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- Novededo, . o assaSSIno 

- Mais um 
obstáculo 

- A história do 
Italiano 

TEXTO: 

KARL 
KLEINE* 

BLU M E NAU EM CADERNOS 

.,1.1' /embrallp.JJ l'Í7 lenaáda.r por Karl K/eim. 

narrando JllaJ e:1)(:riél1ciaJ e re(orda(õeJ' como imigrallle 

que d)e..~OI/ à (o/ómá B/zm'zenaZ! em 1856, têm 1y!1,e/ado 

farlo malenál de peJqllúa aOJ eJIlIdioJoJ em lliJlÓná. / 1 

parlir de agora lw'permilir ao leitor da Relll~r/a B/WJlellal/ 

em CadernoJ ai-'eJ.rar a lima bibliogra.fia que até então. 

jú'eJ/'a na eJ/anle ao alt,'eJI7I:e do redu::::fdo nlÍmero de peJ.roaJ 

que dominalJl a leitura alemã. 

DeJtafo/71Ja. a Iraduçiio de "Blu17Jenalf EiIlJ/: 

ErleblliJJ!! ulld Erinm77lllc~en eimJ EiJzgervallderlel7" 

(l3/1IJ71!!llall de Ontem: Fxperiêlli-LaJ e ret:orda~'õeJ de 11171 

iJJl{~rall/e) Jigll~fiia para 0.1' e.Y!empoll.íneoJ a !Xmtpreen.rão 

daJ JJJan~/é.r!afiieJ e .renlimenloJ cloJ z111~gralZte.r eJtabeleádoJ 

l7o.i'primeiroJ tempoJ i'OlolZiaú. 

N ovededo , o assass ino 

J á de longe ayis lara um ca, alo selado sem o 

ca\'aleiro, e nem imaginei yue pudesse bayer problema 

algum. "\ proximci-me e cons ta lei q lle os arreios es t~l.Yam 
em desordem e isto me deixou alarmado, Chamei, m;1S 

ninguém respondeu. "\cheguei-me ao ca,'alo para examiná

lo, era um belo e jm'em animal equipado com uma sela 

cara e com adornos de prata. Debaixo do cm'alo ha,'ia 

um pelego grande e um chicote igualmente adornado com 

prata. Isto. pareceu-me muito estranho! Fui até o caminho 

) Tracll:;ão: \l1l1l.lTI:1fl\.: l-nuyuLt.'.chunkL:. 
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N ovededo, der Raubmorder 

Schon \'on weitem hane ich gesehen, daf3 dort cin gesatte!tes Pferd ohne 
Reiter stand, dachte aber nichts ~ \rges dabei und ging darauf zu . . \1$ ich naher kam und 
sah, daG an dem Sattel7eug alies in Lnordnung \\"ar, \\llrdc ich doch stutzig. 1ch rief, 
aber niemand antwortete. Dann trat ich an das Pferd hcran, um es genaucr zu 

ulltersuchen. Es \\-ar ein schones junges Tier und trug cinem teuren Sattcl mit 
Silberbeschlag. Cntcr dem Bauch dcs P{erdes lagen cin grof3er Schafspclz und eine 
Reitpeitsche, dic ebenfalb \'on Silber StroLZle. Die CJcschichte kam lTlir sehr n "rdacbtig 
yor. 1ch ging nun den I Iauptweg entlang, um zu untersuchcn, \-on welcher Seite der 
Reiter gekommen sei .. \ber der Boden \Var zu sandig, ais daf3 ich die Spur hatte 
unterscheiden konnen. So ging icb \\-ieder zuüick und brachte das Sattclzeug in Ordnung, 
hangte die kurze, schwcre Peitsche an den Sattcl und band das pferd an einem kleinen 
Bau111e fest. Der Bach rauschte hier nah yorbei. 1ch \\-ol1te noch ein111al trinken und 
dann 111eines \'\"eges \veiterziehen . . -\ber zu Tode erschrocken prallte ich zurück, aIs ich 
genau in der Furt des Baches einen l\[ann der Llnge nach ausgestrcckt liegen sah. Ich 
erkannte in ihm sofort den l\Iulatten \,-ieder, der mich damals auf dem 1tajahy $0 

\'erfolgt hane, und sab zugleich, daf3 der Daumen an seincr rechten Hand fehlte. Es 
gab keinen Zweifel, NO\'ededo lag lcibhaftig ,-or mir! .\ber in \,-elchem Zustand! Das 
\,'asser lief ih111 Li ber den ganzen Leib, nur das Gesich t lag frei und zeigte eine wahre 
Teufelsfratze. Es \var ganz entsetzlich anzusehen. 

Ich m.achte mir Gedanken, \Vas sich hier \\"obl zugetragen batte, fand aber 
die Erklarung, ais ich, etwas abseits, ein groGes Ochsenhorn fand, das Reisende 
ge\Vohnlich mit 5ich führen, um \,-asser, \,-ein oder Schnaps darin aufzubewahren. 1ch 
roch daran - es war noch et\\"as Schnaps darin. Noyededo muGte total besoffen 
gcwesen sem, aIs er hier ankam, und seinen brennenden Durst am Bacbe lOschen wo!lte_ 
Dabei muGte er kopfüber ins \,'asser gefallen sein und 50 yiel \\ 'asser geschluckt haben, 
daG er sich nur mit l\ILihe so weit herausschleppen konnte, daf3 sein Gesicht frei blieb. 
Dann \Var er ohnmachtig oder erstickt liegengebliebcn. So lag er nun yor mir, und ich 
wuGte nich t, ob er tot oder nur be\vuf3tlos \Var . 

.Auf dem Grund des Baches sah ich seinen kurzen Sabcl und z\vei 
doppeliaufige Pistolen liegen. Den Sabcl nahm ich an mich. Die Pistolen \'larf ich weit 
in das Gebüsch hinein. So war cr \vehrlos, ich aber gut be\\-affnet, fa11s cr en\-achen 
sol1te. Ich überlegtc, was ich mit ihm anfangen sol1te_ So Legenlassen wo11te ich nicht 
und rausziehen konnte ich ihn nich t, dazu \Var ich allein zu schwach. 1ch packte ihn bei 
seinen krausen J Iaaren und brachtc ihn in eine et\vas bessere Lage. Dann rieb ich ihm 
die Stirn mit dem Res t c.Ies Schnapses und kühlte ihm den Kopf mit \\ 'asser. - • \uf 
einmal offnete er die "\ugen und starrte mich mit einem schauderhaften Blick ano Er 
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principal para descobrir de onde o canleiro teria \'indo, n1as como o solo era muito 
arenoso nào hayia \"escigio de pegadas, que pudesscm indicar a direcão de onde ,ciera. 

Resolyi ,'altar; arrumei os arreios; prendi o chicote curto à sela, e amarrei o cavalo a 
W11 arbusto. O riacho borbulhava logo ao lado. Eu queria, mais uma vez, saciar minha 
sede e scguir o meu caminho. l\Ias, qual foi meu susto ao deparar-me com Wll homem 
estendido no ,'au do riacho. Imcdiatamcntc reconheci o mulato, que há algum tempo 

hm"ia me perseguido insistentemente no rio Itajaí, c também pcrccbi que lhe falta\-a o 
polegar da mão dircita . Não hm-ia dú\'ida. Nm"cdedo, diante mim em carne e osso! 
l\Ias, em que cstado! .-1 água corria sobre seu corpo e apcnas o rosto estm-a a sah'o, 
exibindo suas feições diabólicas. Sua aparência cra horrh"el! 

Fiquei imaginando o que poderia ter acontecido. Logo obti\"e a resposta, 
pois na imediação encontrei W11 chifrc de boi, daqueles, no qual os ,riajantes costw11a\Ta111 
le'"ar água, \cinho ou cachaça. Eu chcirei, c pcrcebi que ainda hm-ia um resto de cachaça. 
NO\Tcdedo de,"cria estar completamente cmbriagado ao chegar no riacho para saciar 
sua sedc. Ele certamente caíra com a cabeça na água e engolido lanta, que quase se 
afogara. Prm"m"elmente só teye força para se arrastar o tanto, para linar o rosto da 
água. Tah-ez ti'Tsse desmaiado ou se engasgado, tlcando então estirado. EstmTa deitado 
desse jeito diante mim, eu não sabendo se estrl"a morto ou apenas sem sentidos. 

Vi no leito do riacho uma espada curta e duas pistolas de cano duplo. Fiquei 
com a espada e joguei as pistolas capoeira adentro. Dessa maneira ele esta,'a sem 
proteção, eu porérn, bem armado caso elc acordassc. Fiquei pcnsando o que fazer, 
nào queria deixá-lo estendido desta maneira, mas, eu nào tinha força sutlciente para 
retirá-lo da água. Agarrei-o pelos cabelos encaracolados e o deitei nWlla posição mais 
adequada. Entào lhe esfreguei o resto da cachaça na testa e refresquei sua cabeça com 
água. De repente ele abriu os olhos, encarando-me com um olhar terrÍ\'el. Tentou 
falar, mas não lhe saiu Wll tom sequer; tcntou se le,'antar, mas só conseguiu se arrastar 
um pouco barranco acima usando os pés e as I11ãos, ,'oltando a cair COI11 o rosto no 
chão. Yirei-o rapidamcnte para não se engasgar com a areia. Noyamcnte fechou os 

olhos, sua respiração era lenta, mas regular. Bem, como eu percebi quc ele não mais 
poderia afogar-se facilmente, deixei-o cstirado e tratei dc cair fora. Não quis fazer uso 
do crl"alo. pois imaginci quc fosse roubado e, neste caso, eu poderia e\'entualmente ter 
sérios problemas. Assim optei pelo caminho que se estendia ao longo do riacho e tratei 
de afastar-me. Pelo menos aqui eu me sentia relatiyamcnte seguro, caso ele me seguisse. 

O caminho estrcito passmTa por entre dcnsos arbustos, precisando abaixar-me muitas 
"ezcs para seguir em frente. "\ssim ele não poderia perseguir-me a crl"alo, caso '-lesse 
a pé nào prccisaria temê-lo, pois não estaria armado. 
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,'ersuchtc zu sprcchco, brachte abcr kcincn Tcm heraus. Dann "crsucbtc cr aufzustcbn, 
kam abcr nur auf I Ianden und J·ü13en kriechend ein Stückchcn hober ans L' fer und fiel 
wicdcr mit dcm Gesicht zur Erde sch\\'cr hino lch sprang zu und drchtc ihn um. damit 

cr 111cht im Sandc erstickte. Er hatte dic ,\ugen wiedcr gcschlmscn, atmetc schwach, 
aber rcgclma13ig. Nun, da ich sah, da13 e1' nicht mehr so Icicht ertrinken k01111lC, Le13 ich 
Ihn ruhig Legcn und machte mich aus dem Staube. De::; Pfcrdcs wollte ich rnich nicht 

bcdicncn, \vcil ich annahm, da13 es ges tohlcn war und ich clamit yicUeich t in eíne schone 
Patsche gcraten \Üre. So wahlte ich wicdcr dcn fu13pfad am Bach entlang und machte, 
da13 ich da"onkam. I lier \yar ich, faUs cr llliCh etwa yerfolgcn so11te, cinigermaf3en 
sicher. Der schr scbmale Pfad führte durcb sehr clichtes Gestrüpp, so da13 ich mich 
ofU1uls bücken mu13te, um. durchzukommcn. Zu Pferdc konntc cr rnich also nícht 
yerfolgcn, und zu Fu13 brauchtc ich ihn nicht zu fürchten, \\"cil cr ohne W'affen \\"ar. 

Ein weiteres H indernis 

So schritt ich "orsichtig, abcr unbcsorgt mcincs \\'cgcs. Es kam auch kein 
Nm'cdcdo hinter mir ber. \\'er weill, \\'ie langc cr noch gclcgcn, chc cr wicder ,'ollstandig 
zu sich kam. Bei dieser Geschichte hattc ich mich 50 aufgehaltcn, da13 cs schon spat 
\yar, aIs ich cndlich amo "t--,Ieer ankam. I ch bcfal1d mich 110ch "or Barra Velha. \vu13te 
aber nicht genau, wie weit es eigentlich nocb bis dabin \Var. - Ich licf und lief, aber das 
alte Ncst \VoUtc nicht kommen. Endlich sah ich ein Ziegcldach hinter der gro13en 
Sanddünc hen·orragen. Es fing auch schon an ZL1 dunkcln. Das pa13te mir abcr gera de 
in meinen Plan, denn ich wollte weder den "t--,Iulatten bei der Polizci anzeigen, noch "on 
mcinem "Sclw,:iegen'ater" gesehen werdcn. So konnte ich m.ich "orbcischleichen bis 
in dessen Bootsschuppen, worin ich übernachten wollte. Zll esscn hane ich freilicb 
nicbts bei mil'; aber ais \\'aldlaufcr machte icb m.ir nicht ,·iei daraus, es war mir immer 
noch liebcr ais gcnudelt zu werden. 

In dem langen, aber niedrigcn Schuppen befandcn sich drci gro13e Canoas. 
In einem dersclbenlag ein I Iaufen N etze, \\'orauf ich meio Lager zurech tmach te. N och 
,'or Tage \'.:ol1tc ich es ,'erlassen, um ungeschen ,'011 der Stadt zu scheiden. Bald schlief 

ich den gottlichen Schlaf der Jugend und dachte weder an meinen "Scl1\' .. -iegen·ater" 
noch an mein mir zugedachtes Brautchen, welche mir bcidc doch so nahe waren, noch 
an Nondedo oder an dic gutc Dicke. lch lag wie rot. - \'("ic langc ich schon so 
gelegen, ich wll13te es nicht, aber cs war mir auf cinmal, aIs führc ich auf dem "t--,leere. 
Ich fühlte das taktma13ige anschlagcn der Ruder, auch spürtc icb cine schaukelnde 
Be\'.:egung. Natürlich dachte ich, cs sci ein Traum. Aber es war doch \\'irklichkeit, zu 
dcr ich jab durch einen kleinen \'('ellcnspritzer zur Erkenntnis kam. "ollstandig \'.:ach 
wollte ich mich jetzt aufrichten, aber nun merkte ich, da13 ich mit Netzen zugcdeckt 
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Mais um obstáculo 

Eu anda\Ta com cautela, seguindo despreocupado meu caminho. Noyededo 

nào me seguiu. Quem sabe durante quanto tempo ele ficou deitado, até recuperar-se 
tOLalmente. Eu perdi muito tempo por causa deste incidente e já era tarde quando 

finalmente cheguei junto ao mar. "\.inda me encontrava antes de Barra Yelha e nào 

sabia o quanto demoraria a chegar lá. Eu anda'-a e anda,-a, mas não conseguia chegar 
naquele ,rilarejo antigo Finahnente enxerguei lun telbado sobressaindo à grande duna. 

J á escurecia e isto fayoreceu rneu plano, pois eu não queria delatar o mulato à policia, 
nem sen'Ísto por meu "sogro". 1 \.ssim, pude esquiyar-me até o rancho onde guardayarn 

as canoas, pois pretendia pernoitar lá mesmo. Verdade é, que eu nào tinha o que comer 
mas, como 11.1ateiro, não me importava muito com isso, enfun, ainda era melhor do 

que ser obrigado a empanturrar-me. 

Neste rancho, comprido e de teto baixo, encontrm-am-se três canoas. Nwna 
delas ha,-ia muitas redes, e nesta eu preparei minha cama. Pretendia partir da cidade, 

sem ser visto, antes do amanhecer. Logo eu dormia o abençoado sono da jm-entude, 

nem mais lembrando da proximidade do meu "sogro", nem da noi,-a a ruim destinada, 
muito 111.cnos de Novcdedo ou da gorda bondosa. Eu mais parecia estar morto. Nào 

me lembro durante quanto tempo fiquei deitado, mas de repente ti,-e a sensaçào de 

estar navegando. Eu sentia o ritmo compassado dos remos, e também um certo 
balanço. E,-identemente, acha,-a que era wn sonho. No entanto era realidade! Percebi 

isto repentinamente pelos respingos de uma onda. r\gora estan completamente 
acordado e queria le,-antat, mas notei que esta'Ta coberto com as redes, que os pescadores 

ha,-iam atirado à noite sobre mim sem se darem conta da minha presença. Eram meu 
"sogro" e mais dois pescadores que estm-am me le,-ando como passageiro clandes tino. 

Eles só me perceberam quando as redes se movimentaram e eu saí do meio delas. Dá 
para imaginar o susto e espanto que tomou conta dos três ao ,Terem o fruto de tão 

estranha pescaria. l\fas, eu esta,-a ainda mais assustado do que os pescadores, nào 

entendendo como foi possível nào acordar com toda a mm'Ímentaçào da canoa, 

quando lançada ao mar. - Sem dú,Tida é um procedimento rápido, pois a canoa desliza 

sobre rolos de madeira. 

O mistério logo foi esclarecido, e os pescadores riram de mim, porém eu 

não achei graça nenhuma. Entretanto nào tinha outro jeito a não ser acompanhá-los, 

mesmo nào estando nos meus planos, pois dependia dos três para retornar, o que 
poderia demorar muito. l\Iariano comunicou-me que seu destino era wna ilha bastante 

afastada da costa. Lá, eles estenderiam suas redes em companhia de outros pescadores. 
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war, welche rue Fiscber in der dunklen Nacht ahnungslos über mich ge\yorfen hatten. 
Es \var mein "Schwiegerpapa" mit zweien seiner Gehilfen, welche mich hier aIs blinden 
Passagier mit sich fübrten . .AIs sich rue Netze jetzt bewegten und ich emportauchte, 
wurden sie mich erst gewahr, und man kann sich das Erschrecken und Staunen, \\-elches 
die drei Fischer bei ihrem seltsamen Fang ergriff, leicht , 'orstellen. Ich war aber noch 
mehr erschrocken aIs rue Fischer und konnte nicht begreifen, \\.1e es nur moglich gewesen, 
daf3 ich bei der Flottmachung des Fahrzeuges nicht aufgewacht \var. - Freilich geht das 
sehr schnell und glatt, weil das 'BOOl auf untergelegte Rundholzer ins .l\Ieer geschoben 
wird. 

Nach einigen Hin - und IIerfragen IOste sich natürlich das Ratsel, und die 
guten Fischer lachten mich tüchtig aus. Ich lachte aber nicht mit, denn mir blieb nichts 
weiter i.ibrig ais mitzufahren und abzuwarten, bis rue drei Geselien \\1eder heimkehrten; 
das konnte aber sehr zeitraubend werden, \\'as mir gar nicht in den Kram paí3te. -
J\[ariano sagte mir nun, daí3 ihr Ziel cine lnsel sei, rue ziemlich weit vom Strand entfernt 
lago Dort wollten sie in Gememschaft mit anderen Fischern ihre Netze auswerfen. 
Dann berichtete er mir noch, daf3 es jetzt ungefuhr drei Uhr morgens sei und daf3 sie 
schon zwei Stunden mit mir herumgegondelt waren. 

\,\'ir fuhren noch ungefàhr zwei Stunden, und es wurde schon im Osten ein 
lichter Streifen am I limmel sichtbar, ais \vir auf der Insellandeten, \\'0 J\[ariano schon 
\'on einem Trupp anderer Fischer erwartet und mir lautem \'\"illkomm.en empfangen 
\vurde. J\[ariano hatte mir ,-ersprochen, sowie es ordentlich Tag geworden, \Vollte er 
mich selber in einem kleineren Canô an rue Küste bringen. Dabei stellte es sich heraus, 
daf3 ich rue ganze Strccke \'on gestern und vorgestern noch einmallaufen muf3te, denn 
rue lnsellag fast gera de auf der r lobe \'on Oli\-eiras Haus, wo ich vorgestem gefrühstückt 
batte. "\'(:'aren Sie in meinern Ilause geblieben", setzte J\lariano vOl\vurfs,-oll hinzu, 
"so \Vare Ihnen rueser \'\ieg und Zeitverlu5t erspart geblicbcn." Ich entschulrugte mich, 
50 gut ich konnte, gab ,'or, daf3 es schon spat und kein Licht mehr in seinem Hause 
gewesen sei, ich ihn in der Nacht nicht hatte storen ,yolien . 

• \ uf der Insel befanden sich noch 15 Fischer, rue schon f L\: und fertig zum 
ausfahren gerüstet waren und nur auf J\fariano gewartet zu haben schienen, um 

anzufangen. Mal1ano, der hier das Kommando führte, gab aucb gleich das Signal zum 
.Auslaufen. Ich muf3te mich \\"ohl oder übel so lange gedulden, bis er mit seinen 
.Anordnungen fertig war. Dann brachte er mich hinüber ans Festland. \,\ 'ir muí3ten 
durch rue kleine Fischerflottille hindurch, und ich sah, wie die Brasilianer geschickt mit 
ihre Canoas mano\'tierten, um zwi5chen den unúhligen Klippen und Felsen ihre 
sch\veren Netze auszulegen. Jede kleine und grof3e Bucht \vurde damit abgesperrt. Ich 
hatte gern das Resultat abgewartet, aber ich muf3te eilen, um die ,-ersaumte Zeit wieder 
einzuholen, und konnte mich nicht langer aufhalten. Cntenvegs meinte J\1ariano etwas 

12 BLU M ENAU EM CA DERNOS ·l omqXJ.1I -N.'i 8-.Iu1ho/.\gostu- 2001 Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Documentos Originais - Crônicas 

Então informou que eram uês horas da madrugada, e que eu já esta,ra nmregando há 
duas horas. 

Navegamos por mais duas horas, e ao chegarmos à ilha começm-a a clarear. 
l\1ariano já esta,ra sendo esperado por outros pescadores e foi cumprimentado 
alegremente. Ele prom.etera le,rar-me pessoalmente até a costa elTl uma ernbarcaçào 
menor, assim que clareasse. Constatei que tetia de andar mais uma ,rez todo O percurso 

que hm'Ía feito ontem e anteontem, pois a ilha encontrava-se quase à altura da casa do 
O liveira, onde eu ha,ria tom.ado um lanche há dois dias. 

Mariano repreendeu-me dizendo: "Se tivesse ficado em tTIÍnha casa teria 

poupado tempo, bem como este trajeto." 
Eu me desculpei da melhor rIl<1.neira posske~ alegando que já era tarde quando 

cheguei, e que em sua casa não hm>ia mais luz acesa, em vista disso nào quetia incomodá
lo durante a noite. 

Na ilha, já se encontrmram quinze pescadores eyuipados e prontos, apenas 
aguardando Mariano para zarparem. ~r\qui, ele tinha o comando e logo deu o sinal 
para partirem. Querendo ou não, ti,re de esperar até que ele deu suas instruções. Então 
me trouxe a terra firme. Ti,remos que passar por entre a flotilha de pescadores, e 
observei como os brasileiros rnanobravam habilmente suas canoas para estenderem 
as redes entre os recifes e as rochas. Cada enseada, fosse grande ou pequena, era 
bloqueada. Gostaria de ter aguardado o resultado da pescaria, mas eu não podia 
esperar, pois precismra apressar-me para recuperar o tempo perdido. 

Enquanto está,ramos a catTIÍnho, l\Iariano falou meio sem jeito: " O senhor 

sempre será bem vindo à ITIÍnha casa, mas preciso dizer-lhe que .Anita e Mariquinha 
estão noi,ras. Eu falei com o padre sobre este assunto, mas ele não estava de acordo. 
E le achava que não seria aconselhável um casamento com um, um ... " l\fariano ficou 
quieto e sem jeito. 

Então eu finalizei dizendo: "com um herege".l\latiano concordou e silenciou. 
Eu, no entanto abençoei intimamente o padre intolerante, e fiquei feliz que tudo ha,ria 
terminado bem . 

.Ao despedir-se na praia, perguntou repentinamente se eu encontrara 
Nmrededo, pois este após assaltar e matar ,rárias pessoas era teITIÍdo ern toda redondeza. 
I lá pouco tempo assaltara, matara e roubara um ca,raleiro na praia, executara o ca,ralo 

e então jogara os corpos ao mar. Prestei n"luita atenção neste relato, mas como não 
pretendia ser delator não lhe disse nada sobre meu encontro com o assassino. 

Mas, como se sabe que ele jogou o cavaleiro e o cavalo ao mar? "Cm 
homem nào conseguiria jogar sozinho um ca,ralo ao mar. 
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gedrückt: "Sie sind mir na türlich immer willkommen in meinem I Iause, aber ich muB 
Ihnen doch sagen, daB A.nita und Mariquinha bereits yerlobt sind. Ich habe mit dem 
Pater darüber gesprochen, und der - wolIte es nicht leiden. Er meinte, daB es nicht gut 
tate - die Ehe mit - mit ... " Hier schwieg Mariano verlegen. ".Mit einem Ketzer", 
erganzte ich. Mariano nickte und schwieg. Ich aber segnete den intoleranten Pater im 
stillen und war herzlich froh, daB die Geschichte damit ein Ende hatte. - Beim A.bschied 
am Strande fragte er mich plotzlich noch, ob ich unterwegs nichts \'on Novededo 
gesehen hatte; die ganze Gegend hier sei , 'olIer .L\ngst seinetwegen, der schon mehrere 
Personen beraubt und umgebracht hatte. Erst kürzlich habe er am Strande einen Reiter 
angefalIen, totgestochen und beraubt, dann das Pferd erschossen und die Leichname in 
das I\Ieer geworfen. 

Ich hatte hoch aufgehorcht bei seinem Bericht, aber ich wolIte nun einmal 
nicht zum Verrarer \verden und sagte ihm nichts von meiner Begegnung mit dem 
Raubmorder. Ich fragte aber: ''\\ 'oher \veill man denn, daB er den Reiter mitsamt dem 
Pferd ins Meer geworfen hat? Das pferd kann doch ein I\.Iann alIein nicht ins I\Ieer 
werfen!" - Ich dachte aber, das sei ein Irrtun"l, weil Novededo doch ein Pferd bei sich 
hatte. "-\ber Mariano erkJarte: "Nun, die Flut hat sie doch beide wieder an die Praia 
gespült, und das pferd hat er auch nicht hineingeworfen, sondem hineingeführt und 
dann erschossen". So muBte der Verbrecher also das Pferd, das er bei sich hatte, 
ent\veder gekauft oder gestohlen haben und befand sich offenbar auf der Flucht. 

Ich muBte I\Iariano noch versprechen, an seinem Hause nicht vorüberzugehen 
ohne dort einzukehren. Und dann machte ich, daB ich fort kam. Diesmal wahlte ich 
den \'{·eg am Strande und lieB Sumpf Sumpf sein. I\Iein Plan war, in Barra VelI"la eine 
Stunde zu rasten und dann noch bis zur Überfahrtstelle nach São Francisco zu gehen, 
wo ich mich am anderen I\Iorgen übersetzen lassen \VolIte. 

Cngefihr eine Stunde ,'or Barra Velha sah ich et\vas auf der Praia liegen, 
konnte aber aus der Ferne nicht unterscheiden, \vas eigentlich war. Bald schien es ein 
Ochse zu sein, der sich dort gelagert hatte, bald kam es mir so vor wie ein auf das 
Land geworfener groBer Fisch. Es war weder Fisch noch Ochse, sondern ein 
wandernder Italiener, der da auf einem Scherenschleiferkarren saB und gemütlich sein 
Frühstück verzehrte. Er sprang auf und kam mir entgegen. Er war ein groBer, schlanker 
und sehr hübschcr I\Iann von hochstens 25 Jahren. - "O, Sie sind ein Deutscher", rief 
er mir schon von weitem in gutem Portugiesisch zu. "Konnen Sie auch brasilianisch 
sprechen?" - "Ge\v1.J3", sagte ich, "sogar auch noch lesen und schreiben." - "O, das ist 
gut, das ist schon, das freut mich sehr! Jetzt habe ich eincn guten Reisekameraden! \\0 
wolIen Sie denn hin?" - Ich erkJarte ihm meine beabsichtigte Reiseroute. - "O, das ist 
schon, dann reisen wir zusammen, wenigstens bis J oinville - in Dona Francisca wil! ich 
mich hinger aufhalten, dann nach Paraná, "on dort nach dem Süden durch Rio Grande 
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. \cbei yue fo~se um engano, pois Novededo tinha um cantlo consigo. 
1\ briano esclareceu dizendo: 

Bem, a rnaré trouxe os dois corpos à praia, o G\\alo nào foi jogado ao 

mar, mas levado mar adentro c entào executado. 
Nc::;tc caso, NO\Tdedo dc,"eria ter cornprado ou roubado o ca,-alo CJue o 

acom.panhm-a e e,"identemenle esta,-a em fuga . 

. \inda ti,-e de prometer a ]\Iariano c.]ue nào passaria em frente à sua casa sem 

enu·ar. hnaLnente fui embora! 

Desta YCZ resoh-i caminhar ao longo da praia, afastando-me do pântano. 

Pretendia descansar uma hora en1. Barra Velha, depois chegar até o local da trayessia 

para Sào FranciSCO, porém só iria atra,-essar no dia seguinte. 
l\Iais ou menos uma hora antes de Barra \'elha "i alguma coisa estendida na 

praia, mas nào pude definir () yuc era devido à distância . Ora pareci~1 um boi estendido, 

ora um peixe jogado à praia. Entretanto nào era uma coisa nem outra, porém um 
"iaja11le italiano sentado sobre: Ul11a carreta de aJ.l1.o1ar tesoura, comendo tranyüilamente 
seu lanche. Ele se le\-antou e ,-cio ao meu encontro. Era um homem alto, esbelto e 

muito bonito, tinha no máximo ,-inte c cinco anos. Já de longe vcio dizendo em bom 
, 

portugucs: 
Oh! O senbor é alemào, fala português;l 

Certamente, respondi, também sei ler e escrenT. 

]\Ias isto é muito bom, fico muito contente! "\ gora tenho um bom 
companheiro de yiagem! Para onde o senhor ,-ai;l 

Eu lhc expliquei meu roteiro de ,-iagem. 

- Oh l 1\1as isto é ótimo, então ,-iajaremos juntos pelo menos até Joim-ille. 
Pretendo permanecer em São Francisco durante algum tempo, daí irei até o Paraná, 

depois seguirei para o sul até o Rio Grande do Sul e entào irei a Buenos" \ires. Por 

enquanto yiajaremos juntos, de acordo? 
Eu nào fiquei muito entusiasmado com a sugesG-1o, pois deduzi que a carreta 

atrasaria a ,-iagem. Contudo para nào ofendê-lo repliquei: 

- Bem, se é isso CJue o senhor deseja podemos andar juntos, até o senhor 

deter-se por causa de seu negócio. 
- Oh! l\Ia~ isto me alegrai Repetia ininterruptamente. f,: justamente nesta 

regiào c.lue desejo ter um camarada confiá,-el, porque um assassino anda perambulando 

por aqui. Já ouyiu falar de Noyededo? 
Fu lhe contei em poucas palayras meu encontro com o meliante, após o 

italiano rer prometido silenciar sobre o assunto. Também lhe mostrei a espada de 
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do Sul bis Buenos Aires. \\'ir reisen "orlaufig miteinander, nicht wahr?" - Ich war 
gerade nicht sehr erbaut von seinem Anerbieten, weil ich annehmen mu[3te, da[3 die 

Reise rnit seinem Schiebkarrcn doch etwas zu langsam ging. Dcnnoch sagte ich, um ihn 
nicht "or den Kopf zu sto[3en: "] a, wcnn Ihnen ,'iel daran gelegen ist, konnen wir ja so 
lange zusammen bleiben, bis Sie durch Ihr Geschaft irgendwo !anger aufgehalten 
werden". - "O, das freut tuich!" wiederholte er immcrzu. "Gerade hier in dieser 
Gegend wünsche ich mir einen treuen Kameradcn, weil sich hier ein Raubmorder 
herumtreiben sol1. Habcn sie schon yon Nm'ededo gchort?" 

Ich crzahlte ihm kurz meinc Begegnung mit dem Strolch, nachdcm cr mir 
das Versprechen gegebcn hatte, darüber zu schweigcn. Ich zcigte ihm auch dcn Siibel 
"on Nm'ededo, den ich immer noch an mir trug. Er \Var ganz betroffen "on mcincr 
Aussage und sah eine ganzc \'('eile nachdenklich "or sich hino - "\'('issen Sie", sagtc cr 
dann, "den Sabel werfcn Sie am besten ins ilIcer. Dcr ist sehr leicht zu erkennen, weil cr 
keinen gewohnlichen Sabelgriff, sondem einen IIirschfàngcrgriff mit Buchstaben und 
]ahreszahl aus Messing hat." Das \Var mir noch gar nicht aufgefallen; aber er hatte 
recht. Doch ich konnte mich nicht entschlie[3cn, seincn gutgemeinten Rat zu befolgen. 
''\\'er weill", sagte ich, "ob er uns nicht vie11cicl1l noch gute Dienste leistcn kann". Der 
Italiener zuckte die .\chseln und machtc cin fins teres Gesicht dazu. ,\ber bald he11te sich 
sein Gesicht \\'ieder auf und er meinte frcundlich: "JClzt essen Sic erst mit mir. Dann 
wiU ich Ihnen etwas über mich erziihlen, damit Sic wissen, mit wem Sie es zu tun 
haben." 

D ie Geschichte des Italieners 

Nun mu[3te ich mitessen. Es gab kaIten Fisch, Kampkase, Eicr, Roscas und 
Farin. Sein Ochsenhom lieferte uns frisches, klares Quelhvasser dazu. Es \Var ein 
kostliches l\Iahl im "\ngesicht des in der Ferne ruhig\\1e ein Spicgel daliegenden Meeres, 
das nur am Strand "on einer schwachen Brise leicht gekrauselte \\'e11en trug. \\ 'iihrend 
des Essens zog der Italiener einen sechs!aufigcn Re,'oh-er "on sch\yerem Kaliber und 
einen zweischneidigen, langen und schr spitzcn Dolch hcn·or. "Da, sehen und prüfen 
Sie, \venn Sie wollen", sagte er und reichte mir die \\ 'affen hino Es war ein graGer, sehr 
schwerer Revoh-er, aber ein Vorderlader. Ich kannrc diese Sorte yon Blumenau her. 
Unser Kommandant Schmaucher hatte dicselbe Nummer im \\'aldc getragen. Sie 
schossen ungeheuer scharf und weit, mir eincr solchen Durchschlagskraft, daG es eincm 
dabei unheimlich \\l.1rde. - "\\'ic vicie habcn Sie schon damit umgebracht?" fragte ich 
liichelnd, aIs ich ihm dic \,'affen zurückgab. - "O", meinte er, und ein tiefer Schatten 
verdunkelte sein gebrauntes Gesicht noch mchr, "ich habe schon von beiden Gebrauch 
machen müssen . . \us Notwehr. nur aus Not\whr. Die heilige Madonna kann es mir 
bezeugen!" - Dann strich er sich übcr die Sum, aIs \vollte er eine hiiGliche Erinnc1l.1ng 
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l'\m-cdedo que trazia comigo. Ele ficou perplexo com minha narratiya e durante algum 
tempo tlcou pensatin) e disse: 

Sabe de uma coisa, o melhor a fazer é jogar a espada ao mar, pois 

facilmente poderá ser reconhecida. Veja, não é um cabo comum, rnas de uma faca do 
mato com iniciais e data em latão. 

1sto eu ainda nem hm"ia percebido, mas ele tinha razão. Porém não consegui 

decidir-me, acatando o conselho bem. intencionado. 

- Quem sabe, retrutluei, rah-ez ainda nos possa ser útil. 
O italiano deu de ombros e ficou com ar sombrio. Em seguida seu ro~to se 

desanLl\"jou e falou gentilmente: 

\gora, em pritTleiro lugar o senhor ,"ai comer comigo. Então contarei 
algo sobre mim, para que saiba com (Iuem está lidando. 

A história do italiano 

Entào precisei partiClpar da refeicào. Tinha peixe frio, queijo do campo. 

OYOS, roscas e farinha .. \ água da fonte, fresca e cristalina, era sen-ida em um chifre de 
boi. Foi uma refeição deliciosa com ,isla sobre o longínquo mar, tranqüilo como um 

espelho, suas ondas eram moyidas por uma sua\"(: bnsa encrespando-se ligeiramente 

junto à praia. Durante a refeição o italiano sacou um lT'"ól"er de grosso calibre, prm-ido 

de um tambor para seis cápsulas e um punhal longo de dois gW11es bastante pontiagudo. 
_ \0 alcançar-me as armas disse: ""eja, examine-as se tluiser". l:ra um re,'óker pesado, 

uma pistola. Eu já conhecia esse modelo de Blumenau, pois nosso comandante 
Schmaucher () usm-a na mata. Disparaya com muita rapidez e tinha um longo alcance. 
Sua força de percussão era assustadora! 

Quantos o senhor já eliminou com estas armas? perguntei sorrindo ao 
de,"oh-ê-las. 

Seu rosto bronzeado lornou se sombrio escurecendo-o ainda mais e 

respondeu suspirando: 

- J á precisei usar as duas, mas em legitima defesa, apenas em legitima defesa. 

"\ Virgem Santissima é testemunhal 
Passando a mão sobre a resta como se tluiscsse apagar uma má recordação 

prosscgwu: 

- Veja, Carlos, não sou beberrào, nem jogador, nem arruaceiro, no entanto, 

se for riecessário, sim, se for necessário eu fico furioso como um demônio, não 

reconhecendo mais a mitn mesmo. 

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



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Documentos Originais - Crônicas 

\veg'-,-i~cben, uncl fubr dann fort: "Sehcn Sic, Carlos, ich bin kein Trinker, Spieler oder 
Raufbold, aber \\-enn es ~ein muB - ja, wenn es sein muB, dann \Verde ich furio~ wie 
ein Teufel und kenne lnich selbst nicht mehr." - Dann erzâhlte er unaufgefordert: "Sie 
hatten mich überfallen, ,-on yorn und '-on hinten, fünf J\Iann mit SchuB - und 
Such\nffen, in einem J Iohhyeg mÍtren auf der] ,andstraBe. in einer einsamen Gegcnd . 
- Ich saB in einer Falle, und nur der Schutt der heiligen i\1adonna und des heiligen 

florian haben mich gerettet. Ich bin ein gUler Schütze und \\·dute mich natürlich. Drci 
'-on dcn ,-erf}uch ten Schurken blieben in dcm IIohhwg für die . \asgeicr liegcn, die 
anderen feiglinge enttlohen. Gcrade zur rcchtcn Zeit; denll ich ba[[e einen StreifschuG 
am J Iinrerkopf erhalten, und der Blut\-crlusl \Varf 111lch ohnmâchtig zu Bodcn - nur 
einc J\Iinure noch und ich ,,-ar ycrloren". r Iict entfloh ein schtecklichct italienischer 
Fluch seinem I\1unde, und seine í'.âhne knitschren laUl. "Da sehen 5ie!" ~agte cr sich 
bückcnd und schlug dabci die langen ktausen I bate zurück, "hier ist dic Narbe noch 
zu sehen. Es \\'ar gUl gemcint, abct schlechr getroffcn". Ein langer rotet Strcifen, dicht 
untet dem I Linterkopf, zog sicb bis ans Oh1' hino - Et lieB die dichtcn schwatzen r "ocken 
\viedet fallen und fügte hinzu: "E, fehILe wenig - <I ber dcr heilige Florian hal mich \-or 
cinem schnúhlichen Ende be",ahrt". - '~\ber ",ie kOJnmt man dcnn ais armseligcr 
Scherenschlcifer in solch eine Lagc? Die paar Vintem konncn doch wahrh.afug kcinen 
J\Ienschen zu cinem 1\1ord reizen." - Der I talicner, der Floriano Pintatelli hieG, büche 
sich schweigend und zog unter dem Karrcn ein \'erborgcnes Schubfach hetyor, welches 
,-oU \-on goldcnen und silberncn Schmucbachen war: L-hten, ~\rmbânder, Broschen, 

1\1anschettenknopfe, Schnallcn, Busen -und I Icmdnadeln, lwge, J Ialskettcn und andercs 
mehr kamen zum Vorschein . l\Iir ging ein Liclu auf: der schâbigc Karren \\-ar nur die 
I\laske, um dies alles \'ersteckel1 zu künncn; dcnll - \\1e ich spâter erfuhr - dcr liebc 
Flori handelte ohne Lizenz. "-\ber auch noch andere Sachen bracbtc er aus scinem 
\,\'underkasten hcrvor ans Tageslicht: Taschenmcsser, BLicher mit Heiligenbildern, 
Spielsachen aus IIartgummi, auch allerlei Trânkchen, Pillen und Püh-erchen, 
wohlriechende Seifen und \,\ 'as5er, Bart\,-ichse und dergleichcn. Der gute Flori yetstand 
sein IIandwerk. 

Beim "\uspacken 5einer r Icrrlichkeitcn hatte er cin blechernes Kofferchen 

beiseite gestellt. Jetzt offnete er es und zeigte mir den Inhalt. Es war Geld, lauter Gcld, 
ein ganzer r laufen! l\Ieist waren es Scheine, aber auch Gold - und Silberstücke waren 
dabei. - Ich staunlc übet die Torheit dieses 1\Iannes, der ein Vcrmogen in der \,\'ildnis 
mit sich herumschlepptc und sich unnoug in C;cfahr brachte. - "Das haben die feincn 
Hunde '-011 damaIs gewuf3t!" schtie flo11, und scine Stimme zÍtterte \-or \\'ut in der 

Etinnerung an jcnen meuchelmorderischen Überfall im Hohhveg. "Das kam so: ein 
J\Ei.dchen in der Pousada, \\'0 ich i.ibctnachtcte, liberraschtc mich bcim Putzen meiner 
Goldsachen. Die I Iexe sah auch mein Geld licgcn, elas ich cbcn nachgeziihlt hatte. Sie 
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Então, espontaneamente relatou: "Fui assaltado por cinco homens armados 
de armas de fogo e facas, em n1elO a um desfiladeiro em uma região deserta. 

Encontra"a-me acuado e fui sah'o somente pela proteção da Virgem 
Santíssima e de São Floriano. Como bom atirador, naturalmente me defendi. Três dos 
patifes excomungados tlcaram estendidos no desfiladeiro à mercê dos urubus. Os 
outros dois cm-ardes fugiram exatamente a tempo, pois eu fui atingido por wn tiro na 
parte posterior da cabeça e a perda de sangue fez com que eu desmaiasse. Se eles 

demorasserIl apenas um minuto a mais eu teria estado perdido". 
A.qui o italiano praguejou terri,'elmente em seu idioma, rangendo os dentes. 

Veja, aqui! - disse ele, abaixando-se e jogando os cabelos compridos e 
encaracolados para o lado - aqui ainda se vê a cicatriz, a tentati,-a foi mal sucedida. 

em risco comprido e yermelho, rente ao occipital, estendia-se até a orelba. 
Deixando cair nm-mnenle os cachos pretos, acrescentou: 

".faltou pouco, mas São Floriano me protegeu de um tim injurioso". 
I\Ias como é l]Ue um pobre amolador de tesoura pode cair numa situação 

dessas? Os poucos vinténs que possuía não poderiam levar uma pessoa a matá-lo. O 
italiano que se cbmTlava Flori Pintarclli, abaL\:ou-se calado e retirou Luna gm-eta, escondida 
debaixo de sua carreta, repleta de jóias como relógios, pulseiras, broches, abotoaduras, 
tivelas, broches, pregadores de gra,-ata, correntes, anéis e outros mais. Eu compreendi! 
Sua carreta ordinária era apenas urn disfarce para encobrir tudo, pois como soube 
mais tarde, o prezado Flori comercia,-a sem ah-ará de licença. Mas ele ainda tirou 
outros objetos da sua caixa de surpresa como: cani,retes, linos com ilustrações sacras, 

brinquedos de ebonite, bebidas diyersas, pílulas, remédios e1n pó, sabonetes perfwnados 
e creme de barbear. O simpático Flori entendia de seu ofício. 

