dI! mU/lIs. h'h·II/U dI! IrmlSl'v/"li! {'o/i!/h·o comunI lIal rllO.f d,' n/umenall Uli! os 
WIDS 5U () filais IrucbclOl1,l/ pOnlu c/i! {·arro c/e /1/0/0\· fico\"(1 110 inicio do41a/lleda Rio 
!Jnlllc/J 

o delegado estabelecia preços de aluguel de carros de praça e carros 
de mola. obrigando os chofcrs c cocheiros a afixar a tabela de preços nos 
veículos. em loca l bem visivcl. Apesar das normas. ha\ ia as transgressões. 
1\05 jomais freqüentemente se reclamava do ··esquecimento·· de muitos con
duton:s de ,·eículos em afhar a tabela. ·'Iesando os passageiros de boa fé'·.15 
Enqll3nto as leis, iam a rua C0l110 lugar de passagem. para os chofers e co
chciros a rua era espaço dc sobrc\ i\ ~ncia. (-"Ies transformavam o espaço da 
rua num lugar praticado.'!'> 

Também em mLào das c:-..igências legais, opunham-se rcsbtcncias. 
através de paralisações dos serviços de transporte. ·ào eram de nenhuma 
forma p3ssi\"os os condutores dc carros de mola e carroças. Lm virtudc da 
cobrança de Lima licença. por quin/e dias, no mês dc fcvcrciro de 1912. o 

I 0-; coch.:iros .:-;tào abu~ando. ,Jornlll A Cidade. Blumcnau. 12.11.19:!6. Aceno do 
"HJFS. 

CI·RTI-.Al; \1ichcl de. A in\CnçàO do cotidiano. Pelrópolis, Vozes, 1994 p.201. 
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transporte coletivo ficou parado em raLão de uma greH dos holeeiros. como 
se chamavam os com.luLorcs de carros de mola. Em 1921. nova paralisação 
protestava contra O alto custo da carteira de habilitação. deixando ",vias as 
ruas da cidade e parados os serviços de carga e descarga no pano fluviaL!? 

O começo do século encontrou estradas sinuosas c cheias de bura
cos. razendo as viagens de carros de mola. ap\'!sar de reforçados cOm mais 
dois cavalos. parecerem uma "verdadeira aventura". nas palavras de Nestor 
Seara IIcusi. 11I Em dias de chuva. quando os alOleiros se multiplicavam. a 
perícia dos condutores de carroças e o preparo fisico dos cavalos eralll pOS
lOS à toda prova. 

Apesar do discurso em prol da modernidade. veiculado principal
mente pela imprensa. a cidude ideal entra\a em choque com a cidade real. E 
foram eles próprios. o::. redatores do jornal A Cidade. João Octav;Hl10 Ra-
mos e José Ferreira da Silva. que se desiludirnm com o estado das ruas. 
Quando em 1925 estrearam o Ford recem-adquirido. logo se decepcionaram: 
"De repente. o diabo encrencou. Estâvamos na nla Goiás. Descemos c tra-
tamos de ver a causa que motivara o desarranjo. e que fora UIll dos inluneros 
buracos c,istentes naque la via pÚblica,,,I\) Assim. o automó\l:1 tinha sua 
'velocidade e runcionamento limitados pdn cidade real que se apresent~l\ a, 

Em meio a esse diferenciado trânsito de mcios de transporte. surgiu 
em maio de 1914 o primeiro ônibus motorizado de I3lull1cnau,:!() O mesmo 
rrederico G, Busch Sênior o importou dos E. U. A .. estreando a novidade na 
estrada que liga\3 o celllro da cidade :'l loca lidade de Altona. atual bairro 
ltoupava Seca. O \.:cícu lo tin ha doze lugares sen tados c dois em pé?1 No 
I3 rasil. O primeiro ônibus ha\ia sido montado quatro anos ames. sob um 
chassis importado.22 

)1 ACIB. Blumenll u, 90 anos dc lIIcmÔria . Blumenau' I'undação "Casa Df" Blume
nau". 1989 . 
• 11· . eusI. op. Clt. 

19 De Ford. Jornal A C idade. T3lumenau. 02.11.1925. p. 3. Acervo do AI UFS. 
lO Aos \00 anos. ônibu~ esqucce Iccllo\ogia. O Estad o de $;10 Paulu. Caderno C. 
19.06.95. p. 01. 

