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Nossos agradecimentos a Funda9ao SOS Mata Atlantica — e em especial a seu presidente, Rodrlgo Lara Mes-
quita — pelo esfor^o para trazer ao Brasil reprodupoes fotogr^ficas dos originals do trabalho de William Michaud
do acervo do Museu Histdrico da Veiha Vevey, que guarda, hoje, a maior parte de sua obra, al6m de documentos
e mun^ras cartas a familiares, escritos durante o longo perfodo em que viveu no Brasil.

OS trabalhos de Michaud apresentados a cores neste livro foram reproduzidos a partir de c6pias foto-
gr icas cedidas pela diretora do Museu, Fran^oise Bonnet, a quem tambdm agradecemos.

M,_ . —ichaud 6 urn paranaense nascido na Suipa. A sua produpao artistica recria nao apenas a
exuberante, colorida paisagem da mata da Atlantica no litoral norte do Parani, mas a imaginagao,
a  ideia, a alma de um povo acostumado a conviver com a ex6tica e fugaz beleza da flor do
maracuj^. ' * j /-

Mas nao 6 apenas a arte de Michaud que faz transparecer esre seu es^rito de Guara-
que?aba. Ele nSo veio montar sau cavalete, pintar a partir. Michaud «wu em Guaraquepaba a
delxou seu tastamunho parena da fugacldada, fragilidada a ganerosidade da naturaza am Su-
peragui. « . . ^

Nos anos am qua uivau naqualas bafas encantadas, nos reconcavos a nos hu-
manizou o para,so, dau i naturaza intallglncia, trabalho, amor a racabau am troca toda a ba^»a
fallz da cada Irvora, pdssaro ou fruto. Basta lar as dascripoas ou ear sues telas a se tara a madida
exeta do homem oue viveu a naturaza e interpretou'a. i ~ j ui*

A Sefei?urr(^^ Curitiba atrav6s de sua Fundapao Cultural, nao podena deixar de publi-car a tradu^o S^livr^^^^^^^^ tamb6m se conhepa um pouco da h.stona da arte, da cul-
tura e S n'^tureS drnoS regiao a vida deste homem, que vmdo de longe, soube ama-la.

Carlos Frederico Mar^s de Souza Filho
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Introducao



K seculo XVIII, antes dos acontecimentos revolucionirios, a Suiga conhecia a ernigra-
pao principalmente sob a forma de prestapao de servlpos. Durante^a primeira metade do seculo
XIX, este movimento praticamente cessou, substitui'do pela emigrapao colonlzadora. A causa ime-
diata desta mudanpa foi o enfraquecimento da vida economica da Confederapao Suipa, em conse-
quencia do peso da ocupapao francesa e do constantetransito de exfircltos estrangeiros. Outra cau
sa significativa era a crise economica que acompanhara o bloquelo continental imposto ao pais.
Esta crise era mais forte e ampla do que a depressao causada pelo sistema contiiiental, pois atingia
nao so alguns ramos importantes da industria textil mas, ao mesmo tempo e de forma bartante
acentuada, tambem a agricultura, ainda marcada pelas mas colheitas dos anos de 1816 e 1817.

Para debelar a pobreza em massa e remover o excesso de populapao, as autoridades do
pais nao viram, pois, outra sai'da que a de abrir a seus suditos o caminho para outros paises. Co-
mo OS candidates a emigrapao provinham principalmente de reg.oes puramente agncolas ou de
regioes onde a fiapao de algoda~o havia desaparecido(l), o dest.no era naturalmente os pa.sesde
alem-mar, em primeiro lugar para a America do Norte e America do Sul, onde as possibilidades da
CO,on,.3,80 agKcola ^
iir.co. K lAi^^itor Rnrimer(2) aue demonstra como, entre OS anos de"osa e muito bem documentada de Walter tJoamer.zi, que u . , . . e,.
1800 e 1870 v8rias correntes emigratOrlas da Suiija dirigiram se a America do Su , especialmente
para o Brasil, ondriS estava estabilccido, individualmanta, urn numaro cons.dara»el de em,gran-
tae sul,OS em atividadesde fO"rarcio. que desde 1841 representtva a Con-

federa,S0 S^u'a loTo ColT gS a

uma ■ humanitarias. Ferret Gen _ gQ gm Santos e de uma extensa fazenda em Ibi-urna importante firma de 'mport^ao « quii6metros a Oeste de Sao Paulo. Nesta pro-
oripH ^ pequena cidade de gp'pdes plantapoes de cafe e Vergueiro necessitava, para
istn ^ programada a inrtalaga ^ Consul Geral, Perret-Gentil fizera grandes
einn'- 'migrantes europeus. Em seu chamado "sistema Vergueiro". Dm desses relatorios,
de Rn Vergueiro, louvando ° oublicado pela Sociedade Suiga de Utilidade Publica,
- Gltreri8^!funV::r^u'^-o
terd, de 23 de julho de 1843.



Perret-Gentil, junto com o vice-Consul Arthur Guigner, lancou-se a tentativa de fundar
uma Companhia de Colonizacao em grande estilo, com o apoio, se possivel, das autoridades da
Contederacao Su'vca. Como hav'\a, em Berna, restripoes a estas intencoes, Perret-Gentil afastou-se
do cargo de Consul Gerai e dedicou-se com todo o empenho a realizacao de um piano que ha
muito havia preparado e sobre o qua! havia feito viva propaganda por ocasiao de suas viagens
para a Europa, em 1846/47 e em 1851/52. 0 piano estava reiacionado com a eievacao da regiao
ao Sul de S. Pauio a Provmcia autonoma - Parana - compreendendo uma area de 200 mil quiio"
metros quadrados, com acesso reiativamente estreito para o mar, atraves da bai'a de Paranagua.

Esta gigantesca regiao era quase compietamente despovoada. Tinha, entretanto, uma
enorme riqueza florestai e vastas regioes de terras ferteis. inumeros rios e correntes de agua meno-
res ofereciam uma irrigacao favoravei. 0 clima era comparavei ao do Rio de Janeiro e, ao norte,
reiativamente temperado, de forma que a nova Provmcia parecia apropriada para a colonizacao
por imigrantes europeus.

A nova Provmcia n3o contava com muito mais de 60 mii habitantes As unicas povoa-

®  habitantes e Paranagua, com 6.533. Alem disso, havia
c r?as ri?rnp.% 0 pri^^eiro presidente do Parana Za^carias de Goes e Vasconce ios, tinha como centro de seus propositos a colonizacao daProvincia

des Em%r" de consegui-ia atraves de uma ampia iiberacao da imigracao com todas as faciiida-des Em sua opiniao, somente estrangeiros poderiam oferecer a man Hp nhra os artesaos, os agri-
cu ores - da qua! o pais necessitava para seu desenvSenr A Le'del de ma po 1856
dizia o seguinte; deveriam ser atraidos, em primeiro limpr ca + .7 , no Brasil
porcertotempo, habituados, portanto, com o verrctl/o'ecom r,^eio" "
Francisca%1:\uTa"jX"L"';uethrs°e .^"fftivo" ALei autorizava o governo a conceder auxilios e subsi'd/r,/'". He viager"
e outras despesas. Aqueies que se declaravam de acor/re ":"19rantes, para ^e v 9^^^^
daya-se preferencia especial. Alem disso, o governo nm Participar da construcao de es
coionos, ^ verno prometia assegurar o bem-estar desses n

colonia d^TemSa Srial' da™ukorn?'='"^ de imigragao europeia: uma
a™ fundaca-o do medico belga Maudce /a „e"° '^=9, em Rio Negro; a colonia Tern ̂
^lemaes, em 1852, em Guaraquecra ' ^^^7 e uma colonia de suicos, franceses

Paulo^ ^ cidadezinha'^de Curit^bTpL^LT^H ° governo do Parana'  Serra, e iria necessitar de um onrt 3°^®'""°- Estava situada quase comum porto, como o tinha Sao Paulo, em Santos, t
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porto so poderia estar situado na bai'a de Paranagua. £ verdade que o porto pescador que la exis-
tia nao era utilizado por navios maiores por causa da altura rasa das aguas da baia e pela presenpa
de numerosos bancos de areia, que freqiientemente mudavam de lugar.

Perret-Gentil dirigiu, pois, sua atenpao, a peninsula de Superagui, situada na entrada da
bai'a, e ̂  ilha das Pepas, ambas ligadas entre si pelo canal de Superagui, que parecia o local ideal
para o estabelecimento de um porto.

A primeira noti'cia que temos de Superagui veio atraves de Hans Staden, um marinheiro
de um navio espanhol, que enfrentou uma tempestade violenta durante uma viagem a La Plata,
em 1549 e escapou, como por milagre, desembarcando no canal de Superagui atraves da Barra,
como era chamado o formidavel banco de areia existente na entrada da baia.

Toda a regiao entre as correntes de agua do Superagui e do Ararapira, aparentemente
fora entregue pela Coroa Portuguesa como sesmaria a um certo Diogo Unhate no ano de 1614.
Mais tarde, passou a propriedade da Companhia de Jesus, que tinha se estabelecido em Paranagua.
Retornou ao Estado depois da expulsao dosjesui'tas, mudando depois, varias vezes, de propneta-
rio. Perret-Gentil adquiriu a propriedade, porato notarial, no dia 14 de Janeiro de 1852, do ingles
David Stevenson e de sua esposa Jacinta. Atuou como tabeliao Joaquim Jose de Castro e o do-
cumento foi legalizado pelo Consulado Geral da Suiga, sendo assim absolutamente correto o ti-
tulo de propriedade. pnlnniyarao tinha uma extensao de 35 mil hectares e podia ser

A reqiao prevista para a colonizagao iinnd uma calc.
dividida em t'es pLes, de acordo com as diferentes caracteristicas geograficas; uma estava situa
da no continente e compreendia um terreno montanhoso, nas faldas da Serra do Mar; a segunda
ara a peninsula propriamente dita, separada da primeira pela baia dos Pinheiros e pelo canal do
Varadouro; a terceira formada pela Ilha das Pepas e mais algumaspequenasilhas

Sobre esta Importante aquislpa-o, Perret-Gentil explicou a Confederapao Suipa em rela-
torlo de 1° de fevereiro de 1862 que tinha decidido por essa compra depois que se frustraram
todos OS e forpornT entido de fo?mar, na Suica, uma autarquia para tratar especificamente dos
assuntos da Co^nizacao asseourando aos emigrantes suipos conselhos seguros e apoio firme. No
relato °0 mencion qua ifJivlm na^^^^^ 8 suipos e 60 familias brasileiras, num total de
241 Pessoas(6) A pm4pa dos brasllelros iria ser de grande utilidade, porqueestavamfamiiiari-aados com as caracSicas do solo e do cllma. Sabiam ° Sa'mcXi
due servlam as diferentes especles de madeira existentes na floresta. Alem disso, estavam capaci-
tados para o trabalho nas rogas e plantagoes, e habituados a ista sentiriam

Eles Doderiam dar aos novos coionos muitos conselhos e estes, assim, nao se sentiriam^ais isolados e p^de^^sm acostumar-se com mais facilidade Perret-Gentil ir.a logo entregar os
negocios do Lnsulad^Geral a outra pessoa e atender pessoalmente sua propriedade(6).
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Perret-Gentil tinha aproveitado sua ultima viagem a Europa para fazer bastante propa
ganda de seu projeto em Superagui. Dm sacerdote amigo dele, de nome J.L. More, tinha compi-
lado, a seu pedido, uma exposigao extensa, sob o titulo de "Le Bresil on 1852 e sa colonisation
future", da qual se pode ter uma boa imagem dos pianos do colonizador(7).