_Ao desempacotar suas marm-ilbas ele ha'i"ia colocado de lado uma malinha 
de lata. Agora a abriu, mostrando-me o seu conteúdo. Era dinheiro, um monte de 
dinheiro! ~\ maior parte eram cédulas, mas também hm-ia moedas de ouro e prata. Eu 
tiquei admirado com a tolice desse hornem, carregando consigo uma fortuna pela 

mata, expondo-se inutilmente ao perigo. 
"Esses cães espertos sabiam disso !" - gritou Flori - e sua '"02 tremia de 

raiya ao recordar aquela tentati,'a de assassinato no desfiladeiro. 
"Foi assim: Uma moça, da pousada onde eu pernoitara, surpreendera-me 

limpando meus objetos de ouro. I ~ssa bruxa também "i.u o meu dinheiro que eu bm-ia 

recontado. Isso ela contou ao seu amante, ral'"ez até cOlwencendo-o a tomá-lo de mim. 
Mas, como seu amante sabia atrayés dela que eu eSl<1ya bem armado, arranjou mais quatro 

ajudantes, achando que cu fosse LU11a presa fácil. Entretanto, ele tüi o primeiro a tombar." 
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,~erriet alies an ihren Liebsten. Viclleicht hat sie ihn überredet, es mir abzunehmcn. \'Ceil 
er aber durcb das I\Iiidchen wuGtc, daG ich schwcr be\\"affnct \var, besorgte er sich 

noch ,'ier Helfer. Sic dachtcl1 lcichtes Spicl mit mir zu haben, aber der A.nstifter \"ar der 
erste, der fiel." 

Flori setzte sich wieder 7.U mir auf den Karren. Er hatte das Geld wieder vor 
slCh auf dem SchoI3 liegen. lch \\Ll11dene mich im stillcn, daI3 er mich gleich in der 
crsten Srunde unserer Dekanntschaft in scinc Geheimnisse eimnihte. und sagte ihm das 
auch u11\'crhohlcn. - "O", sagte er Llnd zeigte mir mit einem eigentümlichen Liichcln 
scinc wciGen Ziihnc, '\visscn Sic, in der Fremde hat man scharfc .l\ugen und \\"cill 
schnell Frcund und Feind zu unterscheiden. J\Icinc _ \ugen haben mich darin noch nie 
getauscht", setzte er selbstbcwuGt hinzu. Dann f111g ef an, in sehr bcrcdtcr \,'cise, mit 
lebhaftem I\Iienenspiel und ,~ielen Gcsten \'on seinem schonen ltalien zu erziihlen. Seine 
Eltcrn hatten \\"ohl cin klcincs \\ 'cingütchcn, warcn aber nicht vermogend und schlugcn 
sich rcdlich durch. Aber drei schlechle \, 'einphre und umnho fftc Krankheitst-ille rawnten 
schncli mit dcm billchcn Erspartcn auf. So ycrkauften sic il1r klcincs Besitztum, bezahltcn 
ihre Schulden und wandencn mit noch ,~ielcn anderen ltalienern in die brasilianische 
Pro\TÚ1Z São Paulo aus, wo sie sich auf einer Kaffeefazenda \~erdingten. Der Vater, der 
schon auf dem Schiff krank wurde, starb bald nach der .i\nkunft in Brasilien. Er und 
seine drei Brüder, alie nocb unverheiratet, ziehen aIs J-Iausierer im Lande herum und 
schicken der i\lutter, die noch auf der Fazenda sitzt, \'011 Zeit zu Zeit Geld. \, 'enn sie 
genügend Geld zusammenhaben, \Vollen sie alle vier wieder mit der l\lutter nach bella 
Italia zurück. Dort \vi11 er dann sein l\1iidchen, das auf ih11 \Vanel. heiraten. 

''Aber warum Lrage11 Sie denn Ihr ganzcs Vermogen immer bei sich, ansLaLt 
es bei ei11em Kaufmann sicher zu deponieren, wo cs Zinscn bringt und Sie es jederzeit 
abheben konnen?" -

Flori kratze sich am Hinterkopf und meinte: "Sic haben wohl recht. Gleich 
in J oinville will ich nach lhrem Ra t handeln und es deporuercn. - Sind Sic nun zufrieden?" 
- "Jawohl, ich freue mich, daI3 Sie das einsehen. "\ber \\1.r haben uns schon zu lange 
hier ,~el\vcilt, \vollen wir rucht aufbrechen?" - "O", entgcgnete Flori sorglos, bis Barra 
Velha kommen \vir noch früh genug." - Bis Barra Velha! "\ch, du lieber J limmel! -

"-\lso \\'Citer ","o li te er nich t, und ich wollte docb bis an die Überfahn ,'on São Franscisco. 
\,'enl1 es so wei terging, konnte es sehr lange dauern, bis er in J oin,~ille war. 

Flori packte nun aber doch wirklich seine Siebensachen zusammen, schlang 
den Karrenricmcn um dcn Hals und - Vamos! - Vamos! Fort ging es im Sturmschritt. 
Die Karrc war scbwcrer, aIs sie aussah. \,"cnn ich aber dachte, dic Reisc würde nun 

wohllangsamer gehen. 50 battc ich m.ich gC\Yaltig geirrt. Flori schritt so rüstig yoran, 
daG das groGe Karrenrad ordel1llich summte und schnurne. Ich k0I111Le ihm bum 
folgen und muI3te mich manchmal in Trab setzen, um mit ihm Schritt zu halten. In 
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Flori se sentou novamente ao meu lado na carreta com todo o dinheiro 
sobre seu colo. Eu me admirei dele confiar seus segredos a nUm logo nas primeiras 

horas após nos conhecermos e, disse-lhe isso com toda franqueza. Ele falou com um 
sorriso estranho, exibindo seus dentes brancos: "Sabe, em terras estrangeiras nós nos 
tornamos perspicazes e em pouco tempo sabemos distinguir o amigo do inirnigo. 
l\leus olhos jamais me enganaram", acrescentou presunçosamente. 

A seguir ele começou a falar, de maneira eloqüente e expressi'\'a, sobre a sua 
bela Itália. Seus pais possuíam uma pequena propriedade vÍlúcola, porém não eram 
abastados e tentavam sobre'\'i'\'er honestamente. Todm'ia, três anos consecutivos de 
má colheita e casos de doenças inesperadas conswniram rapidamente suas modestas 
economias. Assim eles venderam sua propriedade, saldaram as dívidas e emigraram 
com muitos outros italianos para a prm'íncia de São Paulo, onde foram contratados 
em uma fazenda de café. Seu pai, que adoecera no nayio, faleceu logo após a chegada 
ao Brasil. Flori e seus três irmãos, todos solteiros, '\'iajam pelo país como ,-endedores 
ambulantes, e de tempo em tempo mandam dinheiro à sua màe, que continua ,'ivendo 
na fazenda. Quando ti,'erem juntado dinheiro suficiente, os quatro irmãos e a màe 
querem regressar à bela Itália. Lá, Flori pretende casar-se com uma moça que está à 
sua espera. 

l\fas por que o senhor sempre carrega toda essa fortuna consigo, ao 
invés de depositá-la junto a um comerciante, onde teria maior segurança e ainda lhe 
renderia juros, podendo retirá-la a qualquer momento? 

Flori coçou a cabeça falando: 

O senhor tem razão. Assim que eu chegar em Joim'ille, seguirei seu 
conselho e farei o depósito. Está satisfeito agora;J 

Sem dú\'ida, folgo em saber que o senhor reconhece isso, mas já nos 
demoramos demais por aqui. Então, partilnos? 

Oh, retrucou Flori, ainda chegaremos a tempo em Barra Velha. 
Céus, até Barra Velha! 

Entào ele nào queria ir mais longe, eu porém, queria chegar até o local da 

trm'essia para São Francisco. Se continuasse assim, ainda demoraria muito para 
chegarmos a Joinville. Mas, Flori juntou suas coisas e passou a correia da carreta em 
,'olta do seu pescoço. 

Vamos, ,-amos. 

E seguimos apressadamente. A carreta era mais pesada do que parecia. Se eu 
irnaginara que iríamos mais de'\-agar durante o percurso, enganara-me redondamente. 
Flori anda,'a com tanto ,-igor, de modo que a enorme roda da carreta chega,'a a 
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'~ollcm Laufen erziihlte er mir noch "on seinen 
Brüdcrn, an denen er sehr zu hangen schien. Sie strebten alie nach demselben Ziel: so 
, ' iel zusammenzuscharren, bis sie genug hiitten, um in Italien ihr altes Anwesen 
zunick..kaufen zu konnen llnd cin gutes .-\uskommen zu haben. Ich fragte ihn, \vie es in 
São Paulo auf den sogenannten Halbpart-Kolonien zuginge. "Es kommt ganz darauf 
an, \vie dcr Fazendeiro , 'e1'anlagt ist. 1st der Herr gut und gerecht, haben es die Leute 
auch gut. \\'ir kamen in die Niihe eincr Stadt und konl1ten alie ul1sere Prodllkte dart zu 
Geld machen. L' nser Herr hatte um zu "-\nfang Lebcnsn1lttel und Gcld \'arstrecken 
müssen; denn fast alle \'on uns kamen bllltarm au[ scmcr Fazenda ano Er hat die 
ProdukLe billig berechnet und fur das bare Gcld kC111C Zinsen genommen, auch unsere 
Schuldcn nur nach und nach abgezogen. - . \ber nicht alie bazendeiros waren so gut 
und rechtschaffen \\-ie der unsrige. Es gab auch genug, (11e ihrc . \rbeiter \\'ie Skla"en 
hiclten und darnach bchandclten. Sie wurdcn \'on wlchen r Icrren auf jede \\ 'eisc 
üben~orteilt ul1d manchmal auf eme schamlose . \rl betrogcn, daf3 es zur offenen 
Emporung kam und die Kolol1istcn abzogen. J ctzt ~ind nur l10ch fünf Fam.ilien dort 
auf dem Lande." 

".-\be1' Sie sagten doch sclber, dal3 sie alie gut daran \\'arCI1. \\'arum haben sie 
nich t Ianger ausgchalten?" - "Schon rech t - aber \"lSSen Sic, cinige hatten schon ganz 
gut "erdient, ein, zwei Contos und noch mchr, aber sic konnten dort nichl zu eigencm 
Grund und Boden kommen, denn alies Land dort gehórte den l~ azendeiros, die nicht 
daran dachten, auch nur eine Handbreit da\'ol1 abzugcbcn. Das hat sie \\'eggetrieben . 
• -\ber sehen Sie, da ist Barra Velha schon!" - In der ersten und einzigen Venda kehrten 
wir e111, und da es auf Mittag ging, bestellte Flori soglcich Esscn. Dann fing er auch 
sofart mit dem 1 ,adenbesltzer zu handcln ano Ich staunte über seine Geschicklichkeit 
im Schachern und übcr d1e Zungenfertigkeit, \Vomit cr seinen unechten Goldkram für 
teure Preise an den r-[ann brachte. - In der Venda war l1lchts weiter zu sehen ais cin 
paar Schnapsfasser und rlaschen, eine TOl1nc mit Roscas und eine mit Erdnüsscn, 
Lehmdiele und \'ier nackte Lebmwande, aber zwei wirkliche Glasfenster. Über zwei 
leeren Fassern lag ein ungehobeltes Brett, das den Schanktisch "orstellte. Ob'\'ohl es 
hier 50 aussah, ais ob da nicht '\'iel zu holcn \"are, machte Flori doch gute Geschafte in 
diesem jammerlichen Loch. Der dickc Vendeiro und hauptsiichlich seine hau kauftcn 
ein Srück nach dem anderen und bezahlten anstandslos den \,iel zu hoch angesetzten 

Preis. 
\\'ahrenel des Essens, das aus I Iuhn, Reis und Farin bestand, sagte Flori zu 

mir: "Geben Sie acht, Carlo, in einer halben Stunde sll1d mindestens zehn I-'::'aufer hier." 
- "\\ 'ie \"ollen Sie das machen?" - "Oh, ich mache das nicht, das macht der \\·irt". -
\\'ahrhaftig! - \,\ 'ir \\'aren noch gar nicht ganz fertig lTIlt umcrcm ziihen r Iuhn, da 
kamen schon elt1ige junge Mâdchen, darunter . \nita und ~raria, zur Tür herein unel 
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zumbir. Eu mal conseguia acompanhá-lo, precisando apressar-me a fim de alcançá-lo. 
Enquanto caminhávamos a todo vapor, ele fala,ra sobre seus irmãos, aos quais era, 
aparentemente, bastante apegado. Todos eles visa,ram o mesmo objeti,ro: Juntar o 

suficiente para poderem comprar de volta a sua antiga propriedade e ter o suficiente 
para vi,Ter. Eu lhe perguntei como é o sistema meeiro nas fazendas. 

"Isso depende totalmente do modo de ser do fazendeiro. Se ele for bom e 

justo, as pessoas também vão bem. Nós nos estabelecemos perto de uma cidade, 
onde podíamos ,render todos nossos produtos. No irucio, nosso patrão nos adiantou 
dinheiro e alimentos a um custo baixo, pois ao chegarmos à fazenda quase todos 

éramos muito pobres. O fazendeiro cedeu os alimentos por um preço barato, não 
cobrando juros sobre o dinheiro emprestado, e a dívida foi descontada aos poucos. 
Porém, nem todos os fazendeiros eram tão generosos e justos quanto o nosso. Muitos 
deles mantinham seus errlpregados como escravos e os trata,ram como tais. Estes 
empregados eram explorados de tudo quanto jeito, às , rezes, logrados de modo 
indecente, tanto que muitos colonos se indignaralD de tal rnaneira, simplesmente indo 
embora. Lá, agora apenas restalD cinco famílias." 

11as o senhor acabou de falar que todos estavam bem, então por que 
nào permaneceu lá por mais tempo? 

- Está certo, alguns já hav1a1D ganho bem, talvez um ou dois contos, quem 
sabe até mais. Entretanto jamais teríamos terra, pois lá tudo pertence aos fazendeiros e, 
nem lhes passa pela cabeça ceder um palmo sequer. Foi por isso que partiram. Mas 
veja, lá já é Barra Velha! 

Entramos na prin1.eira e única venda e Flori logo pediu comida, pois era 
perto do meio-dia. Em seguida começou a negociar com o proprietário. Eu admirei 
sua habilidade de negociar e também pela lábia com que oferecia suas quinquilharias a 
preços elevados. Na venda não ha,'Ía nada mais do que algumas pipas de cachaça; 
garrafas; uma barrica com roscas; outra com amendoim; assoalho de chão batido e 
paredes de barro. Entretanto, havia duas janelas de vidro. Sobre dois barris hav1a uma 
tábua tosca: este era o balcão. Flori acabou fazendo bons negócios nesse lugar miserável, 

apesar da impressão de que aqui não se ganharia nada. O ,rendeiro gordo, e 

principalmente sua esposa, compraram muito, pagando sem hesitar o preço 
exageradamente alto. Havia frango, arroz e farinha no almoço e Flori me falou: 

- Preste atenção Carlos, daqui a meia hora estarão aqui pelo menos dez 

compradores. 
Como pretende fazer isso? 
Oh, nào sou eu quem vai fazer, o hospedeiro o fará. 
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fragten nach Flori. Es dauerte keine halbe Stunde, da \,;ar der ganze Salon "011 Kaufer. 
Jung und alt belagerte Flori formlich, der seine wunderyollen Sachen mit groGer 
Zungenfertigkeit losschlug. Ich hatte 50 etwas noch nicht gesehen. - Ich muGte \Varten, 
bis der letzte Kaufer fort \\"ar. Leider \Var es dabei zu spat geworden, um weiter zu 
reisen, und \\"lr muGten in der Spclunke übernachten. 

,\m Itapocu wiederholre sich dieselbe Geschichtc. Flori bezahlte \\7ohl für 
mich. aber ein solcbes lan~\'eiliges Reisell behagte mir gar nicht .. \ ber ich \\"ollte den 
guten Flori doch nicht im Stich lassen und mein \\'ort, das ich ihm. gegeben hatte. 
brechcn, also - paciência! - \\"ir blieben bier natürlich \\'icdcr klebcll, dafür wecktc 

mich Flori am anderen I\Iorgen sehr zeitig. Es war noch "ollig dunkel, da stand er 
schon fix und fertig ,'or 111eine111 Lager. \,'ir muBten erst ein gutes Stück den Itapocu 
\"ieder hinul1ter, um an den Strand zu gclangen, der hier die J leerstraBe bildete. Flori 
sang und pfiff abwechselnd und war heute morgen ganz ausgelassen. Er hatte wieder 
schon 'Trdient, und das machte ih11 50 frohlich. \"lr harten scbon ein gutes Stück am 
Strand zUl"ückgelegt, da sticg die Son11e mit funkelnden Strahlcn aus dem ruhig 
daliegenden ]\[eer. Plotzlich hielr Flori .an, bückte sich und lieG dcn Tragriemcn über 
dcn Kopf gleiten. Ehe ich \\luGte, '\las er eigentlich "orhatte, stand er schon ,'ollig 
nackt yor mir, nahm einen ,\nlauf und stürzte sich unter unbandigem Gelachter kopfuber 
in die Seco "Car!o, kommen Sie, hier jst es herrlich!" - Reisende11 muBte man schon 
yon ",eitem bemerken. AIso folgte ich Horis Beispiel. Es war auch wirklich eine \\'onne, 
dicses erfrischende Seebad in der i\lorgenkühle zu genieGen. - Neu gestarkt zogen wir 
dann wieder ab, und das groGe Karrenrad "urde nun ordentlich in Schwung gesetzt. 
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Realmente! Não hadamos nem bem terminado de comer o frango duro, 
quando apareceram algumas moças perguntando pelo Flori, entre elas "-\nita e l\Iaria. 
Em questão de meia hora o salào estava repleto de compradores. Flori ,'endia seus 
maravilhosos objetos com muita lábia, cercado por jmTns e adultos. Eu nunca tinha 
\·isto algo semelhante! Infelizmente ficou muito tarde para continuarmos a viagem e 

assim pernoitamos nesta espelunca. 
A mesma coisa se repetiu às margens do rio Itapocu. ~ \pesar de Flori pagar 

minhas despesas, não me agradmra nem um pouco uma ,riagern tào monótona. l\fas, 

eu não queria deixá-lo na mão faltando-lhe com minha palana. Portanto paciência! 
Naturalmente tarnbén1 ficamos aqui, mas Flori me acordou bem cedo na manhã 
seguinte. Ainda esta\ra escuro quando ele apareceu frente ao meu leito, pronto para 
partir. Tivemos que descer de nO\ro um bom trecho pelo Rio I tapocu para chegarmos 
à praia, que era a estrada usada pelo exército. Flori canta,'a e assobiava animado, ele 
ganhara bem e isto o deixava feliz. Já ha\ríamos caminhado um bom trecho ao longo 
da praia quando o sol, com seus raios fulgurantes, surgiu do mar. 

Flori parou de repente, abai-xou-se e deixou cair a correia com a qual puxa\ra 
a carreta. ~\ntes que eu pudesse perceber sua intenção, estava totalmente nu à minha 
frente. Saiu correndo e caiu no mar, dando boas gargalhadas. 

- Venha, Carlos, está mara,'ilhoso! 
Eu olhei ao meu redor, não ,rendo nada além da praia infinita. Caso algum 

,riajante aparecesse seria "isto de longe. Portanto, segui o exemplo de Flori. Foi realmente 
W11 deleite aprmreitar esse refrescante banho de lTh'l.r pela manhà. Reyigorados, seguimos 
adiante, colocando a enorme roda da carreta em mm'imento. 
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o início das atiyidades litográficas em Santa 
Catarina se deu em 1834, três anos após o sw:gimento 
de "O Catharinense" . . \ inicia ti,'a era de Eugênio 

Pereira da Cunha, que requereu licença à Câmara 
l\lunicipal de Desterro, pedindo alvará e dizendo que 
seu estabelecimento comercial estaya instalado no 

Largo do PaL-í.cio, casa nO. 1-+. 
A partir de 1864, COlTl a chegada a Dester

ro de J oào Melchior Rohlacher, as atiyidades lito

gráficas começaram a se desenvoh'er, tah-ez porque 
já existisse mcrcado local para essc tipo de sen-iço. 
Rohlacher que era estrangeiro, possi,-el.mente judeu 
originário de Portugal, tinha un1 completo dornínio 
do ofício e nào tardou transmitir a outros interessa
dos os conhecimentos fundanlentais desse nus ter. 

Sob a razào social de Schwarezer & 
Rohlacber, instala litografia à rua do Príncipe, n° 10, 
onde passou a atender encomendas de papéis de 

contas, letras de câmbio, despacho, cOnheCllTlentos, 

etiquetas, rótulos, cartàes para bordado além de 
"retratos litográficos". Inicialmente a firma funcio

nou junto com negócios de ferragens, mas em 1869 
cssa parte foi yendida para José J _ino Akares Cabral 
e / \.nacleto Silycira de Sousa. Nessa oportunidade a 

litografia passou para a rua do Linamento, 15, sinal 
de que a firma já podia sobre,-i,-er somente com os 

sen-iços de litografia. 
Fora da capital, Blumenau e Joim-ille tam

bém dispunham desses sen'iços. Em Joim-ille, atra
,-és de Ottokar Doerffcl e Carl \,\1ilhelm Boehm. Em 

Blumenau, através de Bernardo Scheidemantel, cuja 

oficina tinh a o nome de Instituto 1-\rtístico de 

Litografia e Autografia, dizendo em anúncio que 

1 1 '~~cnLO f (; :U Uí\1 Pn:~ll.k:nrL' d:1 J'umbção ( .íl. ta n n..: t1 Sl: dl· Cult ura de ~a1Ha Caumna, Illem 

brn J o J ll'~, l1 tu r() r 11 srúnco Cl'()f-,'l'áficll ti L: Santíl C'atnfl na 
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"este estabelecimento, o primeiro em seu gênero, nesta prodncia, acha-se com
pletamente habilitado para encarregar-se de qualquer desses trabalhos, já pela 

perfeição com que os mesmos são executados, já pela modalidade de seus 
" 0 preços -

.Ainda em Desterro, no ano de 1868, Cândido Francisco de Assis Feijó 

montou litografia à rua da Constituição nO. 36, dizendo no anúncio que estan 

de'Tidamente equipado para executar qualquer encomenda. Pouco se sabe da 
prosperidade do negócio. Do proprielário sabemos que andou em. alguns peri
ódicos locais fazendo sen-iços de redação, mas essas folhas só usa,Tam os re

cursos de tipografia, fazendo como ilustração apenas os anúncios de medica
mentos, de circos e de loções capilares. 

Coube a .Alexandre Margarida (183-+ - 1916) a primazia de ser o pio
neiro da imprensa ilustrada de sua terra, usando os recursos da litografia. Por 
volta de 1870, o seu "Gabinete Litográfico" esta\Ta instalado à rua .. \ugusta, 
nO. 28. Além dessa litografia, a capital contaya por esse tempo com cinco 

tipografias e três ateliês de fotografias. 
Em 1882, \lexandre Margarida dirigiu o jornalzinho "O Artista" e 

no ano seguinte foi urn dos fundadores do liceu de "\rtes e Ofícios. Noutra 
oportunidade dirigiu "A Harpa Catarinense", "O Lino da Mocidade" e 

gerenciou " A Regeneração", órgão ligado aos liberais e pedreiros lines, que 
circula,Ta sob a orientação de Duarte Schutel e Luiz l\Ugusto Crespo. 

Foi Joaquim Margarida (1865 - 1955), filho de Alexandre, a figura 
mais importante dessa imprensa ilustrada e caricata de n1.eados do século pas
sado, no Desterro. Nascendo praticamente dentro de uma oficina de jornal, 

Joaquim l\1argarida aprendeu cedo com o pai o trabalho com a pedra litográfi
ca e, com o tio Manuel das Oli\-eira l\largarida, a arte do desenho. Com efeito, 
o ,\Telho Alalleca l\largarida era um desses espíritos ele,-ados, que ,Tiyia para 

servir. l\lantinha um curso noturno de desenho, ensinando gratuitamente a 
todos que o procura\Tam. 

O s jornais ilustrados c caricatos mais importantes desse período fo 

ram três. Dois deles, ' ~\. l\Iatraca" (1880 - 1888) c "O l\losquito" (1888 - 1889), 

foram dirigidos e ilustrados por Joaquim l\largarida. O terceiro chaman -se 
"O Moleque" (1885), que circulan sob a orientação de Virgílio Várzea e Cruz 

e Sousa, sendo de Virgílio Várzea, além do texto, a responsabilidade das ilus-
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trações. 
Nos primeiros anos deste século, Joaquim Ivlargarida, entào professor 

de uma escola pública e pintor nas horas , -agas, ainda guardava carinhosamen

te o seu material litográfico, além de outros apetrechos de seu trabalho, como 
máquinas de foto-gra,-uras e fotografias. Era a lembrança viva da a'Tentura 

com a imprensa de sua terra. Os magros vestígios de urn sonho, que ele luta\"a 

para nào despertar. 

TURN· VEREIN ~( BLUMENAU 
Sud-Braswen 

Certificado produzido na Litografia de B. Scheidemantel 
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A "Filantropia e 
a mútua ajuda" 
na região de 
Blumenau: 
relacionando 
passado e 
presente 

TEXTO: 
JAIME 
HILLESHEIM* 

qL1kl~ .. ;tr - C . 

Este artigo se constitui numa reflexão so
bre o surgimento/ registro oficial das associações fi

lantrópicas e de mútua ajuda na região de Blum.enau, 

considerando o pcríodo de 1920 até o início da dé
cada de 1960. f\S informações aqui apresentadas 

foram / estão sendo coletadas através da pesquisa 
intitulada ". \ ssociati,-ismo Ci,-il em Blumenau: e,-o

luçào e tendências", realizada pelo Núcleo de Es

tudos, Pesquisa e Extensão em i\loyimentos Sociais 

da FeRB. Esta pesquisa ainda está em andamento e 
pretende fazer mn le\rantamento do Associativismo 

Ci"il compreendendo o período entre 1920 e 2000. 

P alavras- Chave : associati,-isn10 civil, 
filantropia, ajuda. 

.As atividades filantrópicas têm sc consti
tuído num importante objeto de reflexào, em espe
cial no Senriço Social, justamente nesse momento 
histórico de a,Tanço das propostas de 

desregulamentaçào dos direitos SOClalS e 
desresponsabilização do Estado frente à questão 
social. As organizações da sociedade ci,-il passam, 
no contexto neoliberal, a serem chamadas para es/a-
belfi -e!" parcerias com o intuito de desem-olver ações 

de enfrentamento à pobreza. Essas parcerias vislum

bram o repasse das responsabilidades do Estado para 
a sociedade civil organizada, de forma a criar o con

senso necessário para a legitimação das propostas 
de cunho neoliberal. 

Nesse sentido, a "cultura da crise" discuti

da por MO'L\. (1995) é imprescindínl para que esse 
consenso ocorra. A sociedade ci,-il incorpora a lógi

ca contábil do discurso dominante - que afirma nào 

ha,-er recursos suficientes para que o padrão 

-t" Profcs~o r :\ h.:~tn.: do l)cr:l rtnm~n t() dt SC f Y IÇO Social Ja I·L Rll 
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civilizatório pretendido pelos mm'imentos reivindicatórios seja mantido/al
cançado e que todos, indistintamente, precisam abrir mão de algumas con
quistas. Tal discurso desconsidera as diferenciações de classe, entendendo que 
todos estão num mesmo patamar de acesso à riqueza socialmente produzida. 

Em síntese, há um retorno àquelas situações de auto-reprodução so
cial dos trabalhadores que já, historicamente, foram excluídos do usufruto 
dessa riqueza produzida pelo conjunto da sociedade. 

Lançados nessas reflexões nos colocamos algumas inquietações: Que 
(11m-as / velhas) feições são trazidas pelas práticas filantrópicas desem-oh-idas 
pela sociedade ci,-il organizada? Quais os valores que fundamentam essas 
práticas? Quem são os agentes que operacionalizam as ações nesse âmbito? 

Ob,-iamente que nào pretendemos, aqui, dar conta de responder a 
todas essas questões, no entanto, a análise das práticas filantrópicas e de mú
tua ajuda em momentos históricos diferenciados pode apontar alguns elemen
tos superadores de lacunas existentes. 

É necessário, antes de tudo, explicitarmos o que estan10S entendendo 
por associações filantrópicas e de mútua ajuda. Consideramos que estas orga
nizações são aquelas operacionalizadoras de práticas que se situam na esfera 
da ajuda, do favor, da caridade, com vistas a atender determinadas demandas 
daqueles segmentos sociais mais empobrecidos. 

Na pesquisa sobre o associati,-ismo ciyil em Blumenau: evoluções e 
tendências identificou-se, até o momento, 26 (,-inte e seis) associações filan
trópicas e de mútua ajuda. Destas, 08 (oito) tinham suas ações definidas a 
partir de princípios religiosos, 10 (dez) se vinculavam a organizações de traba
lhadores, 01 (uma) delas tinha a preocupação em atender às necessidades de 
membros de uma mesma etnia e, ainda, 07 (sete) foram constituídas de forma 
mais independente, em que a base das ações era a prática da caridade. 

Entre as características gerais de todas as associações destaca-se que, 
exceto naquelas que mantinham "\-inculaçào religiosa, havia uma predominân
cia do gênero masculino na composição de suas diretorias. Considerando-se o 
conjunto das associações, constatou-se que apenas 18,5°0 dos membros das 
diretorias eram mulheres e 81,5% eram homens. Em apenas 04 (quatro) das 
26 (,-in te e seis) associações filantrópicas e de mútua ajuda as diretorias eram 

compostas só por mulheres, mais especificamente, naquelas que tinham dire

trIzes religiosas. 
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No entanto, obsen'ou-se na dinâmica de funcionamento que as rnu

lheres eram quelTl operacionaliza\'am as ações assistenciais. Tal aspecto refor
ça,'a a perspectiva construída socialmente de que as mulheres não de,'eriam 

se envolYer em questões políticas, em especial de direção ou de espaços 
deliberati"os . . \ inda, legitimanl a idéia de que a prática assisrcncial/ da carida

de se caracterizava como uma atribuição feminina. 

Esta realidade marca, hisroricamen te, a profissão do ~ \ssistente Soci
al (.jue se compõe numa categoria profissional majoritariamente feminina. 

() estudo sobre a dinâmica interna destas organizacões re,'elou tam-
< , 

bém a existência de relações hierarquizadas. Em algumas ha,' ia critérios para 
que um sócio pudesse fazer parte da diretoria, entre eles: tempo de associado, 
idade, gênero, etnia e religião. 

Quanto à admissão dos sócios junto às organizações filantrópicas c 
de m.útua ajuda, os critérios também. esta,'a1l1 relacionados principalmente à 
idade, gênero, etnia, religião e também o tipo de profissão. Em rnuitas delas 
constatou-se grande preocupação com a conduta moral de seus associados. 
Nos estatutos era comum expressões que indica,'am a não adrnissão de atitu
des que afrontassem tlO.f bOl/s CO.l"llfllleJ, sendo que os sócios em-okidos eram. 

penalizados com a expulsão. Em. outros, a admissão do sócio esta,'a condicio
nada à indicação feita pelos próprios membros da diretoria. 

Os sócios tambérn eram, em muitos casos, di,-ididos em categorias, como: 
os contribuintes, os beneméritos, os efetiyos, os fundadores, os ati"os e subscritores. 

Os sócios contribuintes, subscritores e deti"os eran1. aqueles que 
destina,'am recursos financeiros ã organização. Esta contribuição normal
mente era mensal, mas ha,' ia casos em que uma contribuição significati,'a ga

rantia para sempre ao sócio sua permanência na associação. I\Iuitas associa
çôes excluíam os sócios c.juando estes deixavam de cumprir seus compromis

sos com a tesouraria e, para isso, definiam um prazo. 

Em algumas associações era considerado sócio contribuinte aquele 
que fazia doações a seu critério, ou seja, nào havia a priori uma definição sobre 

a quantia da contribuição, porém havia uma quantia núnima. 

Os beneméritos eram aqueles que presta,'a1l1 rele,rantes senriços à 

associação e, por isso, tinham direito de serem reconhecidos como sócios. 

J á os sócios fundadores eram aqueles que ha,"iam ingressado no qua

dro social no período inicial de constituição / fundação da associação. Nas as-
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sociações ligadas à igreja, mais especificamente a católica, as autoridades ecle
siásticas (bispos, etc.) eram membros natos da diretoria. 

O direito a \'oto, varia\'a de acordo com a categorização dos sócios. 
Normaln1.ente aqueles sócios que contribuíam mensahneme, efetivos e fun
dadores, é que tinham direito de \'oto e de ser ,~otado. 

Em algumas associações havia \'inculação com as organizações sin

dicais e isso dava aos presidentes dos sindicatos o direito de serem membros 
natos das associações e, em algumas, serem os próprios presidentes também 
das associações fIlantrópicas e de mútua ajuda. 

Dentre aquelas associações filantrópicas e de mútua ajuda organiza
das a partir de princípios religiosos, destaca\'am-se, no período até então 
pesquisado, aquelas ligadas à Igreja E\'angélica e que eram dirigidas por mu
lheres e nas quais os homens poderiam ser sócios beneméritos. Quando se 
,'incula\~am à Igreja Católica, tais associações também eram conduzidas por 
mulheres, porém, as autoridades eclesiais eram membros natos das diretonas, 

conforme já mencionado. 
Os serviços oferecidos por estas instItuições , 'ariavam muito, des

tacando-se os seguintes: alimentação, remédios, agasalhos, creches, asilos, etc.. 

O público alvo destinatário das ações assistenciais eram aqueles seg
mentos populacionais denominados de "necessitados" (doentes, crianças, ido
sos, desempregados, "desajustados") I . 

Já aquelas associações filantrópicas e de mútua ajuda vinculadas às 
organizações de trabalhadores se caracteriza\'am por desem~oker ações volta
das para a fan1.Ília do conjunto de determinadas categorias profIssionais, como 

por exemplo, os trabalhadores de fIação e tecelagem de Blumenau, fundada 
em 1956. Como Já indicado anteriormente, esse tipo de associação mantinha 
rdações com as entidades sindicais e, em alguns casos, a sede destas associa

cões era a mesma do sindicato. 

Portanto, tlnham acesso aos sernços destas associações filantrópi
cas, em especial, filhos e cônjuges de trabalhadores do mercado formal de 

trabalho, ,~inculados a determinadas categorias profIssionais. 

I prccis" Gm';'IL!t:r:tr YUl-, ";lllllr!)rt~nCI:l dt:ssas tT1Ql lll lC!H.;S L' (1h1':1I" L' llL- ... u;\ Cl:lll r ;tl l/:1,CV1. a part ir da cupula da hH.: rnrqlllíl, llílO pode 

HT ., Ubl'o,,{ll11:lJa n :1 ,1n~h,l..- .. 1:1 gL'IK.,L' di) SC.:f\lC.) Soel:ll 11 ' I Ih:l ... ll :'l: ... ua ildo (1II1Cfl.: (a l l:'\l n .:m a m t.: llll: \'111 l r;lJ:1, Sl: s<': u Cf1l11l'udi j (; 
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Os benefícios prestados eralTl os meSlTl.os de outras associaçôes 
congêneres, além. de assistência l1."lédica, dend.ria e farmacêutica, assistência 

fmanceira, cooperatiya de crédito, consultoria jurídica, seguro de ,~ida em gru
po, etc.. 

Quanto à \~inculacào étnica, identificou-se apenas uma associação 

filantrópica e de mútua ajuda no período até então pesquisado. 

Esta única associacào era denominada de Sociedade " \lemã de Be
neficência de Blumenau e foi fundada em 1933. () público ah-o de suas ações 

eram pessoas de origem alemà. 
1\S associaçôes filantrópicas e de mútua ajuda (lue se constituíram 

independentemente, ou seja, sem ,'ínculos étnicos, por categoria profissional 
ou religiosa, tinham como fundamento a ação caritatl\~a, embora, em todas, 

hom'esse no registro estatutário o fornecimento de assistência material e "es
piritual" . 

O público ah-o destas associações eram as pessoas reconhecidamen

te necessitadas, em especial: cegos, doentes, portadores de deficiências físi
cas, crianças órfàs e Yiú\~as~ . 

Identificou-se, dentre estas associaçôes filantrópicas e de mútua aju
da que aqui estamos categonzando como independentes, uma que desem'ol
,~ia ações terapêuticas naturais (homeopatia). ]\Jos registros nào foi posskcl 

identificar maiores detalhes sobre sua atuação. 
Os dados coletados re,~claram (]ue as práticas filantrópicas e de mú

tua ajuda, considerando o período até então pesquisado, marcam uma contra
dição que se faz presente ainda na realidade contemporânea: de um lado tais 
iniciati\' as fundadas em \'alores humanistas-cristàos desencadeiam/ desenca

dearam respostas às necessidades sociais de segmentos populacionais alijados 
do acesso à qualidade de ,~ida - mesmo que numa concepção de fa,'or, de 

mérito, da bene,~olência, de práticas destinadas aos não-cidadãos; por outro, 

tais iniciati,~as se apresentam/ apresentaram como mecanismos que ,~ão ao 

encontro da desresponsabilização do Estado frente à questão social, fruto do 

processo de organização social capitalista marcado, cada yez mais, pela pro

dução coleti,~a da riqueza ao mesmo tempo que pela exclusão crescente dos 
segmentos sociais no usufruto dessa riqueza. 

I '.~ t il!-. llTn11111 llcl,l,'las para de finIr f) j1LlhllC() :1h-,} frl t" :1t11 cx traída ... d,)" p n"Jl f1 1 IS J, IClllTH.:nt. 's clln"u!t:1d"" c, portam(), n;'\I) "ac. a ... ..,umtd" ... 
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Se considerarmos, em especial, aquelas organizações constituídas 
pelos próprios trabalhadores e que mantinham ,-inculação com o mo,-imento 

sindical (ernbora tutelado), constatamos que se conn.gura,-am como ações de 
auto reprodução social, isto é, os próprios trabaUudores é que acabayam res
pondendo às necessidades geradas pelo modo de produção capitalista. 

Hoje, no contexto neoliberal, os próprios trabalhadores, após a 

a,-aliação dos capitalistas sobre a impossibilidade de se manter os direitos 
conquistados durante o advento do chamado Estado de Bem-Estar Social, 

são nm-an1.ente responsabilizados pela sua própria reprodução social. A 
desregulamentação dos direitos trabalhistas repõe na pauta as alternatiyas de 
enfrentamento da exclusão a partir de iniciati,-as dos próprios trabalhadores. 
No entanto, na contemporaneidade, o discurso se moderniza atra,-és da difu

são da cultura da "solidariedade ' ''. O segmento dos trabalhadores amarga a 
precarização das condições de ,-ida e de trabalho, em que a satisfação de suas 
necessidades depende da capacidade e cria ti,-idade da sociedade ci,-il que, em 
grande medida, tem dificuldades de fazer o enfrentamento crítico das propo
sições de 11.unimizaçào do estado no que tange as suas responsabilidades soci
alS. 

Esta postura acrítica que ainda permeia o deselwokimento das prá
ticas de associações filantrópicas e de mútua ajuda que fragilizam a consolida

ção de direitos precisa ser analisada, considerando os processos históricos em 
que tais práticas foram construídas. Isso porque as ações desenyoh-idas por 
estas organizações sempre esti,-eram fundamentadas em valores que se con
trapõem às perspectivas críticas da forma de orgaruzaçào da sociedade bur

guesa. Além disso, é preciso levar em consideração que, durante muito tempo, 
as associações filantrópicas e de mútua ajuda ti,-eram acesso a recursos públi
cos sem existir qualquer forma de controle social sobre a utilização desses 

recursos. Esta realidade dificulta a possibilidade de uma ressignificaçào de 

suas práticas e de seus fundamentos com vistas a consolidar wna nm-a pers
pectiva pautada nos direitos de cidadania. 

\ SL' pl.:lls:lt11l0S no co!1t<:xto atual em ,-\Ul: ~c nn~ncia í\ (cnla(1nl de con~olidílCà() da IUél11 de '-IUl': a!\ lutas de classes S;lO algo do píl!\!\í\ljo, 

\';unOS constatar '1L1I.:, Itawlidlllirr/or/( tctn a conotação dI..! uma c(lwgon a apolítlca t.: uni ficadofa da '1oclt.:dau<:, 1unpa' dt: L]uak]uCf com lecão, 
num mundo ~l:m iJcol(J~l"\as. ,\ w/idtJIied"dn.lt.:ft.:nuitla tc:.;111 a caractl:ri\uca Jt: uma il:h.:nlogtíl Jenl'pJora uo própno COIlCcllo til: H..Icol()~a, 
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Se, no passado, as ações filantrópicas e de mútua ajuda se caracteri
zam por ,ralares cristãos, fundamentados pelo princípio da ajuda ao necessita

do, do mérito e do fm-or, na contemporaneidade, embora com algumas parti
cularidades, assiste-se ao que alguns estudiosos chamam de "refilantropizaçào". 

I\Iesmo com os a,~anços da discussào sobre a i\ssistência Social en

quanto um direito do cidadão e de,rer do Estado, na prática, as organizações 
da sociedade ci,~il que atuam na área assistencial, são conclamadas a assumir, 

cada ,Tez mais, as funções que de forma predominante caberiam ao Estado. O 
discurso da parceria e a propagação do ideário do ,~oluntariado fragiliza a no

ção de direito dos cidadãos ao usufruto da riqueza social e fortalece a noção 
do fa\~or. O cidadão excluído fica, mais uma "ez, sujeito à disponibilidade ou 
não de programas e projetos sociais pautados na concepção da ajuda, marca
dos pela fragmentação e pontualidade. 

De acordo com as informações coletadas no processo im~estigati,~o 

sobre o associati,~ismo ci,~il ern Blurnenau, em especial, sobre as organizações 
filantrópicas e de lTlútua ajuda, podemos ,~ erifIcar que yelhas práticas são ,~a 

lorizadas, ganhando nO\~os contornos para responder, em.bora em períodos his

tóricos diferenciados, aos mesmos objeti,-os capitalistas: a l1.1.anutenção das 
taxas de lucro atra,~és da dirninuição dos custos da produção. 

I\,fesmo que pautadas em yalores culturais que rcyelam modos dc ,~ida 

das classes subalternas construídos nas relações sociais, as práticas filantrópi

cas e de mútua ajuda se colocam como importantes mecanismos de pactuação 
social elU que, luais uma ,Tez, as classes trabalhadoras aSSUluelU U01. posição 
reati,~a frente às inyestidas anti-democráticas das classes hegemônicas. 