AC m . B1umenau, 90 an o!;' d e IIlCmôri:1 Blumenau' Fundação "Casa Df. Blume
nau", 1989. 
~} O termo "ônibus" cru ulilizado na França. por valia de 1830, pal'il designar serviços 
de carruagens mo\ idas por tração animal. Servia como referência i.!OS vciculos a vapor 
na primeira metade do scculo XIX, na Inglaterra Continuou a scr usado quando, em 
1895. pÕS-SI! t:m runcionümento uma espécie de "çarruagcm" com 8 lugares, do lipo 
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o primeiro ônibus de Blumenau. dc\,eria fa/er o trajeto entre o cen
tro c a região norocste da cidade. Qual não deve lcr sido a reação dos mora
dores da rua principal da ltoupm3 Seca. quando surgiu o primeiro ônibus! 
~ão há como se sabe r pelos jornais da época. O que eles nos informaram. 
contudo. é muito significati\'o. Apesar daquela novidade técnica. um veículo 
de tamanha cmcrgadura c motori/ado. as p(:o.;simas condições das ruas de 
Blurncnau simplesmente ill\ iabiliavam o seu trafego. 

Logo após inaugurar (1 ônibus. Frederico Busch dirigiu-se li admi
nistração municipal solicitando um \eiculo carrcgaull de macadame c terra. 
juntamente com dois trahalhadoreo.;. para melhllrJr ao.; condiçõcs de trafego 
da estrada principal da Itoupa\ a Seca.-:"J Vc-se, cntãll. 4lJe o "modemo" de 
que lala\oa a impren .. a bluJl1cl1i.1uel1se. desde o início do st:culo. encontra\a 
dJilculd:ujes cm se adaptar a uma cstrutura \ iária pre,üria. A importação de 
mudcmos mcios de transpoJ'le do estrangeiro se d<l\:l em ambientes cujas 
condições dif!.:riam dao.; e,istenteo.; nos países dc ~ua fabricação. 

Vendo seus ~no.; mó\eis passi'o.Cis de danos. as elites c,igiam da pre
reitura melhorias no sio.;tema \ iário. solicitando tambem colocação de pla
cas de sinali7ação (Wc,1..ru'â.\t.'r) noo.; cru/.a,nlcntns e bifurcaçõc!. mais impor
tantes. para que os deo.;orient'lLlos pudco.;scm se localil;lr.~J Us:.nam da im
rrensa tamlx!m para rci\inJica r ruas m<lis largas. rm 1916. O jornal Der 
C'nm!d,hOlc rcclama\a das ruas estreitas. pois "nas circunstâncias em que 
estão. os automóveis antes constituem um obstáculo ao trânsito em \'C7 de 
anirn{I_lo".25 Na década de 20. O Conselho Municipal dispôs sobre a abertura 
de ruas c travessas por particulares. estabelecendo largura minima de 10 

", metros para as mcsmas.-

landau. mO\'ldo por um motor .1 gasolina. mnrcando a primeira tentativa de serviço 
regular de ônibus motoriz.1do. ligando as cidades nlemJs de Sieg,cn e Dcuz. 
'1 AUlomobil\'er"'ehr 1:\\ ischcn Sladtplau und AlIona. Jomal Ulumcn:lucr Zcilung. 
Blumenau, 16,05.1 914. n 20, Accn.'odoAHJFS 
H \\c!-~\\ciscr Blumcnaucr ZCllung Blumcnau. 2..\,()8 1915. p, 1 Aceno do :\HJFS 
!~ Jorn.ll Ocr ln\ald .. hoIC. B!unlcnau. 16 11 1913, P 2 Aceno do :\HJFS, 

Ala do COI1-;elho \1unlllfMl \ Cid:ldc. Blumcn.lu. ~905.11.J~6. n 37. Acen.o do 
,lllJfS 

HII\"'\I r\I('\IUR'O'> • [ul'n.)\1. N JUlll{l l<m 
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Dirigido por r r undsco "" /1111111, lJ prllllc'lr,) Q/lIhU,1 1II1"()rI~:ld" Jf! B /UfJI t' l hll1 FU:'/(l U 
/m/I<I .:l'lIIro !/(Il/P<I\'U Se"'/, li /é o hih"/,'a de (;a ll<ll H~'''"r 