Aparentemente, Perret-Gentil tinha feito um projeto geral para a divisao da colonia, no
qual estava previsto o estabelecimento de uma cidade e de varies aldeias. Os primeiros cem terre
nes da cidade planejada seriam entregues a pregos preferenciais, sob a condigao de logo construir.
Prepos mais vantajosos ainda oferecia para aqueles que, proximos a cidade queriam estabelecer
uma oficma ou uma instalagao industrial e assentar-se la com sua familia Nao se pode negar que
OS pianos de Perret-Gentil - examinando-os de perto -, ao lado dos interesses comerciais pr6-
prios, tambem levavam em conta aqueles interesses dos colonos e que poderiam facilitar o esta-
be Kimento de alguns recem-chegados que nio tinham dinheiro. Assim, foi prometido que, para

h', "T ""T"" " P'opribtario da colbnia, «ria reservada umaparcela de terreno. Quem pagasse todas as despesas da passagem e ainda disousesse de dinheiro
liquido para a manutengao att a coiheita, poderia receber terrenos em Drestacfe Tsto b par«ias
de 7,6 ha de »lo montanhoso fertil, por 40 francos a "pose de Laouile" f45 ar« 15 ha na
pl3nici6 por 60 francos. Para artificas 6 industriais na nrrw; ^ ^ r ^ Hasal*
deias planejadas, parcelas de 3,3 ha por 30 francos a "dosp" n • k Ha chega-
da, queriam tornar-se proprietarios, poderiam adcuirlr fnnn francos
15 hectares de terra ja parcialmente rogadas E?te nilmpr ^ P®' c 150 fa*
mflias. numero estava limitado as pnmeiras 15u

gratuitamenre,'d?"r2il^o™a™ue°atVaS^ Sc'^^d" 'p' ooiocado ̂coambdfcos. Cada aideia teria ul pastaZ pi'"'"''"'"' P^Ipi^pi" p dos farm^
produtos - uma determinagao importante - a oiiPm Cada um poderia vend
mercadorias basicas, como cafe, agucar e arm? _ « ° ® quando quisesse. Somente pa
servava-se o direito de preferencia. Na divisan Hac ° P''®P3''o deles - o fundador da coloni
Qao favor^vel de agua, da mata, dos pastos e da deveria ser considerada uma d'Sf '
que artifices, como pedreiros, carpinteiros e mnet Plantagoes. Tambem era
com trabalho lucrativo. ' ® construtores de carrogas, etc., poderiam contar logo

Uma rede inteira de agendas bra<;iloi I'c-
transporte de imigrantes(8). Em colocada a disposigaoRobert & Co. colaborava com Perret-Gentil ^ bancaria particular Georges Mel V

da coift" ® denominava-se, num prosoectn ® financeiramente do empreendimonPP Poionra Superagui. A casa bancariaTinhTdem^ "p 1866(9), co-propr.fPP°
s, num prospecto antprior. do ano de

anunciado sua participapao e sua incumb§ncia, e tinha publicado o piano de fundagao de uma
cidade com porto em Superagui.

Como a evolugao deveria mostrar, todos estes esfor?os nao tiveram um exito digno de
nota. Nisto^ tambem a transferencia do fundador para Superagui, e o estabelecimento de um ir-
mao do s6cio Melly na iiha do Pinheiro, nao mudou mais nada. Atrav6sde uma circunstancia fe-
liz, temos um relat6rio curto sobre ambos por um testemunho ocular. No ano de 1858 chegou 1^
um jovem de Leipzig, o pintor de plantas e futuro linguistico Julius Platzmann( 10), que morava
temporariamente na casa de Melly na iIha do Pinheiro. Logo depois da chegada, fez uma visita a
Perret-Gentil, provavelmente em agosto de 1858, e escreveu a respeito: teria encontrado o diretor
na sala de receppao onde as parades eram adornadas com sabres, lanpas e fuzis. Numa grande de-
pendencia havia v^rias mSquinas. "0 estabelecimento hi de impor respeito a qualquer um que se
de ao trabalho de emitir uma opiniio em meio is dificuldades vencidas. 0 respeito pela forpa
criativa do espfrito do fundador e pelos brapos vigorosos de colaboradores fiiis .

Nao i dif fcil estabelecer, com certeza, a data exata da transferencia de Perret-Gentil para
Superagui. £ possfvel que tenha vindo acompanhado de um jovem suiQO de Vevey que, no dia 19
de Janeiro de 1854, assumiu li uns encargos cujos destinos serao relatados em seguida.

14

15



" _ '• •'CviSf'-. ■ '"



I - William Michaud de Vevey: juventude, emigragao

e peregrinagao pelo Brasil



Michaud nasceu em Vevey, no lago de Genebra. A vilazinha, pitorescamente
situada, orgulhava-se de seu passado historico. 0 cultivo da uva, a agricultura e o com^rcio eram a
base da prosperidade de seus cidadaos. Numerosos edificios antigos sao, at6 hoje, testemunhas
gloriosas de seu passado civil e eclesiastico.

Um destes edificios, o "Chateau", na Rue d'ltalie, era o lugar onde William chegou a
luz do mundo no dia 21 de junho de 1829. Seu pai, Henri Michaud, descendia de uma fami'lia
antiga em La tour de Peilz(ll), onde seus antepassados ganharam a cidadania. Ap6s o casa-
mento com Louise Baer, de Aarau, ele transferiu-se para Vevey e 1^ ganhou respeito geral, gragas §
sua capacidade e, pelo favor dos tempos, uma prosperidade segura, que Ihe permitiu adquirir uma
propriedade vistosa, proxima ao lago. A casa, anteriormente, fora sede da administra?ao regional
de Berna, nos tempos da ligapao de Vevey e Berna (ate 1798), motivo pelo qual o edificio tinha
recebido a denominacao de Chateau(12). A grande estima geral que o comerciante e mercador de
vinho tinha conquistado, pode ser avaliada pelo fato de que, por ocasiao do regirtro de seu se-
gundo filho nos livros de batismo, foi designado como "officier de la cavallerie (13).

Guillaume Henri, na fami'lia sempre chamado William, era o maisvemo do^
cebeu uma educagao cuidadosa. Cedo foi mandado a escola primaria, perto da casa paterna e eni
seguida ao colegio, construido ha pouco, no ano de 1838. Com o diretor
Colomb, aprendia frances e historia; com o professor de desenho, Gottlieb Steinle, o desenhar
classico. . , I- j

Como ele mesmo confessou male tarde, nSo era um aluno especialmente aplicado apesarter - ou iLam^nTporter - um prande talento. Seu maior interesse, seu amor, dedicava ao
desenhar e isSTnte cJdo manifestou um talento muito especial para o de^nho e a pinturalU),
iuntn J! mdiiMcai „u„^-cgo e um amor nato pelas belezas da natureza dejunto com uma capacidadeexcelentedeobservagaoeumai. ^ Hpupria .spivir
sua privileqiada terra Em 1848 foi mandado para Herzogenbuchsee. A estadia la deveria servir
para melho ar seusTonhedmenL da li'ngua alema, dos quais precisava para a profissao de comer
ciante. Se ele freqGen^ava o c^ de la, n3o sabemos com certeza, mas nas suas cartas posterio-
res ele recorda com prazer a Ma onde res^ia. burguesia elevada,
eti casa naS™' mIIs tarZ e^rLu que em case sempre havia de tudo, "in
''dlle Unrt 7'k Ele era o predileto declarado da mSe e a alma sensiuel do
tana, 1 JL inhora tJo amada, faleceu depols de uma dorolosaapaz sofreu um duro goipe quando esta sentiora xao em ,
^oenipa. Ela morreu no dia 19 de agosto de 1844(14A), com 40 anos.
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Este goipe do destine oprimiu-o tanto mais qua a afeicao do pal nao se dirigia a
era o mais velho e o herdeiro natural dos negocios paternos, mas ao irmao Jules, tres
jovem. Numa de suas cartas, ele mencionava, nao sem amargura, que seu irmao podia o
qua quisesse do pai, enquanto que, para ele, nao sobravam nem tost5es para empreender u
gem ao interior da Suipa ou um passeio as montanhas. , . • g jela

Michaud tinha apenas 15 anos quando perdeu a mae mas conservou memoria vi
ate uma idade bem avanpada. Certa vez escreveu a sua irma Emma que a perda precoce _
reforcou nele a resolupao de sair da casa paterna e emigrar ao Brasil. Em Vevey, nao era r
alguem saisse pelo mundo afora. No ano de 1801, por exempio, 17 fami'lias de Vevey ® a
cunvizinhanpas tinham emigrado para a America do Norte. Tinham fundado, em Ken ^ ̂
colonia New Vevey. Os tempos de miseria, citados acima, tambem ai deixavam suas g^ a
e re migratoria alcanpou as margens do lago de Genebra. Nao eram poucos os que proc
so e no Brasil. Os relatos daqueles que obtinham sucesso por la e especialmente o jg de
CO onizapao de Perret-Gentil, que tinha parentes em Vevey, estimularam de novo a von
6rniQr3r.

de

suas fprilJ Pradez, que trabalhava no Rio de Janeiro, passou
tos(15) niip CO ® especialmente na sua cidade paterna. Ele era autor de varios gggom
0 pai emigrapao para o Brasil. Varias vezes ele •'eun gm
Herzoqenbuch<tPP ' tambem tratavam do futuro do filho. Pradez encontrou o J
estava cada vefm^.f otividos doceis quando aconselhou-o a vir ao Brasil e ainda ma P ygpiHenri Doge de V el P"® de infanca^^^gde^
tinhp ja tinha resolvido emigrar. E isto ocorreu da seguinte n^aneira^^.^^g ̂ gfale^P^hr:-ir a Tn;;;bT:.rde";r;^^^^^ esP-^pTria.-
Negociapoes promissoras'cTm '^a^^ante incentivada, naquele tempo, pelo 9°^®.''" .gram-
'ugar dele, entrou depois o inwo Chavannes, em Lousanne, finalmente rna 9 |\/li-
chaud que viesse junto e cnm "i u P®"^ ®'^a vez, propos a seu amigo gparent®'
tiente, 0 piano nao encontrnii ® ®.^'^abalhasse. A proposta foi aceita, tanto mais quAscim o/x ncontrou a resistencia do pai • welha-casada em ZofingenTlltfciall''''^'^' outubro de 1848, deu a sua ^tiria
® Brasil, "parmi les'crocldSes que, ja em 6 ou 7 de novembro, ele P^ do
pa' uma espingarda de capa ̂ duVc Ele conta tambem, ja a respeito dos pres^^Q frajv
canivetpT' Janeiro da^tia°n\?° P^drinho uma ordem de paga"^®"^® Qti'da)'
saco e alguns Louie ., ® p® ^due teria desmaiado ao receber a u

ai. t agora que o piano comepava, ele

frase para seu irmao: "pour peut-etre jamais te revoir", nao adivinhando que esta previsao infeliz
se tornaria realidade.