Desconstruir estas perspectiyas marcadas pelo fayor, pela idéia da 

caridade que fundamentam as práticas das organizações da sociedade ci,Til 
que atuam na área assistencial, é Ulua demanda profissional rele,~ante que se 

coloca ao Senriço Social. Fazer delas organizações que se posicionem na defe

sa da cidadania e operacionalizadoras de ações pautadas em ,ralores democrá
ticos é a tarefa posta aos profissionais Assistentes Sociais, comprometidos 

com a construção de um padrão societário que assegure a todos os seus mem

bros o acesso à riqueza socialmente produzida. 
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Corporação 
Militar e Rumos 
da Educação 
Brasileira: 
O Exército e a 
Escola nos 
Tempos do 
Estado Novo* 

TEXTO: 
DRA.NEIDE 
ALMEIDA FIORI** 

o presente estudo analisa as relações cxis ~ 

tentes entre a corporação militar ~ Exército e Polícia 
I\lilitar ~ e os rumos da educação brasileira. Como 

prelitninar, cnfoca~se o espírito militar impregnan~ 

do a escola. Num segundo momento, e como objeti~ 

'-0 principal, estuda ~se as ações militares le,'adas a 

efeito por essa coq)oração nos estabelecimentos de 
ensino, ,'isando assimilar os imigrantes estrangeiros 

e seus descendentes. O recorte histórico principal 
sinaliza a época do Estado Novo e enfatiza o mo~ 

mento em que o Brasil, no decorrer da Segunda 
Guerra Mundial, alit1ha~se pró~Aliados (1942). No 

desenvokimento da pesquisa, a reconstrução 
empúica do cotidiano cons titui~se em fio condutor. 
A inyestigaçào utilizou as técnicas da análise biblio~ 

gráfica e documental e concretizou entrevistas com 
atores sociais que ,-i\'eram os acontecimentos. Es~ 

sas técnicas foram submetidas a uma análise crítica 

~ os trechos de entre,'istas, com uma preocupação 
que lembra um tipo ideal weberiano, aqui figuram 

após terem sido considerados depoimentos expres ~ 

sivos com representati\' idade do real. 
Nesta im'estigação deu~se enfoque cultu~ 

ral, mas não se nega a existência de indiscutíveis 
confrontos na área diretamente política, relaciona~ 

dos com as temáticas do pangermanismo, da espio~ 

nagem e da contra~espionagem. O que se quer dizer 

é que a pesquisa parte do entendimento básico de 

que as idéias de nação, e por decorrência as de n acio
n alidad e e de brasilid ad e são construções sociais; 

e será a partir desse referencial que se estudará os 

papéis desempenhados pela corporação militar e pela 

. ComullI ct\çào arn.:~L'mada no l.nCIIllfro \nLlallb \-..SOCIilC:l.O '\Jaclo nallh.: Pó:--C raJu 
ílc:l.O i,; Pcsl.\uisa L'!TI C1(:·l1C1;1<.; Soe1:\!' (. \ ~POC~), (;'1 I .Jucacào L SOCIi.:dildl:, n:alvado de 12 
a 25 Jl: dL'/L'mbro de 1 (j1):1, L'111 C:t .... an1bu, \JlTl:ts (Icfals. 

~ . Profl:ssnra da L" Il IH:f",J:ldc..: JI) Sul dl- Santa (.:l1anna (L'~JSL J.). 
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escola, na construção dessa realidade. 

Os Imigrantes estrangeiros começaram a chegar logo após a indepen

dência política do país (a partir de 1829). "\s ações implementadas pelo Go

,'erno brasileiro, do assimilá-los e a seus descenden res, são um tema 
complexo. Tema que se mescla estruturalJnente ao da formado da nacionali

dade brasileira e que ,'em despertando meu interesse há largo tempo. l"a for

mação dessa nacionalidade, os papéis da instituição militar e da escola foram 
decisi,-os. lnicialm.ente, a partir da Proclamação da República, o que se pode

ria chamar de espírito militar comeca, de forma sistemática, a penetrar nos 
estabelecimentos de ensino. 

Nesses tempos, o grande modelo era o estado de São Paulo que, com 
seu processo de industrialização, salienta\'a-se no panorama nacional. I ~m. ter
mos de ensino, yi,'era uma fase decisi,-a ao ser rcformulada a }':scola K' ormal 
da Capital,l num. processo ú10yador que se dá sob a égide intelectual do repu
blicano Rangel Pestana." O respons:íxcl pela refotlTla de ensino (1890) foi 

Caetano de Campos.' l"a ocasião implantam-se, nas escolas públicas, os mé
todos de ensino norte-arn.ericanos. Esses acontecimentos, encarados como fases 

de um mesmo processo - a modernização do ensino brasileiro -, deram à edu
cação do estado de São Paulo uma projeção nacional. 4 

Eram. talTlbélTl contratados, em terras paulistas, os sen-iços profissio
nais dos egressos da Escola Normal da Praça da República; e, por essa yerten

te, saíram as lideranças (lue reorganizaram o ensino nos estados de Santa 
Catarina,s i\Iato Grosso e Espírito Santo (1910), Sergipe (1911). Por esse 
motl-\'o, e por outros, eis o modelo. Declara-se mesmo, em documentos ofici
ais de outras unidades da federação, que nas terras paulistas eram utilizados 
"os métodos de ensino reconhecidos como os mais aperfeiçoados".(' 

O positiyismo ha,-ia penetrado nos currículos de suas escolas de for

mação de professores; conseqüentemente, dese11\-oh-ia-se uma atitude de ,-a

lorização da ciência, entendida corno o centro de todo o saber humano. Afinal, 
nas escolas do estado de São Paulo, estaya bastante presente o espírito da 

República, identificado em. aspectos corno a efetiya separação entre Estado e 

Igreja (Católica) e a nlorização do ensino impregnado de ,'alores laicos. Estes 
serão os fios condutores de aproximação entre Escola e Exército. 

EnfIm, o mito era agora o estado de São Paulo; ali eram obsen-ados, 

com cobiça, os Grupos Escolares - instituições inm'adoras no sentido de agrupar 
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di,~ersas classes de alunos com diferentes nÍ\'eis de adiantamento, sob uma 

única direção. E a partir desse modelo, longe foi ficando, pelo menos nos cen

tros urbanos mais expressivos, a figura da escola com poucos alunos e um só 

professor. Comparati\'amente a essa situação, os Grupos Escolares eram in
terpretados como estabelecimentos de ensino complexos, capazes de permitir 

que se aumentasse substancialm.ente a matrícula nas escolas públicas. 
I\Ias, paralelarnente, os responsá\'eis pelo ensino - administradores e 

professores - não se sentiam preparados para com~i\~er eficienternente com 

esse alunado que, no contexto da época, era considerado m.uito numeroso. 
Para que a escola se mantivesse num clima de disciplina e de ordern, fazia-se 
necessário desem~olyer comportamentos institucionais para lidar com essa 
massa de alunos. Os dirigentes do ensino público passaram então a analisar c 
a difundir (especialrnente no Anuário de ensino do estado de São Paulo) atiyi
dades e regulamentos que, com adaptações, poderiam ser aplicá\~eis às esco

las: exercícios de educação física, toque de silêncio no ambiente escolar, for
mação dos alunos. Não era o Exército que tinha experiência em organizar a 
formação do corpo da tropa? E era a hora também., em atcndin1.cnto ao senti

mento nacionalista que já esta,'a presente, de a escola ensinar aos seus alunos 
os hinos pátrios e a postura a ser mantida no decorrer dos atos cíyicos. Assim, 
foi ocorrendo a pcnetração do espírito militar no ambientc das escolas. 

A presença do espírito militar pode ser identificada até na organiza
ção dos currículos. Como ilustrati,~o dessa questão, o Programa de Ensino 
dos Grupos Escolares \~igente no estado de Santa Catarina (1911), apresenta 
orientações referentes à "Instrução I\1oral e Cívica". Há também um útulo que 
trata da "Ginástica e Exercícios J\.Iilitares"; este, quando referente ao 2° e 3° 

ano prin1ário, não em'olvia armas. Toda,'ia, ao tratar do 4° ano de escolaridade 
elementar, incluía como orientação destinada aos alunos do sexo masculino: 
"Exercícios militares. tIanejo de armas. Evolução da companhia com armas" .R 

E\ri.dencia-se logo que o espírito militar se relaciona com as idéias 
nacionalistas. Estas integram um tema encantante, que chega a soar para o 

pesquisador con10 um canto de sereia; mas não será aqui aprofundado . . A meta 

principal deste estudo constitui-se em analisar a ação militar nas escolas bra
sileiras. Ou seja, o Exército como parte do jogo de forças postas a seryiço da 

assimilaçào dos imigrantes estrangeiros e de seus desccndentes. t Ias trata-se 

efeti,'amente, usando uma terminologia mais específica, do "abrasileiramento" 
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dessas populaçoes; o termo está entendido como "C .. ) processo pelo qual os 

costumes sociais, idéias políticas gerahnente aceitas, assim como os sentimen
tos da lealdade a uma comunidade ou a um país são transmitidos a um cidadão 
adotivo." Y Trata-se enfim, do deselwokimento de um sentimento de solidari

edade nacional capaz de envohTer todos os habitantes do país. 

Essas questoes, que estm-am latentes há muito tempo, afloram com 

mais força nos tempos da Primeira Grande Guerra. Evidencia-se, então, exis
tir o "receio de que o Brasil pudesse vir a ser dominado pelos estrangeiros em 
sua própria casa, em razão da superioridade [cultural] do imigrante relati,-a
mente ao nacional" . ltI 

Entre os debates da época incluíam-se aspectos referentes à Consti
tuição Federal de 1891, que mante,-e a postura descentralizadora do Ato Adi

cional de 1834. E conservou a meSl'na polêmica: a Cnião pode inten-ir no 
ensino primário das unidades federadas;J Muitos estados clam.a,-am por essa 

intervenção, C01TlO uma forma de receber recursos para a expansão do ensino. 
tIas as características do Sul tan.1.bém influem nos alunos da questão. I I Como 
diz Leonor t1aria Tanuri, 

[ ... ] a forte corrente imigratória que se processa,Ta a partir dos fins do 

século XIX, e o número considerável de escolas estrangeiras que se localiza
,-am sobretudo no sul do pais, consideradas "desnacionalizadoras" por dificul

tar a integração dos grupos de imigrantes na nacionalidade brasileira, apare
cem também como responsá,-eis pelo movimento de chamada de participação 
do Governo Central no âmbito da escolarização primária. Tal participação 
deveria verificar-se no sentido de nacionalizar a escola primária, bem como de 

ampliar as oportunidades educacionais, com que se esperava congregar a to

dos, brasileiros e imigrantes, num grupo coeso, unitário, a batalhar pela ele,-a
ção do país e pela sua colocação entre as nações mais desenvolvidas. 12 

Na obra A cultura brasileira, Fernando de Azevedo afirma que, 
enquanto se analisa,-a e se debatia a Constituição de 1891 (poderia a Cnião 

intervir no ensino primário?), na região Sul floresciam as escolas alemãs, as 

italianas e de outras etnias. 13 A dimensão legalista da cultura brasileira pren
leceu sobre a visào política, e nessas escolas, de nh-el elementar e secundário, 

o ensino era ministrado em idioma estrangeiro, sendo freqüentemente também 
estrangeiros os professores. Esta é a ética de um autor nacionalista da em-er-
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gadura de Fernando de I\ze,'edo, de grande atuação na vida educacional e 
cultural do país. l ~ 

Todavia, para os autores que se colocam mais próximos do ,Tiver dos 
imigrantes, o entenclitnento da nlesma questão - as escolas "estrangeiras" no 

Sul - é relacionado com as posturas do Gm'erno brasileiro. Ou seja, com o 

abandono com que as autoridades brasileiras trataram os imigrantes e seus 

descendentes, que já imitam um histórico isolamento geográfico e cultural, 
perante a sociedade nacional; enfim, segundo a interpretação desses grupos, 
os mesmos foram "dei:-;:ados à própria sorte". Criaram assim as suas próprias 

escolas - com seus valores, no seu idioma. Era o que poderiam fazer no con
texto, especialmente nas zonas rurais. Poucos dominavam o idioma português; 

e destes, menos ainda aceita'i'am ser mestre-escola. 
Sobre o assunto acrescente-se ainda que, desde os tempos da Primei

ra Guerra Mundial, con1. plena tolerância do GmTerno brasileiro, os países de 

origem dos imigrantes auxilia'i'am suas escolas, fornecendo material didático, 
professores e outras formas de ajuda. Na obra A escola pitoresca e outros 
estudos, Almeida Junior trata do assunto e faz referência à fraqueza do Go
'iTerno brasileiro nas relações com certas embaL'\:adas estrangeiras. E diz mais: 

Nos anos que precederam a entrada do Brasil na [Segunda] Guerra, 
falava-se de ordens vindas do Rio de Janeiro no sentido de deL'Carmos em paz 
as escolas do "ei.'Co". Nào convinha irritar nem Hitler, nem Mussolini.15 

São as contradições do Go,Trno refletindo-se nos estabelecimentos 
de ensino. E por falar em contradições, é oportuno registrar que a equipe go
yernamental de Getúlio Vargas, apesar de sua unidade aparente, estava dividi

da em dois grupos: o primeiro, liderado por Oswaldo Aranha, que se mostra 
disposto a colaborar intensamente com os Estados Unidos. O segundo, con
tando com as lideranças de Gaspar Dutra e Góis Monteiro, apresenta\Ta atitu

des de simpatia para com os países do "ei.'Co", salientando muito as 'iTantajosas 

c~ndições oferecidas então pela Alemanha para o fornecimento de eqwpa
mentos militares. 16 

Em plena fase da nacionalização (1940), Getúlio Vargas visitou a 
cidade de Blumenau e, no habilidoso discurso que proferiu, reconheceu que os 
imigrantes daquela operosa etnia nào tinham recebido o devido atendimento 

do Gm-erno brasileiro; e haviam ficado sem escolas para seus fllhos; e esta era 

uma vi\'ência à qual estavam acostumados em sua vida na Europa, mesmo 
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lluando em comunidades aldeãs. J\Ias apesar desse comprccnsi,'o reconheci

mento público, tempos depois - quando o Brasil rompe relações diplomáticas 

e comerciais com a .-\lemanha, a I tália e o Japão -, inicia-se uma nmra etapa da 
nacionalizacão. Essa fase tetl1 sido conhecida como de "assinwacão cultural 

, .0 

. ,,\ -coerCl\Ta . 

Nessa oportunidade, o GmTerno federal e os estaduais (paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul) passam a agir integradamente; e como ,Ti,Te-se 

nos tempos do Estado NO\TO, a liderança do processo situa-se no âmbito fede
ral. Nessa orquestração, que se constituiu numa nO\Ta fornla de articulação 

entre os poderes nacionais, a corporação nUlitar tem um. papel rele'Tante. 
Os sistemas educacionais dos estados do Sul acentuarn, então, U1Tla 

politica que ficou conhecida como "nacionalização do ensino"; no bojo desta, 
dá-se início a uma intervenção federal mais cfetiya no ensino elementar, IH 
implantando a figma da escola primária sub'Tcncionada pela União. Dmante a 
época getuliana, é ,rerdade, o processo de naclOnalização do ensino e da soci
edade em geral deu-se a ni'lrel de país - nacionalismo e Estado No\ro sempre 
andaram de l"l1.ãos dadas. Mas é também real que a região Sul, dadas ãs suas 
características como receptora de imigrantes, será olhada com forte preocupa

ção pelo Estado . 
.A essas circunstâncias, acrescente-se o contexto internacional. No 

momento em que o Brasil passa a yi,Ter em "estado de guerra", I~ todos os 

nÍ'l'eis de ensino ficam sujeitos a rígido controle; e passam a ser freqüentes as 
ações m ilitares nos estabelecimentos da ensino. 

Com a situação de guerra, cria-se uma nova posição para os imigran

tes e seus descendentes (muitos deles já brasileiros natos); ou seja, os perten
centes a estas etnias - os alemães, os italianos e os japoneses - perderam a 
simples condição social de inúgrantes e assumiram o sla/IfJ dc inimigos em 

potencial. Como conseqüência, o yi,' er dessas populações passa a ser analisa

do, pelas autoridades brasileiras, sob a ótica da segmança nacional. 
Alguns setores logo assumiriam essas questões: o Exército, como ele

mento das forças armadas dotado da responsabilidade pela segmança do Es

tado em terra; as Policias Militares Estaduais, na condição de forças auxiliares 
do Exército e responsá,'eis pela segurança pública. 

Entende-se que "a Policia é uma parte do aparelho militar que o Es

tado especializa para exercer, em primeira linha, a repressão interior e para 
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controlar pela força os conflitos que ameaçam a ordem pública" .:?\! Ou seja, o 

traço clistinti,-o da Policia, em relação ao conjunto das forças do Estado, é o 

caráter social de sua especialização, em oposição ao caráter técnico que dife
rencia, entre si, a Aeronáutica, o Exército e a tIarinha. 

Se considerarmos agora a clássica di,-isão acerca das atribuições do 

Exercito (dirigidas para o "inimigo externo") e da Policia (,-oltadas para o "con
trole interno"), e,-idencia-se que a colocação da Policia como força auxiliar do 
Exército no núnimo relati'TIa tal di,-isão; efeti,-amente, sào duas forças mais 

integradas do que pode parecer à primeira ,-ista. 
LTm fato interessante relacionado à organização de defesa do Estado 

brasileiro, no período em estudo, é a sua estruturação hierárquica. Na Carta 

Magna de 1934 as forças armadas são colocas como " ( ... ) dentro da lei, essen
cialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos", sendo que sua 
destinação é a de "C .. ) defender a Pátria e a de garantir os poderes constituci
onais, a ordem e a lei" (art.162). A Constituição de 1937 (outorgada) se omi
tirá em explicitar os objetiyos das forças armadas; ao in,rés de falar em "supe
riores hierárquicos", "constituição", "ordem" ou " lei" , falar~ unicaluente de 
"( ... ) fiel obediência ao Presidente da República" (art. 161) . E este o espírito 

do Estado Novo. 
Até agora tem sido mais enfocada a nacionalização do ensino no Sul. 

Mas o fato da,-a-se também em outras regiões, a ponto de poder dizer-se que 
ha,-eria, no ano de 1942, cerca de 1.030 aulas ou escolas alemãs2 1 em terras 
brasileiras. A afumati,-a diz respeito a um conceito amplo de escola "alem à" -

aquela assim identificada pelos ,-alores que transmitia, pela organização 
curricular e, principalmente, pelo idioma usado no decorrer das atividades es
colares. :?:? Essa situação abrangia as escolas de zonas rurais e as localizadas em 

cic,lades. No caso de situações urbanas, o termo "alemã", com que se designa

,-a a escola, entrava como um qualificativo mas também como a denominação 

de estabelecim.ento escolar - Dm/Jcbe Scblf/e -, na terminologia da época. Essas 
instituições apresentavam uma organização mais complexa do que a simplici

dade da escola do campônio imigrante; suas origens por vezes podem ter sido 

modestas, n1.as as Dell/Jcbe Seb;tle logo encaminharam-se para uma situação de 
estabelecimentos de elite, seja pela eficiência do ensino ministrado, seja devi

do ao fato de seu alunado ser oriundo das classes sociais superiores, na maio
ria das ,rezes, com raízes culturais germânicas. Essa análise se aplica ao protó-
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tipo da E Jcola A lemã que podia ser encontrada em cidades como Porto Alegre, 

Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio dc Janeiro, Recife. 

No decorrer dos tempos da Segunda Guerra I\Iundial, uma rede de 
acontecimentos enyolveu a Escola Alemã da cidade de São Paulo. O assunto 

será mais dctalhadamente enfocado como típico dos acontecimentos político

pedagógicos que caractcrizavam o processo de nacionalização do ensino en

tão implantado no pais. Falar-se-á de São Paulo mas, no quc diz rcspeito às 
relações do Go'·CtI10 brasileiro 0eia-sc, da polícia) com as cscolas colocadas 

sob o seu controle nacionalizador, 11mla/ir Jllltfalldú, estar-se-á falando do Bra

sil. 
A Escola Alemã de São Paulo constituía-se nun1.a instituição tradi

cional, fundada cm 1878, com um início cercado de grandcs dificuldades. No 
comcço do século, quando "bm·ia no ar paulistano uma certa disputa entrc as 
colônias italianas, árabes, franceses, espanhóis solidariza,·am-se para dar às 
escolas de suas comunidades o arrojo atre,·ido que definia a cidade".23 A Es

cola Alemã instalou-se em sua sede própria (1913), em edifício com requintes 
arquitetônicos.24 :Ka época da nacionalização, era um estabelecimento escolar 

que oferecia ao seu alunado Jardim de Infância, Curso Primário e Escola Se
cundária, tudo bem difcrenciado dos moldes nacionais - desde 1925 esta"a 
equiparado pelo gon:rno alemão às cscolas oficiais desse país. Como que in
crustado nesse cstabelecimento passou a funcionar (a partir de 1935) o Giná
sio Brasileiro-l\lcmão,25 plenamcnte reconhecido pelo gm·ctI1o do Brasil. 

Nessa instituição escolar freqüenternente estagiayam docentes e pes

quisadores formados em Cniycrsidades alcmãs, numa relação que estimulava 
o uso do idioma e um estilo de nacionalismo que fazia ,·oltar os olhos para a 

Europa; e lá tão distante, coloca"a a pátria-mãe. No ano de 1942, segundo 
descrição do diretor geral, na escola reinan um clima de disciplina rígida, ao 

lado de riqueza de material didático nas diversas áreas. Mas os contcúdos cram 

preferenciahnente relacionados com o mundo gcrmânico, e esse idioma csta"a 
prescnte nas aulas, nos diálogos informais dentro da escola e na bibliotcca, 

composta por mais de seis mil , ·olumes. 

A Escola Alemã de São Paulo, sob qualquer ângulo que se analise, 
pode ser considcrada de manutenção dispendiosa - professores e funcionários 

bem remunerados, turmas reduzidas visando aumentar a cficiência do ensino 
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que abrangia conhecimentos teóricos à instância do prático. As dotações res
ponsá,Teis pela manutenção de tudo eram oriundas de diyersas fontes, mas era 

inegavelmente expressiva a contribuição oferecida pelo governo alemão. 
N os novos tempos surgidos com a nacionalização, a Escola Alemã 

fica sob a fiscalização da Superintendência de Segurança Política e Social do 

Estado de Sào Paulo. 2ú Dizendo de forma mais específica, esse estabeleci

mento de ensino passa para o âmbito de controle da 3" Delegacia Auxiliar do 
SenTiço Especial de Fiscalização das Organizações Estrangeiras: no caso, 
Organizações Educacionais pertencentes aos súditos do "ei.'w". 

O processo de nacionalizaçào da Escola Alem ã inicia-se formal
mente em março de 1942 quando o então Diretor foi intimado para apresen

tar-se à autoridade policial. Na própria delegacia ocorre a transnussào do car
go para um outro professor da escolar.r Do delegado, o noyo diretor recebe 
ordens para substituir o Conselho Diretor, para que essas funções fossem 
exercidas somente por brasileiros natos; dispensar certo número de professo

res alemães / 8 reforrn.ar os estatutos da escola dando-lhes um sentido 
nacionalizador. As ordens policiais passaram a ser cumpridas com agilidade. 

Em breve altera-se também a denominaçào do estabelecimento de 
ensino para Instituto Visconde de Porto Seguro. 29 Menos de sessenta dias 
após iniciado o processo nacionalizador, a mesma autoridade que dera as or
dens primeiras - o delegado Laudelino de Abreu -, escrevia o termo de visita 

depois da inspeção: "o estabelecimento está realizando a completa nacionali
zaçào do ensino. Esse alto objetivo vai sendo alcançado lenta, mas segura
mente". 31l 

Mas o mar não está para calmarias. Navios mercantes brasileiros sào 

torpedeados e há vidas que se perdem; os ânimos nacionalistas se exaltam, 
querendo brasilidade em tudo, exigindo mais mudanças. O fato não ocorre só 

nas escolas. Falando ainda a respeito de São Paulo, a muito conhecida Casa 

Alemã trans forma-se na Galeria Paulista, a Farmácia Alemã muda seu nome 
para Farmácia Líbero Badaró e Hospital Osvaldo Cruz foi a nova denonUna

ção do conhecido Hospital Alemão, e assim por diante. Nesse contexto, a 

germanidade da Escola Alemã, analisada sob o prisma do objetivo ou do sub
jetivo, causava inquietações: uma inspetora federal de ensino denunciou o que 

considerava como irregularidades, o próprio relatório do delegado Laudelino 

começou a receber ressalvas, professores da escola foram presos;-'I a interyen-

BLU M E NAU EM CADERNOS - '],"n o XI.II - N.! /X-J ulho/.\gosro-2I1i1 1 45 
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Pesquisa & Pesquisadores 

çao federal parecia cntão inc\'itá\' el. As tensões começam a amainar-se, toda

,-ia, quando o Professor ~~ntônio Ferreira de Almeida Junior aceitou uma res

ponsabilidade muiro complicada - dirigir a antiga Escola Alem ã. 
A escolha era de fato tranqüilizadora; comunidade escolar e gO\Trno 

confia,'am em l\ lmeida Junior.'2 Este, tão logo assumiu a direção da escola, 

procurou tranqüilizar a con1.unidade escolar e "serenar as autoridades federais 

de ensino e os policiais paulistas", '; mediante a remessa de longos e patrióti
cos relatórios. 

Em .A.lmeida Junior reconhecia-se personalidade democrática e en

,-ergadura intelectual. Além dos numerosos cargos públicos que ocupou, tinha 
a seu crédiro ha\'er integrado a comissão que elaborou o projeto da L~ni,'ersi

da de de São Paulo (1934). "\0 estudar a ideologia da cultura brasileira, Carlos 
Guilherme Mota coloca-o ao lado de . \nísio Teixeira, de Lourenço Filho, de 
Fernando de Á\ze,-edo e considera a todos "figuras maiores da história da edu
cação no Brasil contemporâneo". ,4 intimamente ligado às lideranças educaci

onais do país que mantinham posturas nacionalistas, o nO\'o Diretor do Insti-
tuto Visconde de Porto Seguro era, parafraseando o título de um filme que 
se incorporou ao linguajar popular, "um cidadão acima de qualquer suspeita". 

A posse de Almeida Júnior, na Direção do Instituto Visconde de 
Porto Seguro, ocorre na data de 20 de julho de 194-1. O evento ainda não 

completara um mês quando o Diretor tc,' e conhecimento de que a escola iria 
receber um assistente de delegado, com a missão específica de yigiar perma
nentemente o estabelecimcnto. O fato gera uma correspondência altiva de 
Almeida Junior, na qual ele diz: 

Yejo por aí que a Polícia de meu estado, embora saiba que por mais 
de seis anos dirigi um dos maiores Colégios desta Capital; que por mais de três 
anos fui Diretor-Geral da Instruçào Pública do estado de São Paulo, e que 

presentemente, depois de trinta e dois anos de magistério, ocupo uma cátedra 

na Faculdade de Direito de São Paulo, a Polícia de meu estado (repito) não 

confia dei."ar em minhas màos um simples educandário de setecentas crianças, 
localizado no coração da cidade [de São Paulo). )5 

.i\. seguir, pede exoneração do cargo de Diretor do Instituto Viscon-
de de Porto Seguro, afirma que aguardará no posto a designação do substitu
to mas solicita que esta ocorra, em nome de sua dignidade, antes de ha,-er na 
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escola a constrangedora presença de um assistente de policia. Este não che

gou a ser designado e o Diretor continuou no cargo; i \lmeida Junior , 'enceu 
im-icto o primeiro 1"01f1ld. 

No entanto, surgem nO\'os fatos - a representação que uma autorida

de policial do estado de São Paulo dirigira contra Almeida Junior. O assunto é 

por ele abordado etn correspondência a um grande anugo, em fe,'ereiro de 
1943. Na missi,-a, como num desabafo, afIrma que o fato colocara-o " às por
tas do desfayor por traiçào ao Brasil"; ,r, e que o constado "nos pareceres dos 

técnicos [do processo que o em-oke], é simplesmente a proposta da guilhoti
na" .'- Palavras textuais. E, nesse tom., ele continua as confidências ao amigo 
distante e analisa os fatos que esta,Ta ,'i,'endo: 

Le,'ado à Direção de uma escola ex-alemà, para nacionalizá-la, ali 
mantido graças à confIança do ~1inistro da Educação, estaria eu fugindo ao 
cumprimento do de,'er e fazendo o jogo dos alemães ... InctÍ,'el! 

l\Iais incrÍ\'el, entretanto, e até inominá,'el, foi o que se seguiu. As ( .. ) 

repartições técnicas do Ministério [da Educação] poderialTl desconhecer-m.e. 
Poderiam ignorar que tenho trinta e dois anos de serviços à educação, nos 

tluis diversos setores, alguns dos quais de muita responsabilidade. Poderiarn 
não saber que, antes de haver nas repartições un1.a germano fobia ofIcial, im
posta de fora para dentro, eu já detestaya cordialmente o nazismo e pregava 

abertamente contra os princípios que ele defende. "t\hs o que não podiam (tão 
grande é o peso do parecer deles, tão importante as suas eventuais conseqüên
cias), era aceitar de ânimo le\'e aquela gra,' e acusação contra um diretor de 

Escola, sem primeiro examinar-lhe a gênese, sem sopesar-lhe o valor, sem 
,'erificar as suas provas e medir o seu a\'ance. Com que facilidade, nessas 

repartições, se permite o aniquilamento de um nome! Como se comprazem 
elas, não em resguardar os seus au.xiliares ,Tisados por acusações sem funda

mento, mas, ao contrário, em levar, por conta própria, mais lenha para queimá

los! Não dá para assustar as criaturas? ( .. ) 
Cada qual de nós (você sabe bem) tem sempre tendência a ver com 

yidro de aumento o seu próprio "caso". Para o protocolo burocrático, é o pro
cesso número X; para o interessado é um drama ou uma tragédia. "Drama" 

(ensinei isso em Pirassununga, há trinta anos), quando acaba casando; "tragé-

di " d a ,quan o lnOrte. 

Aqui, por sua interferência amiga, e pela atenção do Ministro [da 
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Educacão/, não passou de um "drama" . i\Ias andamos beirando Shakespearc ... 

( .. ) 
I"azista? Germanóflio? i\·fas que absurdo, meu caro! Espero que os 

jm-ens "técnicos" nunca ,-enham a saber que, um dos meus grandes êxiros de 

salão, há quase quarenta anos, era o 'Estudante alsaciano' ... E hoje, se não 

uso um Y na lapela [como SÚllbolo da yitória dos . \liados], ou não ' 'ou aos 

banquetes simbólicos oferecidos a Churchlll, é para não confundir-m.e com os 
'ctlstãos-nO\"os' do oporrunismo. ;x 

São palanas indignadas de\' ido à acusacào de manter posturas que 
1l1dica,-am traição ao Brasil. i\Ias, em decorrênCIa de uma posição fm'oráYel do 
i\Iinistro da Educação, Gustan) Capanema, e de intelecruais que o conheciam 
como Drummond de " \ndrade, . \ lmeida Junior , -enceu também o segundo /YJI/IId. 

~Ias o fato deixou marcas e a correspondêncla analisada re,'cla uma grande 
mágoa; saiu ferido o homem, a sensIbilidade de . \lmeida Junior. ,'I 

. \ 0 que tudo indica, a~ dl\-crgências (e mesmo os confron ros) entre a 
nsào policial dos fatos e os entendimento~ de . \lmeida Junior podem ~er atri
buídos à sua personalidade e formacào acad2:mica yuc logo lhe permitiram 

identificar os aspectos culturais de uma "escola alemã" , separando-os das si
tuações estritamente políticas .. \s autoridades policiais, por certo, tinham difi
culdade e1'n trabalhar intelectualmente com essas categorias de análise. Enl 

seus escritos, .\lmeida Junior transmite ao leitor a sua ,-isão crítica sobre a 
ação policial junto às escolas, especialmente as chamadas escolas "estrangei
ras": aceitação leyiana das acusações yue eram formuladas; carência de prepa
ro cultural para o trato com questões do gênero; oportunismo de alguns (ou de 
muitos) face a uma nm-a rede de 1l1teresses criada pelos tempos de guerra. 

Pensando sobre esses fatos, além de todo o testemunho de um passa
do de homem público, é difícil imaginar-se que tenha sido acusado de 
germanóflio quem, nos tempos da nacionalização do ensino, escre,"eu: 

_ \s escolas primárias e médias do Brasil de,-em ser, como as suas 
praças de guerra, entregues a uma guarnicào nacional, chegadas por nacionais 

de sangue e de sentimentos. O estrangeiro nelas trabalharia simplesmente como 
elelTIen to auxiliar. 4/1 

Sua ação na escola foi nacionalizadora. Tão logo assumiu a direção 

do Instituto Visconde de Porto Seguro, "\lmeida Junior prm-idenciou uma 

re,-isão geral no material de ensino - mapas, flimes, painéis -, deles retirando 
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qualquer comunicação cm língua alemã: da mcsma forma na biblioteca \~cio a 

colocar sob custódia mUltas obras existcntes ncssc Idioma; a escrituração cs 

colar antiga, toda nào escnta em português, tl11ha sido guardada (ou escondi 
da) sob o forro do cdlfício prinClpal da escola c () Duetor dela dcu conheci

mento a um i1l\'cstigador policial O idioma português passou a scr rigorosa
mente utilizado na escola, o que era um fato 11 ()\'o. 

Paralelamente, porém, o administrador\lmeida Junior sabia reco
nhecer quc recebera "um educandário orgal11zado, cheio de Yida, freqücntado 
por crianças de uma dcterminada colônia estrangeira"41 mas cssa comprecn

são não o inlpedia de oferccer informacôes ao gO\~erno. "\SS1111., em relatório 
oficial encaminhado ao "\1inistro da J ':ducação, Gustm-o Capancma, ruzia l]Ue 
na escola sob sua responsabilidade nada encontrara de matcrial quc pudesse 
ser conSiderado propaganda germânica: 

~cnhum \estígÍo encontrei de uniformcs, bandciras, tlâmulas, insígnias 
ou distinm~os de partidos polít1Cos cstrangeiros (sahoo os constantes do 

pomispício de alguns liyros, como Já referi). K'em tampouco armas de qual
lJuer cspécie, ou aparclhos de radioco1l1UlllCaçào. 42 

Relata ainda, . \lmeida Junior, que o antigo Diretor (antes da fase da 

nacionalizaçào), era por todos considcrado como profundamente alcmào, mas 
não dirigia simpatias ao nazismo e procuraya impcdu a exteriorizacào de ati,~i
dades políticas no âmbito da escola. Fala ainda de sua sensibilidadc facc aos 

alunos, ao dar-sc a aprcndizagem do ycrnáculo: 
E é até como\cntc o esforco de alguns pcqueninos aluno,> (como tem 

acontecido em minha prcscnça) quc, interrogados nas liçõcs, indagam às "c
zcs do yizinho, ao ouyido, a traducào de uma ou outra paIana aIemà, cujo 
correspondcnte e em português ainda ignoram.4; 

Finalizando esse relatório dirigido ao l\Iinistro da Educação (está aqui 

o ponto principal ondc cILlcríamos chcgar), .\Imeida Junior cxprcssa sua com

preensão de llHe à etapa policial da nacionalização, dc\"c scguir-se a fase 
pedagógica; e exprcssa também entendimento de que, no Instituto Viscon-
de de Porto Seguro do qual era Dirctor, poder-se-ia dispensar a presenca de 
im~cstigadorcs constantcmente postados à porta da instituido escolar - ex
pressão direta de \~igilância policial. 

Toca-se aí num ponto crucial do processo de nacionalizacào do ensi-
li , 1" I"''''' li "". " no, que se ap ca as esco as a emas , Ita anas ou Japonesas - a passagcm 
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da fase policial para a fase pedagógica. Ou, segundo uma linguagem mais soci

ológica, a transformação de um processo de acomodaçào em assimilação, pois 

só neste se poderia falar no efeti"o "abrasilciramento" dessas populações. Pas
sagem geralmente tensa (quando ocorreu), na qual os detentores do saber pe
dagógico - diretores de repartições que se ocupa,'am com a educação pública, 

inspetores escolares, diretores de estabelecimentos de ensino, professores pú
blicos - mesmo quando atua,'am ,Tisando a nacionalização escolar, por ,Tezes 
se confronta,'am com o poder m.ilitar, geralrnente expresso na atuação da Po

licia Militar Estadual. O Exército costull"la ficar mais distante, como o articulador 

das estratégias; no cotidiano da escola a Policia esta,-a muito mais presente. 
Nào só nas grandes escolas de centros urbanos (o caso do Instituto Visconde 
de Porto Seguro é úpico), mas mesmo nas escolas rurais de zonas de imigra
ção estrangeira, que eram muito numerosas na região Sul do Brasil. 

O assunto fez -me lembrar as llunhas primeiras incursões na região 
catarinense de Pomerode - sede principal de meu trabalho de campo -, distante 
uns trinta quilômetros da cidade de Blumenau (Santa Catarina) . Numa oca
siào, entre,-istei um senhor de ascendência alemã. Dono de uma indústria de 

porte médio (usando um paradigma de comparabilidade local), sua casa esta"a 
no alto, rodeada de ,'erde, e na sala o piano demonstra,'a o gosto pela música; 
ha,Tia o barulho dos netos em derredor. i\.fuita coisa interessante falou sobre o 

acontecido nos tempos da guerra, que ele ,-i,'eu naquele "ale pO\-oado por 
imigrantes alemães - os "colonos". Descreyeu o úlCh'k-OIl/, que com freqüência 
era decretado na região: todos muito quietos no escuro, as crianças encolhidas 
de medo, seguindo as instruções que haviam aprendido na escola. Por ,'ezes, 
as autoridades policiais ayisa,-am que hm-ia o perigo inUnente da região ser 
atacada pela força aérea alemã. De nO\-o o blo(k-01l/ e qualquer claridade seria, 

por certo, interpretada como sinalizaçào aos a\-iões inimigos do pais. Sorri, 
recordo ainda, e diz que só o adulto compreendeu o absurdo dessas afirmati

yas: os a,-iões não tinham então capacidade do ,'ôo para tal. O objeti,·o desse 

modo de agir das autoridades militares brasileiras era por certo, conclui ele, 
manter-nos aterrorizados; e testar o dornínio, digo eu. 

Pergunto então ao meu entre,-istado se, no decorrer desse tempo, ele 

havia sido preso alguma vez. Responde que não, mas começa a rdatar a ines

perada prisão de sua mãe, pelo fato de ter falado em idioma alemão ou qual-
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quer COIsa aSSIm .. Recorda que tão logo um. yizinho a-nsou a fam.ilia que a 
Policia a ha,-ia le,-ado para Blumenau - para o Exército, todos já sabiam -, a 

irmã adolescente correu até a casa da escola pública estadual - uma escola de 
nacionalização - e pediu ajuda. A professora logo tomou o rumo da cidade e 

dirigiu-se ao 32° Batalhão de Infantaria. Pediu às autoridades militares que 

libertassem. a amedrontada senhora a quem. na qualidade de professora de 

seus filhos, bem conhecia; que esta, de nada mais gra,-e podia ser acusada. Os 
ITlilitares nào cediam. e já começava a escurecer. 1\ professora da escola públi

ca disse então ao C011.1.andantc .i\lilitar: "se ela ficar presa pelo Exército, eu fico 

junto, permaneço ao lado dela" . Pouco depois a senhora em ques tão foi liber
tada. l\Ias o fato não foi esquecido nas brumas do tempo e gerou o patético. O 
ato dc recordar tudo despertou emoção e fez o entre,-istado pôr-se a soluçar 

c0111.pulsi,-amcnte. Eu não sabia o que fazer' "\chei que o silêncio era a melhor 
resposta. 

Chegada do 32° Batalhão de Caçadores em Blumenau - 1939 

Subordinado ao Comando da 5" Região l\lilitar (sede em Curitiba, 

Paraná), o 32° Batalhão dc Infantaria foi uma instituição relennte no jogo das 
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forças políticas, relacionadas com o processo de nacionalização implantado já 
nos tempos iniciais do Estado Noyo. Cma solicitacão expressa do Inten'entor 

Federal Nereu Ramos, le"\'ou a instalação, na cidade de BluiTlenau, desse Bata

lhão . .1.\ fundamentação do pedido era clara: nacionalizar as regiões pm-oadas 
. . . 

por lln1grantes estrangeuos. 
O 32° Batalhão de Infantaria44 iniciou suas ati,-idades en1 23 de ja

neiro de 1939, na cidade de Yalença, estado do Rio de Janeiro. Em bre,'e -
durante o mês de abril de 39 - cotneça seu deslocamento para sua sede defini

u"\-a, a cidade de Blumenau. ;\Ias ao dar-se essa transferência, a base do corpo 

da tropa já estm-a formada, composta por elementos heterogêneos seleciona
dos pela 1 a Região ;\Iilitar (sede Rio de Janeiro), a partir de critérios especiais 

para a situação: luta contra os possh-eis inimigos localizados no Sul. 

O planejamento do contingente militar que integraria o 32° Batalhão 
de Infantaria (e do 13° Regimento de Infantaria que seria estabelecido em 
Hammônia, Santa Catarina) foi cuidadoso, tudo lembrando muito a aflrmati"\'a 

convicta do General José l\Ieira de Yasconcellos, Comandante da 5a Região 
l\lilitar, ao falar da presença nacionalizadora do Exército: "O problema é mais 

um problema de inteligência que de força. 45 Cm militar assim descre,' eu a 
seleção desses corpos de tropa: 

[ ... ] serão constituídos - de gente inteiramente estranha ao meio [o 

Sul] - mas como há necessidade inadiável de preparar todos os elementos de 

êxito, esta tropa será a mais selecionada possh-el, quanto ao tipo físico, tipo 
racial, condiçào moral, preparo lTlilitar, saúde e apresentaçào. 

Serão elementos de , 'alar incomparável, pois o Exército é em qual

quer época e lugar o maior agente nacionalizado r, a maiS completa escola na 
qual se ni"\'elam todos os tipos e todos os caracteres. 

E necessário que a escolha desses homens [para integrar a tropa] se 

faça de uma forma tal que não se estabeleça um contraste chocante com os 

originários da região, pela questão dos hábitos sociais, apresentação, capacida
de intelectual, etc. Donde a idéia do General [l\Ieira de \ Tasconcel1os] da esco

llia de homens dos grandes centros. Não é com contingentes escolhidos à von

tade só pelo falo de serem de outras regiões, que se resoh'erá o problema, mas 
principalmente com homens que no dizer preciso de Bilac, "têm o hábito do 
pente, esco"\'a e sabão".4ú 
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l\dequada a referência a Bilac, o paladino do serviço militar obriga
tório; adequada a referência a "escova e sabão" devido ao gosto pela limpeza 

que costuma,'a imperar entre os imigrantes, especialmente os de origem 
, . 

germa11lca. 
Como esclarecimento a uma política adotada - o corpo de tropa for

mado por estranhos ao meio -, acenm'a-se com o ideal da miscigenação. a tào 

necessária "mistura de raças", para que emergisse finalinente a unidade nacio
nal; daí a importância que recrutas e oficiais de regiões mais do Norte ,~iesscm. 