,\ limpv:a das ruas c principalmente a atuação do g(l\errlO rnunic í
pJltam~m eram motivos de queixas. Lm anigo dt.: título "Perímctros urba
nos. perímetros de rela\:arnento'". se escreveu no jornal A Cidadt.: : "A nossa 
principal ruo , a 15 dc "lovembro. anda a c\.igir conserto~ urgentcs. pro\'i
d~ncia .. scveras que ponham tenno à sujeira e âgua e~tagll<uJa das ~arjclas. 
enquanto Indaial. Gaspar têm a,; suas ruazinhas limpas c bem cuidadas. Vc-
se. as~im . que nem tudo o que cstú dehaixo das vistas dos homens que go
\crnam merece-lhes a atenção indispcnsá\'ü'Y 

Em ra.tão da pocira <'IUC se h:\'anlava com o ir c ,ir dos veículos 
mOloriz~tdos . cada \ CL mais se sçntia a neccssidndc de calçamento das ruas. 
I>rovida de um leito de macadame desde 1916. somcnte em 1918 a Supcrin-

r P.:rimctrus urbanos, p!!rimclros de relaxamenlO. Jornal A Cidadc, Blumenau. 
I:!. II ,1927. Accr.'o do AHJ FS. 

Hll \11'" \I 1\\ ( \01 H"'U' • T'lllo \:1 • N 7 J Lllho 1W9 60 
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tendência Municipal mandou calçar a rua XV de novembro28
. Foi H primeira 

via pública H ser calçaJa com paralelepípedos. Ainda assim, alguns proprie
tários de imó\eis situados na referida rua ficaram desgostosos com a medi
da. tal\"eL por terem que auxiliar no pagamelllo das obras. O calçamento da 
rua XV de no\embro. durante o governo nUlnicipal de Curt Ilering (1923-
1930). coincidiu com o decréscimo de tráfego de carroças e o cresccnlC au
mento do uso de veiculas alltoll1otivQs.~9 

A circul:.!ção d~ nQ\OS meios de transporte em Blumcnilu não se deu 
sem embates c descaminhos. A bicicleta. que sc pensou ser largada aos cantos. 
C()J1l o decorrer dos anos. muito relo contrário. te\e seu uso alargado. O auto
mtl\'cL êlssim como foi saudado pelos articulistas da imprensa e elites como 
simbolo da ··CI\ 11 i/ação·'. também foi tido como produtor dtt ··mau cheiro, poei
ra e ruído··

oo
• !~1/endo a pr~rcilunl t~ntar normati.l.ar e controlar o espaço urbano. 

Contudo lHn ia cspnços que rugiam ti I·acionnliclade. Os pedestres vis
to-> Ilas rua' da !.:idade do inicio do scculo. seja \cndendo ,,~us m1igo~ coloniais. 
ou taheL parando para entabular CO!l\crsas numa ··\cnda··. imprimiam scus 
passos nas ruas. raL.t!ndo o scu Iwrcurso COnr(lrmC SUtiS necessidades. ·\5 leis de 
lninsito pmn\\chnl'ntc 11:)0 lhes impediam de inscn:H:r o seu itinenírio no teci
do urbano. [i.llllhl!l11. como \ i~lo neste artigo. as regulamcntaçõe" não impediam 
rrolcsloS por parte dos que linhnm H rua como loc:11 de ganho I! sobre\ iVC:llciCl. 
Apesar do olh,1r l1ol"1natizador das elites dirigcl1tl.:!'i. em muitas das estradas de 
Blumcn<lu. à l:pl1Ca ainda não desmembrada. 11 circulavam transgressores de 
c::ipaços. a55ml como despossuidos dos modernos meios de transportc que apa
reciam na cidade. corno o automO\d e o ônibus. 

1~ 1.111 vinude das barreiras nalurais exi~lenle<; 11<1 área cenlral da Colônia. de LIIll latlo 
morros. do OlJlJ"O o riu I!,~ní-Açll. desdI! cedo n rua que margeava o do tornou-se a sua 
pnncipal via. I aI rua era chamada de H"/Ir.w.\/ru.ne (··rua da lingüiça·'). por ser comprida 
c cheia de curvas I ra passagem I.>brigatóri;l aos qu..: se dirigi<llll ao centro. interligando 
os diversos 'iub-nucleos da cidade. Ali se concentraram as mividades comerCÍ<HS e os 
edifícios públicos. LIll 1890. em \irtude da Proclamação da Republica. em 1889. mu
dou-se o nome d;1 run para ··XV de No\·cmbro··. Alraves de lima cirurgia urbana, ganhou 
novo lraçad\\ em 1902, que a t"e7 perder "Irias de suas cunus. 
~'1 WAHLE, Siegfricd Carlos. Â rua X\' de novembro. BtllmCllilu em cadernos. Tomo 
XXXVIII. 11. 06.junho 1997. p. 32. 
0(. Fragmentos da nossa história local. BluUlcnau em Cadernos. Blumcnau, n. 05, maio 
1 Q98. 
'I Ale 1930. Rio do Sul raóa parto.: de Blumenau. I·m 19]·1. e a vez de Indaial. rimbÓ. 
Gaspar e Hamônia se desmembr;lrcl11. fazendo Blulllenau perder. entre 1931 e 1934. 
cerca de 800 0 do S!!U lerritÓrio. 
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- A lingua 
nossa de 
cada dia 