Normalmente, o caminho para os emigrantes suipos, naquele tempo, seguia via Le Havre,
e 6 interessante o que o agente suipo e comissario da emigrapao escreveu no dia 25 de fevereiro de
1849, aconselhando aos emigrantes: a bagagem deveria ser despachada em terripo e isto apenas
com o peso admitido pelo Correio e pela companhia de navegapao. Tambem devia-se levar dinhei-
ro suficiente, de preferencia cheques bons, para o pais de destino. Mas as autoridades competen-
tes do Cantao deveriam providenciar tambem um estoque de notas franceMS de 500, 200 e 100
francos, porque seria difi'cil providenciar ouro, e prata seria de nianu^io dificil. A viagem de Ba-
sileia para Le Havre custava mais ou menos 60 francos. Ate Paris viajava-se corn o Correio, che-
gando la no segundo dia, podendo-se pernoitar no hotel "Zur Stadt Zurich (Cidade de Zurich).
E no dia seguinte era possi'vel seguir viagem portrem. Em Le Havre recornendava-se o hotel Zur
Stadt Basel" (Cidade de Basil6ia). Ou, para passageiros com exigencias maiores, o "Urso Branco",
o "Sol" ou a "Stadt Hamburg" (Cidade de Hamburgo).

Antes do embarque, o passageiro deveria providenciar, para a viagem longa, que geral-
mente durava 50 a 60 dias, os viveres necessarios, vasilhas e lenpois, caso nao se contentasse com
a cozinha de bordo, a "norriture de I'^quipage" e pagar um suplemento para isto. ^

Naquele tempo, a navegapao a vapor so raramente era usada para a ernigrapao. Ja para
economizar, viajava-se de navio a vela. Todavia, uns poucos anos depois, ja partiarn de Le Havre,
duas vezes por mes, e de Southampton no dia 9 de cada mes, navios a vapor com destino ao Rio
de Janeiro. A viagem durava de 18 a 20 dias. Nos navios a vela, a viagem custava, nos camarotes
grandes, com alimentapao na mesa do capitao, 400 francos devendo-se pagar separadamente a
®omida, a roupa e bebidas. Os passageiros de conves pagavarn 230 francos pela passagem, incjusive
a alimentapao da tripulapao. Com uma suplementapao de 20 francos, tinham acesso aos saloes do
dia.

William Michaud e seu companheiro vlaiaram rotlneiramente a« Paris com o Correio e^P6s alguns dias de estadia para ulsitar a cidade, com o trem ate Le Havre. A part,da do nauio,
'"•retanto, havia atrasado, de forma que os dols jovens viajantes somente em m^dos <fe novem-
bto, conseguiram embarcar no veleiro "Achille", sob o comando do capitao Lambert. A travessia,
"^aante tempestuosa durou 72 dias. Num SIbum que tinha levado, William tentava fixar as va-
r.'Mas impressoes e aconteclmentos que Ihe ocorreram desde o inicio da viagem, com anotacoes e
l^'-atacaes. InfeliamentresiTdiSrIo de viagem que William mandou ao pai logo apos sua chega-

^Psrentemente nao foi conservado.
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No dia IP de fevereiro de 1849, "Achilles" chegou ao ancoradouro de Fort Viilegagnon.
Na manha seguinte, apos a visita de autoridades sanitarias e da alfandega, os imigrantes puderam
por o pe no chao da terra da promissao. William tinha chegado a seu ponto de destino. Jovern e
empreendedor como era, reprimia corajosamente todos os momentos melancolicos e nao Ihe
ocorreu a ideia de que nunca iria ver a terra natal, seu pai, seus irmaos, as vinhas de Vevey e o
lago querido.

A colonia suipa no Rio de Janeiro - naquele tempo uma cidade de 200 mil habitantes '
o relatorio do Consul Geral ao governo da Confederaqao Sui(?a do

Passoas. Era de se supor que os recem-chegados logo foram bem recebidos. CoPi
William escreveu a seu pai, na data de 12 de marpo, Charles Pradez que tinha dado o principal

cTs^dThrmVcLT' alegrou-se ao rever seu jovem compatriota. Os irmaos Decosterd, s
emsuac s^decamL ao jovem bem educado, cordial hospedagem
eTa^aroutS;^^^^^^^^^ ^ ^afa de Guanabara. Tambem p5de rever
cidade e, espMi^me° te'^com^ surpreendido, como escreveu para casa, com o movimento d
deria ser diferente se na comnan'h" ̂  P^antidade de negros. Sentiu-se logo em casa e, co"^
desamparo complete que acomete Poderia Ihe ocorrer aquela sensap
tranho? ^ Puando chega a um pafs completamente

Mai William tinha se familiarizadn mm o • • u node dar
vazao a suas jovens ambic5es Com Hanri n vizinhanga completamente nova e ja P
para levar saudacoes da te?ra n^aTa nm ^"^^"^inhou-se a uma fazenda em Ja^arepagP ;
mente, nao tinham ideia sXe o 'e sianlft?''".^ ^'^^■^^^0 Rosset. Os dois,
do do superverao brasileiro. A beleza esol^n^TH ® caminho tao longo, sob o so
quer imaginagao, as arvores gigantescas P''® floras
flamejantes, a elegancia da palmeira em pcn-^ trepadeiras e brilhando com -gus
tos latifolios das bananeiras... A direita a rnuito variadas, os graciosos bambus, o .^^5
destacavam sua brancura, de modo bonitn da estrada, as pequenas casas dos g
mente artistica dos dois viajantes e tornava'm° vegetapao. Tudo isso ron-
fortados pelos natives com hospitalidade do 'ongo caminho^ ^
atenciosa, eles chegaram a noite, a seu destin ® mformados a respeito do rumo de m

0 compatriota, ja idoso tinha rioivi'J^°'^P'®*®"^®"^® esgotados. ^,-3 defamilia. Ele possuia uma bonita fazenda m ® ^®''''® *''®s decadas antes, por desgra?
ravos e acolheu os hospedes de bracos ah Qrande plantapao de cafe, cultivada P ^jsPrapos abertos. Henri Doge teve que partir dois dias deP

mas William pdde gozar, por quase 3 semanas, da hospitalidade de Rosset, tempo em que recebeu
ensinamentos variados a respeito das plantapSes mais comuns no Brasil e que, maistarde, foram
de grande utilidade para ele.

Entrementes, Henri Doge iniciava contatos com os compatriotas da colonia Cantagalo e
em outras colonias do vale do Parnai'ba. Aparentemente os pianos originais foram modificadose
ele acabou encontrando uma ocupapSo, junto com William, na fazenda Palmisal, a 15 milhasdo
Rio de Janeiro, perto de Ihaguai'. 0 proprietSrio, de nome Tavares, tinha decidido iniciar uma
criapSo de bicho-da-seda, confiando no auxflio do governo. Dogecombinou com Tavares que ele
se encarregaria da administrapSo e Michaud seria seu assistente. Este receberia, fora da estadia, um
salSrio de 1.500 francos por ano. . . . . . -

At6 que tudo isso ficasse acertado, Michaud trabalhou no ewritdrio dos irmaos Dtcos-
ferd. Em maio, ele chegou h fazenda. Os cheques do pai e do padrinho tinh^ prestado bons
servipos na aquisipao dos equipamentos necessSrios. Ele escreveu ao pai dizendo que ja parecia
um verdadeiro brasileiro. , j i- x -i-

Uns 50 escravos negros trabalhavam na fazenda. Um certo numero de italianos, familia-rizados com a criapao do bicho-da-seda, desde a Itdlia, foram recrut^os como operarios especia-
lizados. Tratava-se de elementos bastante grosseiros que, nas suas brigas frequentes, exigiam a in-
terfer§ncia da administrapao. ria onanae o onnc

A experiencia acabou em fracasso complete, como se verificou depois de apenas 2 anos.Ap6s poucos meses T^licou patente que os bichos-da-seda importados da Italia nao satisfaziam as®xiggncias das cir?un«ancias dimiticas diferentes do Brasil, e d^neravam- TamWm ^s amom.ms
necessSrias para a criapao davam menos colheitas do que acontecia na Italia. Alem disso, o auxiliofinanceiro promet^rnL ch^ou, de forma que Tavares ficou devendo a ^us empr^ados. Por15 meses^ais tarde Saud estava novamente no Rio, onde Charles Pradez tentava encon-«rar.|he uma ocupa^So numa casa conta ao pai do malosro na fazenda Pal-
misal ma ™ fnn nio fora indtil portiue teria Ihe dado a oportunldade de
Teria ea,.., -f as conoipoes geiaia ^ pouco mais magro, poistraba-[j^ara durTme^ntTe,

"ras condlcdes da vida rural. ppj, comepava, entio, uma
de pe?Sr!n'!3o e'l«oZ ^egldes remotes do Brasil Central, onde nIo se podia falarde cor-