"servir o Exército" no Sul. J\1as no decorrer da pesquisa emerge, como ,~erda
de mais ,rerdadeira, o fato de que os elementos do Sul eram considerados 
pouco confiáveis politicamente, na visão militar da época. 

As chuvas não foram obstáculos para os blumenauenses saírem 
às ruas para receber o 32° Batalhão de Caçadores - 1939 

Esperaya-se resistência da população à instalação em Blumenau, do 

Batalhão de Infantaria. r Setores militares entendiam mesn10 que o Comando 
da 53 Região i\.Iilitar deveria estar preparado para enfrentar "elementos de quem 

se desconhecia realinente o valor bélico, mas que se julgava grandemente ar
mados".4R l\1as a questão política, segundo obra escrita por um militar, foi 
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resoh-ida "sem ncccssidade de inten'cnção armada" .4') 

l\.' esta época constituía-se numa questão debatida a prestação de ser

YiÇO militar pelos descendentes de irn.igrantes estrangeiros. ~o Exército paira
, -a o entendimento de que a passagem desses joyens pela , -ida de caserna, 
mantendo-se no mesmo contcxto cultural em que yiyiam, dc pouco cfeti,-a

mente ajudava a nacionalização, \-ista como um processo educau,-o. Enten

deu-se ser eficiente o deslocam.ento e iniciou-se o proceduTIento de j0'-ens que 
1I1gressaYam no Exército no Sul serem, de forma praticamente sistemática, 
em-iados para outras regiões do país. ;II _ \ssim, o Comando da 1" Região J\lilitar 

(sede na então Capital do país, o Rio de Janeiro) recebeu, no ano de 1939, 
c.juinhentos homens yindos da 5" Região Militar e que hm-iam ingressado no 

Exército sem saber falar o idioma português; segundo os relatos, este fato 
repetia-se anualm.ente. 

Pouco depois de instalado o Batalhão de Infantaria na cidade de 
Blum.enau, começaram aí a chegar os primeiros " sorteados" - com-ocados para 
o sen-iço militar oriundos da região do Yalc do rio I tajaí e circum-izinhanças. 
"1\"a "ida militar iriam, pela primeira yez, com-1,-er com o corpo de tropa base 
oriundo de distantes regiões brasileiras, ,-erdadeiro sustentáculo do Batalhão. 

;\fuitos dcsses recrutas eram dcsccndentes de imigrantes localizados em zonas 
rurais, não portadores do conhecimento da língua nacional. "\s entrcvistas, ao 
resgatarem o passado rc,-elam <-lue esses soldados sentiam.-se desconfortá,-eis 

no ambiente do Exército; o fato, todm-ia, nào se origina,-a de qualquer posiçào 
política, fIlas do desconhecirn.ento do idioma yernáculo que, além. da questão
problcm.a em si, coloca,Ta-os como ah-o predileto das brincadeiras e piadas da 
caserna. 

Como afirmei em outro estudo,5! n1.uitos dos confrontos e das lutas 
entre os "nacionais" - o 1'0"0 e as autoridadcs brasileiras - e os imigrantcs 

estrangeiros e seus descendentes, foram gerados por desencontros na área cul
tural. Nesse canunho de linhas trans,-crsas a questão idiomática era funda

mental, seja da forma falada, seja da forma escrita. Em relação a esse assunto, 
da análise de documentos e de entre,-istas que reconsutuem o período, confu

mam-se alguns entendimentos. 
De um lado, o nào uso do idioma português era considerado um ato 

de traição à pátria brasileira. De outro, o emprego do idioma estrangeiro (inde
pendente de c.lualquer análise política) qualifica,-a o falante - se a língua era o 
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italiano, trata,'a-se de um fascista; se o idioma era o alem.ão, estava-se diante 

de um nazista. 

O assunto elwoh'e um quadro referencial cjue pode nos ajudar a en

tender a existência, alimentada pelas autoridades gm-ernamentais e policiais, 
de UITla \'erdadeira rede de espionagem local destinada a apontar os que, ao 

falar um idioma estrangeiro ou ler (ou deter) linos nessa lingua, rompiam com 

a lei. "\ luz dos nossos tempos, os fatos parecem. tomar tons de absurdo e nos 
remontarn ao romance "1984", de Orwell, 52 no qual tudo era espionado pelas 

"teletelas". Sem igual deselwolvim.ento tecnológico, na época im-estigada por 

esta pesquisa o instrumento base era a denúncia. 
Esses tempos de guerra eram muito propícios aos delatores - luso

brasileiros e, surpresa, os próprios integrantes da etnia perseguida assumiam 
esse papel , -isando agradar as autoridades brasileiras e assim "subir na ,-ida" . 
i\lgumas ilustraçàes a seguir, capazes de representar o tipo de acontecimento, 
sempre e sempre presente nas entre,-istas. \'ejamos o diálogo a seguir: 

- i'Jaquele tempo quem falasse o alemão era preso; também os que 
cantassen1. cançàes alemàes em festas eram presos. Isso aconteceu aqui [em 
Caminho de Meio, município de lbirama], onde a comunidade toda estan 

participando de um baile quando a polícia chegou, prendeu todos os partici
pantes. :t-.Iuitos foram ainda surrados. Depois começaram a fazer perseguiçàes 
no interior das casas. I\ polícia [ainda] colocava espiàes para OUyir se dentro 

das residências eram faladas palanas em alemào. O nosso prefeito era alemão, 
ou seja, descendente, e era ele que contratava as pessoas que faziam o traba
lho de espionagem. 

- Não era a polícia que fazia esse tipo de espionagem? 
- Ollia, para dizer a , -erdade, tudo isso era arquitetado pelo Prefeito, 

ele era como o principal chefe a mandar nessa ação. O prefeito manda,-a os 

espiàes e depois a polícia chegava e levan as pessoas indicadas pelos espiàes, 

que eram presas; dependendo da acusação, o castigo era mais se\'ero. Ha,'ia 
também as reincidências ( ... ) 51 

Situaçàes paralelas, em-olvendo livros, aprendizagem e uso do idio
ma ,-ernáculo esti,-eram muito presentes no âmbito escolar, e emergem cerca
das de recordaçàes, num relato de infância ,-ivida por ,' olta de 1924, em 1\Iondaí 

(extren1.o oeste de Santa Catarina): 

No mesmo ano em que começa a colonização [da região] a empresa já 
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prmridencia a escola, e o diretor em pessoa ,Tcio empossar a Professora, que 

era a Elizabeth Raminger; ela só tinha quinze anos, mas ela soube fazer a 

escola ser importante. O nosso ensino foi logo implantado em alemào e em 

português. Nós tínhamos desde o inicio uma biblioteca pública. Lá a gente ia 
lcr, inclusi,re eu, pois era muito interessado em saber mais. Na escola tinha 

uma área que era a biblioteca, lá a gente podia pegar linos. Essa biblioteca 

passou a ser perigosa para o Estado, era UUla ameaça para a segurança do 
Brasil; por isso eles puseram fogo em todos os linos; lá nós tínhamos mais de 

dois millinos e foi tudo queimado. O alemão foi proibido e os policiais, aque
les que foram contratados como policiais, passaram a , rigiar as casas para ou
,rir se alguém falasse alemão. 54 

Como diz Nelson Werneck Sodré, na obra História militar do Bra-
sil,5s "o Estado Novo criou o hábito de todos se espionarem. e se denuncia
rem". No âmbito do GmTerno Federal ha,ria o chamado "Quadro I\ló,rel", que 

recebia as benesses de ,Tcrbas secretas e que emTohTia todas as classes e cate
gorias sociais. Erall1. os chamados "imTisÍ\reis" que tudo anota,-arn em reparti

ções, hotéis, cinclnas, escolas, hospitais, rcstaurantcs, etc.; essas inforn1.ações 
acabavam em mãos policiais. Nas entrevistas apresentadas, cujos fatos ocor
reram entre agricultores, em regiões isoladas e de ,Tida muito simples, criou-se 
o que takez se possa chamar de ' Tersão local do "Quadro Mó,rel": uma rede de 

informantes articulada, orientada (e paga) geralmente pelo Delegado e/ ou pelo 
Prefeito da localidade (lembrar que os Prefeitos eram então cargos de nomea
ção do Poder Executi'To). Essa rede de informantes, com extremo cuidado, 
cerca,ra as escolas e os professores e as denúncias formuladas abriam o calm

nho para a prisão do docente. 
Na obra Nacionalização do Vale do Itajaí, escrita pelo Capitão Rui 

Alencar Nogueira, há o relato de uma situação assim. Não fica bem claro ao 

leitor o delito cometido pelo Professor, mas o texto (que vamos transcreyer a 

seguir para não perder a originalidade da comunicação) inicia-se denunciando 
a questão idiomática e se encerra falando em nazismo: 

Chegou-nos, certa ,Tez, a denúncia de que numa escola distrital [de 
Blumenau], um professor, brasileiro nato, ministrava aulas e mantinha conver
sação com seus discípulos, sistematicamente em língua alemã. Parecia real
mente incrível que uma denúncia dessas fosse 'Terdadeira. No entanto, uma 
imrestigação procedida vinha confirmá-la inteiramente. Lá esta~:a o mestre 

se. BLU M ENAU EM CADERNOS· lil!11OXl.JI -N -R-Julho . \go'to-211i1 ! 
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Pesquisa & Pesquisadores 

aprO\'eitando a sua autoridade de orientador da jm-entude, para des,-iá-Ia do 
nrdadeiro caminho e torná-la inimiga da própria pátria. [ ... ] Que se podia 
fazer com esse homem? Que castigo m.erecia ele? Trouxemo-lo ao nosso m.eio 
[o 32° Batalhào de Infantaria]. Era alti,-o, arrogante, embora jovem. Falava 
com sobranceria e ungia não entender corretamente o português, pois respon
dia às nossas perguntas em alemão. Permaneceu ,-ários dias no quartel, dor
rnindo entre soldados, conversando com eles, trocando idéias, assistindo às 
instruções ministradas e olhando, diariamente, o mapa do BrasiL 

Perguntá,' amos-lhe sempre, qual as razões de sua atitude hostil aos 
nossos interesses. Nenhuma resposta obtínhamos. 

Tempos depois, por ordens das autoridades superiores, seguiu ele para 
a Capital FederaL Devia ajustar contas perante a justiça. Foi-se o professor 
nazista e nós continuan1.os o nosso trabalho. 56 

A partir daí nào consegui mais informações sobre os caminhos per
corridos por esse professor. Se voltou a Blumenau, não sei dizer. 

N o decorrer da presente pesquisa revelou-se muito expressiya uma 
entrevista efetuada com um morador da região oeste de Santa Catarina, cujo 
relato yai apresentado a seguir. O emre,-istado foi recruta no Sul, sendo de
pois transferido para o Rio de Janeiro onde trabalhou junto ao serviço de cen
sura do Exército. Ao que tudo indica, trata-se de um descendente de imigrante 
(no caso, alemão) considerado "de confiança". Diz-se isso porque chegou a 
ser relacionado para lutar na Itália, integrando as tropas brasileiras, nos tem
pos da Segunda Guerra MundiaL Essas circunstâncias valorizam o seu depoi
luento. 

De início, o entrevistado relata que, "indo do meio rural, chegou à 
cidade de Passo Fundo (Rio Grande do Sul) bem no começo da Guerra de 39; 
tinha sido convocado para "servir o Exército". Relembra o contexto social 
então existente em terras gaúchas quando, segundo descreve, eram promovi
dos grandes comícios com objetivo de instigarem a população de origem bra
sileira contra os imigrantes e seus descendentes: "C .) diziam-se muitas barba
ridades; que os alemàes eram bárbaros, sujos, que comiam cavalos, etc., no 
sentido de fazer a população voltar-se contra os mesmos".57 

Ao falar sobre sua vida no Exército, relata casos de prisões, repassa 

detalhes referentes aos tempos em que atuou junto à censura; enfim, relembra 

o clima então reinante na corporação militar: 
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No quartel também ocorreram atos de repressão e, principalmente, 

discriminação com os soldados de origem alemã e italiana . . '\ medida em que a 

repressão aumentava entre os ci,' is, ela também se acirrava no quartel. Qual
quer palm'ra em língua alemã era severamente punida como subversão. 

No que se refere à perseguição nos quartéis, esta não acontecia por 

parte dos altos escalões, mas sempre por chefes subalternos que faziam isso 

com prazer e, principahnente, para buscar promoção pessoaL'H 
Dito de outra forma, o texto acin1.a refere-se à função dos tenentes e 

dos sargentos,S9 especiah1.1.entc os últimos. O entreyistado declara ainda que 

dos próprios soldados de origem brasileira também partia muita agressão e 
prm'ocação, sempre dirigida aos colegas de farda de ascendência estrangeu:a. 
Como disse outro entre,'istado: 

A discriminação já começava por causa do nome e da cor, e aí os 
subalternos se apro,' eitavam disso para ofender, agredir e humilhar principal
mente. Eu particularmente não sofri perseguição no Exército, mas outros sim. 

E olha que nunca "i nenhum superior do Exército discriminar alguém, muito 
pelo contrário, eles defendiam a gente. Acho mesmo que o Getúlio Vargas 

nem imagina,'a o que se passa,'a pelos interiores do Brasil e tenho certeza que 
ele não autorizou ninguém a perseguir com maus tratos e humilhações os ale
mães e os italianos. Cio 

Agora não estamos mais ouvindo o entrevistado. Sou eu que falo, 
sobre um tema que recebe a minha reflexão há bastante tempo. Devia ser 
efeti,ramente uma situação difícil de ser "trabalhada" pelo grosso da tropa, a 
nÍ\rel intelectual e emocional; talvez poucos o conseguissem adequadamente. 

Afinal esses recrutas - os descendentes de alemães, de italianos e de japoneses 

- tinham uma imagem física e ideológica que lembrava inimigos de guerra. 
Além desses aspectos, na situação de quartel, o idioma vernáculo funcionava 
como a mais expressi,ra encarnação da brasilidade; súnbolo problema para os 

recrutas que não dominavam o idioma português. Daí desejarem aprendê-lo 
antes de , 'estir a farda. Cria-se assim uma articulacào entre a Escola e o Exér-, 
CltO. 

Esse assunto aflorou em entreyista realizada na cidade de Campinas 

(estado de São Paulo), com um antigo professor de escola pública estadual; 
um dos primeiros que, com objeti,ros nacionalizadores, assumiu o ensino em 

Ribeirão Wunderwald, então zona bem rural do yale do rio do Testo. 
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Encontramo-lo na posição de Procurador do Estado de São Paulo, e'Tidente
mente já aposentado. 

Recorda,'a-se bem de tudo e as análises vinham acompanhadas de 

observações perspicazes. Como era a "ida na região, o trabalho, o lazer? Não 
hm'ia a prática de esportes. O exercício físico era o cabo da enxada, "dando 

duro" a semana inteira, maIo dia clarea,'a. Trabalha'Ta a família toda e mesmo 

as crianças em idade escolar. r-las, de modo algum., a escola era abandonada: e 
os produtos agrícolas, plantados pelos pais, ajudavam a manter o n1.estre-esco

la e sua fanúlia. Aos domingos tudo muda,'a. Os colonos vestiam as roupas de 
passeio e os mais jovens saíam de bicicleta pelas estradas de terra; as famílias, 
gerahnente numerosas, faziam os seus passeios em carroças - forma de trans 
portar todos. O entrevistado lecionou na região por ' Tolta dos anos 40 e ele 
lembra que era procurado por jovens e homens feitos que lhe pediam aulas 
particulares do idioma português que ele, assim relata: 

Foram moços de quinze a trinta anos ou maIS, que queriam se nacio

nalizar. Então eles me procuravam para eu dar alguma base [de conhecimento 
do idioma português] para eles poderem se locomover melhor; e porque eles 

eram recrutados para o serviço militar, e [como] não sabiam se expressar, en
tão eles recebiam as maiores ofensas, de estilo hilariante, como de deboche. 
Eram considerados não patriotas ou não brasileiros, caipiras " ', vamos dizer, 
caipiras alemães, né? Então eles sentiam isso aí; mas, no entanto, eram rigoro
samente disciplinados e orgulhosos de serem soldados, soldados brasileiros.61 

E o nosso entrevistado continua. O pessoal da região adorava músi
ca, especialmente bandas; e os bailes de fim de semana eram uma tradição. 
Não só nessa região mas onde houvesse colonização germânica. E nesse evento 

penetrou a nacionalização, como se observa em entre,'ista sobre fatos ocorri
dos na região oeste de Santa Catarina (quase fronteira com a Argentina): 

Naquela época não tinha salão [de baile], a gente fazia os bailes nas 

casas. E lá eles [a polícia] vinham e se planta\Tam; e ficavam observando tudo 
e tinham que ser tratados como autoridades: mas isso nem era [mais] diverti

mento - eles ficavam lá com seu revólver enorme. Naquele tempo a gente 
vi,'ia abandonado noite e dia, sempre com medo.G1 

E fica-se pensando: como se deu a nacionalização na vida cotidiana 
de distantes escolas rurais? Acredito que os trechos de entrevistas, apresenta
dos a seguir, fazem os fatos falar. Recordando a infância em zona colonial, 
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quando estuda,'a e trabalha,Ta numa loja (a "venda"), foi relatado de suas tare
fas de trabalho e de sua ,Tida de estudos: 

E todo o dia eu ia juntar o leite na colônia, todo dia, e não podia falar 
alemão. O meu patrão tinha loja e fábrica também; ele fazia queijo. Aí eu 
,' inha bem cedo para guardar o queijo, bem fresquinho, nas prateleiras, e ele 
ficaya em cima, [insistindo] dizendo: tu não fala!. .. E lá na escola [eu] pegava 
as coisas que o freguês n1.anda,'a trazer. l\Ias quando cheguei na escola o pro
fessor foi preso porque tinha dito "hald", quer dizer "pare". Aí a escola ficou 
fechada por três dias e nós ficamos SelTl aula. Depois ele [o professor] ,' oltou, 
mas com muito medo e ele disse: "olha, a agulha está em cima da mesa, se 
, 'ocês falarem alguma coisa eu costuro a boca! E nós aí, a fazer o senTiço 
lescolar] sem abrir a boca ... Não era o barulho que tem hoje na aula, já tinha 
ordem [antes] , mas aí não podia falar! E ele tinha muito medo. (" 

E continua o entrevistado: 
Na escola depois nós conseguimos um lino, era bem grande, e tinha 

todas as palanas que a gente mais usaya, e ali esta,Ta escrito em alemão e do 
lado en1. português. Assim fomos aprendendo a falar e a entender o portugu
ês64 

Analisando o assunto que ,Tem sendo tratado, agora sob diferente 
pcrspecti,'a, registra-se que há fortes indicadores de que a política de naciona
lização endossada pelo Governo brasileiro, implantada no decorrer dos tem
pos da Segunda Guerra Mundial, desenvokeu-se articuladamente com o Go
yerno norte-americano, então parceiro internacional, aliado na guerra; mas este 
é apenas um registro para possíyel aprofundamento em outra ocasião. 

O alunado da escola de nacionalização, por certo, indi,'idualmente 
pagou ele,Tados custos psico-emocionais por ter , ' iyido uma conflitante 
ambi,'alência cultural - ser brasileiro e ser descendente de irnigrante estrangei
ro. Mas, em termos sociais desempenhou um irnportante papel integrador, seja 
nas relações com o seu mundo familiar, seja como gerações de alunos que 
conseguiram alargar, ampliar e estabelecer a um l1Í,' elmais compreensível, as 
relações entre o mundo isolado do imigrante (fala -se do imigrante de zona 
rural) e a sociedade mais ampla, a nacional. 

A escola de nacionalização foi objeto das reflexões de João Roberto 
l\Ioreira, ao analisar o ensino catarinense daqueles tempos. O trecho a seguir, 
que é colocado à guisa de conclusão, é muito ilustratiyo de tudo que "em 
sendo enfocado. É importante e cientifico no sentido de que, mediante o que 
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Florestan Fernandes chama de "empírico reconstruído", resgata adequadamente 
situações que envokem um emaranhado de relações sociais; parece até poéti
co e fica no ar a indagação sobre que ligações haverá entre ciência e poesia? 
1\las o que cabe agora para encaminhar disciplinadamente o presente estudo é 
ouvir João Roberto 1\loreira falando sobre o papel desempenhado pela escola 
de nacionalização então implantada: 

.A primeira "\' ista, quem do Norte fosse ao Sul, diria nào ser aquilo 
Brasil, mas apenas pro"\'íncia russa ou germânica. E ntretanto, o brasileiro do 
N orte, que chorava a desbrasilidade do Sul, teria n o tado, quando seu "fordinho" 
parava na es trada de macadame e esburacada e ele apea"\' a para pedir água ou 
comprar frutas na chacrinha da beira, que o alemãozil1ho ou o russinho, nasci
dos ali, já traduziam o pedido do "\'iajante para o pai, e deste para aquele, numa 
língua meio arrastada ainda, mas já dum tom semelhante ao do caboclinho, 
seu colega de escola. Naquele pequeno filho de estrangeiro, de olhos aZ1.Jlados 
e cabelos loiros com o a flor do milhal plantado pelas mãos calos as de seus 
pais, fora conseguido já uma conquista a mais da inteligência e da escola .r.5 

NOTAS DE FIM 
1 \ I ~'::ico1a Nooual da Cap1t;\!. ul:\'iJo :i Sll~ lucallzacào, era lambc.:!TI conheclua como I.~cola [\.ormal Ja Praca Ja Repúbhca. Postef10r
ml:l1rC, passou a su ul:l1ommada I ~scola Normal Car.:taoo U1..' ("ampos . 
.! Rangd Pr.::-tnna lá foi chamaJo de <to cJucauo! CSyU<.'C1UO". ( f IIII~'. J )( )RI", r.lan ;\ J .lICIa Spt.:llo. Fmrr:iscn Ran:Jà Pest::ãE.: lornah:-.Ll. 
políl1CO, educador São P<lulo. LSP, 1 tJHú. p. 2-(1. ~1imco. (1"<. .... 1: uc uouro ríllTIt:nto). 
_l() pcnsílrncnro peuagúp;1co ue CiH:m!1() {.k: Campo.:> C: tríltaUO Oi!. obra RI ~IS \- II.II(), (~ascmlm. Rácrrra rEPublicarn. cb EnSi.rn plbl:im 
~: fnsc de 11nptant:l.cão 1 H90 1H96. São Paulo: PL'C lk Sào Paulo, 1974. p. 69-95. :-'l nTIeo. (re5e de uoutorall1ento). 
~ I~m a~suntos dt.:ell ... 1l1o, a a~rm\çà() naCional nào s'.: utngta mats :lOs "pai~es auiantauos uo munuo", como ocorna no séc. >-:IX. \final, 
ha\·ta agorí\ a I ~sc()la "\onTIal ua C:aptral d(1 estau() de São Paul,), yuc ... e t< ,mara () mais l1nportante ccnrro Jeutcauo à PedagogJa, cfetuanuo 
cSluJ(.)S e n.:ah7anuo t • .'xpcnnlcntC):-;. 

~ O enstno catar111cnse fOI rcorpn1/auo por ()re!'rcs GUUTI:lràcs I'\essa obra euucall\"a pi se encontra cbrn uma poliuca UC aS~tmllaçà() 
cultural UOS Imlf.,'"rnntcs e'·arangeiro ... (c UI.: "il.·US ut .. cl.:nuentcs), tneuiantl: a nó.o Jíl cscolíl pLlbhca. p;ua míll0rcs 1I1formílçôe!. n.:r I·JORI. 
l\elJe .\Imclua. ~ d3. e,;olu;ão cb B1Sirn p.jbliCl): t.:I1<.;1I10 públlCO e política uc as"1I11i1adn culrural no e~aílJo Je Sanm Caran na 
nos rcríoJ()~ I mpc.:rial L Republicnnu. 2" eu. re\, Horianópol!s, LdHora da L FSC & Secrttana da I :'ducado, 1 CJ91. l .... Sp. 
I'S:\N'j' -\ C.Yl·.\Rlt...:\.\n. 1° da lei n" óH9, de 11 de ourubro ue 19t16, l.juc pro\·jJencta sobn.: a in::;trucã() públlGl mUI1IClpal. 
() (Cnno «clIfliculo" (,!~tá ::-t.:ndo l."lw.:ndtúo como "o conjunto da::- ilt1ndaoes nucleares Ol:"l:I1\·ohiua~ pela t'scoln" cr S.\VI .\1'\ I,DemcryaL 

() en~tnO báSICO e o proct.:!'so ue uemocrau/ac:lo oa socleuaue bra'>tlelra Jn: Revista Arxi? São Paulo, 4(7):1 1. 19X4 . 
... Programa OOS f.,'1'UpOS escolarc!' c escola ... Isoladas uo t~tacJo de Santa Calanna, apro\·ado l' mandauo obscnar pdu c...h.:crclO n\' 5",7 de 22 
ue abol de 1911 1'lonan"r"I", (;ab Tlr J'O l)", 1911. 1'.14 
'I P.\RJ(. Rubcn L. Ipm/\\I LLEi\rS, 1-:111í1 10. A a:ulblração Cbs alarães ro Bra:il.. c .. tudo <ln tropolót-,'1co UOS tm1h'TílIHt:S alemães c seu:. 
uescemJentc!' no BraSIl. São Paulo, l\acional, 1946. p.24. 
"'\NTL·Nl.\, I kl:iJi" César C;onçahes. A i.nstru:;ão pJblica ro estadJ cE São Rrulo: a reforma ue 19211 Sõo Paulo, I·aculdade de 
I .Jucação da L'SI', s.d 1'.135. 

1I () estudo pOl.ll' ser aprufum.ladu na segutn lt: obra: N.\GLE,.Iorgc. El::ilCação e scx:ie::1a:::E re Prirreira REpJblica. Rtimprcssào. São 
Paulo, I J>L"; RIO de: Janeiro, 1 'undacào I\ílclonal do ~latenaJ Escolar, 19 .... 6. pr.95. 124. (2" parte). 
"T. \N L"Rl, I.<:onor illada. O ensiro ronral ro estadJ cE São Pal1o: 1 H91'-1931i. São Paulo, \-aculdaue Je J:ducaçao Ja L·SI', 1979. 1'.55. 
13 ;\ZI~~\'EDO, I'crnanuo c...k:. Ao.llb.Iral:rasiJeira 4" eJ. n':\'lsm t..: ampllaua ~ào Paulo, i\Idhor:\mcntos, 1964. p.65t. 
H Redator uo !\faniti.:stl) UOS Pioneiros da I ~ducaçào Noya de 1932, pr(;~ldl.·n[e da Associaç?to Brílsileira dl' l.ducn.ção, utretor da I nstrucã() 

Pública UO DI~lnlO h".:dcral, Secrl.'lário de I :úucíl.cão do mul1tcíplO de: São Paulo, Secrerário da Educação Jo l'stado de São Paulo, 
funuaJor ua L"nt\l:r!-tdade de São Paulo, úlrctor da 1·'acuIJaut.; de [,tlosofía, Ciência3 e I.crra~ dessa L ni\-e rslúmk, rn:~idc...'nl(, Ja Socil'úaoc 

Brastleira de.: Sociologia, membro da .\cade.:mia Bra:-.tleira uc Letras 
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I \J .. \11 11) \ J l 'I ( ) R, \. A es::::nla pitarEs::a. e o..rt::n:s €5tl.rl:s. Ru) tll:.1 ;'InCIf(I, !\ Itnl~h.:f1( I da (':uucacàt J L" (.ullura; I n~tltuLO '\: <leu mal de 
I ,,,tud()~ Pl'lbg('I~cos, llJó6. rr. 2()1~4 
!('SI,]l\TI.:"J-L·S,Ru:-ardo \nr(lT1JOStha. O Bra;ild:Cttúlio Va:-gêSeafa-nac;ão cbs Blcx:..us, !!)?II) 11)4:!;{)proct.:~~oJ()l:nYoklmLnto 

br;1~lkllo 1l;l SL'gumb (;Ut.:rr;l :\ lumjlal, Sà() PaLllo. I '.dltl Ira "'aCIona!; Bra"íha, 1.:\ J", j'undac:lo:-"; ae!f lI1al Pn")- \!t:rnúflíl, 11)gS. ]1.)116. 

I·I< >R I. '-e,ue . \Imel<b ( )p Clt p.1211. 
- 'o :'1110 d\: 1918, l'!TI l!llCttll1\"a yw.: gcrallm.:ntl' l' con"'ldl.:rada fitmd:t, o (lO\"Lrn'j fi.:Jl ra! Fi mand:1f;\ fl:char t:<.,cob ... "ah.:mà,," 111) ~ul t' 

~Ub\f.:l1clfm;1ra (j Clbl1l0 pnmâno l1l:"'::'LS L'':;t;:l.JOS. 

\s fi.,1.1n"H . .:" Jlp!om:illcls do Hra ... il com O~ pa;!->l:s do ''l:L'\o''11:1s ... arn.m rI/r dl\ u· ... ;t ... t:tapa,,: un::?H dL' li1I1I.:!r(1 Jl 1\)4.2, () Bra,iJ rompI.: rdae{)(,:~ 

J'p!<>m:l.HelS l' CIJl11l'fCl:1.1' com:l. \kmíll1ha,;1 ltall:. I.: n larílO. l,m ") I dL agoslo Jl' 11)4~,1) Bra"'ll JL·claf:-t SI.: "L"111 e ... l:1.J() Je J.,'Ul'ífa" COl1lr:\ 

J \kmanha L' ;1 I t;'i!t:1, 

,I H( m(;1 :~ 1·11 .llt). ~1J....(J11. ESta:b e mili~' as po!tclas 1111hurl'" C(lI11I) apardhq ... repn.:s"'I\O' dc I .'.;rado. 1'111f1;l1lor(lh~, L I'~( ., II)~{I). 

256pp. \11111l'(J, (l"t.'!-l: LiL- di iU lflf:1.!l1UlI11) 

21 })( ), \T( ), I k'rn:1111 Cbl~ V i.so::n::"e cE PrrtDS2g...zro: pnl1ll' entre Jua~ cultU1":\', I X-:-}{· I \)').1. \;\0 Pall!p. I .mprL,a da..; \ rtl' .... 11)1):). 

I' I I 
'\:1. ()bra L·'<..:nl:1 pr1r um 11lll"t-.'Tal1tl' di) l"\I.:fClt'l lI1C(Intf;1 SI.. í1 JL"cnc:il) Jl' uma \"I~lt:1.lI1l'sl~rada L·fl"lllaJ:ll'ITI tin, Lk IY)-, l1a Escola 

Alemã dI.: (,unttba. \I-':l1ldo a const:ltil.cao dI.: dL"nll1lcla~: "I "'L" lá el1traram los O1llttan.:sl \·at-.~menrL" CUlln:I1Cldo ... dl: LIUl: mílm pfV';L"I1Clilr 

;u.jul:ks r:ltos Idl.:l1ul1cli'H..los!. H'fdildl:trílI111.:ntL" Illlprl.:s"'101lados \"flllafam, com íl (on ... t:l.taC:lO :lb ... fJlu til J;l denÚI1Cl:1.. 'a Escola Alarã ILHjO 

e.:ra :l.km;lO, JL" ... Jl: n nome i.:'CfllIl I1j1S pafnll"s, no.; yu.ldflJS yUL ft.:pl"i.:'t:nl:l\"am rer"lln:lJ~L'I1~, p:lIsagi.:n" I.: CeT1:1S hi"I('lflC:\" alemãs, IIS pfoft: ... 

... ' 1 f L" alcm~l"' ()u Ji.: Il1"1gLT11, as aula' ltUL' U:lm ldda ... T1111l1"lf:1d;l!- em aILm:l.(). 11:- pfft,l.rrama, lk L"fl'1I1f) Igu:11 iHI :1pnn .1Jt) na \km;1.nha, II 

rL"t~lmL D(o!:tr.:l dISClpl1tl:l,/1 T11l"llldn I..k cducac?tll fislC;l' Cf. BI n 11.1,.\1. Ilug' Va1..ecb lcajai ptrlUd;l' dl Cl\t"11l11. RIlI di.: Januro, 

UH. ira lll .. e ( )1\ mplO, 11).)1). }l. 1 S. 

luem r. 11 
j \ l::-,cola 1Il'tnj, lU '''I..' 1.:111<1') ;; rua da { )hnda n" ·Ui l" ~X L' r:l.'''OU :1 'L"I cllnhl:oJa como ";1 c",cllb da ,'lIn dn ()11lldn" () ,,:tIo I" :tn .. jllHUII11ICO 

J;l c.:dl fic:tc:i" Jt:mnn"tfl lU se.: j1'.1 St'r tlt:\ h.bmUHL" 11 Imh:tda. p;l'salld. I ;\ II1tl.:gI":lf ( pall"1ml"I1H) cultufal da Cidade tIL S:i, I P:llIl, I. Llu:lndo 

ti L~(:1.bdl"cl1nl'T1lo L",colar 1t\\Il ... fl.l'1u .... 1... paLlllutrn l'IC1I 1'11) oc"rrl.·u n,) an!) de I'T4, st:ndo l.jUL a antiga Escola Alatã l'IH;;!) 1~ 'I.: 

dUlIHllll1í\\":l CblÉgio Visc:crr::e ce B:Jrto Seguro, 

i Po,tef10nnl.:nLl', t: cn:lJII () C:olét-."o BC1,dL'I1"U' \lcnu! I 

( 1·.SS:1 ~upl.:nl1tL"11dt·I1CI:1 rOl cnaJa pdn Ju:rL'[1l n" 11 121-: JL' ~ Je junho dL I '}-\-II, LIUL' CrtOl1 no\"o ..... L!tlrc ... : I \ a Delc~rj1cla j""pl.:cl:l]I/;lda LlI..

( )rJi.:1ll PolítIca L" S()cl:ll~ 2) o :-;L"f\ ico Si.:CfUo. 

() dlfuor na I) pf'lr (;ust;1\() \dol!"!) II/leh \ ...... U111IU II cnrg.o II l>r (ll:nÚIO dL' \11l1ud:1. :\!OUf:l, :lI1te ... dlfl"tllr do (;II1:i~IO Ih:bIIL"lro· 

\km~o. 

~.; \ I • .ltrl.:cãll da L· ... c"l" aJotou, para a dlspl:I1 ... :-t do ... pr()tl.- ..... url.· ... de naclll1ubJaJt' ak-nü, (nt~'fI()S I..IUL" InJlca\':ml 00.; yUI' tinhnm mennfl'S 

rCSr(ln~ablhdilJn. rílmilt.1fL"s I.: nUls ág·tJ d01l1;l1Io do IdlOllU pl)rru,l,'1.J~·s. 

\ l.!t-m )1l111lilC:lI' fI II Ullla h\HnLl1;,gun a I r,1110,0 I \d, li fi 1 dI.. .. \·arnh.t,l:l.:ll. h'Sll In:lt!()f bCl'llu f., dt· ,1f1gUll gl..-rm~l1lCa . 

. , \I\RI T, I.nuudlll<l ,It- 1/,1111 \1.:-11 .ID \1 L '- IOR. \ A ES:Xlla pi.tores:a e atr'OG est:u::b;. R,,, Je.lOl1l1fo. \11 :C, I ')(,(L p.25('. 
'1 l'ora1l1 prL'sos L"11t:1.0 () [)lfUl)f T~crlJ(.:(), ProfL'''''llf (;LI'U\"tl \Jldfll J Inch. L' ITI:U ... 11ll.!L d()Cel1(( .. ·'; L':--.te ... fflfam brL'u hbc.:rtíldos L' í\ 

'iI\lJIc:1.11c1a PL'fdL"u (l sUltldCl pfaS I) })m:lllr'l l.:el1lc\1 fak-ú'u na pn:--.~() . 

• DL' micH'. \lmL",JaJunll)f rOI C011\IJ:lJIl pelo cOll,dho diretor p:lra a""U1TIlf;\ J1fL"c:ltl gU:lI do rnstiruto vi.scx:rde cE fbrto Se:;Juro 
"'L"ndn,lhL" g:1l":l11l1da tlltufa ltbtrdade tle ac:1.n. \ 1'O""L" dá "'1..' Ul11U1ho dL' 11)~2. () ~"U\"l'm() bf:l~lklfO 'Olltdl fic:l a "ttu:tC:\(I dI.: \lmuda.1 tl11l0( 

.10, etn Julhll de 194\ notne.:;Í lo pafa 'lJI11I1lI:-<fraJor dt:~S;l L"~C(\\;l 
.1 l)( ), \T(), J krn-:1[11 ( )p. cn. p,6~. 

q !\I( n'\, (':-trlos (~utllH.:nnL·. Td:n1cgia d3. OJltura h:asileiIa 11).1.) 11)--\-; rll11lt)~ dt' p:-tfllJ:t rj1fa uma ft:\"!"::10 Iw.lf'mc:\ ()" nl. S:i'l P:ll!ln, 
\tlca, 11)1)(1. p.-S 

" \I.~ILI\) \.ll i'-IOR. \ Op. Clt. 1'.2(,5. 
;.. I blJI.:I11, p.2-2 

l' I biJI.:111 , r.2~:1, 

\~ Ibu.klll. r 2-2· ). 

" O pfofessur \ImL'ILb .lUlltOf rL'nnanl.:ci.:u 11:1. dtn.:do LI!) Instib.Ito Vi.sr:n::e cE ~ S3;:luro :ltL" 15 dI.: 1unho dI..' 11)44, ;tr:1.~raI1Jo·"'l' 
CL'rcadt) rdn rc"pt.:l(O Jes'ia c01l1ulltl.hl.k· c,colaf. :-\:-t bruT alnl:UC\o LluL' L'nrão prllfL'f1ll, Jt:rL'mku ti lllOlllO programa Llut:, \'~r\t):. anos 

:tntt:s, t:nJo ... ";lfa como Dl rt:t/)r de 1'~m.111() paUh'l:l, ;1.( I dtrlg1f "1." :lI) pn )(L"S" lfauo rarucubr lapOlll:s: <C( ) lJi.:al.l.jue h:t \ c.:111():--. JL" :l1l11glf, 1.: Llul' 

s()brl.: t. Ilb :-t supu' fio!: di) I~rast! "i') l.11e( mlreml )'. lla:- I."SCO da' pnmân:ls. tlll:"trL'S de I1:lC11 )t1 ,\1 ld:-tdi.: hra,ilell":1. P. lI" L:lltIUílt1t() "'11l11(J ... I )bnf,'i1d()~ 

a (r3n"'I.L.'11" () rais 11:\0 pnui.: íllllJa CI1JIICílf L""'cula ..... ua, l:mlod" .. o ... pOl1!o, un ~UL:;"\' cnallC;b reclamam ulucacao. ~Ia ... , ol1di.: LIUI.:1 \..jUC 

SI.: m:-:takm :-ts I.:scolas r:lrttcularl.:s, dl'n:m i.:,,(a ... <,ub"r ... ltnar,'L' à onL"l1tl.c:l.o naclol1:ll 1..' cooperaf 11a fc Irm:-tc:l.o do ~1'I1n111l.·nr() pâtf1C1 br:-t,,1 

I",,," U. \'-L· \RIO\)OISI \I)()I)I S.\OI'\lI.O \110 1~'(l.p.-lI') 
• \1.\11.11) \ILI\IOR. \.( )p. Clt. p.2('.1. 
I( I bidun, p.2óR. 

~.: IbldL11. p . .251). 
~\ Ib,Jt'm, p.2()2 

~ \ d/,."I1C1I11111:1C;\0 mudou 110 tempo, 100clillml.:nri.: L'f:l )~" B:lralhàll dt· LacaJorn (BC,.. 
h \ \SU l:\CLl.I.0\Jmi· I\lwa Je. 1/,1II/1l1.1111.I \1. II1Ign 0I' (11 p.'-i. 
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·'1\1 1111.1 \l.llu.~". ()r. C1tr·1~? 
~ () (,:1.P;I;'1I1 RUI \ll..'ncar '\,:flgU(:tra, ljlll' ;1.c,)lnranh~)u lOJa ,1 1I1~{alilcà(J UO 12" Ihl:1.lha/) UI..' Infanriln:1. 11'1 cHJadl..' dl' l3Iuml'nau, a~~lIn 

JI..'\(fI.:\l ;b rd;1(cks UO I ::\~rcl[() com a c(unu11Iuadl: local "'Juanuo :\1nda ">1..' :1.ch'1\':1. un con ... truCfh) li I..luarri..:1 dn 12" 11(.. [Hat:llhàll lk 

(.acaJIH"l'sl, 1111 !xuno uo (;arclil. apnlq:ltí!.\-aml)" lOdi\\ as IJI')()rtU11IJt1Ul:!'- p:lra um" pail.:slra (Im1 aLlul..'b gemI..' ua ClfCUm"l/lOhanca, na 

m.11'·'níl dl.' dl:"'cL'T1l1~ncl:1 {Cura1 ãs n.':/t..:\ til: ~.Iunl():l Cl'fca dI..' ar:lll1t.: fnrp:1.JII '-IUl \C]1;1f:1.\:1. li.., IL rfl;IlO\ Jo ""n1\tLTlO do I :xC:rclto. ( . .) (h 
garl)ll)\ Lk''1c:dcI '''', IllUlto ako .. l: tlt.: facl:s fi IsaJas, cabelo )s li )un) ... l' 111110\ a/UI ... t: \ 1\'j'1II..'S, cn iiadll'l (:m 1-.,.,.0-':"0\ car'u Ih . .:", paS\a\"~ltll c~k:rL'~ pnn 

.1 c~c()ln, 111:1" ~cmpn .. nl~ t.:"racIOna\am, rara, na ~ll;l cuno!:'>IJ:lJc 11lfanul ob ... ef\:1fUn n '"IUL ~l: f:l/l;1 ~IUlr<l:- \l:/t:" WmbelTl a ... mOGI'" do 
rCn'\llLln~ rUfíll, ... t.:ntad:1::. nas ... uns carroeas, n:1~ "luíll" \ 1I1h,11n \ endcr h(jrLlllC,ls ou fru ta ... , d(1 l11t.::-1ll11 TnfJd() ali para\ ílllle !lcm'aITI (llhandtl 

;11l1Icn"'ld"de dll ';l:nlç(), SUTgta, l1uase "'l:ITIprl:, uma palc.., ... tra cntn.; (I ... Clrcun';{;lnrl-S. p,lle"lfa YUI,: ná() ultt.:ndi:llTIo" rl)T "'l:f l:T11 akm:ü). 