- Variadas 

Texto: 

f:\'D1S 
.. 11l1,INAzIO' 

ttLD'_~ I. I j~l 
-~ 

Muita gente rc!-.pon'i<.ivel \em ,e inquiclimdo 
com a ava'i~aladonl 1n\<1"'o1o de tcrmo!<. c..,tmngclro, em 
IlU'i!-.<l língua, a ponto lli.: alllcaçar ,ua prôpria c\."tên· 
f.:i'J. Antônio HOll<II'Ís morreu gritando contra isso c. 
IlRllto ante ... dele. f\lontclro Lobato lilmbém levantou a 
voz. em defesa de 110'-.",0 hom portuguê .... P.lrt!ce que 
.. unbo .. grilaram no dc ... crto. 

Como 'oc costuma d'l"cr que a piÍlna é a !in 
gua. a prcocupJÇÜO em dcft:ndê-Ia não ê de hOJe. 
Qu,lndo o francês era con ... iderado o idioma universal. 
o que .. e do.: .. Ia ~t lrradl,HjJ.O cultural 411e \ mlu da Fran-
ça. inundou n:-. dl.'lll<ll' uJlollla..; com a" água'i de ,cu 
\'ocabulário. [\,) Bra ... il t" ... a Invasão fOI de lal ordem 
que e\lgm lima \"erdad~lra cruL.ada em I.kfesa do por
wguê". tlll!"mu porqUl' 11lt.:t1nt.Í\CI), hra ... liciro ... cOI1),idc
ravalll .1 França "lia "egund~1 pátria Por paradoxo. leve 
a França. há pouco tempo, que tomar providência" 
ngid ...... mdu"'l\l' Iq!al"', na t.Id'l''''' de "tia língua, 

Recuando na hi"tôria, relatam o ... pc~qUl"a
dore ... fato ~cmclh'lIlte na épo(a do ImjX!rio Romano. 
quando a lI1\'a ... <1o do 1<111111 na~ outra ... língua ... foi 111-
contn\I,Í\'l'L () mundo lodo d.: entiio qw.!na "C l!xpre ... -
... ar na língua do ... orgulho),o), romanos, COisa parecida 
aconteceu no corn:r do ... ll'mJXl'" com toda .... LI, ~r.lmJe), 
potêm::"h Illlllldlai .... el11lllaior ou menor grau. E curio
"'0 ob ... t.!f\oar que a 1Il\<l. .. ão da lingua d0l1llnante fOI 
tanlo maJor quanto 1n.11." pobre e alra),ado o paí ... inva
dido. Também ai (1 viru ...... c lm,tala melhor no orga
nismo enfraquecido . 

A nnposiçào de ~ua língua ,cmpre foi ins-
tnnnento do coloniali"'lllI:), F"\prc ... ,ar-sc em l:Him ou 
em franCl.: .... na .. re'J>CCI1\'a ... ~poca ... era elegante, ele-
vava ('I .Har!J'i, revelava modernidade e co ... mopoiltis
mo. Como acontt!ct! hoje com () inglê<; nortc
i.llncncano. 

• E'\Cnlm l:' athngatlo. 

til I \11-" \1 ~.\1 ( \lJIltl\Ch _ 1"1"1}() XL N' JuH . 1'.1'} 
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o fenômeno. 110 entanto. nunca foi rflo grave como hoje. entre nós. r.:tll 

c"pcclal com o inglê ... As palavras cMrangeiras não .. fio apena ... adOladas quando 
nJo existem corre~pon<jenles. mato substituem a~ nossa", ",em qualquer neces ... i-
dade ou raLão lógic:a COnlJlluando nc .... a lmha. no futuro o Bra..,d não falar.i 
Ilem portuguê" c nem 1I1~lê ... ma'" um "patmi" tenebroso. sem gramática. raízes 
ou hi.\lória. A .... im como ja dC . ..,tnlímo" 1<ll1Iil" .:oi"" .... leremos destruído nossa 
maIor c mais bela herança - a líng.uil. 