'■®io regular{16).
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Durante o tempo de espera no Rio de Janeiro, Michaud conheceu um engenheiro fran-
ces, geoiogo e agnmensor, chamado Valiee, encarregado pelo goeerno de Minas Gerais e Goias
de proceder a agrimensuras, levantamentos cartograficos e pesquisas geoiogicas, e que procurava
um homem jovem como ajudante, capaz e habii e que soubesse desenhar um pouco. Wiiliam Mi-
chaud agarrou com ambas as maos a oferta, pois aqui tinha uma oportunidade extraordinaria de
conhecer, peio menos em parte, mais de perto, o interior do Brasii. Durante dois anos - de 1861
a J853 - ele percorreu, com seu patrao, grande extensoes daquele pais, em grande parte ainda
nao expioradas. Quao profundas eram as impressoes que ihe gravaram pode-se deduzir do fato de

beiezas, qua ninguem pcderia imaginar, nas^rS Srarnrd7irp7;^ba:rrio
■ A^So-cL" '°Z''es-

creveu que com ele aprendera mais do que em cinco ° JOvem Michaud. Mais '
teve oportunidade de aprofundar seus conhecimpntnc colegio de Vevey. Especia '
turais. Sob a direcao de seu chefe, pode tambem despn l^^tematica, Geoiogia e Ciencias
tando seu talento inato. Valiee pediu-Ihe que ilustracc capacidade de desenhar, apro
verno de Goias, com desenhos a pena. Estes ornvnPtf levantamentos cartograficos para o 9
vmcia, apos a conclusao dos servicos contratados IhlT ^"^'^^'''apao que o presidente da P
sor de Frances e Desenho em Goias. Michaud toriauia ~ P''°Posta de que ficasse como
cusei porque temi ficar so e isolado, sem amiaos p aceitou, com esta justificativa: n
contra os estrangeiros". Mais tarde, reconhecia oi ^ 1^°^° imbui'do de preconcei
provavelmente, cometera um erro ao recusar a of ̂  '^'^°^^^®l^ente fora pessimista demais e que'
e reto: "Com um pouco mais de blague e esDertP7a'^t^ i ®P'^°dio ilustra bem seu carater hones
sempre me repugnaram". ' ̂l^ez fosse melhor sucedido, mas estes meio

Talvez sua vida, mais adiante tivpcco
ao Rio de Janeiro. ' ° rumo mas, com essa decisao, volto

i
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II - Viagem para o Sul do Brasil e estabelecimento

na coldnia Superagui



E,'m meados do seculo XIX, quando ainda nao havia comunicapao per trem entre Sao
Paulo e OS Estados do Sul, o trafego para o Parang, Santa Catarina e Rio Grande do Sul era feito
quase exclusivamente por via man'tima (17).

A navegaqao costeira era o meio de transporte relativamente mais comodo e rapido. No
ano de 1850, a firma comercial Ferreira, do Rio de Janeiro, cuidava desta linha e tinha por obri-
gapio manter urn navio a vapor em ambas as direpoes, do Rio a Florianopolis (entao Desterro) e
usava para isto quatro navios a vapor. Os dois mais velhos, "Paranaense" e "Catarinense", safam
do Rio e faziam escala nos portosde Ubatuba, Sao Sebastiao, Santos, Iguape, Cananeia, Antonio
(no original; provavelmente Antonina, NT) e Paranagua. De la seguiam a Sao Francisco e Des
terro.

Duas embarcapdes mais novas, "Imperador" e "Imperatriz" — especie de expressos,
Tiuito confortaveis — faziam escala em Ubatuba, Iguape, Cananeia e Paranagua. Ofereciam aco-
Tiodapoes confortaveis e uma mesa com diversos petiscos, como relatou um jovem da cidade
^Isma de Leipzig que, no ano de 1858, viajou a Paranagu^ e depois viveu, durante 6 anos, na baia
dos Pinheiros, onde estudou e registrou, em desenhos, o mundo vegetal tropical. 0 jovem Mi-
t^haud, 4 anos antes, provavelmente viajara em um navio mercante.

Para nossa informapao, e uma feliz coincidencia que os dois jovens, quase da mesma ida-
-- Platzmann de Leipzig, da beira do Elster, e Michaud, da beira do lago de Genebra - tenham

v'vido na baia de Paranagua na mesma epoca. Assim, as descripoes da natureza que saem da habil
Pena de Platzmann, oferecem a possibilidade de conhecer a disposipao na qual provavelmente
®ncontrava-se Michaud ao por o pe na colonia Superagui. Ambos, a partirdo primeiro momento,
oram subjugados pela extraordinaria beleza da paisagem. . . .

Com palavras entusiasmadas, Platzmann descreve a iiha do Pinheiro, na qual morava, que
®stava localizada na frente da costa, onde Michaud tinha encontrado sua nova terra: situada no

da baia, "circundada poraltas montanhas cobertas de mata para onde quer que a gente olhe.
'=spalhando-se pelo azul profundo das aguas, esta poderosa solidao trazida pelo milenar cresci-
"^ento da mata virgem". . .

"Oh! se voce pudesse ter sido testemunha dessa primeira manha! , escreye Platzmann ao
'0 vento que sopra da terra tudo limpou. As montanhas lateralmente batidas pelo sol, ele-

^®ni-se na luz matutina 0 murmurar d'agua, o sibilar das folhas das palmeiras, o cncri dos grilos,
^ozes de p^ssaros nunca antes ouvidas, tantos sons nao costumeiros bateram a meus ouvidos!
^ol'bris brilhantes como ouro voavam ao redor das flores das laranjeiras. Pombps arrulhavam na
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sombra das copas das areores. Ibis brancos aproueitavam a presa na beira da agua"
Quando o spl se levanta per cima da paisagem sempre verde da mata due mergulhada

nos perfumes umidos, encontra sua imaqem em esnplhnc Ha i_ ~ , ~ vr..:
das montanhas cobertas de mato, af se pSe o ' b
vizinhancas, pois todas essas matas e montanhas estao ahprtp^'^^'^ ^ sadio, em
esguio leva-o sobre as aguas azuis deslizando atravPQ h ^ qualquer bora. 0 bar ,
canais, cujas aguas cristalinas abobadadas de ambas as'h h'^ sinuosidades dos mais estreitos i
nao sao aquecidas pelos raios do sol. Quase todo o P.nl h areiais dourados,
suas folhagens gigantescas penduradas nas an/ores sual fi I ̂''opicos, com as suas palmeiras,
tes no animo alegre pela beleza da manha Simi Fv: f maravilhosas, estao presen
dupiamente preciosa: possibilidade de evitar tantac '''^^''^ade que, neste Brasii jovem, e
deias. Feliz aquele que sabe criar para si mesmo- oara'" I distonantes e deixar a mente iivre

E OS homens, neste parai'so? MSd'tPnt? ^°nforto, prazer".
mens, vivendo na borda da baia e nas matas vl?" h da seguinte maneira: "Os ho
seu ciima saudavei, uma grande inqenuidadp ' ̂°nservavam para si, ionge do trafego e no
encontra entre eles figures nobres, dotadas d'p simpiicidade e inocencia. A gente
tando de uma liberdade e simpiicidade ilimitpHrP^'^i^'^' natural. Orgulhosos, desfru-
limpos no vestuario e no trato do coroo spm n ' ̂ rnoderados na comida e na bebida,
geiros. Os homens, em geral, ocupam-se'da ^ hospitaleiros com relacao a estran
do servipo em casa e no campo." ®'^P^9nto as mulheres e as criancas tratam

De forma semelhante, tambem
tiao Parana diz: "Para o homem simples dp la "^^screve os habitantes de Superagui e Sebas
mitiva, coberta de paiha, e o limite rin mnnw que ele ve do lugar de sua cabana pd
nha, nisto ele nao pensa. Seu violao tradn? ° ontem, e esquecldo. 0 que go
ao extremo, ele todavia nao exaqera su^^ ~ sombrias e alegres. Supersticioso e reli^3^^^
dedicacao sincera o nome de Deus seu benfeK^^"^ ̂  ̂  veneragao de seus santos e pronunci
beu, de um\ado PelaSm^a majesto^^^^ '""P'^'^sSperag"^''
com sua naturalidade e simplicidadp? de outro lado, pelos homens de Sup
deixou dominar pelas mpcmao Pode-se dizer, por sua humanidadedeixou dominar pelas mesmas aoal'J'''' ^ sua nun...Mu... ■ gu
Pessoa de uma moca, uma meio-6rfa . grande resistencia. Seu destino ̂ P gr
quele tempo: Custodia Amerigo! Ca as mais pobres que se poderia gpo a®guinte, nasce,, a . 8°^ Casou-se com ela ainda no mesmo ano de 1854 ^ p"

sal • . .. ,-palS O-meir?; ^ ®rircaTouPreu da falecida mae, nu'nca pc nas duas decadas seguintes,
quecida, o nome de batismo, Marie Luise.

Com este passo importante, carregado de consequencias, Michaud praticamente rompeu
com o passado, entrando em um novo meio social, completamente diferente de seus anterio-
res(19). Em sinal da seriedade, da nobreza e da honestidade com que conduz sua vida, em ne-
nhum momento pensou em fugir das consequencias de seu relacionamento com Custodia, como
teriam feito muitos outros jovens, em situacao semelhante, num pais estranho. Esta ligacao ma
trimonial foi o verdadeiro e decisivo motivo que determinou, a partir de entao, sua permanencia
naquele lugar remoto para o resto de sua vida, durante quase meio seculo. Nunca, entretanto,
deixou transparecer em suas cartas aos irmaos, nem com uma unica palavra, que se arrependia de
sua determinapao. Ao contrario, ate afirmava, com consciencia tranquila, que Custodia substituia,
para ele, a mae tao precocemente perdida. Para ele, Custodia era uma companh^ira leal e fiel, com
quem partilhava honestamente as alegrias e os sofrimentos, as fadigas e privapoes, trabalho e po-
breza, e tambem OS raros raios de um sol mais amigavel.