I 11lnt.-',W:l, !Uh :lLjmh IJb!:'>t.:f\:lc:1.() CnnllnU:lJ,l (~lJl' pt.:n ... :lnil allucla gLl1tC~ (2m: andana pcln cllKC:l daLjudl: P0\'(I a n.,:spl.~HfJ da CO!lqruc:\t I 

JIJ noss" (2uartc.:I? (.( "-..()( ~L' I-:JR.\, RUI \kncar. N:cicnalização cb Valecb Itajaí. Rio dt.: !anl'Jrl). :\(Im ... lcnn oa (;ul:rra, 1 <)-t-, p_};g 1), 
~'BI 1'111.1 \1. 1 IlIgll_ ()p_ Clt. p_-+ 

~" Ibllkm, 1".5. 
o,. (,11m ,I ((Irn,: IUCHIIl:lll/:lC;l() tmpbnrad,l em [(Idl) fi Sul di) pai ... IH) dl:(tlrrt.:r d:. dL'caJ,1 dI..' I.luan.:llta, tI a.;pCcnl lJHJJ11:lliC() delxn dl' "'L'f 

unu '"luo,tàll pn Ibluna nos !n()ldcs t.:m yUl: Cf;1, ma.., ((111 ti 11 UI lU ()CIIrrL'l1l..!tI :l prátlCl milttaT dL' ,c)kbJII ... dll SUllfl:t11 prL· ... tar ... I..'l'\ ICI) militar 

lU capllal Ja Rl:públlCíl_ .\ paTt1T Jo ... an()~ CIlH.j1.iL'ma l' Jl.:cld,l de ... t.::'!'1..'11l<1 o!:'> rL'C1"ut'j1", do Sul, com ~I.:U firo b~,,!co dL JL'...cl.:ndt.:tHt: ... tiL' 

L'Ufllpt.:U gL'falmt.:lltc illm". robll~to ... I.: cbros " CO"lUm;1\':l111 Sl'I' JC:"Ig-Jli1uo ... P,Uí1 () lhla.lh;l(j ua Cuarda Pn,:"'ilknClal ou rara oUlra", 

ulllJ;Jdc~ con"IJl:ril(h~ dI.' L'lttc, num t1ro de n:prl.:"'l:ntilcáo 1I.ko1út-.'1ca do raí~ capa/ de: n.'\Tlar ,b conlralhcún du 1·.stílJo-:\acào. \.:. t: fáCil 

lt11a,l-..'1n:lr POflILH.', p;ts~ara!n popuhlrrncntL' il ... cr conhl'cH..Icl.., como "o Bíllalh;lo Jos C:;Il;lfIna~" 

~J 1 I ( )J{!, :"\C:lLlc: \11l1ud;'l Rumo ... do t1:lClOllaltsmo bra"'llclro no:- tcmpus da Segunda Cucrra i\lunJiaL o "nacill11al" l.':1s 1TI1l10naS ~trl1cas 

1I111n1,l,'i\"" In N3:.tJ..n:eza, história e a..UbJra l\,rto \k.!--.'TL:_ I"dlrllril da Lnl\ l..'f~IJalk. p. 111 1 +--t-. 
. ()l{\\ I-.Li.,C;.19P4.16::1I.,t.I.SàoPaulo,!\acHlllal,19H.'" 

;\ l.nll'l.:\I ... 1:1 n.:;,ll/aJ;\ nalocahJaJc de CaTl1l11h\) dc \11.:\(1, mllOlcíplO dI..' Ibll'ama (S(~), 1..'T11 '27 dI.: dL'/L'mbro dL' 1991 

.-1 I .1ll1'l.:\ l ... m rL'ahzada na CldadL' Jc I\lnnJaí (S(), c:m 12 dc fL'\erclro dt.· 1992. 

:'~S( )I)RI~, ~dSCJll \\ -l:mcd .. H:i.S:ária militar cb Br"a:il RIO t.k Janc.:lro I ,d!rnra Ci\lll/aclo Bra ... t!clfa. 11)()S p.2-;I), 
'!\O(;UJR.\.RlI1 \kncarOr.CIl.r.-1 2. 
~. I ,ntt'l'\I ... ta n.:all/ad::a na cH.iade de Sào Carlos (Se), 1..'111 1unhO dl: 1992. 

Idun 
,., () L'l1tTI.:\'l ... tat.l() cuntou tu [ldl) conhccJn1L:l1to Jc yuc dL'\luc.) a() modo como ~e rdaClOIlí\r:lIl1 com U~ soldados bra..,i1t.:lfC):o. dCSCL'l1dcntc ... 

lk I.· ... trangclfo ... , dOI ... tl:llc.:nrcs foram 1ulg;lJf)~ l' um sargl:llto fil1 conJl'nado l' prl:so por tnma dia .... 

j~' I :llrrL'\-\Qa realizada na clJaUL' Llc.:: lbtrama (SC), ctn abnl ue 199.1, 

fil I-.nrrl'\-",ta fL"aluaua un Cí\mptn:L<;, c:-tado lk S;lO Paulo, ctn "'l:lc.:mbro LiI.: 1991. 
6: I '.nl re\l ... ta n.:a1l/ada na rq..,rião oestc dc Santa Caranl1a. cm Julho Je 1992. 
I,; ! '.l1lt't:\"Ista rCílll/ada CITl I\lnnJaí) e.:stnJo \,k Santtl Camrina, I.:tn abnl de.: 1993. 

M ldl:111 

" ~I( lRl .IR \,Joiiu Roberto. A roração an Sta. ca tar:ira. R,O Je Janeml. t"U:, I N 1:1', 1 ~54, r,l 1(" 1111rr. 
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Entrevistas 

História de Vida 
Edith Sophia 
Eimer 

ENTREVISTADORA : 

MA RIA IRENE 
BERTOLDI 

óó 

El7tre aJ dilleJ:rCi.l:(ollleJ' IItili::;adaspelos bis/oriadores a 
mll/}IJÚta tI 11171 dos remnos tIIlxil/adores 110 Proce,Lí'O de cOllJimrCio 
dI' 11177 trabalho de pe.rqllisa. E,r/ll.\' 11JeJl1Órimgraliados, 11111a Ilez 
traJlJ(rllm, fornam-,re 11177 domllleJIlo, poi.> ri'liela17J:pemtlI12C'lIloJ, 
lel1lbn//l(ClJ l lúlelláadas, oJJiJtidas 011 olfl'idaJpe/o alltor desta 1'0:::; 

;'\'eJ/e e,rpa(o aberto para regúlrarfa/oJ l1arradospor 
pl'l:l'OlltlgetlJ cOl/lel72porcl/1eoJ Ira::;:.ellloJ para o leitor a I-Iúlória de 
Ilida de Edilh S qf1Jia EÚJm~ 

E,r/a seI/hora, 1/017101111'11/0 des/a m!//}Iúta COII/mia COI7l 
6-/. (,fI/OS ejói reali::;:.ada el1l 8 de llIaio de 1989, J\'osâda el11 3 de 
ClgoJ/o de 1925 em BIIIlJlmall,jilIJCI de jlC11tl1tl Kn~gerEi/J'lere do 
alelllclo eomeráal1/e e (ol/fei/eiro ,,1I/i'ed Eil1la: Frl'qiiwtoll o 
jardilll de I'!fallcia 110 Colégio Sagradtl Familia"fe;;:. seJ/J I'J/ltdoJ 
IInte I7?eS//10 edl/ca/1dário. Ti/1/Jajáálidade 110 e.r1lldo de lil/gllaJ. EI-
laJiajlllelltell/wte o alemào,fralldJ I' o por/I(~/Ie:r. 

SlIa prillJeira e:\periélláa prqji.l:l'iollaljóljltl/to ao (0/1-

,mltólio do qjtall7lologúta DI: _ ·1rlJlillio TeJllareJ, (01710 el!/érmeira. 
/ljl//il'/lllldejói marcada pela 11 Glfl'rra i\Il//ldial, a qllal trol/xe 
(o IIJeqiielll'lclJ para a sl/ajál7lília qm es/am de malas prolltas para 
re.l'idir IICl /llel7lall/Ja e /Ja/lia IJetldido todo.!' 0.1' JWS bWJ, j~)os aI/os 
50 tralls/er"l reúdêllúa para o Rio de jalleiro e de Icí re!omOllllO 
filiai dos allos 70. TraballlOl/ 110 j' 1rq/l//IO f liJlóri(O.JoJé f"erreira 
da Sillia (01720 tradutora (1983-92). J'\leste loral traduzill vários 
artigoJ do.r.Jomaú BII/lJJe/lClller Zeitlll(g e Der [717/laldsúote. 1\-l//i-
/OJjÓrcllll publicados /lesta reliúta. / '10 apoJeJI/ar-Je, selll deixar 
IJerdeiroJ 011 parmteJprá:;..,il11os, pm:rol/ a rl'Jidir lIú CaJa S Cio SillleCio, 
lii/ldo a láleeer em 12 de aúril deste CIIIO. 

Ao p//blicar e,fta eJ//relil~r/(/ o Arq//úJO HiJtórico jOJé 
I~'rreira da Silm preJla a Jlla /Jol11e/lílgem a ('.rta Úl/l172C11C//le/IJe qm 

} I::;' parte da /JútÓl7tl da cidade. _,1111w/la/ói reali;;:.ada pela C/Lodê-
mim do C/mo de CiêllciaJ S ociaú l\1aria J reJIl' Bel10ldi sob o tel72a: 
[ I ú/ória de /Jida de lIl7la peSJoa 1m n!Jide 1/0 AJilo "Cosa S Cio 
S iJlJeão, " 
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Família Eimer: Edith Sophia Eimer com os pais 
Alfred e Martha geb. Krüger - 1930 
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Entrevistas 

·1 - / 1 SeI/hora .rl'lllpre IÚ'elI 1'/1/ B/l/I/ll'IlCll/r 

I, - Nasci e me criei em Blumenau. 1\.1orei ayui metaue da n-unha ,,-ida. FaZelTl l O anos 

que regressei. Kasci no longínyuo ano de 1925, na rua },'Y de I'\oyembro, cluando 

esta ainda não era calçada. '\ \ Blumenau crescer. 

1-. 1 S mlJom l/JegOlf o (ol//!l'ar afa/llília de O r. BI'f/lle!!afr( 

E - Conheci a filha e a neta dele. Esti,'eram aqui numa fesuyjdade de 75 anos de 

Blw11enau. 

/ 1- / 1 S el//Jora .raill de H/II/1le/ftlff por qff/, por /lJoliJJoJfà/lli/iareJ. Imba//Jo. f .lllf{/or 

E - Por moti,-os fam.iliares, não . . \ família permaneceu aqui. Como eu era fIlha única, 

eles me seguiran1.. Eu saí rah-ez porque procurasse uma chance melhor numa 
cidade grande. O que rcahneme encontrei. Encontrei uma senhora amiga, com a 
qual eu ,'iajei como Dama de Companhia, por ,'ários países. 1\Iais tarde, ela me 
proporcionou o esrudo e me aperfeiçoei na língua inglesa . 

_ J - ruo aqlli 110 BraJi/? 

13 - Não, os meus estudos eu fiz na .\mérica do l\'orte, na Inglaterra, na França, 
porque eu gosta,-a de idiomas .. \ perfeicoei-me em idiomas: o .\lemão não, poryue 
já em casa meu pai sempre obserY~wa muito os meus estuuos em alemão. Ele me 
proporcionm'a ainda o estudo do idioma nacional, com professores particulares. 

1\las em casa, só me permitia falar o alemão. Com ele, só o alemão. 

-1 - lHO para lIào 1lI0lTer eJJa IÍlZgIICl? 

E - Para não morrer essa língua, essa tradição, né? E o <-}ue hoje muito me ,-ale. r loje 
eu sei ler e escreyer perfeitamente este idioma ... 

1- "",,' /fi/co !flle d!Jlm!dadeJ COIlJ o Porll(gl/es, por Ct//lJa do _. J Il!Iéio? 

E - Tiw. Ti,'e muitas ditlculdades no princípio, no início da escola . Nos primeiros 
anos. Depois esse esrudo foi reforçado com aulas particulares, com professores 
particulares. Tanto em português como em matemática, foi bem reforçado. E, o 
interessante é <'1ue a professora que mais soube despertar em mim o imeresse pelo 
idioma nacional foi uma senhora, uma professora de descendência alemã. 

J - -lIl!/Jlà? 
E - É, ela soube despertar em mim o i11leresse pelo romance, entcnue~ Com ela, eu 

conheci, por exemplo, o Cbirajara, Iracema, O Guarani, O Caçador de Esmeraldas, 
que ela lia e nós ónhamos que escrC'i-cr sobre isso, procurar sinônimos, e, enfim, 
procura,-a motiyar as aulas ... Com isso eu aprendi muito! 

_ 1- E eJJClS Oll/OJ eralll aqlli e/lJ B/lfIllI'lICllf llleJ/JIor 

BLUl-l E NAU EI1 Ci'.DERNOS· 1<>o,oXI. II- '-' X-Julho \1:"",,- 21111 1 
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

E - Eram em Blumenau mesmo. 

A - A partir de que al10 de esl!ldo aS enllomfoi I1stJldatfora? 
E - Fora de Blumenau? Ah, isso foi somente em 1955. 

A - A S el1hora tinha conclllído algll/11 CIIno, 2" grau, por exemplo? 

Entrevistas 

E - Não, naquela época em Blumenau não existia nem o Ginásio ... Existia o Primário, 
depois hoU're wna mudança que nem sei explicar, sinceramente eu não sei, mas 

tinha o Normal e tinha o Fundamental, no colégio das irmãs. Depois eu quis 
e1ll11lnar o fundamental. r Ia,ria sempre uma eterna repetiçào, de séries entende? 
Por exemplo, terrnina,ra-se a quarta série, depois tinha o Normal, com isso a 
gente se tornava professora primária. Ai incluiram o Fundamental. Eram 3 anos 
de Fundamental. Quando eu tern1lnei o 3" ano, eles acabaram com o Fundamen
tal. Então se eu quisesse fazer o Ginásio, só em Florianópolis. E isso meus pais 
não permitiram. Então me tiraram da escola e tiye somente aulas particulares. 

A - .Q/Ie idade (J S mIJora tinha q/lalldofoi eJt'o//Jida para ser Dama de COlllpalllJia? 
E - Ah, isso foi em 1958 '" 

A - IHofoi I7lllitO pro/leitoso para Cf SwIJora? 
E - ~--\h, foi muito prmreitoso! Era uma senhora americana, que eu conheci numa 

passagem por l\llnas Gerais, em Caxambu. Esti,re lá em Caxambu e lá eu a 
conheci. Fizemos wna grande amizade e ela quis voltar para os Estados Unidos, 
nào queria mais ficar aqui, ela não se sentia bem aqui; então ela me convidou para 
acompanhá-la. Ai eu fui. Nos Estados Cnidos ela era viúva de um cidadão que 
fazia parte de uma orquestra de Câmara de São Francisco. E na casa dela rew1iam
se sempre grandes músicos de renome. Foi lá que eu conheci, mesmo muito 
idoso, o velho Arthur Rubinstein. E quando por exemplo, da,ram um concerto 
em Israel, nós íamos a Israel assistir ao concerto. E, se l\1ichaelson da,Ta wn con

certo em Londres, nós íamos a Londres ... Boas operetas, boas óperas, boa 
música, tudo eu conheci com ela. ~--\pesar de que, aqui em Blumenau, no Teatro 

Carlos Gomes também ter conhecido grandes companhias de teatro, grandes 

companhias de ópera e opereta ... 
Aqui conheci Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, e outros. Dercy Gonçalves, hoje 
com toda essa idade, eu conheci aqui no Teatro Carlos Gomes. E assim, grandes 
companl1las, também conheci aqui. I Ia,ria muitos cantores internacionais. 

iH - O Teatro Car/oJ' Gomes recebia /11l1itos artistas l1a épom? 
E- Sim, tinha muitos atores de fora, atores alemães ... 
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Entrevistas 

1- Al/leJ' de .rl:'r Da/lJo de CO/llpal/hio, a smhora l11oro1l .felllpre lia ((J.fa dos pais? 
E - 1"ão, eu trabalhei. Fui uma das fundadoras do Centro de Saúde de Blumenau. 

Depois resoh-i ir ao Rio de Janeiro. 

1- Lá. lil/ha IlJllilo.f OllligOS qm a ajlldaram? 
1-:: - Principalmente na colônia espanhola, colônia francesa, suissa, e akmà . . . Na colônia 

espanhola cu falm-a espanhol, no círculo suisso eu falm"a em francês, na cultura 

inglesa falm-a o inglês, na embaixada americana também falmra o inglês. Enfim, 
minha vida era sempre entre esses círculos. 

·\1- . -1 Sellhora COI/I/ú/eu I'I//re 111/1 tirat!o m/lllm/ I7lllito grallde, elllt/o? 
E - Sim, entre wn círculo cultural muito grande. Eu admiro muito c tiyC muito contato 

com o ator Valmor Chagas, Llue eu considero um artista excelente. Depois, Tônia 
Carrero, tiye uma grande anlÍzade com Síkio Vieira, LjUe na época da temporada 
lírica no Rio de Jall('iro, ('lI ia, mesmo lTlorando ainda aLlui em Blumcnau, cu ia 
assistir óperas no teatro de lá. 

l\I - ·1 fa//lí/ia da S ellhora /1If/1cafe:::" "'.r/ritõe.r qllal/to a mir de mStJ? 1 ~/'ll1Jai.r di(íá/ para I//lla 
!liam daqllela época sair de J//{/ ác/ac!e, Jo:::,.illha, I/ào (: 1//eJ/l/o? 

E - Sim, era, mas meus pais tinham confiança e nunca lmpediram nada do que fosse 
ern prol da cultura. 

,\1- EIIl F/oriallópo/iJ a Se;;/JOr'CllltlO pôde iresllldarporqm.r/õe.l de idade l7leS/llO, filie/O? 
E - Sim, porque naquele tempo, cu tinha apenas 10 anos de idade, aí não dm-a .. . 

l\l- E os pais da Sei/hora perI/lCII/ei'e/-a/ll por I7lllito klllPo e/JI E/III/It!lIall? 
E- Eles permaneceram por rneio ano aqui, desde que cu saí para o Rio de Janeiro. 

Depois eles quiseram ir para minha companhia e eu ,-im aqui para buscá-los. Meu 
pai já faleceu em 1967. Então saúnos de Petrópolis e fomos para Noya Friburgo, 
que é uma cidade irmã de Petrópolis e Terezópolis. Fica nas montanhas, não é 
uma cidade grande, é malS tranqüila _ .. Em Nm-a Friburgo se ,-iye muito de 

turismo. Os que moram lá, no '"erào descem a serra para as praias e os que 
moram no Rio sobem. Lá cu fui professora de idiomas nos 3 colégios que lá 
ha,-ia: o Colégio Rui Barbosa, o Colégio ~Iodelo e a Fundação Getúlio Vargas. 

j\ [ - E ti .fel/I/ora //I/I/m ll/JOII? 
E - Não, sempre optei em ser solteira e eu esta"a sempre mais preocupada corn meus 

estudos, apesar de nào ter me faltado oporturudades. Nào me arrependo, sinto
me tranqUila e gosto hoje da tranqüilidade de um born lino, c o trabalho que faço 
m.e satisfaz .. _ l\:"unca tiye preocupação em me casar. 
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111 - iVIlIl/as peHoas querem casar para ter lima compaJ/hia e às IJe::;.es tem-se lima melhor co!7lPanhia 
estando so::;/"bo em í'CIJa, COIllIIIII bOIll /ipro. 

E- É mesmo. E a T\T para mim é urna boa companhia. Gosto de assistir a um bom 

fIlme, a uma boa no\'ela que tenha fundo histórico! Assim corno eu gosto de ler 
um livro que tenha fundo histórico! Nào gosto de linos tipo Sabrina que são 
vazios e têm sempre a mesrna história. 

i\I - / 1 slloIamí/ia era (()l1Jiderada tradiciollal. ECOIIOl1licallletlte e 17IItl/ralllle/lle, (01110 era? 
E - Sim, meu pai tinha posses em Blurnenau, era considerado um homem com boa 

situação fInanceira, mas aí houyc a interferência da proibição do idioma alemão, 

entende? E ao mesmo tempo o corte da \rida cultural. Então ele sentiu-se podado 
da sua liberdade e quis \'oltar para a Alemanha. O objeti\'o dele era \'oltar para a 

"\lemanha . 

• \1- Silll, e iHO delJe tê-lo dei:\:ado 11111i/ojit/J/ado, lido é meJlJio? 
E - l\luito frustado. Depois, por outros nioti'iTOS ele precisou mudar seus planos. 

Depois do falecimento dele eu fui para São Paulo. Lá eu trabalhei como 

recepcionista de hotel. 

;\1- Recepúollúta para atellder ej·/rallgeiro.r? 
B - Exato, para atender pessoas estrangeiras. E aí eu comecei a refletir: yocê aqui e sua 

mãe está ficando cada 'i-ez mais idosa - ela esta\-a com seus 80 anos - e se acontecesse 
alglUna coisa? Não esta\-a na capital, esta\'a na baixada santista, que é ainda muito 
atrasada. Então, longe de São Paulo, longe de Santos, o clue aconteceria? Aí 
apresentou-se uma oportunidade de 'iTir a Santa Catarina, também nm-amente 

para trabalhar em hotel. 

<lI - TillIJa aqlli, il711ãO.r 011 parell/eJ? 
E- Não, não ... minha a\Tó só tinha uma prima aqui em Blumenau. Aí eu \-oltei para 

Santa Catarina, em Florianópolis. Entrei para a vida hoteleira, como administradora 
de hotel, como governanta, como recepcionista, como intérprete, enfun. Quando 
por fIm eu \rim a Blumenau. E aqui, nós duas sozinhas, minha mãe já com muita 

idade, eu não podia trabalhar durante o dia, fIca'iTa intranqüila. l'vfuitas \Tezes eu 
chega\'a em casa e a encontra'iTa caída no chão. 

1\1- Ela tilllJO alguma dOel/(a 011 era da idade IIJeJI1l0? 
E - Era da idade mesmo ... l\lorreu com 85 anos. Antes disso, então, por intermédio 

de amigos, consegui fIcar na Casa São Simeão, onde pude fIcar com ela. Ela 
fIca'iTa na enfermaria, esta\Ta sob cuidados médicos, enfermeiras e eu podia fIcar 

no meu trabalho. Foi aí então que eu fui para a Casa São Simeão com minha mãe. 
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1\!- EJ/tI e;fer/lltlria em q/le elajlceIN/, em ll/ll 11Igar e.rpei'[{tco pam dOI'llIe.r? 
r~ - Não, ela era andante, como era chamada. Ela se 10commTia, rnas sempre tinha 

aquele receio de cair . . . Ela então ficava no quarto com um bom lino, com uma 
re,rista. Ela sempre gostou muito de ler. Ali ela ficou até falecer. 

,\1- E a Sei/110m COI1/Ú/IIOII trabalhal1do 110 IJolel? 
E - Não, não, eu já trabalhaya em outro local. 

,\1 - OJ paiJ da JwIJom illligraram para o BraJiI? 
E- Somente meu pai. l\1inha mãe já era nascida aqui em Blumenau. Minha a'-ó por 

parte de mãe umgrou para cá, no ano de 1886, e meu pai yeio em 1921. 
l\1inha mãe, de 1912 a 1919 este,-e na. \lemanha. Ela passou a I" Guerra l\lundial 
lá. Naquele tempo, as filhas de famílias mais tradicionais iam à A.lemanh:l para 
estudar. Foi o que tambénl fez minha avó: mandou minha mãe para a A.lem.anha 
estudar . . . Ela contava que quando foi para lá em 19 J 2, foi de veleiro de São 
Francisco, e le'-aram 8 semanas para chegar em I Iamburgo, na Alemanha. Lá 
morou num pensionato. Naquela época eram encanunhadas pelo gm-erno, que 
tinha este pensionato, onde as moças aprendiam o trabalho de casa: a cozinhar, a 
costurar, os dotes domésticos, né. Tinharn seu estudo (lue não era I Iistória ou 
Geogratia não, era o trabalho de casa mesmo e as moças estudm-am e mora,-am 

no mesmo local. De lá eram em-iadas para assistir óperas, teatros, concertos ... 
tudo isso esta,-a incluído no programa, e depois \-oltm-arn para o Brasil. 

!lI - Como era lia épom, o CtIJallll'l//O? Para (/J /JIãeJ em Il/aú/áàl ajillJa arm/JItlr 11112 "bom 
partido"? Eram prelldadaJ? 

E - Sim, tinha uma grande influência . .A tmnha mãe conheceu meu pai quando ela foi 
a Florianópolis em ,-isita a wna prima dela que era casada. E foi em Florianópolis, 
em um baile no Clube Germânico, wn tradicional clube alemão, que ela conheceu 
meu pai. Era um clube de dança em que se reuniam as farnilias com os filhos. Essa 
,-ida social era intensa, tanto aqui em Blwnenau como em Plorianópolis. 

l\1-.Q/ltI//do a Sei/110m e JlItllIJãe I'ol/aralll ti BIIIIJlellall, ollde/oram /lIomr? 
E - Inicialmente eu aluguei um quarto, ou melhor W"na pequena casa, uma meia água, 

por aSSU1.1 dizer, mas bastante confortável. Tinha chuyeiro, lJuarto, eu completei a 
mobilia. Porém, como eu trabalhava fora, eu sempre esta'-a preocupada com 
minha mãe em casa, que já tinha alcançado uma boa idade - estmTa com 82 anos 

- e me dei:"ava preocupada, pois muitas \-ezes, quando eu chegm-a eu a encontra'Ta 
caída no chão. Ela sentia fraqueza também por conseqüência de uma fratura no 
fêmur quando criança. Eu fiCai-a muito preocupada, não podia me concentrar 
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em meu trabalho e por este motÍyo alguns amigos chegaram à conclusão de que 
seria melhor eu morar na Casa São Simeão. Relutei, primeiro não quis aceitar ir 
para lá. Porque, '\ocê sabe, na realidade não deixa de ser um asilo. Eu sofreria 

naturalmente por parte de conhecidos meus, que me chamariam a atenção por 
isso, entende né? l\fas, pensando c analisando bem, eu resoki ir para lá. Eu tinha 
meu quarto separado e lTlamãe tlcm-a na enfermaria. l\Ias eu cuida,-a dela todos 

os dias. De manhã daya-Ihe banho, "estia e tudo mais, então eu podia ir tranqüila 
ao trabalho. 

:11- l\ 'a épO(CI, a Sm/Jom OptOIl pela e ma Sào Sillleào talllbém por /ltlO ter (ol/di(õesjl//{lI!ceiras de 
fimr midando só deltl,? 

E - Eu não tinha condições financeiras de ficar só em casa, cuidando de minha rnãe 
... Foi aí que eu optei pelo asilo. E não me arrependo, não! Ela foi muito bem 
tratada por todos lá, Linha enfermeiros . .. Naturalmente sempre ha,-ia UlTla ou 
OUlra desayença, Inas isso acontece em todos os locais, até na farnília ... Então 
fiquei lá até o falecul1.ento dela. DOlS anos e meio, ela faleceu com 83 anos! Foi 
então clue eu saí da Casa São Simeão. Isso porque me considerm'a muito moça 
para ficar lá. Então aluguei um quarto onde me instalei e morei durante 7 anos. 
lIlas com uma doença no ano passado, fui internada em um hospital e acharam 
melhor eu "oltar para lá. Depois de restabelecida, analisei os prós e os comras e 
cheguei à conclusão de que lá eu estaria bem e optei por ficar na Casa porque lá 
tinha enfermeiras e assistência médica. 

1\1-A,~r('/I/de Illaiorialá .ruo pI!JJOtl.\ (tl/'el/leJ? 
E- Í~ , a grande maioria são carentes. I lá também pessoas que foram para lá por 

desm-enças na família, e também porque hoje os filhos trabalham. Trabalham 
tanto o homem quanto a mulher, têm os filhos crescidos que freqüentam a escola 
... então a pessoa idosa tlca completamente só. Então os familiares acham por 
bem transferi-los para lá. Este é um dos motÍ,-os porque muitos estão na Casa 

São SUTleão. 

L\ 1- A Illaioria deles pr~leriritlI!J/a/' tO/lI os./al7JiliareJ-? 
E - .-\ metade . Existe uma re,'olta de grande parte. Isso transparece quando "ocê 

com-ersa com UITl, com outro, e chega a ter lTlais contato, eles se abrem para ,'ocê, 

dá para perceber isso. Ou então ficam clizendo: "I loje é domingo, estou esperando 
meu filho". Ficam ansiosos por uma yisita. E quando chega o dia seguillte: "I\Ieu 
Deus, meu filho não ,-eio ontem, o que será que hom-c?" Então ficam muito 

preocupados, entende? 
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,\1- EyiJte ail/dalJllft/a ligat'ào? 
E- Sim, existe ainda muita ligação ... Às ,Tezes passam sernanas, meses até, que não 

aparece ninguém da farnília ... Então, quando aparece é uma alegria enorme para 

eles. É, para eles sempre é pouco tempo ... eles sentem necessidade de uma 
visita arniga ... Você rnesma llue está aí, completamente apta, tem as faculdades 

mentais normais, ,Tocê sente que às ,Tezes uma simples frase de manhã cedo, "Bom 

dia, como yaú)" "tIas (Jue dia lindo!", ,Tocê já sente que estabeleceu um contato 

com eles, só com essas palm·ras. Eles são rnuito carentes neste sentido! 

Edith Sophia Eimer desempenhando as suas funções de tradutora no "\rquivo 
I {istórico José Ferreira da Silya - 1991 

1\1- E o relaáol/tllJ1el//o entre ele.r, voli senle qm fiá dit>isào, ctlda IlIlI promFa sm parceiro para jogar 
011 COlll'ersm: Como é ? 

E - Nào, há aqueles grupinhos que se ligam mais a um, mais a outro, isso influencia 

também, por exemplo, a audição. l' ns já nào OUyen1 muito bem, então procuram 
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os que COD\'ersam mais alto. Outros já não enxergam bem, já não reconheCelTl as 
pessoas, então sentam ao lado de alguém, com'ersam, mas não sabem quem é ... 

Há também alguns que não falam o Português, só falam o .\lemão. Ficam o dia 
todo sentados entre pessoas que falam o Português e ficam sem entender nada, 
sentindo-se então, solitários. O que eles gostam é fazer passeios. Intençào de sair 
eles não têm, mas um passeio de \TZ em quando, agrada, ir para a praia para ,"er 
o 11"1ar, porque há muito::; que nunca yiram o mar. Entào para eles seria uma coisa 
fora do comum. 

,lI - AS mliora sm/e, d(!i'/"I!I/(a 1/0 I/Íld mllllml dClJpesJoCfJ qm 1Il0ra/11 C/qlli? 
E - Sim, é grande .... a maioria cresceu no interior com escolas pouco desenyolyidas. 

I lá -tO ou 50 anos atrás poucas escolas existiam. E tinham o sen-Íço duro na 
colónia, tinham que leyantar cedo, ordenhar as ,'acas, cuidar da plantação, etc ... 
Então não tinham condições mesmo! 

,lI - f1 Sel/liom pretellde wir da Ca.ra? 
E - Não, por enquanto não. Yeja, lá eu tenho companhia. Eu poderia, por um moti"o 

qualquer, sair, procurar outra acomodaçào, mas aí eu precisava procurar uma 
pessoa que ficasse pelo menos à noite conugo e caso me acontecesse alguma 
coisa, ela entraria em contato com médico, enfermeira, hospital, enfim! E isso é 

difícil, gosto da indi,-idualidade, por isso que estou lá. 

,\ [- CO/110 aS fI/bom Ilê o I!s/lIdo da /lossa ,gerai"ào, i"Olllpam/ldo ao da JlIa épo(tl? Exi.rte alglllll 
(illllro? 

E - Olha, eu acho que há um futuro nisso, mas eu acho que cada pessoa, cada um de 
,'ocês têm que ser autodidata, já CJue hoje o ensino é falho. Digo isso com sinceridade 
... Procurem ,-ocês l1"1eSlTIOS an"1pliar seus conhecimentos. Nào se resun"lÍr SOl1"1ente 

naquilo que ,-ocês estudam, né. O que eu digo é ler bons linos, ler jornais, re,-istas, 
procurar estudar um idioma estrangeuo, seja Inglês, . \lemào ou Espanhol, seja lá 
o que for, porque aí vocês têm a oportuludade de ler outros linos, outras opiniões. 
Então aí ,-ocês tomam o conhecimento com outros mundos e nào somente com 

o mundo daqui ... Isso é uma ,-erdade! Eu sei que é difícil hoje estudar outro 
idioma, nem todos têm este dom, essa aptidão para aprender com facilidade. 

1\1 - A maioria !múallla dllro o dIa todo . .. 

E -l\Ias aí é que está. De,'ido ao baixo poder aquisiti,-o das pessoas, é que os alunos 
se obrigam a trabalhar, durante o dia todo, faz com que diminuam os 
conhecimentos, porque chega à noite querem dormir. E a melhor hora de estudar, 

de gravar as coisas é na parte da manhã, com as idéias tranqüilas, descansadas, e 
isso nào é possh' el. 
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1\1- O qm a SeI/hora adia dessa 1101'a geratiio, dessa j1lventltde, desse liberalismo todo, a Sel1/lOra é 
col/tra a liberdade sex1Ial, a il/depet/delllia dos pais? 

E - i\té certo ponto não. Até certo ponto eu concordo, porque deve existir nesta parte 
um liberalismo, só não em excesso. Você \-ê que na Europa já existe isso há muito 
tempo, há muitas décadas. É preferível você conhecer o seu parceiro bem antes 

do casamento, para que cada um chegue a conhecer um ao outro melhor. Depois, 
o casamento dá mais certo, não existe tanto atrito ... Porque, se \rocê é designada 
pelos próprios pais a casar com fulano, ou então quando você casa com um rapaz 
com aquele sonho,\rocê o põe praticamente como um ídolo, e na realidade ele 

pode ser justamente o oposto. 

,\1- Pril/cipalmellte sexJlallllellte. 
E - Principalmente sexualmente. Porque a opinião de muitos europeus é a seguinte: 

funciona sexo, funciona o resto. E eu concordo ... Ainda Inais hoje em dia que há 
mais facilidade de optar quando se quer o primeiro filho. Então tem-se os filhos 
quando acha-se que pode, e não casar e após 9 meses já nascer o primeiro filho, 
porque pôr um filho no mundo sem poder dar conforto, educação e formação 
é um pecado. 

M - E q1lal/lo às drogas? 
E -Sou completamente contra. Porque veja, a pessoa se destrói, destrói seu futuro, 

destrói sua prole. Posso dizer a vocês: Apro\"eitem a mocidade, estudem, ampliem 
seus conhecirnentos, porque os anos passaJ.TI depressa, os anos voam. E para que no 
futuro e na velhice mesmo, possaJ.n dizer tranqüilos: eu cwnpri com meu dever ... 

1\1- AS mhora pode di::;.er isso hoje 011 adJa q/le poderia leljéilo Illais? 
E - Eu poderia ter feito mais. Mas eu acho que estou ainda cumprindo com o meu 

de\rer . . Ainda não o terminei, ainda tenho muito o que fazer. 

1\1- O illlporlallle é I/ão parar Illll1ca? 
E - Não parar nunca porque a pessoa é igual à água estagnada, gerahnente cria lodo e 

limo, envelhece com mais rapidez ... E para mudar este quadro tem sempre que 
modificar, ler, omri.r boa música, ir a bons teatros, ser versátil, ser intenso acima de 

tudo. Tudo isso ajuda. 

1\1- EJSa é Cl/lzel7sClgell1 qm Cl S eI//Jora deixa para Cl gel1te então? 
E - Essa, eu deixo para ,ocês. 

1\.1- Milito obrigada! 
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- Festa do 1º 
aniversário 
reduz em um 
ano tempo de 
vida do 
Olímpico 

TEXTO: 

AURÉLIO SADA 

Amplo noticiário de antigo jornal é bem 
claro: clube nasceu em 1920 - Orador oficial do FCB 
confirma tudo 

Em que ano se deu realmente a fundação do 
Foot-Ball Club Blwllenauense, o Grêmio Esportivo Olúll

pico de hoje, associacào de tantas e tão gloriosas tradições, 
com mais de oito décadas de "ida: 1919 ou 1920?! 

O dia desse ato histórico não suscita dúvida 

algwlla: 1-+ de agosto. "\ ele estiveram presentes, tah-ez 
sem imaginar que a iniciatiya \-iesse a produzir resultados 
tão auspiciosos, ,'Ínte e oito joyens moyidos pelo ideal de 

le,-ar à frente o propósito de erguer na cidade Wll clube 
destinado a tornar-se grande e forte em. todos os sentidos. 

Era aquele grupo integrado por Emílio 
I Ioeltgebaum., Alfredo Diebold, Otto Brunner, .Arthur 

Brunner, Fritz Nicolai, Paul Von Czekus, " \ rthur Petters, 
Paul Kielwagen, Hermann ScheidemanLel, I Ians Marsen, 
Frederico Kretzschmar, Georg Roedel, /\.lfredo Scherer, 
Carl I Iartig, Erich I<:iehagen, Emst \\'illrich, Otto Guse, 
I Iermann Brandes, I ~errnann Neitzcl, Edgar Scheefer, 
Rudol f Kloth, L\ Ugust Hausmann, Envin Spech t, 
Hermann Ernke, .\ ndreas Iloeltgebaum, Manoel dos 
Santos, Alfredo Can-albo e Hermann Bemke. 

O clube da 1\ lameda Rio Branco sempre man
te,-e, como marco do seu nascimento, o ano de 1919, 
detalhe repetido e confirmado sempre que, por moti,-os 
rele,-antes, eram reformados e, necessariamente publica
dos os estatutos. 

Essa '''-erdade'', porém , não está contida na 

ampla dinllgaçào que o semanário "BRAZIL", em fo r
ma de tablóide, edições de 1-+ e 21 de agos to de 1921, 
fez em torno das festividades comemorati,-as ao trans

curso do prim eiro ani,-ersário de fundação do FC 
BlW'nenauense. 

"" Colabo rado r da Rl:\"1s[a Blu!TI<:nau l:tn Cadernos 
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o apreciado órgão da imprensa local, naquela época, cujo proprietário era o 
Dr. Alfredo Felippe da Luz,juiz da Comarca de Blumenau, registrou desta forma, na 

edição de 14 de agosto de 1921, portanto, há oitenta anos atrás, o significativo aconte

cimento daquele domingo: 
"O Foot-Ball Club Blumenauense, desta cidade, comemora, hoje, o primei

ro aniversário de sua fundação. Graças às simpatias que soube angariar entre os nos

sos moços, o novo club tem prosperado dia a dia, fumando-se no conceito de que 

goza por parte da nossa laboriosa população. 
Para comemorar tão auspicioso acontecimento, os sócios do Blumenauense 

promovem, hoje, uma festa a que prestam apoio di,-ersas sociedades esportivas desta 

cidade, do distrito de Gaspar e de Brusque. 
Às 9 1/ 2 horas, no campo da Sociedade Gymnastica, promoverá diversos 

matches de futebol, e à noite, na sede da Sociedade de .i\tiradores, garridamente orna

mentada, terá lugar animado sarau dançante, para o qual foram com-idadas inúmeras 
farrúlias da nossa sociedade. 

Uma comissão composta dos Srs. Paulo Grossenbacher, Henrique Rischbieter, 
Henrique Sachdeben e Carlos Hartig, este,-e há dias no Hotel Central, a fim de convi

dar o Sr. Gomes \\'inther, gerente desta folha, para discursar, em nome do Clube, por 
ocasião dos jogos que se realizarão no campo da Sociedade Gymnastica. 

O Sr. Gomes \'('inther aceitou o convite, agradecendo a distinção que lhe 

conferiu essa agremiação desportiva. 
Aos valorosos rapazes do Blumenauense, BR.,-\ZIL felicita cordialmente, pela 

data de hoje, desejando ao Clube longos anos de wna existência cheia de vitórias. 

D omingo de festa 

A bela festa de uma semana atrás mereceu extenso comentário inserido na 

primeira página do mesmo jornal, edição de n° 106, de 21 de agosto de 1921, sob o 
útulo: "O Primeiro Aniversário de Fundação do Foot-Ball Club Blumenauense", dei

xando, bem claro, que a nova agremiação hom-era sido criada em 1920, não no ano 

antenor. 
A transcrição da matéria desfaz qualquer dúvida sobre a verdadeira "certi

dão de nascimento" do clube ,-ermelho-e-branco, principalmente ao destacarmos 

tópicos do discurso proferido pelo gerente de o BR.,\ZIL. Vamos a ela: 
O Foot-Ball Club Blumenauense, desta cidade, no meio das mais expansiyas 

alegrias de seus sócios e da quase totalidade da população desta cidade, comemorou, 
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domingo passado, o primeiro aniversário de sua fundaçiio. 
_ \s festas por esse auspiCloso en'nto lcyadas a efeito cstiyeram imponentes c 

concorridas, a elas clTlprestando apoio as di,-ersas sociedades desportlvas desta cida
de, do ,1.zinho distrito de Gaspar c de Brusyue . 

. \s 9 horas, os sócios do Blurnenauensc, acompanhados de seus colegas do 

Brusquense e Paysandu, de Brusque, Gasparl'l1se, do Gaspar e L-miio I\Iilitar (18'. Cia. 
Metralhadoras), ,\mazonas c\' ictória, dcs ta cidade, partiram, incorporados, da sede 
social do Clube (J lotei Central) para () campo da Socicdade G,-mnastica, onde iam-se 
realizar di,-ersos marches de foot-ba11. 

O numeroso cortejo fOl puxado pela atinada banda de música \,\ 'erner, que 
executou diyersas pecas, e seguido de compacta massa popular, sendo o trajeto feito 
na melhor ordem. De yuando em quando, oU\'iam-se entusiásticas m-ações ao 
Blumenauense e aos outros Clubes representados. 

O campo da Sociedade GnTlnastica apresentava lindo aspecto, estando be
brnente ornamcnmdo. 1::11.1 w\'crsas barrac.]uinhas singelas, mas artisticanl.cntc construídas, 
distintas senhorinhas da nossa melhor sociedade sen'iam bebidas, café c doces, exibin

do o encanto de sua graça e de sua beleza. 
Senhorinhas trajadas a caráter, percorriam o campo 'Tndendo flores e bilhe

tes de rifa em benefício do Clube, trabalhando, desse modo, pela prosperidade do 
Blumenauense, que faz JUS ao apoio de todos que se interessam pelo desenvoh-imento 
do desporto entre nós. 

l:ma multidão de pessoas de todas as camadas sociais, postada nas imedia
ções do campo, aguarda,'a ansiosa, o começo dos jogos. 

A Vez do Futebol 

Às 9h50min, precisamente. teve início o anunciado "match" entre os primei
ros teams do _r\mazonas e Victória, desta cidade. O jogo correu bastante animado, 
atuando como juiz o "player" Ernilio Sada. Terminou pela ,-itória do .-\mazonas 

sobre o seu contendor pelo "score" de 2 gols a zero. 
}\s 11 horas, aproximadamente, começou o "matcb" entre o primeiro team 

do Gasparense e o segunJo do BJulTlenauense. 

Atuou com.o juiz ° player A. l\Iaffasolli, que se portou galhardarnen

te, sendo o seguinte o resultado do encontro: Blumenauensc 1 gol, Gasparense 

O. 
Depois de ligeiro descanso. efetuou-se o encontro entre o CniãojT\1ilitar 
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Foot-Ball Club, desta cidade, e o Brusquense, de Brusque, encontro de que resultou a 
útória deste sobre o seu aguerrido competidor pelo score de -l- gols a 1, sendo que os 
jogadores de ambos os clubes foram bastante felicitados. 

Chegou, afinal, o momento de emoçào, 16 horas, quando, ostentando o seu 
garbo peculiar aos sporunen adestrados, saíraln a campo os jogadores do Paysandu, 
de Brusque, e do Blumenauense, desta cidade, empenhados em disputar os loros do 
triunfo. 