Es .. a" pr\!ocupaçÕt's nâo .. üo apl'na .. I1m,..,a .... ma ... também de l' ... trJllgci
w, que oh .. crv'lm I1U"'O panorama Em rcr.:cnlr.: entreviqa li t.!scritora hra .. llcim 
Bt.!\!) ~111an. (l ..:élchrc 111lgulQa fram:ê ... (,lam.!e lIag~gc. um do.~ mais n:::nom3-
do ... do munJo. n ..... firma '''''''0 {lido c vai além. DIZ ele que a <lllleric<lnlzação tio 
Bra~il (O maior país lallno do mundo, a "nO\<I Roma". ,)"ê um in<,ulto à latini
r.LJ.d~.' · Como guardiào da llllint.1 língua llliU" L.lada do llluru.lu (não fM muitu 
que er.J :I plla\a), (1 Hr:.l~iI dl'\t: c prccI"'a trata·la mUito b..::m, defendendo-a das 
mil ... 11lIluênr.:ia ... Para nó ... nra"'lkinl\, dll l'k. mdhor "..::ria aprofundar o e"'pa
nho!. .dioma de raízes COllmll\ com o nos "o. rll.:rn1Ilimlo-no ... e'lrcitar as rc1açõc ... 
c,lm os pai ... ~ ... \illllho" l' conhl'ü'r 11<. funil' lima da .... nalore ... 111\:ralllra ... ex.",
tl'l1h.' .... a de língua e.spanhola. :'\adJ lInpl'Je que ... e aprenda o IIlgle .... o francês l' 

OUlr.IS falas. mas nada d..:: fit.;ar "mal'<lljueantln" n qUe fa.lem t! lhzt!m os "gnn
gos" do nane, 

\ \IU \DAS 

Tendo agora com edllor-red,llor .\nclllo de Oll\'elra. o "Supkmento 
Lller,irio dt! MIll;l~ Gerai ..... (anh.: ... do "\1111a, Gcral ... ·'. quc é o Di~írio Oficial 
ú.lqudc Est~.do). um do" mais antigo... L' rL''''pcltado ... do Pais. e ... tá em nO\'.1 fase. 
,\bamJonou o fonnatQ antigo. UlllltnlllU {1 tamanho e JUIl'k!ntou o numero dt! 
p,lgina,. ~leJhorou em todos o ... <l"pecto". no \ ."u .. l c contctído. 

LIVros puhhcado" pda "Editora Cultura em \10\'111lelUO·'. da Funda
'fao Cultural dI! Bluml!nau: "I: .. pomàne'j". di..' TJl1I.I Rodri~ul:", e "Sincrcti ... mo·'. 
dl' M.luro G<lh'ão. O ... liHOS ".ia bonito" l' hem fellos. O ... poetas ,,50 criati\o" c.: 

"l'US pocma" rico" em imagcn ... l' "'Uf!C"[I'IC'" 

- O "Reencontro". dL' Maria \lartha Sdl1ll/~ Schol/c (Editora Scor-
tecei , S . Paul(). 199~) é um rmnan..:e cnm grande "cntimento quc revela um.1 
autora dI! fôlego p<lr.l o g~n1.!ro. "Com grande sellslbll.dadt'. ;1 autora mo"lra II 
dr.IIl"'1 do.! uma famílhl Clll l'lll .. ca do n.'l·lll'{ltllro. deplli ... de Il'r-~l' uescslrulurado 
na:- mUIta" ven:uas por yuc I1t)S arra"'lil <l \Id.,". di/em. com prcCIsJO. os cdl\O-
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res, Maria Manha foi colaboradora da P,íg.lna Literária que coordenei por mui
tos anos (197211990) para um jomal do nane do Estado. Este é seu segundo 
livro. 

- "Sob o Cheiro dos Cafe:.r;.ü,," . de Dorolhy de Bnto Steil (EditorJ c 
GrMica Odorizzi, Blumenau. 1999) ê um trabalho de outro gi!nero. ma." também 
merecedor da melhor atenção, tanto pelo intere!';se do tema como pelo cuidado 
com que foi fCIIO. O livro traça "um retrato da lInlgração dD fDlllília Steil" desdI:! 
a cidade de Mcrgig. nos arredores do Grão-Ducado de Luxemburgo al~ a fiX~l 
ção no Vale do Rio Tijuca~ e o "urgllnento de numerosa descendência. O lino 
inicia com uma inserção histórica, passando pel<l'i dificuldades para a concrelJ
l.,ilçfio do sonho. as andanças e o lançamento das ml:.re" em Tijuca!-i. além de 
reconstituir o dia-a-dia na região. Levanta muitas curiosid'ldes e <I históna do 
sobrenome S!eil. Fechu-:-;e com um i.ilbum de rctrato.~ ~ UI11 levantalllelHu dus 
descendentes de Peter Sletl no Brasil. Como se vê. é um trabalho completo, com 
o qUl! poucas famílias pouem contar c qUI! <;t! constitui num documento de que 
seus membros só têlll qth! se orgulhar. 