Michaud, agora, nao poupa esforpos no sentido de adquirir, para si e para a familia, o
■^ais depressa possi'vel, um pedapo de terra para fundamentar de modo mais firme o seu lar. As
Pcquenas economias provenientes de seu trabalho com o engenheiro Vallee e, provavelmente,
tambem a benevolencia de Perret-Gentil, tornaram isto possivel. Numa petipao dirigida ao gover-
no, em Curitiba, em 1856, Perret-Gentil menciona que, para facilitar, tambem para as pessoas
humildes, o acesso ao projeto de colonizapao, em Superagui, vendia terrenos de 10 a 15 mil
btapas (entre 5 e 7,5 ha), ou concedia o aforamento. 0 comprador ou "foreiro perpetuo ' com-
Prometia-se a pagar um tributo anual correspondente a 5% do prepo de venda combinado. Mas
poderia, a qualquer momento, comprar o terreno, tornando-se proprietario. Pode-se supor que

ichaud fez uso desta facilidade. . , .. .
Nos primeiros anos de casamento, com frequencia, na casa deles a mesa era escassa. Ma.starde (1883), Michaud escreveria abertamente que a vida nada Ihe tinha dado de presente. Passara

por toda a especie de privapoes e doencas e frequentemente faltara-Ihe o mais necessario^Mais de
vez, nao havia em sua casa uma s6 moeda de dinheiro l iquido. Mas junto de Custodia, sem-

P--® suportaram as dificuldades, encorajando-se mutuamente e alimentando honestamente a nume-;osa fami-lia. Grapes a perseveranpa e tenacidade deles, pouco a pouco conseguiram melhorar a si-
^oapao economica da fami lia. E duvidoso que, para esta melhora, tivesse contribuido qualquer
^JOda financeira da patria. Michaud deveria ter recebido, e verdade a parte a ele designada depoisda morte do pal em 1864 Segundo o testamento, sua parte seria de 20 mil francos(19), uma for-
^^oa respeitavel, comparada com a situapa~o de pobreza em Superagui. Varias circunstancias indi-

contudo, que surgiram - ou foram criadas - dificuldades para o recebimento da heranpa,
Pi-ovavelmente atraves do irmao, o herdeiro principal. Conforme a imagem que podemos fazer do®arater de Michaud, nao pode ser afastada a possibilidade de que ele nada queria aceitar de seu
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irmao. Ou que ele teria renunciado a heranca, favoj d^os irmaos.
A pr

por cima das moriLdiincia, u ^ „„ ^
Barbados, cobertos por mata densa, depois do desmatamento foram destinadosa plantacao(20).
0 rio Fundo abastecia a propriedade com agua. Como ja insinuava o nome, podia acontecer

^  torronriaiQ niip nuacp Qjcitpmatirpmpntp

le teria renuncidau a nciauva, lwv^^. —

A propriedade Michaud abrangia uma faixa de terreno que se estendia da costa do canal,
montanhas, ate a piani'cie do litoral. Dois grandes dorsos de montanhas, o morro
.  . Aarynn rlonnlc Wn HpQmptpmpntn fnrpm ̂ ^QctIn^ar^^o o

„  „ . - na

estacao chuvosa e nas chuvas torrenciais que quase sistematicamente acompanhavam as tempesta-
des tropicais, ser transformado num ribeirao impetuoso. A terra do outro lado do morro ofe-
recia espaco para uma pequena pastagem e, nas partes pantanosas, para atao importante pianta-
cao de arroz.

Assim, William Michaud virou um pequeno agricultor. Ele, filho de pals bem situados
que na sua patria, poderia ocupar um cargo publico e, seguramente tambem, em circunstancias
mai's favoraveis, uma posicao de vida respeitada no Brasil, terra que, quando jovem, tinha buscado
como "pa\s da promissao" com pianos e grandes esperangas. Ja na fazenda Palmisal, ele habi-
tuara-se a vida dura do campo. Nas andancas cansativas em Minas Gerais e Goias, Sua saude tinha
se fortaiecido e agora valia literalmente 0 que Platzmann escrevera ao pal' "Seria imposstvel dar
ao europeu mal acostumado uma nofao do tipo de vida na floresta virgem', onde ate os mais sim
ples alimentos, como leite, manteiga e pao, faltavam frequentemente Mas o corpc adapta-se »
privacoes, que ate o fortificam! Quando se vence a fase de transicao e ja se e suficientemente f

Iho ZL71Z.!Tr « espinto comepam a tirar forpas_do
respirando de 'forma main oroh tlos braijos e das pernas. °lP",5^°aiecidos-
Trab,alha-s^ com cuidado - floresta. Os musculos excele^^'
fe

come-se com apatite
mentef

, o que na ocasiao se oferece e dormc

de Perret-Gpni^i^ ^ era, com razao, descrito como saudavel nos escritos sennP''®,!!^
frescante. Ventos^fmsr Europa na primavera tardia ou no outono grants- 5®'
Porem, o tempo sptnr°^ ^ ^ ® ^ floresta agiam de forma gjiaridatl®
frequentemente com ^ abafado, entao se aglomeravam com gran ® .ggggrrega''®
acompanhadas de tpmn t ^^tpreendente, nuvens e trovoadas no ceu, para se

MichaSd S fn^ ==P='hando depois uma frescura agradavel.
"davetmaisnumerosa.umavWadig^a.''®'''"'"' ^
redes de galhos trancadLTmrf^ satisfazer, como era habito na peninsula, com "'^Jgansave'|d^t3
a para implanta, no luaar H ddderto de folhas de palmeira. Trabaihava-se prat'PIpgar da mata virgem, lavouras. A agriculture no Superagui era

com OS mesmos metodos primitivos que ainda hoje estao em uso, quando grandes areas de mata
se encontram a disposipao. Cortava-se um pedaco de mata, queimava-se e apos algumas semanas
rocava-se e, em geral, em meados de agosto, plantava-se no solo virgem que, no inicio, e de uma
fartilidade quase inimaginavel e tudo o que se queria, dava. Naturalmente, primeiro o necessario
para a vida de cada dia: feijao, cozido principalmente com carne seca, o prato nacional que nao
poderia faltar em nenhuma refeiqao no Brasil. Depois arroz e especialmente milho, para o pao de
cada dia e como alimento para as aves domesticas e porcos. Alem disso, a mandioca, planta bul-
bosa que e transformada em farinha e torrada com banha e acrescentada como fonte nutritiva a
muitos pratos.

Respondendo a uma pergunta de seu irmao sobre a forma como sustentava sua familia,
Michaud poderia dizer-Ihe, mais tarde, que realmente nao era facil alimentar uma familia nume-
rosa. Felizmente, porem, as despesas eram baixas. A plantapao propria fornecia caf^, acucar, ai-
Pim, farinha, verdura de toda especie, milho, feijao, arroz, frutas como laranja, limoes, banana,
cnelao d'agua e de arvore, ananas e abacaxi e outras frutas tropicais, em quantidade e variedade
sbundante. 0 mar ajudava com a sua riqueza inesgotavel de peixes de toda especie, camaroes e
caranguejos. Especialmente, havia um sem numero de ostras deliciosas. Tudo isto exigia apenas o
trabalho de capture. De forma semelhante acontecia com os animals, para quem gostasse de caca.
0 veado, o porco do mato, o tapir, a cotia (ou assim chamado coelho-porquinho), a capivara (o
Porco d'agua) e a pace, um meio coelho do tamanho de um texugo que ainda hoje e a melhor
capa do Brasil. De aves dos bosques, existiam em Superagui diversas especies de galinhas do no, o
Pato (cruzamento entre ganso e marreco), de uma fertilidade imensa, o jacuguacu,^com sua pe-
nugem salpicada de branco e com o bico azul, comparavel, quanto ao sabor, ao faisao europeu e,
Puanto ao tamanho mais ao peru. Michaud tentava tambem a culture de arvores frutiferas e de
frduras existentes na patria. A culture das ultimas, porem, somente era possivel nos meses mais

^^nagand^ fnos, ou seja, de abril ate agosto. E, alem disso, pouco promissoras, por causa das muitas pra-
gas. Especial cuidado Michaud teve, mais tarde, com culture da uva, que deu boas colheitas nos
dechves do morro Barbados. Assim, em relagao aos viveres, sornente a carne seca que, naquele
^®^Po, como ainda hoje, era importada do Rio Grande do Sul e da Argentina, precisava ser
comprada

Assim, o sustento ficava garantido com a producao das primeiras lavouras, cu|a exten-»o deveria ser adaptada ao numero de pessoas disponiveis para o trabalho Mais tarde^ a^^^
=dltivadas aumentaram progressivamente porque era precise pensar na entrada de dinhei o li-
""'do em casa, pela venda L produtos da terra. As encostas montanhosas do lado nao voltado

0 oceano eL apropriadas para a culture do cafe, mas, lembrando-se das vmhas da patria,
ids Michaud mais tarde nao poderia resistir a seducao, como mencionado ha pouco, de imitar o
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exempio de seu vizinho, o alsaciano Sigwalt, ded.cando-se a vmicultura. Chegou a ter 1.600 videi-
ms Tdizia com orgulho que o vinho ali produzido poderia ser denominado petit Bordeaux", e
□ue n§o era inferior aqueie de Vevey. De fato, num relatorio oficial a Assembleia, de 31 de mar-
co de 1877 pode-se ler o seguinte: "0 vinho que se produz na colonia (de Superagui) tern tidoboa aceitacao nesta capital . . . . r-j j . .

Tambem o cafe de Superagui era de boa qualidade e era comprado de bom grade em Pa-
ranagua e todo litoral. "0 cafe e de boa qualidade e muito procurado no mercado do litoral". E
do mercado de cafe dependia, essencialmente, a possibilidade da fami'lia, uma vez que, naquele
tempo, como ainda hoje, era a base mais importante da economia nacional. A historia dessa
monocultura e, em muitos sentidos, uma historia de sofrlmento e assim o foi tambem naquele
mais meridional territorio de cafeicultura, em Superagui. Michaud sempre relatou nas suas cartas
a. , a heneMoteucva ou ma\eMolencia cio Clima, 3 flOreSC6r\C(a, a Co\he\ta e
prmcipalmente as altas e batxas do mercado. Urn exempio caracten'stico Michaud da nos anos de
90. No dia 14 de dezembro de 1^890, ele escreve que a arroba (igual a 15 quilogramas) de cafe cru
teria alcancado o preco ate entao nuncavisto de (convertido) 53 francos suipos. A alegris dos c
ionos era tanto maior porque o cafe, naquele ano, tinha florescido tres vezes e, em consequencia.
deixava prever, para o ano seguinte, uma colheita recorde. Cinco anos depois no entanto, escrev/e
que nos 4 anos passados quase nao teria dado uma colheita por causa das constantes intempene _
Para completar a desgrapa tambem nao teria dado vinho, e isto em consequencia de uma ««
duradcura a .nus.tada de forma que Michaud podia apiicar a frase em tais casos usada na patr^
e^?a » Em^ontrpaqT' '"™sas causavam, aiem disso, gran^;;pos, porem, tinham baixadod" umata/ma'' da ®secagem. E ate o cafe colhr„ao dnha pm ™''' °
nho - nao havia outro produto s'™ do cafe - e aqui e acoia,
um prospero negocio geraimentB ''a f dinheiro. A unica solucao era a da ' para-
naguLu encaSadVer^ atravessador e deste a navies atracados emEm SuperaS nlorvfrneirdeT"'"^' , o orazo, vias de cj

icao. So as chacara?: de transporte publico nem, por longo prazj^ freqde^municacao. So as chacaraQ wbink-. .: ^""i^pone puDiico nem, por lunyu freqLie":'