< \s a tençàes da torcida cOl1\Tergiram-se para o campo, onde os jogadores, 
empregando todos os esforços, se batiam \Talentemente. Não obstante, porém, a esse 
esforço titânico, 90 minutos mais tarde era anunciado o resultado do emocionante 
encontro pelo empate. 

Não foi desilusão amarga que se sentiu então. Foi, antes, o entusiasmo que se 
apossou da multidão, Q\Tacionando delirante e prolongadamente os "forwards" dos 
dois clubes, que nào se deixaram vencer, um pelo outro. 

Nesse match sensaciomtl atuou como juiz o player C. Titzman, que se desta
cou pela sua imparcialidade. 

Estan terminada a parte desportiva das festas . Durante os jogos, a banda 
musical \'\"erner executou escolhidas peças do seu repertório e as barraquinhas arma
das nas imediaçàes do campo ti,Teram grande concorrência de pessoas, que procura
\Tilln refrescos, doces e cafés, prontamente senTidos por graciosas senhorinhas. 

Terrninada a parte desportiya, os sportmen, incorporados, seguiram para o 
I Iotel Central, sendo que durante o trajeto, foram muito o,racionados pela multidão". 

Discurso confirma fundação em 1920 

"A noite, nos salàes da sede da Sociedade dos .-\tiradores, os sócios do 
Blumenauense ofereceram um baile aos seus colegas desta cidade, do Gaspar e de 
Brusque, e a di\rersas famílias da nossa sociedade. 

O sarau este,Te extraordinariarnente anirnado, notando-se a presença de grande 
número de ca\ralheiros e exrnas. famílias. 

Nwn dos intenTalos, o Sr. Gomes \\ 'inther, orador oficial do Blwnenauense, 
saudou os sportmen que ha,'iam atendido ao convite desse Club, e agradeceu o com

parecimento das exmas. famílias que, com a sua presença abrilhantaram as festas com 
que o Foot-Ball Club Blumenauense celebrou o primeiro ani,rersário de sua funda-
- " cao. 

Frases do discurso a destacar: 

"Festejamos neste dia o primeiro ani'Trsário de uma sociedade desportin a 
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quc todos dc'-cm prcstar o concurso de scu apoio ... " 
"Fcliz idéia, a de Em.ilio I Iodtgebaum, quando reuniu alguns amigos seus e 

no silêncio c na intlll1.Í.dade, expôs-lhes o plano da fundacão de um club dc foot-baU!" 
"E é aureolado pelas simpatias da laboriosa população dcsta cidade, e aca

riciado pelas espcranças fagueiras que jamais o abandonaram que este grén1.Í.o desportiyo, 
,-enccndo uma ctapa, cntra, hoje, no scu segundo ano dc ,-ida." 

"I ~ o que direi, Srs., dos sócios dos Clubes Brusguense, Paysandu, Gasparensc . 
. \mazonas. \'lCtoria e l"rliào -:'\1ilitar. quc direi desscs jo,"cns ,-alorosos, que agui ,-ieram 
emprestar o brilho de sua comparecência à festa com que o Blumcnaucnse, nos trans

portcs de um cntusiasmo sadio, comemora a passagem do seu primciro ani'Trsário?" 
\ julgar por tudo isso, extraído dc urn ebdomadário scmpre bem feito e 

plenamente contiá,-cl, o Blumenauensc ,"cio ao mundo a 1-1- de agosto de 1920, tcndo 
agora, com a denominação de Grêmio Esporti,-o Olímpico, pouco rnais de 81 anos 
de yida bcm sucedida. 

Estranha ausência 

I ':111 toda essa estória, é dc sc cstranhar quc entre os clubes participantes da 
competição de futebol do dia 1-1- de agosto de 1921, no campo da Socicdade 
Gymnasuca, não tenha figurado a represcntação do Brasil Fool-Ball Club, já com seus 
dois anm e mais alguns dias de ,-ida, pois nascera a 19 de julho de 1919. 

Se _ \mazonas, Victoria c C l1.Í.ào l\lilitar, além do Gasparcnsc, Brusguense e 

Parsand LI, deram prcsenca no cenário dos jogos, como explicar a cs tranha ausência do 
Brasil, clube também fundado exclusiyamenle para a prática do csporte-rei ... 

(.: pouco pwyá,-cl- achamos nós - guc o Brasil nào tenha sido conYÍJauo 

para uma ocasião tão cspecial. É de se duvidar, também, que o aki,-crde não dispu
scsse de uma equipe cm condições dc prestigiar a promoção do Blumenauensc. 

Como nos parccc cstranho, ainda, o fato de ha,-er sido ornitido csse 

assunto na di,-ulgaçào dos fcstejos do Blumenaucnsc, nào é demais admitir-se 

a hipótcse de que tudo isso tenha sido a conscqüência de uma ri,-alidadc já 

emcrgentc e quc sc acentuaria com o passar dos anos, cntrc as duas agrcm..iações 

lTlais populares da cidade. 

Sc foi essc o moti,~o do silêncio de parte a parte, nada mais rcsta a 

COlnentar ... 
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o campo de esporte da Sociedade Ginástica passou por 'árias trans
formações nos primeiros anos do século passado. Ali o Foot-Ball Club 

Blumenauense desem' oh-eu suas atividades futebolísticas durante quase uma 
década e meia. Ali também em agosto de 1921 promm-eu o torneio comemo
rativo à passagem do seu primeiro ani,-ersário de fundação. 
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Grande Hotel 
substitui hoje o 
antigo Hotel 
Holet z 

A tradição e a imponência arquitetônica 
fonuam um elo de esperança para o futuro de nossa 
terra! 

Com a presença de altas autoridades civis, 
militares e religiosas, inclusive representati"\~as de S. Excia. 

o Sr. Presidente da República e Exmo. Sr. Gm~ernador 
Celso Ramos, foi inaugurado no dia 16 do corrente o 
edifício do Grande Hotel Blumenau, em cuja oportuni
dade o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina 
S . . A. inaugurou também as suas nm'as instalaçoes de sua 
filial em nossa cidade. Esse \~aloroso empreendimento, 
que enche de orgulho os blwnenauenses, era uma \'elha 
aspiração do nosso povo, rnormente em se consideran
do c]ue os hotéis de nossa cidade nào mais comporta
vam o acúmulo de turistas que nos \~isitam em todas as 

épocas do ano, "-\ título iluslrati"\'o, damos abaixo um 
retrospecto histórico daquilo que antecedeu na inaugu
ração do maior Hotel de Santa Catarina. 

O antigo local, como se sabe, e onde hoje se 
encontra o Grande Hotel Blumenau, era ocupado pelo 
J Iotel I Ioletz, organização que há muitos anos atrás des
pontaya corno modelar, trazendo sempre como hós
pedes as rnais destacadas tlguras políticas estaduais, ou 
mesmo federais, quando de estadas aqui em Blwnenau. 

A última gestão do IIotel IIoletz, foi sob a 
administracào do Sr. A\rthur Stammer, a quem na opor
tunidade coube decidir a concessão do prédio, para a 
construção do propalado "Grande I Iotel Blumenau", 

O prédio, que de\'eria ser entregue em princípios do 
mês de nonrnbro de 1959, só o foi a 15 de janeiro de 
1960, pois daquela data até o dia da entrega esteve ocu

pado pela Prefeitura I\1unicipal, a qual para lá se 
transladara em \'irtude do incêndio ocorrido em suas 
atuais dependências. 

h mtl:~ IOfn :ll LUIll l:. B1UIllLllílU \no :\ 1\ nl!. H'JS, 2 ).12. 1')ú2 
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Antig o prédio do Hotel Holetz, edificado ano de 1902 

I"az-se notar, igualmente, que consta\~a do imrentário da família Holetz, pro
prietária do I lotel, que o mesmo só poderia ser ,rendido para que no mesmo local 

surgisse um outro estabelecimento de mesma categoria, o que bem demonstra a dedi
caçào da família em ali manter tào lomrável empreendimento. 

"\ssim desaparecia o tradicional l lote! l lolctz, que funcionou durante quase 
70 anos, deixando transparecer uma nO\ra __ ida naquele ant.igo hotd, e que agora, é 
substituido com infinitas yantagens pelo Grande l lote! Blumenau, esperando-se que o 
mesmo acentue a sua trajetória brilhante e promissora dentro dos requisitos modernos 

. -corn que se llnpoe. 

X4 BLU M E NAU Et1 CADERNOSI(lm<l '\1.11-1'- K-,1ulh<l ·.\g,,'ro-211111 Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Esporte & Lazer 

Grande Hotel Blumenau - recém inaugurado 
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"Alfredo de 
Carvalho" 

TEXTO. 

HARRYZUEGE* 

Tido corno homem perigoso e temido na dé
cada dos anos de 1910 a 1930! Vindo da "Serra acima", 

era um caboclo, muito brincalhào, boca grande que o ex
Superintendente de Blumenau e ex-Deputado Estadual, 
Paulo Zirnmcrrn.ann, empregou como criado da sua fa
zenda no Ribeirão Fidelis. Destacou-se como excelente 
cavaleiro. Arrojado e audacioso na arte da montaria, gran
jeou do seu patrão a exclusi,-idade de cuidar dos seus 
ca,-alos de raca e corrida. O Sr. Zimmermann tinha três , 
fIlhos e três filhas. Com o correr dos ternpos surgiu urn 
namoro entre a sua filha mais 'Tlha e mais bonita, a F rieda, 
apelidada de "FiEi". 

O namoro terminou em casamento. Deve-se 
acrescentar que a bela Fifi foi escolhida em 1922 "Rainha 
de Beleza" de Blwnenau. A. seleçào da escolha nào tinha 
os critérios da moderna maquilagem de embelezamento 
de hoje em dia. Com certeza foi ela a primeira "1Iiss 
Blumenau" de que se tem noticia. Deste momento em 
diante a estrela de .\lfredo começou a brilhar. O automó
,rei nestes idos era coisa de luxo e raridade, mas a Farnilia 
Zimmermann já o possuía e quer me parecer era un1 yeí
culo da 11. Ford. E, nào tardou que o afamado Alfredo 

Can-alho conseguisse através do seu sogro Paulo 
Zimmermann, a representação dos carros Ford, e assim 
a agência no grande município de Blumenau. O nosso 
amigo podia-se considerar um homem rico e afortuna
do. O seu comércio floresceu, porém, a "ida le"ada pelo 
agente da Ford nào correspondia, de conformidade com 
a direção da casa matriz, e em ,-irtude de seu comporta

mento desordeiro, o l\lfredo perdeu a concessào e a opor
tunidade de se tornar um dos homens mais ricos da cida
de. Seu sucessor foi "Carlos I Ioepcke" de Florianópolis, 

o qual fIgurou até os anos sessenta, como urna das maio
res fIrmas do Estado de Santa Catarina. 

Infelizmente hoje a fIrma Hoepcke é urna mi-
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niatura de então, e quero crer que existe apenas, das muitas filiais, a Casa IIoepcke 
(Matriz) em Florianópolis. Quem não se lembra com muitas saudades da fIrma Carlos 

I Ioepcke SI"-\. de Blumenau? Era sem dúyida o maior estabelecimento comercial do 
Vale do ItajaLl\1as,continuando com Alfredo de Can'alho, os tempos foram passan
do e sua estrela continuou se apagando após a perda da '~\gência Ford" ern Blumenau. 
Continuou a se virar como motorista, fazendo \'ez por outra uma corrida com o seu 

"Buick". Porém este ramo mal deu para o sustento da farnília. Nào demorou muito e 
nosso .:\lfredo tinha que se desfazer de um de seus últimos bens, o carro . .l\inda na 
década dos anos 20, falecera ainda jonm o seu (protetor ou tutor) sogro Paulo 
Zimrnermann, sem dúvida uma perda irrepará\'el para a família e os amigos. Como 
Alfredo não possuía profIssão defInida, a não ser exímio "] oquey" e "chouffer", as 
coisas começaram a se desmoronar e complicar mais. Embora farrista, não se pode 
afIrmar que Alfredo de Can'alho era mulherengo. Sua vida conjugal desenrolou-se 
em plena harmonia. Passando-se alguns anos, o Alfredo tinha que dar jeito em sua 
\'ida, e nào deu outra. Ele \'eio a trabalhar na Elelro 1 \ço .-\.ltona como centenas' de 
outros trabalhadores, fazendo tudo, mesmo sen'iços pesados. Mais tarde trabalhou na 
Prefeitura 1 Iunicipal, corno operário. 

A yida de 1,\.lfredo de Caryalho era cheia de extra\-agância. Para se ter uma 
idéia, eis aqui a sua maior audácia e façanha: Os mais idosos blLUnenauenses de\Ten1 se 
lembrar da antiga escadaria da Igreja 1 Ia triz São Paulo Apóstolo, a igreja católica do 
centro. A escada seguia diretamente da rua 15 de NO\'ernbro e os seus íngremes de
graus da\TatTl acesso ao pátio da igreja. Certo dia, por yolta de 1931 mais ou menos, 
nós (eu, marnãe e irmã Cecília) íamos conhecer o majestoso centro de Blumenau. Na 
rua 15 muitos pedestres, ciclistas, coches, carroças e raros automó\'eis. Ao aproximarmo
nos Ja "Casa Sào José" e da Igreja Matriz, notamos uma aglomeração popular nas 
calçadas. A minha irrnã muito mais \'elha do que eu, sempre manhosa, começou a 
chorar e pensava que trataya-se de uma rebelião. A mamãe pediu que parasse de 
chorar, porque isso nào era nada de fazer medo. ào demorou, aproximou-se um 
automó\'el e parou no pé da escada da igreja. O que foi que apreciamos? Cm louco 
tentando subir com seu carro, um "Zinck". E não deu outra, ele engatou a primeira 

marcha e pé no fundo, arrastou-se degraus acima, o carro pulando mais do que ro
dando, subiu lento mas fIrmemente a escada, com LUTl incidente à parte neste pitoresco 
espetáculo. No meio do trajeto, passou à sua frente um sacerdote tentando irnpedir a 

passagem do motorista maluco. Mas qual foi a resposta? "Saia da frente senào passo 
por cima de ti". Com protestos e ameaças, o nosso Alfredo subiu pátio acima e 

desceu normalmente no caminho dos fundos. A policia local nào compareceu porque 
não hoU\'e acidentes pessoais. Para os blumenauenscs de ' ta época, esta façanha to r-
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nou-se um acontecimento inesquecÍ\~el e, só compará,~el às fihnagens cinematográficas 
da atualidade. 

Outra façanha contada de ~,\jfredo de Can'alho, segundo comentava-se na

queles áureos tempos, era que ele pega,'a notas de 500 mil réis, enrolava com furno, 
transforrnando-as em célebre cigarro. Isto dc,'c ser wrdadeiro, porque tais peraltices 
bern se enquadrayam com o temperamento de Alfredo. 

Outro caso curioso das eXLra,-agâncias de A.lfredo de Can~alho foi quando 
num salão de festa do ,~elho Moinho, foi à cozinha Lomar um lanche ou café e lá 
descobriu uma bacia cheia dc O\TOS. Encenou por mcio deles un1. espetáculo pouco 
condizente com a festança. Pegou as 10 dúzias de O\'os, despejou-os no salão, pegou 
um saco de trigo misturou-os com os pés pelo meio do salão, onde os dançarinos se 
anll1.1a\'am, acabando praticamente com o baile, somente para satisfazer o seu espírito 
farrista. Tido como homem perigoso, na 'Terdade era um homem que não brigmTa 
com ninguém. 1\0 final deste espetáculo Alfredo apresentou-se ao proprietário e per-

I - "\Y' k d k";J "Q . ,,- 'f d guntou etn a etnao: \\ as ~ostet er strec·. uanto custa esta porcana r' u o 
estaya resoh~ido, o ator pagou pelo que dc,~ia e o baile terminou. 

Outra "brincadeira de mau gosto" foi quando este personagem pegou uma 
cobra já adestrada, que vi,Tia na atafona do Sr. Zimmermann, c passou a correr atrás 
das crianças que yinham da escola do Sr. Pro f. I Iermann Lang, em Fidelis . 

• -\s crianças em debandada, corriam e gritavam pensando que se trata,'a de 
um maluco, pois não conheciam o tal homem que pega,~a as cobras na mão. :l\las esta 
brincadeira não ficou só na exibição. 

No dia seguinte, um pai destas crianças procurou conhecer o tal domador 
dc cobras, descobrindo que se trata,Ta do montador de cavalos do Sr. Paulo 
Zimmerrrlann, pediu que desejaya faL1.r com ele. SelTl hesitar, apresentou-se o Sr. Alfredo, 
de maneira grosseira e estúpida, falou ao reclamante em alemão: "\,\las wils du"? (O 
que tu queres). Este por sua ,Tez, perguntou o motivo de sua loucura em intimidar as 

inocentes crianças com uma cobra. 
A resposta foi imediata. "Te manda daqui ... " :l\Ias quem se mandou primei

ro, correndo a todo vapor, foi o Sr. Alfredo, o causador de toda esta brincadeira de 

mau gosto. ~r\.pesar de ter perdido os chinelos, o reclamante nào conseguiu alcançá-lo, 
pois o mesmo deu um "salto de artista" e pulou sobre uma cerca, julgando estar 

correndo perigo de "ida. 
~-\ história de .-\lfredo Carvalho é o retrato de wn personagem folclórico, 

que, de,Tido ao seu temperamento e comportamento, perdeu a chance de ser wn dos 

homens mais ricos da cidade. Faleceu aos 67 anos de idade. 
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Memórias 

. Alfrcdo Carvalho na primcira Lcntaú,'a para subir as cscadarias da 
Igreja :l\Iatriz São Paulo _ \póstolo de automóycl. Na segunda im"csúda 

obtcyc succsso no seu intento .• -1.no dc 1930. 
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-o Muro de 
Berlim 

-No Tempo da 
Cegonha 

TEXTO: 

URDA ALICE 
KLUEGER* 

o Muro de Berlim 

Em 1961, quando construíram o muro de 
Berlim, eu Linha nove anos, e mal e mal sabia que Berlim 
tlca\'a na 1\lemanha. Essas coisas de .-\lemanha di,'idida, 
de pós-guerra, de bloco capitalista e socialista, eram to
das coisas das guais eu ainda não tinha consciência. Sabia, 
porém, como não podia deixar de ser, que a Alemanha 
hayia sofrido muito durante a guerra, pois oU\-ia as inú
meras histórias das pessoas de Blumcnau que manda
,-am pacotcs com comida e roupa para seus parentes do 
castigado país, e espanta,-a-mc ao saber que as roupas 
em-iadas tinham de ser la\-adas, para não parecerem no
\-as, c outros detalhes assim, coisas que uma criança de 
pós-guerra, C1TI Blumenau, SC1TIpre acabaya ou\-indo. 

I Im-ia, até, W11a piada (jue eu acha\'a cngraçada 
e tétrica, que circulaya nessa época, sobre a história de se 
mandar pacotes com comida para a ,-\lemanha. Lma fa
mília escre\-eu para seus parentcs de lá informando que 
seguia pelo correio (yia nm-io) uma caixa com pó para 
pudim .• -\contece que a a,-ó da família, que vivia aqui em 
Blumenau, morreu. Ela sempre tinha pedido que, quan
do morresse, fosse cremada, e suas cinzas em-iadas à "\le
manha. A família cumpriu seu desejo: cremou a a,-ó, 
colocou suas cinzas nWTIa caixa, e em-iou a lTICSma, ,-ia 
aérea, para a Alemanha. Seguiu uma carta, também, ex
plicando que estariam chegando as cinzas da avó, só (}ue 
tal carta sc atrasou. Quando cbegou a caixa com as cin
zas, os parcntes de lá acharam que era a caixa com o pó 
para pudim, e não deu outra: fizeram o pudim com as 
cinzas da a"ó, comeram a avó. Piada sem graça que cir
cula,Ta em Blumenau na década de sessenta. 

Pois bem, a .\lemanha, para mim, ainda era 
daquela do pessoal que fez pudim com a avó, quando, 
um dia, na Igreja, o padre falou sobre uma coisa 
estarrecedora: wna cidade fora brutalmente dividida por 

~ L~cntora t.' membro da \caocmm Catanncn"t: JL' Lctras. 
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um muro que separara pais de filhos, irmãos de irmãos, amigos de arnigos. Pintou as 
coisas com as piores cores (e as cores eram feias mesmo), e com"idou o pessoal da 
missa a ir ,'e r uma exposição fotográfica sobrc o assunto, que passava pela cidadc, e 
que estm"a exposto no nosso teatro Carlos Gomes. 

L'm dia ou dois dcpois, aquilo ainda est;wa na minha cabcça, e a,'isei minha 
mãe que ia ,"cr a exposição. Crcio, hoje, que aquela foi a primeira ,'ez que entrei no 
nosso imponente Teatro Carlos Gomcs, que parecia muiLO mais llTlpOnente ainda por 
cu só tcr nm'e anos. 

Gcnte, eu não esqueci daquilo até hoje! Sem quem me orientasse na exposi
ção (fora sozinha), de,'o ter passado horas e horas olhando para aquelas fotos e lendo 
as legendas. "-'1quilo era muito mais chocante do que o que o padre falara: as imagens 
tinham uma força como eu não sabia, uma força quc as décadas seguintes aprm'eita
riam com força nos meios de comunicação, mas que, naqueles tcmpos de rádio, a 
gcntc ainda não conhecia. 

Cruamente cruel. Lá estm'a o rIlUro tapando as janelas dos prédios, deixan
do os moradores sem luz. Scm disfarces, lá esta,'am as guaritas com os soldados 
annados, que vigiayam a faixa dc cem metros, cheias de obstáculos, onde não se 
podia passar. Lá esta,'am os rolos de arame farpado, as armadilhas, o terreno mina
do. E, o que era pior para mim, lá estm-a o muro intcrrompendo as ruas - e se 
incerrompessem a minha rua, c eu não pudesse mais ir para a escola, ou na casa da Tia 
Fanny? A agressão daquelas fotos entrou na minha pequcna alma de nm-e anos com 
LOda a força; acho que foi a prll11cira YCZ que dci de cara, mesmo, com a crueldade. 
O padrc já tinha falado quc muitas pessoas esta,'am morrendo metralhadas, por lá, na 
tcncati,'a de fugir para BerW11 OcidentaL a minha ll1uginação fértil "ia as pessoas cor
rendo sob as fotos dos holofotes e sendo ceifadas por armas poderosas. O horror 
dacJuilo ficou indcle"clmentc marcado na minha "ida. Creio que, quando saí de lá, 
senti alh'io: Berw11 era muito longe, numa remota .-\lcmanha, país onde se comia a,-ós 
pcnsando-se que eram pudins - alluilo nunca aconteceria na minha pequena realidade 
de BlwTlcnau. 

Quase trinta anos dcpois, em 1989, quando o muro caiu, eu senti um alh-io 
imenso.)\. minha angústia de 1961 vi\'era comigo todos aqueles anos. E eu exultei 
como os jo\'ens alemães dc 1989 cxultaram, e, meses dcpois, ,-i urn pedacinho de 
muro que um rapaz de Blumenau hm'ia recebido como som"enir: ingênuo e inofensi
''o, o pedacinho de muro esta\'a numa caixinha de jóias, apoiado sobre algodão. Não 
parecia ter aquele horror de 1961, mas eu sabia que tinha. 
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N o Tempo da Cegonha 

Numa manhã de março de 1956, eu acordei com o meu mundo virado de 
cabeça para baixo. Até aquele dia, eu não observara nada diferente na minha mãe, mas 
naquela manhã ela me pareceu enorme dentro de seu vestido de seda preto, estampa
do de ranlalhete de flores coloridas. Lembro que fazia sol, e, decerto também fazia 
calor, mas isso me passou desapercebido, diante das coisas estranhas que estavam 
acontecendo. Espera,'a-se um táxi para le,'á-la ao hospital, onde a cegonha iria entre

gar-lhe uma criança .. Até acordar, eu não sabia nada a respeito daquilo, e acordar com 
todo aquele alvoroço em casa e observar que minha mãe parecia ter inflado foi 
bastante chocante. 

O táxi (que a gente chamava de carro de praça) chegou e le,'ou minha mãe: 
ficamos, eu e minha irmã l\lariana, na vizinha Dna. Cecilia, aguardando que meu pai 
voltasse. Eu me encantava com a casa da Dna. Cecilia, que tinha sótão e um oratório 
de Nossa Senhora lá em cima, mas naquele dia não parecia tào interessante assim ficar 
naquela janela do sótão esperando meu pai, depois de toda aquela confusão na minha 

"ida. 
Meu pai ,-oltou, afinal. l\1inha irmã l\Iariana ll-ia ficar na casa da Dna. Cecilia 

até minha mãe voltar do hospital, mas eu fui na garupa da bicicleta do meu pai até O 

serviço dele - mais tarde ele me levaria para a casa da minha madrinha. 
Não lembro dos meus sentimentos naquelas horas, mas decerto que eram 

péssimos, pois, no serviço do meu pai, pus-me a chorar inconsolavelmente .Meu pai 
trabalhava nmn clube chique de Blumenau, com muitos espaços e jardins, e lá também 
estavam duas meninas que eram filhas ou netas, não sei, do ecônomo do clube. Eram 
meninas maiores do que eu , deviam ter já uns dez anos, e, enquanto meu pai trabalha
va elas me le\'aram para passear e tentaram me consolar. Entre outras coisas me per
guntaram se eu tinha botado açúcar na janela, para que a cegonha o comesse e trouxes
se um bebê bem bonito para nós. Eu nunca havia ouvido falar naquilo e saber que 

havia deixado de cumprir um de,'er tão importante para com a cegonha me deixou 
apavorada. Chorei tanto, mas tanto, então, de medo que a cegonha não trouxesse o 

bebê porque eu não havia pensado no açúcar, que as meninas não tiveram outro jeito: 
Foram comigo até a cozinha do clube, encheram uma pesada xícara com açúcar e a 
colocaram na janela de lá. Aquilo consolou-me um pouco, mas ficou a dú\'ida: Será 
que a cegonha saberia que aquele açúcar ali tinha a ver com o bebê que deveria ir pra 
minha casa? Era uma pergunta muito séria, e a angustia permaneceu. Afinal, fazia 
poucos dias que eu completara qua tro anos. 
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r roje as coisas estão bem mais fáceis para as crianças que estão à espera de 
irmãozinhos. Estou acompanhando o caso da nunha amiga SÔlua e seu fIllunbo Bru
no. Desde que Bruno tinha dois anos, que a màe começou a chamar sua atençào para 
as barrigas das mulheres grá,i.das, explicando-lhe que ali bayia um bebê. Bruno nunca 
om-iu falar em cegonha: sempre soube como os bebês yinbam para este Inundo. 

Bruno. agora, com cinco anos, e sua mãe espera um novo bebê. Sem problemas, sem 
traumas, ele está curtindo a gra,-idez da rnãe e a espera de um irmàozinho COITl toda 

a sereludade. Nunca irá acordar, uma manhã, com a "ida de cabeça para bai.'í.o porque 
a màe irá a um lugar desconhecido, onde a cegonha lhe entregará um bebê, e que só 
será bonito se ele colocar açúcar na janela. Nunca sofrerá a angústia e o medo de não 
ter cumprido uma obrigaçào para com a cegonha. Saberá o tempo todo que um 
irmàozinbo irá chegar, e acompanhará seu desen,'okimento atra,-és das fotos que se 
obtém quando as màes fazem a ultra-sonografIa. Em suma a chegada de um nO\-o 
bebê causará a Bruno, no máximo um pouco de CIúmes por ele ter perdido o colo. 

Acho que as crianças têm menos problemas hoje. Eu gosto das fantasias e 
das lendas, mas ,-i,-i na pele a angústia de não saber que tinha que colocar açúcar na 

janela para a cegonha me trazer um bebê bOluto. foi urn susto descobrir, de repente, 
que n-unha mãe tinha fIcado enorme e que iria nos deixar por alguns dias, coisa que 
nunca acontecera. É mais fácil para uma criança esperar um bebê junto com a mãe, e 
não le,-ar os sustos que ,-i,·i um dia. 

E, só para completar, esclareço que a falta de açúcar para a cegonha nào 
chegou a causar problemas: 'Tio para nós, naquela ocasiào, minha irmã J\Iargaret, toda 
bOluunha, minha grande anliga, hoje. 
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Uma Viagem ao 
Estado de Santa 
Catarina em 
1902 

TEXTO: 

PADRE JACOMO 
VICENZI 

94 

Os ,'iajantes são personagens que deL\:aram para 
os pesquisadores contemporâneos um retrato bastante di

versificado de vários aspectos observados no percurso 
de suas viagens. Este olhar por \'ezes acurado e entreme
ado de descrições das paisagens, cenas do cotidiano, rela
tos de pessoas e costwnes regionais são elementos im

prescincliveis para o historiador fazer wna releitura da I Iis
tória regionalizada. 

Um exemplo é a obra escrita em 1902, intitulada: 
Lma Viagem ao Estado de Santa Catharina, de autoria do 

Padre Jacomo Vicenzi, publicada em Niterói no ano de 
190-+ pela Tipografia "-\merino. O autor ,-eio a Santa 
Catarina naquele ano em \' isita ao pai que se encontra\-a 
doente. Escrita em 125 páginas, o Padre Vicenzi, narra 
com rnuita propriedade desde o seu embarque no porto 
do Rio de Janeiro, a \-iagem como um todo, sua estadia 
no Desterro, Blumenau e localidades do Vale do Itajaí, 
culminando com o seu retomo ao mesmo porto de saída. 
Sem dú,'Ída merece ser lido, a,-aliado e destas informa
ções fazer um comparati\-o com a nova realidade deste 

milênio. Ao longo do ano publicaremos outros capítulos 
contidos nesta obra. 

Ao Leitor 

É a primeira yez gue, em forma de liHo, apre
sento ao público wn pegueno trabalho, sirnples descrição 
de uma ,-iagem. Embora habituado na imprensa, não é 

sem receio que a tanto me atre,-o. Sei que pululam por 
toda parte publicações inúteis e perniciosas, e nào gueria 
awnentar-lhes o número. 

Se pois atiro à publicidade esta brochura, é por 

ter sido encorajado por pessoas que me COlwenceram de 
que ela não será de todo inútil. E aqui peço permissão de 
oferecer estas páginas, ern primeiro lugar àquele gue me 
ofereceu ensejo de escre,-er, único sobre\'i,' ente dos gue 
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me deram a ,'ida. É de,-er de um bom 61ho oferecer ao seu ,-elho pai, que felizmente 

ainda possui, as prirnícias de seu trabalho. Em segundo lugar dedicarei estas linhas a 

alguns bons arlligos que sempre se interessaram pela minha humilde pessoa, assim 

como pelos meus empreendimentos,embora nem sempre fossem coroados com êxi
to feliz. Citarei em parLicular os nomes bem conhecidos dos Doutores: Carlos de 

Laet, , \ffonso Celso e Comendador _ \m·eliano Pimentel, os (juais, sempre que os 

consultei, 11l0straram a melhor boa , ·ontade para comigo, e muito contribuíram para 

(lue eu nào recuasse. estimulando-me com a competência e sinceridade de sua pala\Ta. 
_ \ceitem pois, esre oferecimenlo como prm-a de afetuosa gratidào. 

Espero que o leiwr saiba rcle,-ar os defeiws do lino (jue ouso apresentar-lhe. 

Padre J acomo Vicenzi 

o Emba rque 

Eram três horas da tarde do dia 25 de outubro, e cu estm-a prestes a partir. 
L'ma grm-e enfermidade de meu pai chama'-a-me urgentemente para junto dele no 

Estado de Santa Catarina. Tinha de embarcar no flajJel7lllCl, pertencente à Costeira, em 
yue predorllina o regime inglês. lmagine o leitor com que solicitude procurei nesse dia 

ser pontual. Sabia com que tinha de me haver. Recomendaram-me, na agência, fosse a 

bordo uma hora antes, cuidado este muito natural em yucm com tanto empenho 
procura bem sen-ir ao público na mais rigorosa obsen-ância de horário. As -t horas da 
tarde de,-ia ser a partida. 

Pelas 2 horas, o mais tardar, (l ! /apmlll{/ de,-ia ter desatracado do trapiche, e 

por este motivo mandei preparar uma embarcaçào para ir a bordo na hora aprazada. 
Ti,-e uma verdadeira decepçào., \0 nos aproximarmos do flc/per/II/o, (acompanha,-am

mc algumas pessoas) encontramo-lo ainda atracado, e em condições de (]uase nào 

poder receber passageiros. Ladea,-arn-no algumas lanchas carregadas, sendo-nos mis

tcr trcpar à primeira, passando depois de urna a outra, para, a muito custo, chegar ao 

com-és do aludido ,-apor. Chegamos esfalfados; a tarde era quente e astL...uante. Quase 

todos os passageiros já se achayam a bordo. Nesse dia, corno geralmente acontece no 

comcço das viagens, vi yue os meus companheiros eram gente estranha, c por isso, 

juntamente com as pessoas quc até lá rne tinham acompanhado, sentei-me numa parte 

do com-és completamente desimpedida. Vendo que os bancos nào eram bastante, 

para que todos se pudessem acomodar, apro,-eitei duas cadeiras próximas, sentando
me em uma delas, oferecendo a outra a ur1la moça que ainda fica,-a de pé. Mal tinham 

decorrido uns três minutos, e eis que um ilustre cm-alheiro desconhecido, aproxima-se 
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de mim aceleradamente, pedindo-me todo sôfrego lhe cedesse a cadeira. Le\'antei-me 
prontamente e obedeci. Compreendi logo ter cometido a falta de utilizar-me, por 
alguns momentos, de uma cadeira desocupada. Mas por fim tranqüilizei-me. O ho

mem não se deu por satisfeito. Quase não teve tempo de transportar a cadeira à 
distância de alguns metros, que, sem eu esperá-lo, ouço o intimar a se levantar sem 

demora a moça que com a maior segurança se ficara na outra cadeira. Todos os que 
assistiram a este requinte de amabilidade e l'Cllla/lieiri.fl1/o pretenderam que o tal cidadão 
não podia ser brasileiro. E tinham sua razão de assim pensar. Faz-me isto lembrar as 
palavras proferidas por um jm-em argentino na minha yolta para o Rio de Janeiro. 
Disse-me ele que ficara encantado pela meiguice e modos delicados do povo brasilei
ro. Esta fora sua primeira irnpressão. Com efeito a polidez é mIl dom natural, carac
terístico do pm-o brasileiro, e que se encontra nas classes mais altas, como nas médias 
e ínfimas . .A prudência do seu falar, o respeito sem igual no tratamento, a franqueza de 
suas maneiras, mesmo para com as pessoas desconhecidas, todos estes modos cati
\-antes distinguem incontesta'i-elll1ente o brasileiro de qualquer outra nacionalidade. 

Não deixarei de mencionar a consideração inexcedível dos homens para 
com a mulher, à qual, em todos os atos, por espírito de ca'i-alheirismo, cedem sempre 
° prirneiro lugar. Foi pois recebido com sentimento de franca reprovação o ato de 
indelicadeza que acabo de relatar. O seu autor, que disseram-me residir nos Estados 

do Sul, e que é conhecido pela alcunha de poetLl, espero que muito possa se aproveitar 
desla singela narrati\-a, e que, dom\-ante, se esforce por merecer do público as simpa
tias que aos delicados e amá'-eis cultores das f\Iusas são tributadas . 

.A hora da partida se aproximava, ou melhor, já unha passado: o calor con
tinua'i-a insuportá'i-el e já era tempo que cada qual se encaminhasse para os seus lares. 
Cumpria pois um duro de\Ter, com-idando as pessoas que aLé ali tinham-me acompa
nhado com graye incômodo, a não mais prolongarem o sacrifício que es tavam fazen
do, le'i-adas a isso pela grande dedicação e amizade. Neste momento, com-enci-me de 
que ir ao bota-fora de um amigo não é folia, é antes uma prova de estimaçào excep

cional. 
.A. despedida não de,-ia ser por muito tempo, mas não deixou contudo de 

ser penosa. 
Chegou a hora do jantar, findou a refeição e nem sequer um sinal de partida. 

Três anos antes, embarcando no mesmo vapor, notara entre os passageiros grande 
impaciência porque só às :; horas, e nào às 4, le\Tantan ferro em denunda da barra! 
Queixaram-se então fortemente da falta da prmTerbial pontualidade inglesa! Tào mal a 

Companhia tinha habituado os que \"Íeram antes de nós! l\fas "alternos ao assunto. Só 
às 9 horas da noite terminou a carga do Jlape/'llIlLl. Nesse momento deyeríamos já 
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contar.5 horas de yiagem. "\s 9 e meia horas, reUrou-se a lancha da Companhia: pemei 
que afinal íamos partir. Era tarde não hm-ia dú,'ida, disse cá comigo mesmo, mas 

enfim antes assim! Pois bem, nào passou de uma sImples ilusão. O Jlaperill/li não se 

mexeu. _\s lU horas e 25 minutos, a lancha reapareceu, mas quase logo sumiu na 
escuridão da noite, sem lJue as m~Íll uinas dessem o menor sinal de yida . 

. \ essas horas quase todos os passageiros tinham-se recolhido aos seus ca

marotes, enl)Uanto no com és silencioso só se yi:-l três homens: dois dormiam tranllLll
lamente, o terceiro ,-igia,'a. J ·ora tah-ez inútil acrescentar llue o terceiro era jus Lamente 

quem agora "ai traçando essas linhas. J Já esta\'a portanto eu sozinho contemplando os 

dois companheiros a dormue11l sossegados, completamente alheios aos cuidados da 
"ida. em era o Comissário de Bordo; o outro um negociantc desta praça chamado 
.\ugusto de Oliycira. ~oi este o melhor companheiro que tiye em minha ,-iagem até 

Blumenau. I ~lcs dormiam, l' eu, com passo um tanto concitado, passcm-a por sobre o 
conyés; passeaya e cisma\'a. 1 ~ram dez e quarenta, yuando tirei do bolso o meu terc<), 
rezando-o, a par de OLllras preces. sem suspender o enceLado mm·imento .. \ Nossa 

Senhora cncomendó enLão a nlÍnha yiagem e o fururo Incerto que me esperm·a. Nessa 

ocasião o meu companheiro Oliyeira se leyantou e, sem proferir palana. foi procurar 
no beliche rnelhor descanso. Eram 1 l e um quarto e mal tinham passado 15 minutos, 

yuando o último dos companheIros. seguindo o mesmo caminho. desapareceu silen
ciosamente. Esta,-a portanto a sós, firmei no meu posto, mas como já me sellLlsse 

fatigado assentei-me em um banco e, recoslando-me um pouco, continuei a cismar. Já 
nào hm1.a que dmridar: as esperancas esta\'am perdidas. r layia cerca de duas horas llue 

está,-amos no meio da baía, e () "apor parecia-nos andar ,·agarosamente. () m{)\'i
menta da rnálluina elétrica llluito concorreu para produzir esta ilusão.l'dais LllTh'l 'TZ ,-i 
uma lancha ilyizinhar-se à escada de bordo que se consen'm-a arreada: imediatarnente 

reconheci nela a lancha da Companhia. em le,'e sopro de esperança ln'amou de 110\'0 

o meu espírito acabrunhado. Quem sabe, disse eu, se dentro em pouco não partire
mos? "\s 11 horas e 5-1- 111lnUlOS, a lancha atraca\'a no J Ii/peml/Cl e, apenas dois minutos 

depois, destacaya-se dcle, ouYÍndo cu então uma ,·oz que à nossa el)uipagem desejm'a 

LIma /JO[II'ic~~(,III. i\1inba esperança tornara-se uma realidade: esta era a \erdadeira despe

dida. "\ embarcação da agência ia não muiro longe, quando de repente a luz se apagou. 
Olho instinti,-amenre para () relógio: eram 12 horas! F. ali tem o público um exemplo 

gritanre da pontualidade da Costeira: 8 horas de atraso! "\traso não de\·ido a causas 

externas mas, segundo OU\I afirmar categoricamente, de'lido exc!usi"amente à pró

pria i\gência da Com.panhia. Qual seria o moti"o desta anormalidade? Fntre outros 

comentários pouco lisonjeiros para a Companhia, afirmava-se que esses atrasos eram 

ultimamente muito comuns na Costeira, por ela também andar atrasada de meses e 
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meses, no pagamento da férias de seus empregados. Será yerdade? Nào sei. O certo 
é que tais comentários pouco fa,Torecem a Companhia, na qual parece introduzir-se, 
pouco a pouco, o mal que desabona o pessoal de quase todas as nossas repartições. 
Este mal, como todos sabem, consiste no relaxamento, as arbitrariedades e no quase 
abandono em que muitos empregados públicos deixam o seu posto ou emprego. 

Era meia noite! I Iara esta que, segundo as singelas e indelé\-eis narratins 
de nossos a\Tós, as almas do além túmulo escolhem de preferência para fazer suas 
aparições aos parentes e amigos sobre"\Ti,-entes. O Ilapml/ltl, lá no meio da nossa baía, 

jazia no silêncio e na escuridão. 
Só ouyi, pelo lado da poupa, e por poucos instantes, un1 desusado e surdo 

mO\Timento nas águas, que me fez supor nào longe a existência de algum mostro 
desconhecido. Nisso esta,Ta ainda a pensar, quando por fim om'i distintamente o estré
pito das lTláquinas; o ferro foi se lcyantando, e o na"\-io, ,-alteando preguiçosamente 
sobre si mesrTlO, ia tomar o rumo que lhe cabia seguir. 

tlLútas yezes, de dia como de noite, conternpla'lTa as belezas indescritÍ'l-eis da 
nossa baía, mas nunca achei nela tantos encantos como nessa noite inoh'idá,Tel. 'liam

se de uma e outra banda milhares e milhares de luzes, que pareciam dispostas artistica
rnente para adornarem os morros e as colinas de Niterói e desta Capital, comunican
do, especialmente a esta última, wna variedade de yistas (lue sucessi\-amente muda"\-am 
e se transforma"\-am. No entanto, seguíamos para a saída da barra. 

A vista ia tornando-se mais e mais deslum.brante. Sozinho, e de pé no alto do 
conyés, contempla'l-a extático o magnífico quadro que me circundaya .• -\pós mim 
deixa"\-a a cidade que, de quando em quando, eu me ,-oltava para admirar; de um e 
outro lado erguiam-se, nào muito longe, majestosas montanhas, enquanto em minha 
frente aproxima"\-a-se sernpre mais a fortaleza de Villegaignon, iluminada por seis po
derosos focos de luz elétrica. A marcha era regular, e ao passo que o Ilapemllo progre
dia em sua rota, uma espécie de edifícios fantasticamente iluminados me feriam a vista, 
parecendo-me, na primeira ünpressào, misteriosos palácios, enquanto, ao aproximar
me deles, "\-erifica"\-a serem navios mercantes ou naus de guerra. Às 12 horas e 20 
minutos tínharnos ao nosso lado direito a ilha e fortaleza de Villegaignon, cujo consen
timento de"\-íamos solicitar. O Jtopel7l1l0 fez a primeira chamada com apitos, queiman
do em seguida um lindo fogo de Bengala. 

t1al se tinha este apagado, da próxima fortaleza retumbou um tiro de peça, 
acompanhado pelo resplendor yi"\Tíssimo e fulgurante de um fogo artificial semelhante 

ao primeiro. Já estávamos com a licença de transpor a barra e, com efeito, o Itopenlllo 
acelerando sua marcha, le"\Ta'lTa-nos rapidamente para o seio do vasto Oceano. 
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Eram 12V2 horas quando, satisfeito pelas rápidas impressões, que muito 

imperfeitarnente acabo de registrar, desci para o meu camarote, <-lue já rne sentia fati

gado. 