~ "Emrc a Brisa e a Madrugada"'. ue \.1aicon Tefeo (lIemi"fério Sul. 
Blurl1cnau. 1998) é um romance poltcial e . ..,crito nos 111olde ... do gênero . Nele O 
autor transcende ü mcn.l técnic;.!. revelando elevado grau de senSIbilidade c 
mostrando como a inju~liça social op~r" na formaçfio do cri!11lnoso. Nisso clt: se 
afasta dos autores do gênero, em cuja" obras impera. em geral. o puro e simple.~ 
llli.1l1iqucbmo. O livro ~ bem escrito. a linguage-m é \cro."imil c o autor domina 
bem ::J. tl5..:nica do diálogo. 

- Chapecó ...e movimenta para realizar o IV cncoIHrO Estadual de Es
çntores, em novembro próximo. Uma r.:omissão fanunda por representantes de 
várias entidades. públicas e privada .. , tmbalha para tornar o evento inesquecí\·el. 
Durante três dias a r.:idade será ,I capitttl da literatura no Estado. No primeiro, 
e!-itarão reunidos os e<;critorcs locais: no segundo os regionais e no último os de 
totla .. a .. regiões calannenses e de outros Estados. Palestras, debates. lançamen
tos, cursos, painéis e Outros programa!'; prl!t!/lcherão o tríduo dedicado à!-i letras. 
O jornal '"Fonte Cuhurat", editado naquela ddadl!.. sob a direçfio de Sil\"ério da 
Costa, homenageou num dos últimos números o poeta Lindolf Bell e estampou 
matérias variadas, em prosa e verso. ao gosto de todos. 

IJU 'H.'Hl nl (:AII~~"'OS , Turuo XL f>.; 7 Julhu t'l')'.) 64 
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Desejando receber números antigos. tomo~ completos. ou faLcr 
nova assinalUra I renovação. procure-nos. Abaixo IOformarnos nossos 
preços: 
-) Assinatura nova: RS 50,00 (anual=11 números) 
-) Renovação assinatura: R$ 40.00 (anual;:;11 números) 
-) Tomo~ anteriores (Encadernados com capa dura): RS 60.00 
-) Exemplares avulso~: R$ 5,00 (Cada exemplar/número antigo) 

liI Sim. desejo 3!)sinar a revista "Blurncnau em Cadernos para o ano de 
1999 (Tomo 40). Anexo a e,le cupom a quunlJa de R$ ....... 00 
(...................... reais) confonnc opção de pagamento abajxo: 

eX Forma de pagamt;nto: 

o Vale Posta) (Fa\'llr anC':\:ar [otoclÍrld do comrrn~.mlc pMa melhor Identificação) 

O Cheque 
Banco: .................. , ................... , 
NÚlnero: .. _ o ••••••••••••••••••••••••• 

Valor: R$ .................... " .... ". 

Dados do assinante: 
~ome: __________________________________ _ 
Endereço: ______________________________ ___ 
Bairro: _____________ -:::-__ -,- Caixa PO .... lal : ____ _ 
CEP; Fone pl contalO: 
Cidade: E"'tado; - - -----

A ... ~inatura 

Arquivo Histórico "José ferreira da Silva" 
Caixa PO'lal : 425 - Fone: (047) 326-6990 

Cep.: 89015-010 - Blumenau (Se) 
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TOMO XL 
Julho de 1999 - N° 07 

Apoio Cultural: 

Annemarie Fouquet Schünke 

Benjamim Margarida (in memoriam) 

Genésio Deschamps 

Mark Deeke 

Victória Sievert 

Willy Sievert (in memoriam) 

Buschle & Lepper SIA 

Distribuidora Catarinense de Tecidos SI A 

Eletro Aço Altona SI A 

Hering Têxtil SI A 

Herwig Schimizu Arquitetos Associados 

Madeireira Odebrecht 

Transformadores Mega Ltda. 

Unimed Blumenau 
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