mpadas dastrepadeirasouin/n/or ^ ser alcanpadas por picadas que nalP®*" (igua. Cada colono not ' cai'das da fioresta virgem. 0 trafego P"""], ; desifl"^^f ^eompenSave ° ™ barcos. A unica via publica, se e posswe .No ano de 1895 ^ vo.etif de Cananeia ate Antonina, mas quase
ao

e verdade ' estrad^
tra

de

, foram concedidos
OS meios para

cortrucaodeuma

Guaraquecaba ate Iporanga e Cananeia, mas o piano nunca foi realizado. 0 clamor por estradas
passou como um traco vermelho por toda a historia do Parana e este probiema, ainda hoje, nao
foi solucionado satisfatoriamente. Em 1873, e verdade, foi construi'da uma estrada de Paranagua
ate Curitiba, obedecendo a uma necessidade indispensavel. Mas a regiao de Superagui e, ainda
hoje, tao isolada do mundo como o foi entao. A falta de vias de comunicacao contribuiu, alem de
outros fatores, para que cai'sse aos pedacos, depois do falecimento dos primeiros fundadores, a
colonia outrora iniciada com tao grandes esperanpas.
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III - Michaud e a evolucao da col6ma Superagui
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^^^ntre os participantes do projeto de Perret-Gentil, Michaud era, provavelmente, o unico
que tinha recebido uma formaQao e educapao de melhor nivel. Per isto, a casa dele acabou per
tornar-se, especlalmente depois da retirada de Perret-Gentil, uma especie de centre da coldnia.
Para auxriio da Fundapao, nem o governo Imperial e nem, mais tarde, o Republicano, fizeram
sIqo digno de ser mencionado. £ verdade que os relatorios de varies presidentes e vice-presidentes
do Parang estavam repletos de observapdes inteligentes e perspicazes sobre o problema da colo-
nizapSo do Parana, mas faltavam os meios necessaries. Dm neve impulse foi dado a politica de
•migrapao pelo presidente Alfredo d'Escragnolle Taunay, que visitou pessoalrnente todas as colo-
oias, fundando associapdes de apoio aos imigrantes. Taunay foi duramente criticado per seus ad
versaries e defendido per seu sucessor, Joaquim de Almeida Faria Sobrinho que, no relatorio de
1886, elogia seu empenho, dizendo que Taunay dedicara ao problema da colonizapao as melho-
res energies de seu espi'rito superior", seguindo a tradipSo de seu antecessor, Zacarias de Goes.

Todos OS esforpos de Perret-Gentil, para conseguir auxflio oficial, nao t'veram exito. 0
relatorio do vice-presidente Jose Antonio Vaz de CarvalhSes, de 4 de janeiro de 1857, refere-se a

memorial de 30 de novembro de 1856: a colonia Superagui fazia lentos progressos, apesar das
dificuldades quase intransponiveis. Contava com 88 familias que somavam 403 pessoas. Destas,
348 eram brasileiras e 55 estrangeiras. Naquele ano houve 8 casamentos entre natives e estran-
Seiros e 18 partos. As lavouras eram de cafe, cana-de-apiicar, arroz, algodao e milho. Um engenho
Produzia apucar e aguardente. Uma fabrica de tijolos infelizmente estava desativada, por falta de
trabalhadores especializados. Para atendimento aos doentes havia uma

No memorial, Perret-Gentil relate ainda que todo o transporte de pessoas e produtos,
d^ntro da colonia, tinha que ser feito por ague e que a longa distanc^
centre de comercio de Paranagua trazia dificuldades, do mesmo mode que a falta de uma autor -
^ede administrative - esoecialmente policial - para impedir os numerosos furtos. Mas o que real-
mente fazjg faita era a escola e a igreja que, come demonstrava a experiencia de outras colonies,
~"«ituran, eSllcteis deinvoMmen^^

va pr:~rS urSa™ ̂rascola por con« prdpria, ponpua aaria da i.por-
ncia decisive oara o future desenvolvimento da Fundapao. ~ «

TrSo Tuiuro oesenvuiv ^ vice-presidente, ao abrir a sessao da As-
»'"W4ia, tinhrapontdo"am'daclarao5aa datalhadaa^ naoassidada da organizar a alaborar um
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s\stevr\a de er\s\no. No d\scurso f'\nal da segunda sessao do quarto pen'odo legislative, o presidents
Antonio Barboss Gomes Nogueira reconheceu a necessidade de uma escola primaria em Su
peragui. Mas^nada acontecia, nem de urn lado, nem de outro. Somente em 1871 ha referencias a
urn certo Joao Francisco de Santana Neves, que seria professor interino em Superagui, onde es
tavam registrados 29 alunos.

Isto tudo revela a situacao geral do ensino no Parana. No ano de 1874 existiam, confot
me uma estatistica oficial, 12.558 rapazes e 12.648 meninas em idade escolar, dos quais
^558 rapazes e 1.866 meninas freqiientavam escola, E costumava-se dizer, entao, que 6sta s'

desesperadora nao poderia continuar; "Criar escolas e tracar o caminho do
}o3D }7,3y}3, gara aproximadamente 150 mil habitantes, 116 escolas primarias, das alunos,
estaduais e 31 eram particulares e subvencionadas. No total, estavam registrados • .f,Q|as e
dos quais somente 2.885 frequentavam efetivamente as aulas. Nao faltavam, portanto,
Sim a unos. Era comum que fossem fechadas escolas "por falta de frequencia!". iq33>

k  Superagui, a situacao escolar estabilizou-se quando Michaud, em marco ^gp^osnomeacao como professor, por insistencia de seu amigo, o fazendeiro ^^rn fa''

tavam n'r f ^^taquecaba. Era uma solucao de emergencia porque, naquela epoca, ^
SI'S costume dizer, nao sem razao, que "a principal refo

e a

professorado!"(21)

do

, qd®
era encar'rtM^Hn h ^ nomeacao, apos alguma hesitacao, e pressionado por nao
importunr-lo nnm ^istema das escolas primarias. No fundo, a nomeaca g
calhar. Ele ficmi pouca produtividade das lavouras, a pequena ren fgnni'
"a: nunca recebeu m cstrangeiro, numa singular situacao, como escreveu p gutoridf
des demonSaram ̂ /'^^rama de ensino, manuais ou qualquer outro meio; p^us
hios, tentava ensinar conduta; mandava as matn'culas de seus pgco d® ̂  :i

reis anuais isto p ' ^ calculo e recebia, por tudo isto, o salario ^ g^a 300 ̂nuais, ,sto e, nem um total de 600 francos. Logo depois, fora aumentado para

anexo, de sua predio para a escola, Michaud
culando 43 alunos mas raram v'zinhos manifestaram sua confianca no "P''° .qs, As^ .o^■■am 30 e outras somente spIq^^' ° Proprio Michaud confessa, reuniam-se gjtuada® g
cngo da costa e as duas omn ■ chegavam a escola. As colonias ^gm ^ ^, .^if
4 quilormetros uma da outra'^ r distantes, a de Sigwalt e de Durieux, f' ^opdd

acnancamasque, comom ^ com sua propria canoa, que ele3r agitado, era perigoso ou impossi'vel.

Em junho de 1888, as aulas tiveram que ser suspenses "por falta de verba", mas reco-
mecaram em 3 de novembro de 1890. Dois anos depois, em julho de 1892, Michaud perdeu nova-
mente seu cargo, vi'tima da derrota sofrida pelo governo nas eleipoes. Naquela epoca o professor
era considerado cabo eleitoral do partido do governo e, em conseqiiencia, vi'tima na derrota. Em
1895, Michaud voltou a ser convidado para o cargo mas, com as experiencias passadas, nao acei-
tou, decidido a ficar longe do barulho dos partidos(21).

0 mesmo ocorreu com a agencia de Correios, que ele tinha aceitado e que, alternada-
mente, fechava e abria, conforme a "atitude eleitoral" da populapao nas eleicoes. Mesmo assim,
i^ichaud acabou aceitando mais uma vez o cargo de professor, em 1898, com quase 70 anos, por
falta de um substituto.

Mais um sinal da estima desfrutada por Michaud, foi sua nomeaqao para Juiz de Paz. Ele
tinha que fiscalizar os registros civis e, nas eleicoes, a presidencia da mesa. Do governo Monteiro
ele recebeu, naquela epoca, a incumbencia de agir como comissario distrital no Censo do ano de
1890. Como OS dois outros membros da comissao eram analfabetos, praticamente todo o traba-
'ho ficava para ele. Para cada fami'lia era feita uma ata que deveria ser encaminhada ate o final do
9no ao diretor da Intendencia Estati'stica, no Rio de Janeiro. . . •

Na mesma epoca em que foi inaugurada a escola, Superagui foi elevada a distrito, sendo
separada administrativamente de Guaraquecaba, o que prova que, de a'guma a colonia
tinha progredido. Neste interim, entretanto, o fundador Perret-Gentil ja tinha abandonado sua
Fundacao. Seus pianos (talvez digamos melhor suas especulacoes) nao tinha alcangado os resul-
l9dos esperados. Assim, ele saiu de Superagui e deixou Louis Durieux, um dos mais velhos colo-

que tinha conseguido certa prosperidade, como administrador. ste, porenn, como constaya
um relatorio governamental, gozava de pouca autoridade junto aos brasileiros, motivo pelo

dual tinha que enfrentar muitas dificuldades. .
e lastimavel que na~o se tenha conseguido construir urya igreja, ou pelo menos uma ca-em Superagui. Faltou, assim, a colonia, o centro natural como Perret-Gentil reconhecia

^U'-'-etamente, desde o inicio. Romario Martins, o historiador do Parana, tambem destacava a
'^Portancia da vida religiosa e eclesiastica, com a igreja como centro da comunidade. Bom exem-

disso poderia ser visto na vizinha Guaraquecaba, onde dois fazendeiros haviam construido
capela, no ano de 1838. Situada num local pitoresco, num p'ato na Passa^rn da baia das

l-aranjeiras, a capela de Bom Jesus dos Perdoes foi inaugurada a 15 de junho de 1839. A espe-[■anpa dos fundadores realizou-se: em 20 anos o lugar progrediu bastante contando com 3.876
dabitantes (2 846 brancos 382 morenos e mulatos e 248 escravos negros). Mais tarde, a capelaelevada a vt a a se^ndo drtodo municfpio da Paranagua am 1880. Platzmann rala.a
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que, com vento favoravel, era possivel ouvir o sine da igreja, de uma elevacao de sua proprie-
dade no rio Poruguara(22).