Deitei-me contente: e não estaya só. l\1uitos companheiros e amigos já 

repousavam tranqüilos, pessoas cujas rdações de ami7-ade acab8ya de contrair nesse dia. 

Continuarnos a naYegar o resto da noite, todo o domingo e a noite seguinte, 

chegando a Paranaguá na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Dentre os conheci

mentos feitos nessa lra,'essia, farei ao menos menção dos pnncipais. Ocupa o primei

ro lugar o senhor Augusto de Oliyeira e Sika, negociante desta praca na Praca do 
Mercado 171 e 17'2. ~-\inda no dia do embarque, a hora do jantar, fomos vizinhos na 
rnesa. E le em pri.meiro lugar, dirigiu-me a palana, dizendo que rne conhecia de longa 

data pelos meus escritos no Jornal do BmJi! L \crescentou <-jue teria o prazer de te r-me 

por companheiro até o último desembarque na cidade de Blumenau. Foi para mim 
de imenso jubilo encontrar, sem esperá-lo, um bom companheiro até o termo da 
,'iagem. De todos os conhecimentos este foi o mais íntirno, e muito contribuiu o 

senhor com seu gênio expansí\'o e folgazão para quebrar a monotonia do tempo. Foi, 
como se costuma dizer, um cornpanheirão. 

Logo no primeiro dia, me despertou a atenção um ,'izinho de beliche: era 

aluno da Escola 11ilitar. Pelas COD\'ersas que lhe ouY'Íra, notei que era um jm'em afáyel 

e amante do saber. Bem logo trm'amos relações. Disse-me que era muito su jeito ao 
enjôo e que receava não resistir a este terríYcl e inoportuno incômodo. Esforcei-me 

por convencê-lo que esse mal é, ern grande parte, de,'ido à imaginação, e, para prova, 

alegava o que comigo mesn10 sucedera. 1 Iuitas "ezes eu tinha ,.-jajado, acompanhado 

sempre do mesmo incômodo, que desapareceu de todo desde o princípio de minha 
última "iagem, feita a bordo do mesmo nayio em que agora seguíamos. 

O que eu dizia era, com efeito, a pura ,'crdade; mas justamente quando 

pensava ter cOD\'encido o meu con1.panheiro, o yi empalidecer rapidamente, retiran

do-se quase logo para o camarote com o estômago re,'olto. 

Eu contudo esta,~a convencido de ter roda a razão. Na última ,'iagem que 

fize ra para Santa Catarina, a hora do jantar fora exatamente o momento de transpor a 

barra. E como é sabido, costuma ser sempre mais agitada. Contra o meu hábito de 

todas as viagens preceJentes, resoh'i ir à mesa, e, com grande surpresa, jantei satisfato

riamente, e, ao voltar para o com'és, já estava tlrmemenle cOl1.\'encido de que o tal 

enjôo nunca mais me ha,"ia de importunar. Para confmnar o poder da imaginação nas 

pessoas embarcadiças, citarei mais um exemplo. 

É o testemunho irrefragável de wn outro companheiro da ,'iagem que ,'ou 

descre"endo. Era um engenheiro francês, empregado na Sorocabana que, com al-
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guns dias de licença, ia TIsitar a família residente em Curitiba. O Dr H. Schewing 

(assim se chama\'a) durante o largo decurso de uns trinta anos de ofício, fez sete 

yiagens à Europa e ~\frica, e nada rnenos de umas quarenta viagens pelas costas do 

Brasil. ~-\pesar de tào longe na\'egar, nunca dei.xou de sentir em suas \-iagens as conse
qüências do terrÍl-cl incômodo do mar. Asseyerou-me c.]ue quando deterrnina fazer 

wna ,'iagem dessas, oito ou quinze dias antes da partida aparecem-lhe \'ômitos ,'Íolen

tos, como se já esti\'esse entregue à l1'lercê de encapeladas ondas. É aliás o que acon
tece a "árias pessoas quando permitem que sua fantasia se detenha a considerar certos 

remédios que, quando tomados, em outros ternpos, lhe causarào a máxima repugnân

cia. O mencionado engenheiro contaria aproximadamente os seus sessenta anos. No 
que se pode ajuizar dos homens pelo seu exterior, ele era homem reto, am.ante da 
"erdade e escrupuloso conseryador de sua dignidade. l\Iuito fiquei edificado 

depreendendo que era um bom esposo e bom pai: amíl\'a sua família, se assim é 
permitido dizer, até o excessO. É raro ,-er um esposo atirado pela própria sorte de 
uma para outra parte, e que consen'e inalteníxcl em seu coraçào este amor sagrado à 
família. 

Paranaguá 

Disse, ainda há pouco, que chegamos a Paranaguá no dia 27 de outubro, às 
11 horas da manhà. Da boca da barra até o porto há cerca de trinta nlllhas de 

caminho, que correspondem, mais ou menos, a duas horas de yiagem. Nesse porto os 
,-apores nào podem aproxÍlnar-se da terra, por ser o mar muito raso, baixando ferro 

uma boa meia hora de Paranaguá. 
Dos passageiros qee iarn no ltapm/llo parece-me que só dois desembarca

rào, com o f1m de dar um passeio em terra. "-\ntes nào o ti\'essem feito. Eu e o senhor 
1-\Ugusto de Oliyeira f 011."105 os únicos a desembarcar. Antes de tudo fomos ao batel 

tomar um café. 1\1 encontramos o engenheiro francês almoçando em companlua de 

sua família, que \'iera de Curitiba ao seu encontro. Parece-me que eram dois filhos, 

uma filha e a esposa. Antes ainda do desembarque, aproyeitando sua boa yontade, 

entreguei-lhe dois grossos ,·olumes da obra interessantíssima intitulada J\'e/ Fal1Je dei 
Bram/ni. Esses dois ,·olumes eram ofertados por mim a duas associações católicas de 

Curitiba que, até hoje, nada infelizmente me comunicaram a respeito. Entregara-lhe 

também um requerÍlT1ento para o senhor Bispo que prontamente me atendeu . Na 

nova despedida o DL Schewing prometeu-me que, na mesma tarde, o próprio filho 

levaria as encomendas aos seus destinatários. 
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Eu e meu companheiro Oliveira quisemos então percorrer a cidade de 

Paranaguá. Desse passeio guardei a mais desagradá\'cl Í.t1.1pressão. 
O sol conservava-se oculto, mas ha\'ia mormaco e sentia-se calor sufocante . .. 

. A cidade sem movimento, completamente morta, parecia-se com um cemitério. Não 
sei de\·ido a que, apoderou-se de mim um cansaço intolerá\-el. Fomos à estação da 

Estrada de Ferro e não ha\'ia um banco; chegamos a um grande largo, ou melhor, a 
um \'asto campo, em cujo centro m'istan1.os um elegante caramanchão: para lá nos 
dirigimos, mas baldados esforços de encontrar wn assento qualquer! Dirigimo-nos 
finalmente ao cemitério para vê-lo de perto, c aí também teria sido inútil procurar wn 

lugar para um bre\-e descanso. Daí deprcende-se que a população de Paranaguá, ou 
nunca sai de casa, ou é pouco amante das comodidades da \-ida, e não mais solícita de 
as oferecer aos seus hóspedes e \-1sitantes. 

Depois de duas horas de penosíssi.mo andar, voltamos para o já citado 
hotel. Aí pedimos uma bebida que não prejudicasse a saúde, e o empregado da casa 
nos fez umpllllclJ (água e açúcar com aguardente) recusando-se depois a receber qual
quer pagamento. E nào só 110S fez esta generosidade inesperada, mas ofereceu-nos 
uma garrafa da mesma aguardente, que era superior, e de doze anos. Agradecemos
lhe penhorados tanta gentileza. É agora escusado dizer que com isso ele ganhou mais 
dois fregueses, quando por aí ti\-erem de passar. Antes que nos retirássemos, foi-nos 
apresentado pelo gerente (o mesmo que nos acaban de servir tão bem) o dono da 
casa, que é o cozinheiro mór. É um velho baixo e de cor, jovial e barulhento, que, de 
a\rental e mangas arregaçadas, veio cumprimentar os novos hóspedes, como se de 
longa data fossem conhecidos da casa. Chama-se, creio, Tristào, nome que passou 
para o mesmo hotel, o qual, se encarado debaL"Xo de certos pontos de \-ista deixa 
talvez algwna coisa a desejar, mas sempre há de ser procurado pelo bom sabor dos 
pratos que oferece à sua freguesia. Despedimo-nos, e pelas 3 horas da tarde, está\'a
mos a bordo; às 4, de\'Íamos partir em demanda da cidade do Desterro. 

Se ao chegar a bordo, me senti bem disposto e descansado, atribuí tudo ao 
refresco tomado em terra e ao agradá\'el passeio de bote. Ai encontrei os companhei

ros de viagem ansiosos de seguir para o sul. 
Entre os passageiros (já velhos conhecidos de 48 horas) ha\'ia uma pequena 

família que reside no Rio de Janeiro. Eram quatro pessoas: pai, màe, um menino de 
oito anos, e uma menina de sete .. :-\s crianças eram engraçadas, interessantes e de wn 
desenvoh'Íffiento precoce .. A menina, chamada EIsa, tÍ11ha feito comigo grande cama

radagem . 
.Ao chegar de terra, encontrei-a com o ir mãozinha jogando malhas, em cujo 
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di-~Trtimento, por :;er de minha preferência, entrei como parceiro, diyertindo-me de

yeras até a hora da partida. Des:;e passatempo inocente guardei uma lembrança; 

causamos à Companhia urn prejuizo, caindo-nos ao mar uma das malhas de couro. 

J\Ias consideramo-nos sem culpa por as grades não serem mais fechadas. 
Eram 4- horas rnatemáticas guando o Jtapmll/c! ,-ira,-a a proa para a barra, 

com grande satisfação de todos os passageiros. "\té aí acompanhara-nos um yento 
nordeste, fanJrá,-el, portanto, à nossa yiagem . • -\gora, porém, mal acabáyamos de 

transpor a barra, enconrralTlo-nos com um Yenlo sul frio e furioso, a gue era guase 

impossh-el resistir. Para não atrasar a \-iagem com a coberta do nm-io, a marinhagem 

pôs todo o com-és a descoberto. Todos os passageiros desceram, sem detença, para 
a sala ou para os camarotes; apenas três ou guatro ficamos em cima até as 7 horas da 

noite. Para mim, como para muitos, o camarote não é lugar de repouso, é antes uma 
prisão ou pior ainda . Essa noite então foi um mar LÍrio. O borrÍ\-el calor sofrido em 
Paranaguá, e o ,-enLo gelado suportado à noirinha, por uma boa hora, produúram em 
meu organismo um estado febril gue me durou toda a nOlte. Pela madrugada, esta,-a 

com a garganta bastante aracada, e tlguei belTl receoso de gue os incômodos se agra

' -assern. Ao amanhecer m"isramos, não longe, a barra de Santa Catarina. 

Santa Catarin a 

Eram, mais ou menos, 7 112 horas da manhã quando passamos em frente à 
fortaleza de Santa Cruz . • \ baía ou entrada norte de Santa Catarina (não conheço a do 

sul) formada pelo continente e pela grande ilha em que está edificada Desterro, Capital 
do Estado, creio ser urna das rnrus lindas do Brasil. Para quem ,"ai de norte a sul, ao 

lado direito fica-lhe a terra firme, ao esquerdo, a ilha tambérn chamada de Santa 
Catarina. _ \ perspectiya, de uma c outra banda é magnífica. Ilhas, colinas e montanhas 

espalham-se e se le,-antam por toda a parte matizadas de ,-erde, cobertas de bosques, 

ou sombreadas de densas matas, notando-se agui e acolá, nas alturas menos íngremes, 

e não as mais elendas, bonitos pedaços de terra, cuidadosamente cultinda. "-1. Capital 
fica na ilha e nurna posição extremamente pitoresca . • -1.ntes de se ayistar a parte prin

cipal da cidade, passa-se pelo estreito, em que a ilha e o continenle mais se aproximam. 

Na ilha, bem perto do estreito, ergue-se um morro bastante clc\-ado no gual, pela 

sombria arborizaçào e pela originalidade dos fnOnUlTICntos, logo se reconhece o cerni
tério. Na extremidade oposta da cidade, à pouca distância do mar, m-ista-se, também 

no alto de um morro, o Hospital da l\Iisericórdia, wn dos mais importantes edifícios 

do Desterro, e gue ulwll.amente passou por uma reforma geral. Entre esses dois 
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pontos extremo, o primeiro do norte e o segundo do sul, acha-se a parte principal e 
mais antiga da Capital. Atrás da cidade, ergue-se uma cadeia de montanhas, que 

comunicam à Capital um encanto e beleza toda peculiar. Sobre o cume mais alto 
dessas montanhas descobre-se de longe un1.a alta cruz, ali colocada pela piedade do 
pO'iTO catarinense consagrada, na passagem do século, ao Santíssimo SahTador. 

As 9 horas da manhà, está'iTamos no ancoradouro. "\inda não chegara a 
,Tisita de saúde, quando 'iTi aproximar-se, em um bote, o meu 'iTelho amigo Trajano 
Leite que 'Tinha receber-me. Feito o desembarque, segui.mos para a residência dele, 
cuja esposa nos preparara um bom almoço. Esse anugo, em cuja casa costumo hos
pedar-me, é empregado da companhia inglesa do telégrafo submarino e fora meu 
condiscípulo, em 1885 no Colégio de Blumenau. É inútil acrescentar que dele recebo 
sempre agasalho, nào só como amigo, mas como se fora uma pessoa de casa. Não sei 
como agradecer tanta dedicação, carinho e anuzade. Como o almoço estiyesse pron
to, fomos para a mesa. 

Nào pude infelizmente corresponder às muitas amabilidades e gentilezas; 
continua'iTa em estado febril, não podendo quase tomar alimento algum. "\ noite tratei 
de cortar o mal com um bom suadouro, no que muito me ,Taleu uma dose da aguar
dente trazida do Hotel Tristào de Paranaguá. 

Passei a noite melhor e já no dia terceiro estaya completamente restabeleci
do. Dei graças a Deus, e de coração, por mais este benefício. Como ia 'iTisitar a meu 
pai grayemente enfermo e takez morto (pois tudo eu ignoraya), esperava ansiosa

mente o momento da panida para o porto de Itajaí. l'm pequeno 'iTapor do Lloyd, 
cuja carreira é entre Laguna, Desterro, I tajaí e S. Francisco, de'iTia-nos le'iTar ao desejado 
pano. No dia 28, tinha de seguir para Ttajaí, mas eram já 29 do mês, e ele, nada de 
aparecer. Quando chegaria? Eis aí um profundo mistério! Laguna, onde o Itapelllerim 
se acha'iTa, é W1.1. porto de difícil entrada, e, o que é pior, de mais difícil saída. Acontece 
muito a miúde que, mal aí entra um 'iTapor ou um pequeno barco, as águas calam, 
ficando ele encurralado dois ou três dias, à espera do 'i"ento sul, o único que das águas 
dispõe a sua yontade. Ocasiões hOU\Te de uma embarcaçào ficar aí apresada quinze 

longos dias e até um mês. Laguna é, pois, um porto que muitos detestam por trans
tornar de contínuo os planos de tantos passageiros e causar ao comércio imensos 

prejuízos. De'i1.a portanto armar-me de paciência, e esperar pelo momento suspirado 
que me parecia distanciar-se sempre mais em 'iTez de se me aproximar. 

No dia 30 de outubro, às 8 1/2 horas da noite, assistia a uma reunião das 

conferências de S. Vicente de Paulo, na l\1atriz, quando ouyi distintamente um apito 
que me garantiram ser o llapelJ/erim, o que me causou imenso contentamento. No dia 

BLUM E NAU EM CADERNOS· 1()I",,:\J.II-t\7 /H-.Iu1ho. \~o",,-2Ilill 
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Impressões de Viajantes 

seguinte fui, sem demora, à agência do Lloyd, à qual o ftapel1lerim pertence, para COfn
prar a passagem. I\li recomendaram-me de embarcar no mesmo dia, antes das 9 
horas da noite. Fiquei ainda mais satisfeito por saber que os ,rapares dessa carreira, 
costumayamle,rantar fero à meia-noite e chegar às 6 horas em Itajaí, onde sempre se 
encontra um ,'aporzinho pronto para le,rar os passageiros até Blumenau. E assim, o 
mesmo dia primeiro de novembro, chegaria ao ponto final de minha na,'egação. 

Eram 8 1/2 horas da noite de 31 de outubro, quando cheguei, em companhia 
de alguns amigos, à pequena ponte provisória que une o trapiche do Lloyd ao menci
onado npor. ~\qui nos espera,ra uma surpresa muito desagradáyel. Cm empregado 
de bordo comunicou-nos do convés que ninguém podia embarcar àquela hora, e que 
os passageiros de,-iam apresentar-se no dia seguinte, às 6 horas da manhã. I Ia,-ia, entre 
outros, junto de nós, W1.1.a farnilia com duas ou três crianças, que já tinha a bordo tudo 
que lhe pertencia, roupa, malas e as próprias camas. Pois de mda rambém lhe valeram 
as justas obsen-ações e os rogos para poder passar a noite ali. O empregado, que 
cwnpria ordens, foi inflexí,rel, irnpedindo o embarque a quem quer que fosse. Disse
nos serem as ordens terminantes do imediato do ,rapor. 

Esse fato inaudito prmrocou wn clamor de indignação. Com efeito, mesmo 
que os passageiros não ti,ressem direito, nenhum prejuízo causariam à Companhia, 
passando ali uma noite. Mas eles tinham direito à dormida, em ,rirtude das ordens 
expressas da agência de se acharem a bordo antes das 9 horas da noite. Pelo que omri 
dizer, a culpa nào foi da .Agência, nem do Comandante Souza, homem pontual e 
correto, que nessa ocasião, esta,ra em gozo de licença, por enfermidade. Afirmaram 

que isso não passou de uma rude e habitual arbitrariedade do imediato, que todos 
conhecem pela alcunha esquisita de Badejo. 

Fiquei triste ao pre3enciar com meus olhos tais irregularidades e desmandos 
nas barbas da agência, sem que ela tomasse prm-idências para castigar os culpados, 
dando assim uma satisfação ao público e aos passageiros. Isso me deu anseio a que 
aprendesse coisas que completamente ignorava. Até esse dia eu pensava que todas as 
Companhias de ,rapores fossem dirigidas por suas respectins diretorias e pelas agên

cias dos diversos portos. Estava completamente iludido! Soube então que os coman
dantes mandam e desmandam a despeito das agências. Eis um exemplo bem moder

no, pois se deu por aqueles dias, na cidade do Desterro: 

Chegou um navio do Lloyd; eu estan na agência. Esta, por aglomeração 
de serviço, marcara para o meio-dia, a partida do \'apor. O comandante não esteve de 
acordo, marcou às 10 horas e a sua palavra se cumpriu. Isso me escandalizou muito, 
mas os amigos disseram-me que é o que se dá diariamente. 
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Veja-se a que ponto chegamos! Sobre isto remeti irnediatamente um protes

to para o loma! do BrClJi/, chamando a atenção da Diretoria. Esse protesto em'iei-o, 
com mais umas quatro ou cinco cartas, para um anugo do Rio, tudo em um pacote 
registrado. Pois bem, depois de dois anos e tanlo, o lal pacole ainda não chegou ao 
seu destino! Coisa análoga sucedera-me três anos antes. Pelo telégrafo nacional, mandei 

do Desterro um telegrama para outro amigo do Rio. Cinco anos já se passaram, e o pobre 
do telegrama ainda está em yiagem! F. o caso de se dizer, un1.a e muitas "ezes: Para ql!e1J7 

apelar? 
O ItaPlll1leril71, que às 6 horas devia sair do porto, só às 7 horas e 40 ntinutos 

começou a se mexer, e isto, segundo ou"i dizer, por culpa do imediato. Tudo estava 
pronto; e perguntei então a um marinheiro: "Por que não partimos já?" Respondeu
me: "O imediato ainda está em terra". E desta forma foi ele mais uma vez causa de 

um graye incómodo dos passageiros, que ti"eram de madrugar e fazer tudo precipi
tadamente, para depois ficarem duas longas horas esperando resignadamente pela 
saída. 

D e viagem para Itajaí 

Às 8 horas, por fim, o Itapel72eril12 começa,'a a andar, e nós dá,'amos o último 
adeus à pacata cidade de Santa Catarina. 

Tomamos rumo para o Norte, em direção ao porto de ltajaí. Essa ,'iagem, 
que um vapor de marcha regular faz no espaço máximo de cinco a seis horas, dura 
não menos de 9 horas no Itapel72eril1l que, como é costume dizer-se, é wna verdadeira 
carroça. 

Eram quase -I- 1/2 horas quando transpúnhamos a estreita e difícil barra do 
Itajaí, barra cuja vista despertava em minha alma tantas saudades. 

Às 5 horas, estávamos prontos para O desembarque. .A primeira pessoa 

conhecida que vi em terra foi o bom antigo Jaca Brandão, filho do meu velho antigo 
~1anoel Marques Brandão, proprietário naquela cidade. Finalmente, já estava desem
barcado, quando avistei com grande contentamento o dedicado e grande antigo Ân
gelo Rodi que, apesar do reumatismo que o acabrunha,-a, vinha ao meu encontro para 
me levar, como de costume, à sua residência. É escusado falar no afetuoso agasalho 

que me é sempre prodigalizado por essa família genuinamente cristã . .A esposa do 
senhor Ângelo Rodi é wna senhora mui piedosa, a qual com o seu exemplo insinua, 
nos que a conhecem e se lhe aproximam, o amor à virtude e os mais elevados senti

mento de fé. Poucos momentos depois de ntinha chegada soube que o dia seguinte (2 

BLU M E NAU EM CADERNOS '["mo ~.LII -N.7/ 8 -Julho/ :\/(0)''' -2111\1 1115 
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense

Impressões de Viajantes 

de nm'embro) seguiria para Blumenau o pequeno Joll//, um dos três vaporzinhos dessa 

pequena companhia de nm'egação fluvial. 
Eram 7 horas da manhã, quando o Jabll dava últin10 sinal de partida. "~ 

,'iagem entre Itajaí e Blumenau é uma das mais encantadoras e amenas que eu conheço. 
A nmTegação é feita pelo rio ltajaí que até Blumenau tem a distância de 53 quilômetros. 

Nesse dia, suas águas eram amarelas, sinal certo de enchente, ou, como muito bem 

dizem os marinheiros e habitantes de Itajaí, o rio lra:::/a áglla do IllOl/te. A ,'iagem, por 
conseguinte, de,-ia ser mais ,-agarosa, por causa da maior \-iolência do moyimenro das 

águas. O rio não é muito largo, e por isso torna-se mais atraente, ostentando de perto 
aos passageiros suas ribanceiras eternamente verdes. Nos lados direito e esquerdo, à 
altura de poucos metros, estendem-se férteis planícies, cultivadas por lavradores, ou 
reduzidas a pastos, cuidadosamente tratados pelos criadores de gado. Na distância de 
cem ou outras centenas de metros, erguem-se outeiros e montanhas, vestidas até os 
cwnes de densas florestas. Nesse longo percurso de mais de cinqüenta quilômetros 
sucedem-se às ,'istas de mil formas diferentes. Desce o rio, com marcha mais ou 
menos regular, tortuoso e lento, abrindo caminho pelas planícies, serpeando em derre
dor dos morros, apertando-se mais ao passar entre augustas gargantas, deL"ando por 
ftm, após matos, capoeiras, pastagens, habitações e choupanas, para, de instante em 
instante, tornar a ,'er os mesmos quadros, mas com diferentes aspectos. Passam assim 
rapidamente os rnomentos e as horas desse passeio cheio de encantos. 

É costume munirem-se os passageiros, antes do embarque, de algum ali
mento, como no Rio costumamos fazer, quando ,Tamos a um pic-nie. Julguei pruden
te seguir o exemplo dos mais experimentados e práticos. O meu bom Basílio, que 
costwna acompanhar-me de Santa Catarina até a colônia de Blumenau, preparou um 
boa galinha com farofa, oferecida generosamente pela generosa D. Anna Rodi. A 
bordo me encontrei com o ,'elho camarada Augusto de Oliveira, que desejava ansio
samente ,'er pela primeira vez a cidade de Blwnenau. O vapor em que seguíamos, era 
uma embarcação minúscula. 11ediria uns dez metros de comprimento,e não mais de 

três ou três e meio em sua largura máxima. Éramos uns doze ou quinze passageiros, 
e já estava literalmentc cheio! Nunca, tah'ez, em seus quinze ou mais anos de existência 
andou tão apinhado. A razão disso é que o Jabll foi construído exclusivamente para 

le,'ar cargas, ou rebocar barcos cheios de mercadorias. Eram 9 1/2 horas, e já o apetite, 
ou melhor, uma fome de\Toradora nos apertava. A manhã tinha estado fresca, e uma 
puríssima viração matinal produzira o efeito do melhor dos aperitivos. Tratamos pois 

de aprontar o necessário para a refeição. O difícil era encontrar um lugar, que, apesar 
de o não ser, ftzesse às vezes de mesa .• \lguém teve a feliz idéia de nos le,'ar para a 
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proa do Jahll; seguimo-lo sem demora. Nem havia perigo que algum dos compa
nheiros do grupo impro'i'isado pusesse a proposta em discussão ... A parte elevada 
que servia de mesa tinha a superfície de quase um metro quadrado. Ali colocamos 

tudo qu~ possuíamos para tal fIm, e, todos de pé, em roda da mesa, pusemo-nos a 
comer. Eramos cinco ou seis companheiros, de sorte que, o que um não podia forne
cer, o outro tinha em abundância. 

Ha'i-ia pão com manteiga, bom queijo e carne assada a fartar; mas, modéstia 
a parte, a galinha assada com farofa foi um yerdadeiro petisco. Porém, não foi tudo, 
que o amigo Oliveira apresentou na mesa. Para complemento do bal1q/lete, três garrafas 
de vinho de uva superior que acabava de receber de presente do conceituado e muito 
estimando negociante de Itajaí, o senhor Asseburgo. Em poucas palanas, esse almo
ço ao ar livre, consUlnado admiravelmente, nào com talheres bem areados, m.as si.m
plesmente, como cá dizemos em linguagem ue casa, a IIIl/Ja.r e dentes, foi um 'i'enJadeiro 
banquete principesco. 

Era 2 de nm-embro de 1902, ano esse que nos últitTlOS não te'i-e igual na 
intensidade e duração do calor, pois sentiu-se de um modo extraordinário em todos 
os pontos do Brasil. À medida que o sol caminha'iTa para o seu zenith, de tal forma 
inflamava de mais a mais a atmosfera, que, por volta das 11 horas para o meio-dia, o 

calor era tão forte que aqui como no Rio de Janeiro, raras 'iTezes e talvez nunca, o senti 
tão asfLxiante e afliti'iTO. 

A despeito do contínuo movimento do navio e da maior velocidade das 
ondas contra que navegávamos, a menor aragem não dava sinal de 'iTida: em yào se 
procura'iTa, onde quer que fosse, o mínimo refrigério. Os entendidos anunciaram-nos 
próxima tempestade. Às 2 horas da tarde chegamos à cidade de Gaspar, principal 
porto entre Itajaí e Blurnenau. Disse principal, porquanto não é o único. Esses diver
sos portos são contudo muito curiosos e originais. 

Surpreende-nos, muito freqüentemente, o apito do pequeno vapor que, sem 
mais nem menos, se encaminha para uma das margens, dirigindo-se para um ponto 

qualquer, unido por um trilho a uma próxima casa ou palhoça. em dos empregados 
de bordo atira para terra um pequeno cabo, que imediatamente é apanhado por um 
homem ou rapaz, que está à espera, e então, com a maior presteza, os empregados 
colocam Ulna táboa, que serve de ponte para desembarque de um saco ou de outro 

volume e mesmo de algum passageiro. O mais engraçado é quando o porto impro
visado serve apenas de correio particular: ouve-se um apito, o navio se aproxima uns 

dois metros da terra, sem parar, enquanto um empregado, ou mesmo o chefe, arre
messa a encomenda para junto de seu destinatário. O pequeno embrulho consiste em 
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uma ou duas cartas amarradas num pedaço de pau do tamanho de um palmo. Foi-me 
dito que todos esses priyi!egiados são acionistas da pecluena Companhia, que tem esses 
fa,-ores. Essas pequenas paradas não aborrecern a ninguém por serem rápidas, e tor
narem a viajem mais di,-ertida. Em Gaspar, demoramo-nos uns 15 minutos. En
quanto uns foram ,Ter a próxirna cidade, outros ficamos sobre a reh-a da margem 

direita do rio. "\li começa uma encosta bastante íngrem~, a qual se le,-anta acima do 
leito do Itajaí tah-ez uns cinc]üenta metros. No alto dessa cleyação comecam as casas 
da cidadezinha, plana, mas, como se yê, bastante ele,-ada, e fora de qualquer perigo de 

inundações. 
O céu começou a escurecer, enquanto do lado de Blumenau, nos ferem de 

\-ez em quando a "ista raros e longínquos coriscos. Dado [nesmo o caso que algunla 
tempestade tenha de desabar, não é, dizia cá com os meus botões, tão cedo que nos há 
de incomodar. Os distanciados relâmpagos pareciam tê-la afastado para bem longe. 
Enganei-me redondamente. l\1a1 nos tínhamos destacado de terra em dernanda de 
Blumenau, nos acometeu uma tempestade súbita c ,-iolenta de aguaceiros, enxotados 
de contínuo pelo ímpeto de caprichosas __ cntanias, que nos mortificayam, ora pela 
frente, ora pelos lados, não permitindo aos marinheiros que, com toldos laterais apro
priados yiessem defender-nos a tempo de tão furibundas rajadas. O JallII esta,"a co
berto à moda dos nossos bondes do Rio, mas de nada lhe ,-alcu a coberta. Fomos 
atacados com maior '-eemência do lado esquerdo ( __ em o ser o lado direito do rio) 
pelo que nos recolhemos todos do lado oposto, abrindo os guarda-chu\-as, para em 
parte nos defendermos da tormenta. 

Quando os elementos serenaram, o com-és esta,-a todo alagado, nem se 
sabia onde colocar os pés, ou descansar um pouco. E assim, nesse estado, que contu
do não era dos mais deplonixeis, chegamos às -t horas da tarde, a Blwnenau. 

Blumenau é uma cidade pequena, moderna e é sede desse florescente muni
cípio que, há pouco mais de 50 anos, foi fundado por um ,-elho prussiano que lhe 
deL\:ou o próprio nome. Parece incrÍ\-el que, no curto espaço de meio século aquelas 

matas ,-irgens se transformassem no mais próspero município de Santa Catarina. Não 
pretendo fazer o histórico daquela colônia, hoje município de Blumenau; desejo tão 
somente oferecer aos meus leitores uma pálida idéia da sua transformação. 

Blumenau 

Quando no ano de 1850 o senhor Blumenau chegou àquelas paragens, pou
co ou nada encontrou, a não ser tah-ez (faltam-me os dados necessários para afirmar 

com certeza) um certo número de brasileiros que habitavam às margens do mesmo 
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rio Itajaí. De passagem, farei observar que esses moradores dão uma fraquíssima 
idéia, senão errada, do povo brasileiro em geral. Pouco eles falam da indústria e menos 
ainda do comércio; \ri\rem uma \'ida quase nômade, alimentam-se de pesca e de caça, 

afastando-se periodicamente do lar em busca de caças mais abundantes. 
E quanto ao solo fertilissimo que ocupam, tirando-se W11a ou outra planta

ção de cana, pouco ou nada se \-ê de cultivado, a não ser em torno de suas pobres 

choupanas, onde todos costumam plantar um pedacinho de milho, cujas espigas, em 
tempo oportuno, antes de maduras, são colhidas, assadas sobre as brasas e comidas 

como raro e precioso manjar. No mais possuem eles qualidades comuns ao resto dos 
brasileiros, não devendo omitir a afabilidade e delicadeza, qualidades que incontesta
yelmente distinguem este pm-o de qualquer outro. ~\ disposição topográfica desses 
vastos territórios era a melhor possÍ\-el para a colonização. São bacias mais ou menos 
paralelas formadas por diversos rios de maior ou menor grandeza, sendo que os 
menores desembocam nos maiores, e estes lançam suas água no maior do município 
que é o próprio Itajaí. Essas bacias sào plaoicies de largura média de um a dois 
quilômetros. Essas plaoicies são ladeadas por cadeias de altas serras, cobertas até os 
cimos de soberbas florestas. O sistema de colonização foi, como há pouco acabei de 
dizer, favorecido pelo sol. Cada colono recebia do gm-erno um lote de terra (mata 
virgem) com duzentos metros de frente e mil de fundo. 

O engenheiro encarregado de dividir as terras, examinaya antes de tudo o 
que lhe cabia fazer. O rio era de ordinário seu guia predileto. Se do leito de um rio até 
o pé da serra, só houvesse umas centenas, ou mesmo mil metros pouco mais ou 
menos de distância, abria uma picada por entre aquelas seh-as sombrias, nunca se 
afastando do leito do rio. Desta forma, ficava uma série simples de lotes ou colônias, 
e isto pode ser comparado a uma rua junto à praia do mar, ficando de um lado as 
casas, do outro o Oceano. Se pelo contrário a extensão era notavelinente maior, neste 
caso o engenheiro abria a picada a uns mil metros mais ou menos de distância do rio. 
É fácil de ver-se que essa distância era muito relativa, descendo muitas vezes abai..\:o de 

quinhentos metros, outras subindo até cerca de dois mil. Os lotes que fica\ram do lado 

da serra não podiam ultrapassar os mil metros. 
Os colonos foram durante alguns anos fa\-orecidos pela imigração comple

tamente gratuita. Logo que chega\ram a Blumenau eram auxiliados nos primeiros 

meses, embora com quantias muito reduzidas. Recebiam, além disso, cinqüenta mil 
réis para construção de uma cabana no próprio terreno. Cada qual procurava tomar 

posse, quanto antes de sua bela propriedade. Todos eram animados pelo mesmo 

pensamento: amor ao trabalho. 
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"\s famílias permaneciam por alguns meses na sede da colônia, hoje cidade 
Je Blumenau. Os pais da família e os filhos já homens partiam, em pequenos grupos, 

todos munidos de foices e machados, encaminhando-se para seus respecti"os terre
nos, CJue a princípio ficanl.1Tl na ,'izinhança e mais tarde foram-se afastando yinte, trinta 
e mesmo acima de cinqüenta ou sessenta quilômetros. Chegando os diferentes grupos 
ao seu desuno, escolhimTl UIn ponto cômodo para todos, ali lcyantanm de imprm'iso 

um barracào, e em cada lote, junto à picada, já se sabe, faziam uma pequena derruba
da. _ \ seu tempo faziam a queirnada, sernem'am os cereais mais indlspensá,-eis para 

sua própria subsistência e, depois de \-encidas as dificuldades dos primeiros meses e de 
se aproximar o tempo da colheita, tratm-a cada qual de trazer para junto de si, na 
própria choupana, (que a este tempo já nào com-i"iam mais no barracào, como a 
princípio eram obrigados pela necessidade) sua família. Todos então, de comum 
acordo, cuida,-arn não só na lm-oura, mas em ter também sua criação, trabalhando 
toJos satis[eitíssimos, como homens lines que eram, naquelas paragens solitárias que 
iam tomar ,-ida após tantos séculos de mudez e inalterá,-el silêncio. t difícil aquilatar a 
yeemência dos sentimentos que então experirnentara esse po\"() laborioso que, depois 

de ter deixado para sempre a terra natal, com um doloroso adeus, e depois dos 
ine\-itá,-eis sofrimentos e priyacães de uma longa ,-iagem, "ia-se em um nO\-o país, 

uma pátria adotiya que o agasalha\'a com carinho, e que lhe oferecia generosamente 
terras fertilíssimas e abundantes, cujas brenhas escuras o extasim-am e lhe prornetiarn 
próximo futuro cheio de esperanças. O preço dessas terras era quase nulo c só uns 
,-in te e mais anos depois é que começou a cobrança. 

Voltemos agora ao assunto. Reconheço ter-me afastado dele, o que fiz com 
a intenção de dar ao leitor uma idéia do processo que lá seguiram para a colonização 
das terras deyolutas. 

Os efeitos não se fizeram esperar: foram rápidos e mara,-ilhosos. i\fuito as 
coisas mudaram de então para cá. Outro é agora o aspecto daquelas paragens as quais 
o que perderam em poesia, ganharam em comodidades e no dese11\'oh-imento co

mercial e industrial. Eram cerca de -t horas da tarde, quando o ja/I/! deu o sinal da 
chegada. Dc,-ido a uma rápida CUlTa do rio, o passageiro encontra-se, sem o esperar, 
em frente da cidade, na distância de poucas centenas de metros. 

O primeiro edifício (jue depara à "ista é a torre da igreja matriz, pequena, 
mas elegante e de estilo gótico. 

O apito do yapor espalha habitualmente no coração dos habitantes de 
Blurnenau um a!,-oroço de íntima alegria. LIns esperam cartas, outros encomendas ou 
,-isita de pessoas amigas, de maneira que, num abrir e fechar de olhos, ,-êm descendo 
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de todos os pontos pessoas de diferemes idades c condições, o que muitos fazem por 
simplcs curiosidade e distração. Este moyimento extraordinário e a presença agradá
,,c! dos habitantes de Blumenau, tudo concorre efIcazmente para produzir no passa

geiro, a melhor impressão. De I tajai tinha telegrafado a um anugo, pedindo-lhe desse 
receber-me, não por lu.xo, senão para <-lue me apresentasse aos Rcymos. Padres 
Franciscanos, em cujo convento costumo hospedar-me. Sabia que já não eram os 

mesmos que encontrara em minha última "iagem, e por isso não lhes tinha mandado 
a,·iso algum. 

Desembarquei, examinei de relance os presentes e ti,Te a decepção de não 

encontrar cntre eles o amigo esperado, o que me pôs em certo embaraço. Assim 
mesmo segui para lá, onde fui recebido de modo que mais urna yez cati,-aram meu 
coração esses bons filhos de Francisco de Assis. A essas horas já tinha tido noúcia de 
que rneu pai se acbaya em franca com"alescença, o que me tirou do coração um peso 

. . 
que me opruma. 

As saudades contudo, quanto rnais próximo de casa, mais me apertavarn: 
ha,·ia mais de três anos que não ,"ia minha familia e os bons anugos que estimo de 
coração desde a infância. 

O meu primeiro cuidado, na hora do desembarque, foi ajustar wn carro, 
para que, às 5 horas dudia seguinte, estivesse à porta do com'ento à rninha espera. A 
noite pareceu-me mais comprida do que nunca; mas atlnal passou. 

Às 4 e pouco da madrugada leyantei-me. Era urna segunda-feira, três de 

novembro, dia, nesse ano, consagrado às almas, pelo que, às 4 % celebrei a nlÍssa de 
tlnados. Às 5 1/2 já estava no carro, pronto a partir. Foi nessa ocasião que vi aproxi
mar-se do carro o amigo, a quem na ,'éspera esperara encontrar ao meu desembarque. 
Desculpou-se, atribuindo a incômodos a falta cometida, e, para prova, pediu-me que 
na volta lhe expedisse de lndaial (25 quilômetros acima de Blumenau) um telegrama. 
Vi nesse pedido wn excesso de gentileza, agradeci penhoradíssimo e prometi satisfa
zer-lhe o desejo. Acabada a conversa, que duraria talvez meio nlÍnuto, fiz sinal ao 

cocheiro para partir, transmitindo-o ele imediatamente aos quatro ca,·alos que pronta
mente obedeceram. 

A viagem não era pequena. Cinqüenta quilômetros de canlÍnho separavam
me da residência de meu velho pai, o qual ficava em um lugar denonlÍnado: Camillbo 
dos Pomerollos, em Alemão: Pomerstrasse. Esse canlÍnho, ou rua, se quiserem, é habitado 
de ambos os lados, devendo notar-se que os moradores da esquerda têm, de certo 

ponto em diante, o rio Cedro fazendo frente com os seus terrenos. Chama-se 
Pomeranos, porque seus primeiros moradores foram alemães ,"indo do Pomerânia. 
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. \ essas ruas, que Hlais propriatnente se chamam caminhos, os seus habitantes, de 

origem italiana, lhes aplicam o nome signiticatin) de !)(/Ikr, c isso tem sua razào de ser, 

se atendermos à licào topográfica desses territórios. Os caminhos sào ordinariamente 

bons. Carros e especialmente carroças os percorrem diariamente em todas as dire
çoes. 

,-\ conse[\'ação dos caminhos corre por conta dos colonos, obrigados, duas 

yezes por ano, a lirnparem e concerLarern. a frente de seus terrenos, sob pena de serem 
multados pela câmara. 

1\1uitas pessoas conheço <.juc, em um dia, yão a pé, de Pomeranos a Blwnenau 

eln dez e rnesmo enl oito horas. Cnl carro, sendo bom tempo, pode \'encer esses 
cinc.}üenta quilômetros em quatro Oll cinco horas. Eu porém nào [ui tão feliz: tinha 

choyido bastante, de sorte que a lama, pisada pela contínua passagem dos ca\'alo$ e 

carroças, no~ atrasaranl extraordinariamente a marcha. Na pe<.juena pm'oação do 
Indaial, última agência do Correio, como também última estação tclcgrátlca, descansa
mos uma hora e m.eia para almoçar. O \'iajar por al}ue1as partes é diferente do que 
acontece \'iajando, por exemplo, pelo J ':stado do Rio ou ~linas. 

No município de Blumcnau, por onde quer que se ande, encontram-se habi
tantes, de ordinário, de ambos os lados do caminho. Isso lOrna a \' iagem muito 

di\Trtida, pois a cada instante, se cncontra: ora um ,'iajante, ora LIma carroça carregada 

de gêneros; enquanto, por tod:1 parte, se m'istam no campo famílias intet1ras ocupadas 
no culti"o da terra. Os alcmãl"s, b()n~ la\Tadores, são cOnLudo, mais propensos à 
criação de gado; os italianos dedicam-se com prl"ferência à lanJUra. Todos eles 

obtêm, com seus suores, d:1s entranhas da terra, os gêneros alimentícios necessários 
pra a própria subsis tência. Entretanto CLl continlla\-a () meu caminho, cn1cyado de 
contínuo por esses quadros ~ingclos l" atraentes. Cada passo que da,'a trazia-me ao 

coração nO\'as e doces recordacões . 