Corr\o nao havia uma capela em Superagui, possivelmente Michaud, com sua esposa
Custodia e as criancas, tenham ido, as vezes, de barco a vela, ate a igreja de Guaraquepaba (23)-
De suas cartas nada se pode concluir a respeito. Nem mesmo se o casamento com Custodia foi ,
ceiebrado na igreja e se os filhos foram batlzados. Q baXmcN g sjvttv dvante

no casamento dos filhos ̂  menciomrh i,m - ^ sobretudo ao padrinho(24). Tampou
latos aos familiares aue o Jui? Hp Pp ■ religiosa. Michaud diz apenas, em seus

Um realizar 0 contrato civil.
do Estado AlfrpHr d'F^'^ ° importante no desenvolvimento da colonia foi a visita do presi
b?o de Escragnolle Barao de Taunay, em Superagui, nos dias 13 e 14 de novem
vivas recordarnps f "^^^mo fez um relato a respeito desta visita, da qual teria ° ̂gpcao
soiene e festiva que Ihe foNad ^ paisagem e satisfeito pela
Rovero (Duripny tint, r 1 po\/o, tendo a frente os tres veteranos, '^'^baud, jg
Paranagua 0 futum \/' ̂  pouco antes). Na comitiva estava o comandante dos p
madas por Michaud comli^ ^ passaram o dia inteiro
da populacao e visitavam entendiam na lingua francesa, das preocupacoes ,^55. A

no.ef.„.e° »
nomeou Sigwalt como n^rpin^^t 'ugar, Taunay fundou uma associacao de
administrativas, ja mencionadT ̂  ̂  "^"^baud como secretario. Resultaram tairibenn mse delegado mas renunciou em^a?'^^,^ Superagui elevada a distrito. Michaud dev ^jg do
Correio; tres vezes por mes a nart^*^^ - contrapartida, recebeu .^jgavaarande progresso e a visita'tornni deveria haver expedicao do Correio! Isto s'S vo
due 0 governo se importou com nc h ̂  colonos uma data significativa. Foi a P

A respeito do desenvolvimp°r'^!i'^ esquecido do Parana. ■ teb^ ̂
" ̂ seguintes dados- num relat" ° "^^^^'onia, enquanto Michaud ainda vivia e 9 ^^asas 00^ igual numero de fTmTli^s ^e 1877, fala-se que Superag^^J'ggcro ̂
chos dp^^ °uasiao de sua chp tarde, ano ano de 1896, duzia Li^
duas trP^'° atualmente ^854, nao havia sequer ̂ ma du^\g. RaV'^
vendas naf^' Pertencia material alem de 100 casas de tijo'°%«

mater i'?" conseSL' ^°bert. Fora disto, uma fabr'^a ̂ ^ [.ggePde construgao. Nos uidmn ' ^ ̂ tens.Tios, alem de vestuar o, t ^
s tempos, quando 0 trafego tornou-se roais

cio de madeiras vinha trazendo muito dinheiro para a populacao da colonia. A Chorographia de

Sebastiao Parana (Curitiba, 1899) concorda com Michaud. Entre as industrias exploradas em
Superagui, cita fabricas de ceramicas e 0 feitio de cordas do cipo de imbe, uma trepadeira curio-
sa que tempos antes tambem tinha provocado 0 interesse de Platzmann(26).

Esta descricao proporciona uma imagem que talvez tenha correspondido a realidade da-
quele tempo, no fim do seculo. 0 otimismo subentendido que ai se percebe nao encontra, po-
mm, confirmapao no desenvolvimento futuro.
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IV - A vida familiar de Michaud, seus vizinhos e seu

circulo de amigos



p
-■-or volta do ano de 1890, a situagao pessoal e economica de Michaud era satisfatoria.

Numa carta a sua irma Nancy, porem, ele cita o livro de JOB e fala de seus temores com o futuro,
de suas preocupapoes com os filhos e do que a vida ainda poderia trazer de incidentes. Com a
Tiorte de seu irmao Jules, iniciou novamente uma correspondencia viva com os irmaos na Suipa e
'"slata com satisfapao que tivera condipoes de criar um lar no qua! ele poderia sentir-se confortavel
com sua fami'lia, depois de vencidos os difi'ceis anos do comepo de sua vida de colono. Ele lamen-
l9va n§o poder mandar fotografias porque, dado o grande isolamento de Superagui, naoera pos-
S'vel encontrar um fotografo. Assim, ele, que durante mais de 30 anos nao tinha tocado em lapis
de desenho ou em pincel, colocou para fora seus talentos de desenho e mandou para suas irmas,
no decorrer de muitos anos, uma quantidade maravilhosa de desenhos e aquarelas, atraves dos
duals elas podiam formar uma boa imagem dos arredores onde ele vivia.

.  A casa fora construi'da sobre um sambaquis — um amontoado de p " ^|"uitos na baia. A pequena elevapao oferecia um panorama maravilhoso ° ^
protegia a ca^ de eventuais inundagoes. Ao fundo, ^sduaselevapoesdo•■eciam uma visao maravilhosa do mar e protegiam a casa contra o -nexo onde ficava

eano Atlantico. A propriedade consistia na casa propriamente dasouais uma servia de
ozinha. Em direpao a bai'a, encontravam-se duas edificapoes diferentes

f'nahdad^ Roberto e sua familia e a outra, quando Michaud se tornouProfelor p despensa, Administrative no periodo em que ele®®or e serviu tambem como uma especie de Centre mo"■ceu as funpoes administrativasacima mencionadas^ construtor, pe-
dreiro ^'^^aud se gaba, nao sem juste orgulho, da P P construido portas, janelas, mo-
b'liario^r'^'"*®'.'"® ® marceneiro. Para a casa y^os e ferragens tinham side comprados.
'^Proveit oom as proprias maos. Somente2erp e habilmente, o declive do terrene, a p g dormitories da familia, todos
®'es c^'^°^evelmente de oficina. Em cima P gm abundancia, Havia muito
espaco n e grandes janelas que permitiam en , -ijg se reunia: filhos, genres e noras
® loan . insuficiente, d^ando t tendencia a subir, comoMic^ud? d® "®^°^ ® ""p"^''°tn'era pmdso Pen^^d declarou uma vez, com satisfapao. Per 'S^o, .P ^gj^Qj e de magnificas palmeiras regies,
a Casa '*oada em meio a um bosque de 'faoj®''^ ' ^ arredores mantidosescrupulosa-''® oferecia uma visao simpatica e agrad^vel, sempre com os
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mente hmpos, em comparapao com as tristes moradias da maioria dos natives. A casa abrigava
uma vida familiar muito feliz, e Michaud nao se cansava de exalta-la e de descreve-la: como a -

Hii7in'ri ° trabalho do dia, a luz quente do candeeiro, a familia se reunia. 0 pai co ,
n f diante da fami'lia urn bom livro, como outrora na casa Paternal, em.  u 0 ̂ ndo urn dos jornais suipos ou parisienses e contando aos seus os

com nl ^ Pi'eparando as coisas domesticas para o dia seguinte, as jeus
noup tiihrt fazendo musical Michaud tinha orgu ° jg a
reaiao Fmnr d'zia, como escreve com satisfagao, qua eram os mais lindos
movivia ®'^®rite agradecia a Deus nao ter perdido nenhum, per morte, enquanto

sob um rochprin^cnh^^ Propriedade era, sob qualquer aspecto, favoravel. Da
nunca falhava abaJpJlf^H^"^^' ̂  proxima. Proxima tambem era a fonte de ^
rancho do barco na Draia° ^ ® ® ®asa com agua saudavel. A poucos prontos
para a pesca ou para u ° sempre havia alguns botes e um barco a vela, jgria, o
engenho de agucar a •Ip'i^^a desembarcadouros vizinhos ou para a ^,Lcameri^®
™«>ado num ma ' auTrh Z ° ^ ° '°n»dor. Tudo isto estava cu.dadosara■1 mapa que Michaud mandou para a oatria ^ Mi
chaud a resolu°§rde7iL?ri^°"-'^''^"'^° ^ vizinhanga de colonos europeus para jgve
contribuido para consolidar Superagui. Com certeza isto DP'deux, 0 filho de um padeirn pm w aspecto, os princi'pios n'gidos. Sobretudo era ^ ^^jgci-
"lento precoce da mae dirioia a ® 'rmao da professora Luise Durieux, que ap ^g^eV'
com a qual ja tinha tr'es chanrac^^ Paterna. Durieux tinha casado com uma -gptemef^^j
os?"h dinheiro ooU ^ cinco em Superagui. Ele ap amP®
vel ri Segredo, um terra Pinheiros, no pes dos '^q favr®"^
ria e um"^ convidava a insta?a"~^'^'^ quantidade de mata. A situ ggj-r
procurJir^®?''® de apucar o industries. Assim, logo"^adacachapadecana que tar^ ^P^^-^'hagem para a produpao da infelizrrtent
(nascido de vizinhL'" ' '"^'Srantes arruinou ,

c Euop Elise tornaram-se de parentesco quando a if red-colonif:'®- i® foTm rcionar' ' casamento nasceram tres crianpas-A^^raPtBrde,da ^;j«® Louis DuriTux ' " ° tinha transferido a adm'"
u:i'® ^09ro e pro^n^.^^^^^ ^etirou de Superagui. Robert torrtou con

jsprro,- . uurieux n.., J -"""a' rerrex-ijentii tinha transiei

Umoif* 9''°6prosperoiir ° ^ retirou de Superagui. Robert
a regiao do laan Ho Cnmr^ r;:/->«.anni Ra

- -,^..icn.iu ae maaeira. o^wero
Qiao do lago de Como, Giovanni Batista R

cia igualmente ao ci'rculo mais estreito de amigos. Rovero, mencionado junto com tessino Ta-
magno no relatorio que Perret-Gentil tinha dirigido, no dia 1? de fevereiro de 1852, a ConfecK-
rapao Suipa. Os dois foram os primeiros que empreenderam a produpao e explorapao industrial da
rnadeira, da qual as florestas de Superagui eram tao ricas.