. A poplllacào do município de Blumenau é, ern sua quase totalidade, ou 

alemã ou italiana. pelo menos na origem. Pode-se contudo dizer que as pessoas de 
\,inte c cinco ou trinta anos para baixo, todas nasceram no Brasil. Os (jue \,ieram da 

Alemanha, creio que guase todos sào prussianos; os chamados italianos não são itali

anos senão na lingua, sendo ljUaSl" todos eles naturais da Austria isto é, do 1~·rol. Na 

distância de cerca de hora e meia de casa, comecei a passar por entre moradores 

italianos, em cujo número conto :1S mais íntimas e sinceras relações. Sempre que, de 

yisita, passo por lá, os gue me \'êem, nào podem deixar-me passar, sem se aproxima

rem do meu carro, cumprimentando-me e tomando-me respeitosamente a bênção. 

Que íntima alegria experimento, toda a \T7. '-Iue cbego àqueles mágicos lugares! "-\pesar 
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dos caminhos ruins e das di,crsas paradas, cheguei ao fim da viagem às :2 1/ 2 horas da 

tarde. Era esperado, mas algum dias mais tarde. Encontrei, graças a Deus, todos 

bem, e meu pai, l]Ue tinha estado em perigo de ,"ida, já anda\-a e comia com certa 

regularidade: ent-lm, achei-o enfral]l1ecido, é ,"erdade, mas l]UaSe bom. Descrever 
agora o regozijo indescriú,cl de meu pai, irmàos, innàs, sobrinhos, parentes e anugos, 

(' coisa impossÍ\-el de fazer. Ser-me-ia muito malS difícil descre,"ê-lo do que ao leitor 

imaginá -lo. 

o Mestre Escola 

1'( o percurso de Blul11Cnau a P01neranos encontrei di'Trsos conhecidos e 

amigos que me puseram em dia sobre as pnncipais nO\-idades e aconteómenLos ljue 

me interessm-am. O principal de todos foi-me narrado no momento em que desem 

barlluei do pequeno Ja/I/I . 
Fiel ao meu programa, ljue consiste em registrar nestas poucas páginas as 

impresscJes recebidas nessa última \ !agem, nào deixarei de transmitir aos meus leitores 

esse faro ljue nào deixa de ter um quê de curioso e extrayaganre. 
Existe em Pomeranos um mestre-escola, ,-indo do norte da Itália há cerca 

de 26 anos. Desde que ali chegou, apesar de lanador, nunca deixou de dedicar ao 

menos uma parcela de seu tempo ao ensino das crianças e da mocidade. 
oi". princípio dm"a aulas noturnas l]UC cu mesmo por algW"n tempo freqüentei. 

Pelo yoto geral dos pais de famílIa, aceitou por fim a escola primária particular, à llua1, 

a despeito dos muitos contratempos e contrariedades, tem consagrado, até hoje, 
dezessete anos de sua vida. Das d07e ou ljuinze escolas paroq uims pertencentes aos 
católicos de língua italia:1a, nào há em todo o município exemplo de tanta perseyeran

ça e dedicação neste magisrério tão ingrato e tào mal recompensado naqueles lugares. 

~\ esse mestre-escola, que por bastante tcmpo foi também meu mestre, dedico amiza
de profllndarncnte sincera, admirando nele predicados \Trdadeiramente especiais. 

Como professor tem um dom inexcedÍ\"el. Para com as crianças é de bondade im

perdoá,"cl C1Tl l111alqucr outro, pOf<.luanto, nào obstante as insistentes recomendações de 
muitos pms de família, nunca foi capaz de aplicar a mn de seus pequenos alunos o menor 

castigo fisico. Qual será o resultado desse sistema? :\ resposta há de, com certeza, sllivre

ender os meus leitores. Nào conheco outro exemplo em que as crianças progridam tào 

rapldamenre, como os discípulos desse hmnilde c modesússimo mestre-escola. 
Cm predicado que nele admiro unensamente, é o amor de pai extremoso 

com (jue trata as crianças e a fé yi,·a que lhe domina a alma e sabe infundir de modo 
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admirável naqueles corações ternos e inocente. J1.S mães cristãs tào zelosas por lá no 
formarem o coração de seus fIlhinhos, lhes confIam corn plena certeza de que ele 
completará a obra por elas encetada. 

Estou vendo agora que ainda não entrei no assunto de que prometi ocupar
me. Em todo caso, antes tarde do que nunca, diz o ditado. 

Ele, como todos nós, tem também suas cisrnas ou manias. Viera da Itália 
,-iú,-o, trazendo consigo uma fIlhinha que, com os anos, fIcou moça, desaparecendo 
porém do número dos ,riventes, com imensa dor de seu pai angustiado! COnLm-a 
apenas 20 anos de idade . 

Era proprietário, professor e lanador: ,-iyia trabalbando, mas completa
mente independente, e gozava, como se costuma dizer, de uma saúde de ferro. Qual
quer outro em idênticas condições, teria pensado em casar-se. Ele nào foi deste pare
cer. O que mais o atemorizava era sem d{n-ida a responsabilidade de nova f:1míli:1. 
Longe de ter ,-1cios, era antes piedosíssimo e recebia con1 freqüência os sacramentos. 
}l.posto contudo que, se não fosse um lutador, o ponto nele mais yulnerável seria o 
próprio coração. Para norma de sua ,-ida tinba escrito três sentenças, ou antes três 
resoluções que o público, já ba,-ia muitos anos, sabia de cor. O que ele queria dizer 
com as tais sentenças era que nunca mais bavia de casar, nem ter empregadas em casa. 
Eis aqui, como ele resumira em palavras lacônicas o seu pensamento inabalável: Casar 
lIão,. criada, lIão,fora de casa, lIão. 

Era pois seu firme propósito não casar. Sabiam-no os alunos, e todos os 
pais tinham ouvido dizer o mesmo algumas dezenas, ou centenas de vezes. r-.fas quem 
somos nós para (independentemente de um ,-ato eterno cuja ,-iolação nos encbe de 
um temor sobrenatural) podermos contar com o mais completo domínio do nosso 
coração, especialmente nas coisas lícitas? 

Fronteira ao sítio ou fazendola do aludido professor, morava uma família 
com quem, desde o primeiro ano, contraíra as mais íntimas relações . .Ali costuma\-a 
freqüentemente passar as horas de tédio, nas mais animadas e agradá,-eis palestras. 

Há poucos anos morreu o pai de família, deL\:ando a viúva com um filhinho 
e quatro filhas. Esse novo estado de coisas veio surpreender pouco a pouco a paz 
inalterável do nosso quase anacoreta . .Até essa data sua vida fora muito parecida com 
a de um cenobita. 

Findas as aulas pelo meio-dia, consagra,-a o resto do tempo no cultivo da 
terra, e mais especialmente no trato de um ,rinbedo, que fazia, para assim dizer, suas 
delícias. 

No alto de um monte, que fIca,-a em seus terrenos, construíra uma capela, 
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consagrando-a a N. S. de Lourdes .. A noitinha, para lá se encaminha,-a sozinho, levan

do na mão direita um bastão, e na esquerda urna lanterna, e, prostrado aos pés da 

Virgem J maculada, desafogava sua alma piedosa e profundamente cristã. 

"-\ antiga amizade de que acima falei, foi tomando, sem que o percebesse, 
outra feição; não era como antes; inquietaya-lhe agora o coração. ,\ amizade sucessi

,-amente se foi transformando em sllnpatia, amor e mesmo em pai.\:ão que lhe não era 

mais possÍ\Tl ocultar. O ponto engraçado foi que ainda tentou, por algurn tempo, 
resistir a si mesmo, não querendo dar-se por yencido, e sustentando a nota que não 

pretendia nem queria casar-se. (11timo mas inútil esforço de urna vontade abalada. 

Quanto mais procura,-a aparentar indiferença no caso, tanto rnais lhe ia o público 
Jescobrindo o fraco. Deu-se o que era itle,'itá,'el e sucede a todos os namorados 

cautelosos e prudentes: ele pensm'a piarnente que, do pouco que ha,-ia, o público não 

conhecia a centésima pane; este, pelo contrário lhe atribuía impiedosamente cem 
,rezes mais que a própria realidade. É difícil imaginar o ,-i,-o interesse e o ah-oroço do 

PO\-o por esse caso em que só os dois interes:::ados deviam ocupar-se. O aludido 

mestre era homefn de bem, e pode-se afirmar que ele só, tinha instruído e educado a 
mocidade dos últimos 25 anos. Todos portanto o estimanm e torna,-am o maior interes

se por tudo que lhe acontecia. Apesar de suas aürmações em contrário, o público tinha 
como certo que bre,'emente assistiria às segundas núpcias do querido mestre. 

Já ninguélTl se lembrava, nem fazia caso de sua tríplice resolução que até ali 
parecia inexpugná,-el. Corno continuasse a insistir em suas negativas, o público pres

sentiu nele a intenção de os iludir a todos, por isso redobraram de ,-igilância, pois não 

podiam admitir que se desse COlTl urn homem tão popular um tal acontecimento sem 
c]ue fosse de,-idamente festejado. Ficaram, pois, todos de sobreayiso. 

Existe um costmne entre os rnoradores daqueles lugares, oriundos de italia
nos, e mesmo, creio, de alemães, de festejarem de um modo muito original O casa

mento Je um viú,'o, embora uma das partes nunca se ti,'esse casado. Eis aí por certo 
a principal causa do empenho que havia de ocultar o casamento em questão. 

em casamento de ,'iúvos é, para a rnocidade, e até para muitos casados, mn 

acontecimento e uma \'erJadeira folia. ~-\ju11lam-se em grande número na noite em 

que se realiza o casamento, colocam-se em frente da residência dos recérn casados, e 

então começam a executar Ulua música originalíssima ern que, para ser mestre e muito 

aplaudido, não há necessidade de ensaio. Cada qualle,'a o instrumento que mais lhe 

agradar pois, por muito desatinado que seja, no ftm de contas sempre dá certo. Os 

instrumentos mais usados são: campainhas, chifres furados, e panelas quebradas. O 

instrumento, contudo que mais concorre para animar o grcllldioso espetáculo, sendo o 
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preferido por uma boa parte dos IlllísiwJ, taln:z por sua sonoridade doce e .rI/CIl/f, são as 
latas de querozene. Calcula-se agora toda essa diversidade de instrumentos tocados 

com todo o fen'or, durante horas inteiras, por trinta, ou quarenta e mais rapazes, lJue 
pandemonium hão de produzir! Se o recém casado, depois de algumas horas de tào 
pelloso trabalIJo, em sinal de gratidão e recompensa, os co!widar arnavehnente para sua 
casa, e lhes oferecer um copo de ,'inho, uma xícara de café, ou mesmo um simples 

cálix de aguardente, tudo termina depressa e com a maior satisfação de todos. Se, 
pelo contrário, o festejado, por tei.moso, não quiser praticar esta pequena delicadeza, 
neste caso as harmonias recomeçam c prolongam-se indetlnidamente em dias subse

qüentes. Para provar, apresentarei um fato que não pertence à antigüidade. 
l\1enos de wn ano antes que eu lá chegasse, um rneu ,-izinho ,-iú,-o casara-se 

com wna das filhas (solteira) da ,-iú,-a hoje em questão, mas entendeu que era desaforo 
fazer a vontade aos malucos, e ficou firme no propósito de nada lhes oferecer. Na 
primeira noite, apreciol/ a /l//í.rittl até madrugada; na segunda, na terceira e quarta, da 
mesma forma. Vendo que a coisa não acabm-a, quis pregar em todos uma peça, 
iludindo-os. Retiraya-se à noitinha pelos fundos da casa, c, por wna picada secreta, em 
companhia da esposa, saíam da picada para o caminho principal a uma distância de 
cento e cinqüenta ou duzentos rnetros de casa, sem serem percebidos por ninguém. 
Dali seguiam para a casa da sogra, que fica,-a a poucos minutos de distância, e só 
,-oltm-am para a própria residência quando a mlÍJica tinha completamente cessado. 
Essa astúcia ,-aleu-lhes poucas noites de descanso. Não sei por que meios, os tinorios 

descobriram a trarnóia. Que fizeram eles? Começavam todas as noites invariavel
mente a execução de suas pe(aJ na citada residência . • -\li trabalha,-am conscienciosa
mente por algum tempo; encaminhm-am-se em seguida para a residência da sogra, e 
ali, continuando no seu trabalho, esperavam com a maior paciência que os recém
casados voltassem de nO'i-O para sua morada. A rapaziada então punha-se respeitosa
mente em ordem, deixa,-a que o casal fosse na frente, em seguida punha-se em rnO'i-i
mento, acompanhava-os, sem a menor injúria, enchendo-lhes porém os ouvidos com 
o estridor de seus instrwnentos. 

O bom do meu ,-izinho foi ,-alente: suportou essa estrolldoJa mallifesta{ào de 
aprefo durante um mês inteiro . . Afinal foi forçado a ceder. Ofereceu-lhes amavelmente 
wna xícara de café, e todos ,-oltaram satisfeióssimos para suas casa, para descansarem 

de ,Tez de tantas fadigas. Dito isto, tornemos ao mestre escola. 
O tempo passava sem nO'i-idades, quando wn pequeno incidente veio preci

pitar os acontecimentos. Três sacerdotes ou missionários, que nào residiam no lugar, 
vieram para passar ali uns dias, pregando uma missão. No segundo ou terceiro dia, 
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correu ,TOZ entre o pmTo quc ° mestre escola se tinha casado ocultamente, conseguin
do iludir os rnais espertos interessados. l;oi um alvoroço geral, e sem demora os 

marúfestantes resoh'eram festejar segundo os costumes tradicionais de tão grande acon
tecimento. Puseram-se à pouca distância da habitacão dos recélJl tclJarloJ, dando imedi
atamentc princípio a um pandemollium indescriú'iTel, que durou três noites consecuti

yas, porquanto o festejado não se mostrou disposto a lhes agradecer a gentileza. 
Creio que os manifestantes ficariam dc cabelos brancos se esperassem que 

espontaneamente os comidassc. O meu bom mestre, que aliás tem um coração de 
ouro, não pôde, parece-me, colocar se em primeiro lugar na prática impecáycJ da 
'Tirtude da paciência. Ncm soubc, ao menos disfarçar o incôrnodo que aquilo lhe 
causa,Ta. ~leteu-se-lhe na cabeça, o (lue muito agra\"ou seu estado ncn-oso, que o que 

se fazia não era simples troça, senão um insulto grave e proposital dos alunos ao seu 
antigo e bondoso mestre. _ \inda hoje não há quem lhe possa persuadir o contrário. 

Domina incessantemente naquela fantasia a impressão terrh-cl dessas noites 
memoráycis. Ele não é mais aquele espírito alegre e bem falante que, durante horas 
inteiras, entretinha a mais amena e animada COlwersa. t\ão é expansi,-o, como dantes: 
anda fugido, melancólico e todo macambúzio. ?\Ias ainda não acabou a história. 

O quarto dia era precisamente o estabelecido, em segredo, para o tão falado 
casamento, que de,-ia ter lugar na Capela da Imaculada Conceição, afastada da casa 
dele cerca de três quilômctros. 

Em conformidade ao preceito da Igreja, tào boa e preyidcnte em tudo (jue 
nos ordena, o casamento efetuou-se de manhã, por ocasião da missa. _ \ essas horas, 
os Ill/íJiCOJ já cstayam pre"cnidos. Da Capela para a rua principal ha\-ia três caminhos, 
e em cada um deles postara-se um numeroso grupo de marúfestantes, munidos da 
mais 'Tariada e extrm-agante insLrwnentação, incansá,-eis no cwnprimento de sua nobre 

missão. Passado esse primeiro perigo ou suplício, os esposos foram seguindo canti
nho, quando souberam quc à meia distância de casa, no centro de uma encruzilhada, 
junto da qual se acha construída a capela de l'-:ossa Senhora das Dores, outro grupo 
numeroso espera,-a por eles para recebê-los estrondosamente. Os cônjuges acharam 
uma saída desse nm-o aperto, embrenhando-se em uma mata yirgem, indo por uma 
picada, até a própria residência. ~Ias chegou a noite, e já uns quarenta ou cinqüenta, 
entre homens e rapazes, estayam a postos rompendo de imprm-iso numa in1ponente 

manifestação. 
Esqueci-me de dizer que, nas noites precedentes, o festejado noi,'o deixara 

escapar da boca uma expressão algum tanto pesada, coisa aliás muito natural eln seu 
estado de suma excitação. Os rapazes ressentiram-se com isso, e não deixa,'am de 
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também ter sua razão, pois no que faziam não hayia a menor intenção de o ofender. 

Na noite do casamento, mesmo sem espontaneidade, foi-lhes oferecido café, 

mas por causa do incidente ha,"ido, recusaram-no categoricamente. "-\pós três longas 

horas de indizí"cl balbúrdia, destacou-se do nurneroso grupo uma comissão de três, 
clue foraln apresentar-se com todas as formalidades ao mestre-escola a quem comu

nicaram a seguinte resolução tomada pelos companheiros: que ele de,"ia ou pagar-lhes 

a cenTja, ou ter (lue {preáaraqucla manifestação todas as noites durante três meses. 
J ~sta'-a na escolha dele. (~fácil adi,-inhar a resposta. Entraram em acordo, e a rapazi

ada generosa deu-se por satisfeita con1 dez mil réis de cer\eja superior, isto é, (('Flleja 

IIIClIi"cl Barbal/te! 
E ali temos o desfecho desse aco!1lecimento original com certeza para mui

tos, fato em si natural e insignificante, e só grmríssimo na imaginação impressionada do 

meu bom ex-mestre, a cluem gllero tanto bem con10 a uma pessoa íntima de casa. 

,\ntes de fechar o presente capítulo, relatarei mais um incidente que '-em 
muito a propósito. 

ema tardinha, após o jantar, saí, como de costume, para dar um passeio a 

pé. Encontrei meu ex-mestre, que residia perto, na rua em frente aos seus terrenos. 
Trazia nas mão uma grande foice, com que ia cortando um capim crescido nos lados 

do caminho. Começamos a COlwersar, e a com'ersa caiu insensi,-elmente sobre os 
IriJleJ fatos do dia 8 de setembro. Esse foi o dia de seu casamento. A uns dois metros 
longe de nós, yi e chamei a atenção dele para uma lata de querosene em estado deplo

ráyel. .... \t1rmou-me com profunda mágoa que aquilo fora lm1 dos tantos instrumen

tos das noites da borrÍ\-c! bacanal. Contou-me então, passando de conyersa a com-er
sa, que na noite do dia 8, enquanto da rua uma barulhada infernal e ensurdecedora, 
apeJar di! 171111/0 fadei/te, lhe pro,'oca,ra únpetos de impaciência e desespero, bateu-lhe à 
porta um jmrem dos seus ,rinte anos, o qual, poucos meses antes tinha sido empregado 

dele. Declarou-lhe que se acha,-a extenuado de cansaço e de fome. Não era necessá
rio pedir duas Yczes. Com o maior carinho foi acolhido e ofereccu-se-lbe uma boa e 

farta refeição. Qual, porém, não foi o seu pasmo quando o hóspede, tão bem tratado 

e alimentado, despediu-se, e, em yez de continuar o seu catmnho, meteu-se no meio 

do grupo manifestante, e, tomando uma panda rachada, começou a tocar nela com 

um furor sem igual! 

No modo de pensar do meu bom mestre poucos fatos na história registram 
exemplos de mais negra ingratidão. 

Contou-me na mesma ocasião um outro caso: este é mais irritante. L'm dos 

manifestantes foi e não foi coerente com os seus companheiros. Era um daqueles a 
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quem bem cabe o honorífico título de DOl/tor Lmllljill!Ja. Eis como ele procedia. 

Trabalh;lTa e tO(O/la durante trinta e até quarenta minutos consecuti"os; ,~inha-lhe o 

cansaço c mais do que tudo , 'inha-Ihe a .fede. Tinha direito ao repouso e repousa\'a 

deveras. O instrurnenro que tocmTa era um grande chifre de boi que fazia as \'ezes de 
trombone colossal. Produzia tais urros que se o1..l'Tiarn perfeitamente a mais de meia 

légua de distância. Deixa\~a por alguns momentos o tromoo/l/' em um canto, ia resoluto 

bater a porta do recém-casado, enlraYa, assentava-se a uma mesa, molhm~a a garganta 
com alguns goles de para~· superior, e retorna\~a a seu posto de honra, onde era 

recebido pelos colegas com uma grande sal"a de palmas. Jamais se \~iu tanta ousadia 

em um simples mortal! 
_--\.0 terrrunar sua narrati\~a tremia de horror a \~íW11a desses deJa/ú/oJ. 
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Coleção "Mapa" 

o Museu/ Arqui,ro da Poesia Manuscrita, de 
Florianópolis, publicou em sua Coleção }'Iapa mais dois 
opúsculos da série que vem dando a público. Trata-se de 
"Malditos e Renegados", de Ubiratan i\fachado, e "Çhão 
de Pala,Tas", de Renata Pallottini, ambos de leitura agra
dá,rei e proyeitosa. 

No primeiro deles o autor se propôs a fazer 
"uma abordagem da pornografia na literatura, em espe
cial no Brasil", assunto dos mais interessantes e que me 
parece pioneiro, uma vez que nào recordo de outro no 
gênero, pelo menos nestes últimos anos. Começa ele fa
zendo a distinção entre pornografia e obscenidade, exa
minando em seguida a questão aos olhos do cristianismo, 
a pornografia e a cultura, a censura, os escritores malditos 
e renegados. Examina a questão no Brasil colonial, a ques
tão entre os românticos e vários outros aspectos, illclusi
,-c discutindo o futuro da pornografia. Como se ,-ê, é um 
ensaio inusitado, abordando tema dos mais curiosos. 

Ubiratan Machado nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1941, é jornalista, tradutor e incansável 'rlajante, co
nhecendo mais de 1500 cidades em todos os Estados 
brasileiros. Tem quatro livros publicados. 

En1 "Chão de Palayras", Renata Pallottini faz 
uma incursão em sua própria obra, tentando "analisar-se 
um poeta a si próprio, em seu processo de criaçào, assu
mindo e enfrentando essa dificuldade para "compreen
der que o pouco que sabemos de nós mesmos é sempre 
discutível e ultrapassa, naturalmente, a tarefa de procurar 
enumerar momentos, modos e preferências pessoais no 
decorrer do trabalho de criar." Pela mostra transcrita já se 
vê que os resultados dessa análise sào os mais curiosos e 
surpreendentes. O opúsculo traz ainda quatro poemas da 
noya lana da autora. (Endereço do Museu/ Arquivo: CaL'{a 
Postal 12204 - 88075-970 - Florianópolis - SC) . 

. " I ".:., critor c \J\{)gaJo. 
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Bienais e Feiras 

Faz muito que leio e ouço que o lino está com os dias contados, decretada 
sua rnorte pelos modernos meios de comunicação. Para cada grupo de três leitores 
que desaparece surge apenas um nO\'o. Em entre"ista recente, Gore Vital dizia que "as 
gerações crescem , 'endo TV e não aprendem a ler muito bem. l'ma cabeça talhada 

pelas imagens trabalha diferente de uma cabeça moldada pela datilografia linear." 
No entanto, não me parece que essa seja a realidade. Nunca se publicou 

tanto no Brasil e em Santa Catarina, inclusi,'e leyando ao público coisas sem a menor 
qualidade literária. ~.-\s editoras e linarias se multiplicam como nunca, inclusiye COl'n o 
surgimento das "mega stores" ern toda parte . • \s Bienais do Lino, realizadas em São 
Paulo e no Rio, superam a cada ano o mO\'imento do anterior. ,\s Feiras continuam 
acontecendo, como a de Porto " \legre, que já chegou à -+6" edição, a de Florianópolis 
e a de Balneário Camboriú, entre outras, cada ,Tez mais sofisticadas e frequentadas. 

Ocorreu agora o surgimento da Bienal Nordestina do Lino, cuja estréia 
aconteceu entre 2-+ de nO\Tenl.bro e 3 de dezembro do ano 2000, na cidade de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. Coordenada por l\farilia Mesquita Guedes Pereira, o 
evento foi muito bem organizado, contando com excelente programação e receben
do grande ,'isitação. Tudo indica ser uma iniciati,'a que , 'eio para ficar, estendendo o 
espírito das bienais a mais uma regIão do País, di"ulgando o lino e amTIentando o número 
de leitores. Está de parabéns a Parruba, ingressando no circuito nacional dos grandes linei
ros. 

Érico da Silva: 40 anos 

Para comemorar os quarenta anos de pintura de Érico da Sil,'a, o Espaço 
Belas Artes, situado no Bom Retiro, nesta cidade, promO\'eu uma mostra das obras 
desse pintor. Nascido em Itajaí c radicado em Curitiba, ele é uma das grandes expres

sões da pintura catarinense, consagrado pela melhor crítica e tendo recebido significa
tivos prêmios ao longo de sua carreira. O Espaço Belas 1\rtes, por sua ,'ez, é um local 
elegante e de bom gosto, preparado para grandes acontecimentos artísticos e culturais. 

o Não-Grupo de Chapecó 

A cidade de Chapecó conta com bom número de escritores e poetas, todos 

empenhados em produzir com qualidade e publicar com esmero as suas obras. Como 
eles têm as mais variadas tendências literárias, cultivando cada mTI a sua independência, 
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temo em dizer que formam um grupo, ainda que trabalhem unidos quando necessá
no. 

Entre suas mais recentes publicações, registro a VII Antologia da "-\.ssociação 
Chapecoense de Escritores, reunindo poetas e prosadores, em número de doze, e que 
sào os seguintes: Afonso l\fartini, Adriana Dickel, ~ \gostinho Duarte, Anair \\ 'eirich, 

Henrique Nakaski, José IIertz, J m'ani Santos, J úlia Rasec, l\laria "-\.parecida Gobbi 
Adamczuk, Marlene Maria Peter Suclo, Sil\'ério da Costa, e Torres Pereira. 

Silyério da Costa publica o lino "Utensílio Poema" , poesiainfanto-juwntil 
muito criatiYa, ligando a idéia poética aos utensílios do dia-a-dia porque, afinal, a po
esia está em toda parte, bastando captá-la. 

"Esse Herói Brasil!", de Torres Pereira, reúne crônicas bem humoradas so

bre nosso País, escritas por esse português que se fez brasileiro por opção e que é o 
único escritor catarinense que \-i,-e exclusivamente ue sua produçào literária. O tino é 
bilíngüe, português e espanhol. 

Visita 

Esteve em Santa Catarina, onde permaneceu por alguns dias, o escritor Nilto 
Maciel. Fundador e Diretor de "Literatura - A re\-Ísta do escritor brasileiro", de Brasília, 
ele ,-em realizando wn excelente trabalho de di\-ulgação de nossos autores. A publica
ção está chegando ao número 19 e tem dado a público inúmeros catarinenses. Nilto 

Maciel recebeu da UBE do Rio de Janeiro o prêmio "Personalidade Cultural do 
Ano." Nos anos 70 fundou, em Fortaleza, a reyista literária "O Saco Cultural" , wn dos 
mais engenhosos órgàos da imprensa alternati,-a e do qual fui, creio eu, um dos pri
meiros colaboradores aqui da região Sul. "O Saco" foi objeto de wna tese de Alexan

dre Barbalho, depois publicada em li\' ro. 

"Causo" dos Correios 

l\farco Antônio Samorano Araújo, chefe de agência da ECT, em Balneário 
Camboriú, teve dois contos de sua autoria incluídos na antologia "Nm-os Causos dos 
Correios", editada em Brasília e com prefácio de Zuenir Ventura. A coletânea reúne 

trabalhos selecionados em todo o País e Marco Antônio foi o único catarinense esco
lhido. Seus contos "A viagem sem fim" e "Um telegrama chamado Cláudio" estào 

bem escritos, em linguagem simples e clara, usando os diálogos com desenvoltura, 
além de permeados de bom humor. 
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Crônicas de Tessaleno 

Em edição da "Cultura em 1fm~imento", acaba de ser publicado o livro 
"Rio que passa em nossas \~idas", de Genrásio Luz, o Tessaleno. Segundo o autor, 
reúne crônicas e apontamentos selecionados dentre o muito que tem escrito para jor
nais e re\'Ístas. Como Lima Barreto, tal\rez por ter residido tantos anos no Rio, terra do 

romancista de "Policarpo Quaresma", Tessaleno tem preferência pelos pequenos jor
nais. Como ele próprio declara, "sinto-me mais à vontade, há mais liberdade." O 
mesmo acontece comigo. O livro tem prirnorosa apresentação gráfica e nele se sente 
o pulso do mestre de oficina Bernardo Tomelin. 

Dividido em duas partes, na primeira estão as crônicas de Blumenau, as 
crônicas à beira-rio; na segunda vào as crônicas da Ilha, as crônicas à beira-mar, umas 
e outras sempre se espelhando nas águas. São em geral textos curtos, captando algum 
fiapo cronicável de \rida, e permeados de bom humor, revelando uma vida ati\~a e 
mm'Ímentada de professor, jornalista e \riajante, sempre de olhos abertos para a reali
dade, e um leitor atento de prosa e poesia. Confirma, também, a fama de bem infor
mado de que sempre gozou. 

Retratando fatos, histórias e figuras de Blmnenau e Florianópolis, contém 
muito daquela "alma encantadora das ruas", de que fala\~a João do Rio, outro carioca, 
quase sempre de um tempo que desapareceu no poço sem fundo do passado. Coisas 
da vida jornalística e literária, das salas e corredores dos colégios, dos bares e das 
esquinas, das redações, dos encontros e desencontros, das conversas, das múltiplas 
leituras, da amizade com escritores e poetas e das piadas correntes. Fica exposta sua 
adrniraçào por Vinicius de Moraes, Fernando Sabino e l\ntônio Maria, tahrez nesta 
ordem, salvo engano de minha parte. 

Como morei em Florianópolis duas vezes e em Blumenau por muitos anos, 
cidade a que continuo ligado, conheci a maioria das figuras retratadas. A guerreira 
Edith K.ormann foi minha primeira amiga alheia ao círculo forense quando aportei 

em terra estranha e essa amizade perdurou até o seu falecimento. Admirava-me a santa 
ira de que era tomada na defesa da história e da cultura blumenauenses. O "senador" 
Alcides Ferreira, falecido no corrente ano, conheci desde meus tempos de acadêmico, 
no célebre "Ponto Chic", em Florianópolis, onde ele esta\:a sempre, quando nào vinha 

chegando ou saindo. Mesmo incorrendo em grave pecado, arrisco-me a dizer que 
nunca achei a menor graça no hmnor do cidadào e menos ainda nas suas surradíssimas 

tiradas. Mas gosto é gosto, o cronista soube captar bons momentos do personagem, 
com certeza mais interessante na escrita de Tessaleno do que na realidade. Nào será a 

primeira vez em que o retrato é melhor que o retratado. 
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Concluindo: o tino de Gervásio Luz é uma leitura ,Ti,-a e agradá,Tel, contri

buindo para mostrar a faccta jocosa e alegre de Blumenau, nern sempre notada à 
primeira ,Tis ta, ainda mais por quem \Tem de fora. Para além dc scu \'alor literário, é um 

documento importante sobre a cidade. E o autor se consagra como o bom cronista 
que sempre foi mas que o lino torna mais \'isÍ\'el. 

Lima Barreto 

Discrirninado e hwnilhado,Afonso I Ienriques de LIJ\l \ R\RR1':;:TO (1881/ 

1922) ,Ti,'eu e morreu sem Ler alcançado o reconhecimento dc seus contcmporâneos. 
Voh'idos os [ernpos, no entamo, tornou-se W11a das presenças mais fortes do panora

ma literário brasileiro. Linos, ensaios, teses, reportagens e artigos sobre sua ,Tida e sua 
obra sào constantes. Suas tralnas ganharam os palcos, a telc,Tisào e o cinema, como o 
filme "Policarpo Quaresma", marco da cinematografia nacional, rc,'Í,Tendo o célebre 

personagem patriótico e quixotesco que acaba morrendo por amor a este Brasil. ~-\.s 

grandes editoras, sucessoras daquelas quc lhe deram as costas e se recusaram a publicar 
seus livros, lançam hoje, cm edições luxuosas, sucessiyas edições das obras de sua 
autoria, e o fazern sern o mcnor pudor. Conhecendo suas rai,'osas reações diante da 

injustiça, fico a imaginar o que diria ao encontrar nas livrarias seus linos re\Tstidos de 

tanto luxo. 
Entre os múltiplos ensaios (lue têm surgido nestes últllT10S tempos, n1.erece 

referência "Lima Barreto e os romances de crítica social", de José Ramos Tinhorào, 
com o qual este autor abre o lino '~\ música popular no romance brasileiro" (Editora 

3--1- - S. Paulo - 2000). Especialista em música popular, o ensaísta parte de W1.1. enfoque 
diferente, embora se revelando wn minucioso conhecedor da obra de Lima Barreto e 

de sua personalidade. 
Mesmo entregue ao alcoolismo, em especial nos últimos anos de ,Tida, e 

carregando a péssinla fama de boêmio e freqüentador de tascas imundas, na \'erdade 

Lima Barreto era muito mais um doente, dependente do álcool, que um boêmio. 

J\1anteve intacto aLé o flm o seu código de ética e morreu preocupado com ínfima 

dívida para com um amigo. Jamais perdeu a capacidade de julgar os faros e se mante

\Te fiel aos princípios que sempre defendeu. Era, na \'Crdade, aquilo que se podcria 

chamar de moralista e até mesmo de puritano. Nào se tem notícia de que ti\-esse 

participado de farras desbragadas, onde quer que fosse, muito menos em locais "pou

co recomendá,'eis."Consen'ou grande respeito pelas mulheres, pelos humildes e pelas 

instituições. Poderia ser considerado um legalista, tantas sào as ,Tezes em que cita a 
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Constituição e as leis em defesa de seus pontos de vista. Mas caiu nos braços do álcool 
e ele o dominou sem remédio. 

Todos esses aspectos sào bem apanhados por Tinhorão. Relata ele que Lima 

Barreto tinha birra de certa rnúsica carna'-alesca que celebra\-a a mulata ("Vem cá 
mulata!") porque sua mãe era mulata e via na letra maliciosa um insulto às mulatas em 

geral, entre as quais a própria màe. Coerente com a moral dominante na época, Lima 
nào nutria grande simpatia por seresteiros, compositores de modinhas e tocadores de 
violão. Seu personagem Cassi Jones, do romance "Clara dos Anjos", era W.TI amoral, 

sedutor de moças pobres e recheado de defeitos. Ricardo Coração dos Outros, o profes
sor de \1.olào do ~Iajor Quaresma, que teria sido inspirado em Catulo da Pai'\ào Cearense, 
nào era flor que se cheirasse, ainda que nào se saiba se isso aconteceu por mera coincidência 
ou se Lima tomou como modelo o célebre Catulo porque, segundo Tinhorão, também 
nào foi lá um modelo de \1.rtudes. Seja corno for, na obra de J ima os tocadores de ,1.olào, 
os modinheiros e os carmn-alescos em geral sào, pelo menos, suspeitos. 

Diz o ensaísta que Lima tinha "ojeriza pessoal pelos cantores de modinbas 
sentimentais, especialistas, a seu ver, em su:nulações amorosas ... " l\Iesmo pobre, mes
tiço, discriminado e doente, "lima Barreto deixa,-a perceber seu inegável sentido elitista 
na avaliação do oficio arústico." Todas essas idéias, opiniões e manias seriam registradas 
também por meu xará Enéas Ferraz, no livro "I Estória de João Crispim", espécie de 
biografia romanceada de Lima Barreto, hoje uma raridade bibliográfica. Conclui-se, 
pois, que o falso boêmio Lima Barreto foi rnesmo um conselTador, o que nào impe
diu que fosse crucificado pela boemia que não exerceu. l\1as nada disso sequer diminui 
sua obra que o tornou o maior e o mais brasileiro dos romancistas, segundo o juízo 
do severo crítico Agripino Grieco. 

O livro de Tinhorào contérn outros ensaios modelares, entre eles os dedica
dos a Érico Veríssimo e Afonso Schmidt, boas referências aos esquecidos Galeào 
Coutinho e Patrícia Galvào, a Pagu, e o perfil de Catulo da Paixão Cearense, sempre 
tào 10U\-ado mas tào pouco conhecido. Especialista em música popular,José Ramos 

Tinborào se revela W.TI excelente crítico literário. 

Esparsas 

Monumentos -Li certa vez que um nordestino reclamava a construçào de 
lliTI monumento em certa cidade da região. Foi então que alguém objetou que o Nor
deste já possuía seu maior monumento na pessoa de Luís da Câmara Cascudo, o 

maior folclorista brasileiro de todos os tempos, comparado aos maiores especialistas 
do folclore mundial, e cuja obra é aclamada em todo o mundo. Nào satisfeito, o 
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Nordeste ainda contm-a com outros monW11entos, como Gilberto Frcyrc,José . \rnérico 
de . \lmeida, Gilberto Amado,José Lins do Rego e outros. Esses monumentos, aliás, 
espalham-se por todo o território nacional, fato quc de,-eria encher de orgulho um 

pm-o, mas que às ,-ezes nem parecemos notar. Érico Vcríssimo (Rio Grande do Sul), 
Cruz e Sousa (Santa Catarina), Euclides da Cunha e l\1achado de , \ssis (Rio deJaneiro), 

Monteiro LobalO (São Paulo), Guimarães Rosa (1\linas Gerais), Hugo de Carvalho 

Ramos e Cora Coralina (Goiás),Jorge i'\mado (Bahia),José Lins do Rego (paraíba) e 
tantos outros, para citar os mais notórios. Claro que nem todos sào da mesma altura e 

idêntico porte, l11as cada qual re,'clando sua monumcntalidade. 
Segredos da Língua - Batista de Lima, admirin-el crítico literário, é professor 

e dircLOr do Departamento de Ciências I Iumanas da Cni,-ersidadc do Ceará (Funda
ção Edson Queiroz). O Departamento publica a excelente "Re,-ista de Humanida
des", cujo número mais recente traz, entre oULros, ensaio de auloria do próprio Batisra 
de Lima sob o título de "Bopp e a e,-olução dos estudos gramaticais." Nesse trabalho 
ponderado, bem escrito e didático, o autor aborda a contribuição do lingüista alemão 
e toca em pontos interessantes, mcrecedores de breve registro.l\Iostra clue os gregos 
só distinguiam o substanti'To (objcto) c o vcrbo (acão), ao passo que os romanos 
descobriram as conexões (dcmais ,-ocábulos; . O ,'crbo ser, no passado, só se usm-a 

em relaçào a Deus, porque ele "é", enquanto que nós todos "não" somos, apenas 
"estamos" . :\ di,-inização do ,-erbo ser levm-a a escre,-er que alguém é dançante, não 
dança, é falante, não fala etc. Re,-e!a, ainda, com base em pesquisas, que foi o p0'TO 

humildc, transmitindo suas ansiedades, clue ampliou as línguas, não as clites, cm geral 
tendentes ao consen-adorisrno c à acom.odação. Diz o ensaísta, bascado cm estudos, 
que a língua surgiu C011l.0 meio de comunicação, e não como instrumento de trabalho, 
de ondc se conclui que o poeta ,-eio antes do engenheiro. E Octavio Paz, para encer
rar, atlrmou que "os impérios e os estados estão feitos de palanas: são fcitos ,-erbais." 
Ler Batista de Lima é aprender e recapitular. (Endereço: _ \ycnida \\ 'ashington Soarcs, 

1321-60811-3..j.l-Fortaleza/CE). 
Boletim - Es tá circulando o número SIdo "Bolctim da Comissào 

Catarinense de Folclore". RepIcto de artigos, notas, informações e iconografia, é uma 
autêntica rc,'ista, com excelente apresentação. "\ Comissão tem como presidente o 

incansável folclorista Doralécio Soares. 
"ô Catarina!" - Em homenagem ao artista plástico I Jassis (1926/2001), há 

pouco falecido, foi lançado um número especial do suplemento da Fundação 

Catarincnse de Cultura. Nele estão reproduzidas fotos e obras do artista homenagea
do, um texto de sua autoria e a cronologia de sua ,-ida. São publicados diversos traba

lhos dos autores que são os rnais assíduos freqüentadores do suplernento, alguns dcIes 
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Autores Catarinenses 

aproveitando a deL'{a para estender a homenagem à Ilha. 

PrmTa - No mais recente concurso para ingresso na Magistratura, na pro\Ta 

de conhecimentos gerais, caiu uma questão da qual eu fazia parte, com outros autores, 
no campo da literatura. Daqui para a frente os nm·os magistrados terão que ler meus 
livros. Só espero que não fiquem com raiva de rnirn, como Raquel de Queiroz costu

ma dizer que acontece com ela da parte dos que são forçados a ler "O Quinze" nas 
escolas! 

"Literatura" -A revista "Literatura", de Brasília, completou dez anos no dia 
28 de abril. Nessa OG1Slão foi lançado seu \Tigésimo número. N ele mereci, com surpre

sa, uma homenagem, com foto na capa, bico-de-pena, entre\'Ísta, texto e notas. HOli'Te 
solenidade e lançamento na Capital, onde esti\Te presente, tendo inclusiye dito algmnas 
palavras sobre Aracyldo Marques, já falecido, W11 dos fundadores da revista e meu 
saudoso amigo. A revista é dirigida pelo poeta e escritor Nilto Maciel. (Endereço da 
revista: Caixa Postal 022 O 5 - 70349-970 - Brasília/DF). 
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Desejando receber nÚlT1CrOS antigos, tomos completos, ou fazer nO\~a 

assinatura I rcnO\'ação, procure-nos. Abaixo informamos nossos preços: 

-) "\ssinatura non: RS 50,00 (anual = 6 números) 
-) RellO\-ação assinatura: RS 40,00 (anual = 6 números) 
-) Tomos anteriores (Encadernados com capa dura): RS 60,00 
-) Exemplares a,-ulsos: R$ 5,00 (Cada exem.plarl número antigo) 

~ Sim, desejo aSS1l1ar a rensta "Blumenau em Cadcrnos para o ano de 
2001 ('1'0111.0 42) . . \nexo a este cupom a quantia de RS) ...... ,00 

C·········· ... · ......... reais) conforme opção de pagalTlento abaixo: 

Forma de pagamento: 

o '\ Cale Postal (hwo[ anexar fOf()C<">Pl,1 do comprmanrc para mdh"r idl'nriticacào) 

O Cheque 
Banco: .. ,., ............................................................. .. 

Número: .............................. . 
Yalor: RS ........................... .. 

Dados do assinante: 
NOlne: ____________________________________________ __ 

Endereço: 
Bairro: Caixa Postal: -------------------------- ------
CEP: Fone pl contato: 
Cidade: ______________________ __ Estado: 

J \ssinatura 

Arquivo Histórico "José Ferreira da Silva" 
C ai." a Postal: 425 - Fonc: (-t 7) 326-6990 

Cep.: 89015-010 - Blumcnau (SC) 
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T OMO XLII 
Julho/Agosto de 2001- N° 7/8 

Apoio Cultural: 

Benjamim Margarida (in memoriam) 

Birô Lindner - Centro de Impressão Digital 

Genésio Deschamps 

Victória Sievert 

Willy Sievert (in memoriam) 
Buschle & Lepper SI A 

Cremer SIA 
Distribuidora Catarinense de Tecidos SI A 

Eletro Aço Altona SI A 

Cia. Hering 

Herwig Schimizu Arquitetos Associados 

Madeireira Odebrecht 

Unimed Blumenau 

43 S/A Gráfica c Editora 
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