0 quarto, na uniao, era o alsaciano Johann Michael Sigwalt, que se inspou ^ ®do canal de Superagui, no rio das Pacas. Com sua forja e serralheria, desde o inicio reve
membro ijtil da coldnia e sua disposipao de ajudar deu-Ihe a estima geral. Teve tam ®ni
com suas videiras e, nisto, serviu de exempio aos demais. A prova de que e e era , .
odos est^ no fato de que foi proposto como presidente da Associapao de Imigran e ,

mencionado acima, e que seu filho se tornou o primeiro subdelegado de Superagui. . . /p
Como um dos primeiros colonos deve ser citado, ainda, o tessino ^j|f^Qquinini), de Sondrio. Ele foi um dos primeiros cafeicultores de ^ 28 de

. ® ^squini com Antonia (nascida em 1874), a segunda mais jovem i aJaneiro de 1899, prova que as familias mantinham vivo relacionamento.
Tambem para todos os outros vizinhos Michaud era um amig -jpaugdo oara muitas9Uer ajuda e, em conseqiiencia de sua formapao mais anipla, o ^ funcao publica e so-

Isto acorttecia principalmente durartte o P«r odo ^rn o^sn^nSIhairo pro-
curia ^"tante os anos em que a escola funcionou. Michau ^ ,1,^1,3 3o„i,ecimento daa  I- d ®tn casos de doenpa. Como ele possufa alguns livro ,Qyadamente eflcazes, o povo;»l«apSo de remSdIos, princlpalmente de remedies caseiros comprovadamente

® Procur^-lo desde os lugares mais distantes^ partida, de que iria ao pai's
doc L ® '^"® ®'® escrevera um dia a sua irma Emma, ®n praticamente nao se passou
urv^ '"®®' realizou-se literalmente em Superagui. . Michaud contava, em suascartas.
Olio ® '^"® ®'® nao tenha matado duas ou ate tres ® . mprdidasde cobra e que cos-conseguira curar muitas pessoas - inclusive suas criangasser procurado pelos vizinhos tambem ncssescaMS. aiuda dos vizinhos, quando havia
Dro gratidao — ou por costume - Michau -g je 50 pessoas, entre jovens e
kll!^ "OS trabalhos da lavoura. Numa dessas oPortumdad , ,3^ plantagao de^osos, ajudaram - reunldos num mutlrSo(27) - ' J|„alranteodiae, S nolte, uma lesta^andioca. A remuneragSo era, como de costume, abmentagaodu . „ , „

Cantos e danqas. ft-i « jo mencionado fazendeiro Dr. L. Ra-
mos o . "^'^haud contava, na regiao, com unn amigo , ^e bem-vinda, a sua monotonavisitas sempre trouxeram uma variapao simpatica,
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Em contrapartida, aparentemente o relacionamento de Michaud com conhecidos de Pa- ■
ranagua nao era muito mtenso{28). Urn comerciante, Saturnine Pereira da Costa e mencionado
como "amigo de comerc/o" e urn certo coronel Carneiro, um solteiro rico e gra'nde amador de
plantas exoticas, mantinha com ele constante Intercamblo. Tambem parece ter encontrado um
bom amigo no comandante Guimaraes, que foi mencionado acima e que prestava a Michaud pre-
ciosos services, retribuidos com ocasionais visitas a sua residencia

mantpvp '"'v r ° ^^I^^Ses e nem mesmo
bEde?h?rt Pmdez'^ correspondencia com os

QQID 0 bsrSO d6 Tsunsy, contudo, formou-se uma verdadeira amizade, depois da visita
que fez a Superagui, enquanto governador. Taunay ficara muito impressionado com Michaud e
pediu-Ihe uma serie de desenhos da paisagem de Superagui. Depois de envia-los Michaud recebeu
uma calorosa carta de agradecimento que deu inicio a um frequente intercambio de cartas ou pre-
sentes. Desse mode, Taunay reuniu, com o tempo, uma colecao complete de desenhos e aquare-
las, enquanto Michaud recebia jornais e revistas brasileiros e parisienses e formava com as nume-
rosas remessas de iivros, uma pequena biblioteca domiciliar.

t  importantes consequencias da visita de Taunay foi deter estimulado Michaud a pintar e desenhar novamente, depois de ter parade durante quase 35

ZL r participacao neste renascimento do talento artlstico deMichaud. Foi ele quem encomendou a Michaud, durante a visita a Suoeramii nma r,i + ra-
nal. 0 mapa agradou-Ihe tanto que enviou-o ao Departamep^rH/^mrT ' u ! XL

comandante dos porlos, que esta reproduz.^'

X.J"'

->► , 'r

Acervo Famflia Carneiro
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V - Michaud, o pintor de Superagui
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JNo ano da 1883, quando Michaud se tornou professor da escola prirtjSria, tinham-Mpassado quase 30 anos .a ohe,^ a »
;3L''qVeTorpV;atr.rotare velde Va a/nd^^^^^
do trabalho (e ale aontinuaria fazando^a» » ^^'.tpT^par^r^^^^
te, a atividades domesticas. Como agente de Correio e secretario da
tempo suficiente para - ao lado ® j^gs horas - dedicar-se suas inclinapoes pre-
Associapao de Imigrantes, que nao ^ pesca e que, atraves dela, como cada homem
feridas. Nao 6 preciso mencionar que eie 9 ^ aiimentagao da familia. Mas, depois
em Superagui, naquela epoca e ate hoje, con gstimulado nele a vontade de dese-
que a visita das autoridades, de q"f ^ ve'rdadeira paixao a arte. No seu espirito ti-
nnar e pintar novamente, Michaud exigiam expressao. A ativapao de sua
nha-se acumulado uma abundancia de impresso q ^ Taunay, contribuiram para
correspondencia com as irmas, na p^tria, e a am . Rio ede Paris, novamente estabele-
que ele, por intermedio de jornais da Sui?a, mas tambem Ihe mandavam numerosos
cesse contato com o mundo exterior. Taunay e s pji^sofia, que Michaud lia com frequencia.
'ivros. Em geral eram obras de Ci§ncias Naturals e ^
Era, para ele, alimento espiritual, do qua! fora privado
com fome canina, insaciavel. • ^sq gg oferecera a ele a oportunidade de de-

Desde seu estabelecimento em Superagu', n extraordinana. Pa-
senvolver e aproveitar os talentos, dos quais e nreocupapoes cotidianas prendiam-no total-
••a tal, faltava-Ihe nao apenas o tempo - 'pel adequado, lapis de desenho e tmtas, coisas
mente — mas ate os recursos necess^rios, pp^'idade desejavel, em Paranagua. Reiteracom
que nao existiam em Superagui e tampouco na qua^ correspondiam a estes
frequencia, em suas cartas, pedidos de de Taunay quem mandava, do Rio, material de
pedidos de bom grado e, muitas vezes, era .. ■ • +• +
"esenho. material. Quando a necessidadecnat,vatoma.a

P°ssedale,'a'nTtlaTmao'o°™^^^^^^
a falta de uma maquina fotograficamaos
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vivia: sua casa, a vizinhanpa, a magia da floresta e do mar. Pode-se deduzir, sobretudo, que ele
desejava mostrar aos irmaos e amigos, como estava replete de satisfagao e orgulho: aqui estou
vivendo, tudo isto eu mesmo fiz pelo trabalho de minhas macs. Assim e a imagem de minha pro-
priedade! Seus desenhos elaborados ate os minlmos detalhes constituem descrlpoes vivas que qu6-
rem dar, com precisao evidente, uma ideia Imedlata da vida e da obra, no cotidiano do artlsta.
Sao, na verdade, uma confissao de vida sem palavras. Uma descripao fie! e evidente de seus senti-
mentos. A quem, como nos conhece seu destine posterior, e profundamente comovente ver como
Michaud, em pequenos espagos mas com grande aplicagao, perseveranga e cuidados admiraveis,
criava tudo isto de um mode magico.

Michaud foi autodidata, como desenhista e pintor. Nunca recebeu instrugao artistica
propriamente dita, depois do ensino normal de desenho, na escola. £ digno de louver pois o
autocontrole do artista que evita fechar os olhos sobre a falta de um estudo profissional arris-
cando-se em areas do desenho que poderiam exigir conhecimentos anatomicos Tanto mais e
admiravel a facilidade com que desenha e pinta, tendo a natureza como modelo tanto quando se
trata de sua casa ou de paisagens de trechos da costa ou de agrupamentos de domic.'lios de colo-
nos que ele, desde o barco, sobre o mar, capta ate os mmimes detalhes. Sua oficina e a natureza
hvre, que a ele se oferece em Superagui qual fonte brotando abundantemente e da qual bebia setn
cansar, criando verdadeiras obras-primas. Depois de ter dormido longamente no seu interior seU
talento rompeu as amarras e alcangou um desenvolvimento inesperado

Nas cartas em que anuncia a remessa de seus trabalhos, Michaud sempre fala em uma
serie inteira. Uma lista, ainda existente, de uma dessas remessas, contem- a casa vkt;, nho
para o porto, no meio das laranjeiras e das plantagoes de banana- n caminh
no primeiro desenho; o porto, L e, a ponfa de de "mba'que e o^ SI'"' 1"?
as ilhas no fundo; a gruta de rochedos per tras da cozinha- as rochL Ha n? + ~ ^
vistas para o mar. Per fim, ainda dois aspectos: "ao lado do caminho" p - ^afe, corn
floresta" e dois desenhos de rogadas. E, no mesmo estilo e ritmn dentro
patria durante anos, ate poucos meses antes de sua morte 0 seguem
varias centenas, das quais um bom destino preservou oara a nnctp ^ ^^rtamente, d^
da no museu, na patria, ou em colegSes particulares. ridade uma grande parte, reun''

As aquarelas de Michaud sao ricamente minririoo
^Pai'entemente, nao Iheera familiar a "°''"^a'mente, pouca®

ciSn? ® Pinceis, provavelmenti c ? "I'stura das tintas. Apesf^
Crar°aT"'' ° estava sen^strar a seus amigos distantes. Na verdade, ele consequia cr^r ® procura>/

criar, com meios modestos, desenhos ®
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pinturas dos quais emana a impressao do milenar e tao diversificado crescimento das arvores e dos
arbustos, a riqueza estonteante da floresta virgem, a magia cheia de segredos da paisagem, que ele
transforma num magm'fico monumento colorido, composto de gradagoes sutis dos matizes das
cores. Ai pode-se ver como sua alma sensivel e seu espirito vivo capacitaram-no para ficar em har-
monia com a natureza, a qual sesente intimamente ligado.

Esta admirada dedicapao S natureza anima sua alma e estimuja suas forpas art^^^
tivas a descrever de maneira fina e terna um dia radiante, uma manha incipiente ou o entardecer,
a tranquilldade da floresta adormecendo e a integrldade original da mata virgem, selvagam a pode-

radiant; eZtZZde uma ex6tlca flor mllagrosa. E comprova o verdadeuo gemo artistico qua,aiiie e vitorioso ae uma exuuv, ranaridade oara captar, em gradagoes suaves, nao so a
m sua maneira original de pintar, tambem a distancia e a profundidade do

abundSncia da mata viva, nos arredores de sua casa, mds lamu
espago. rpcnpito do pintor William Michaud devem ser aqui cita-

Dois depoimentos literarios a resp ^onfessa que naoconseguiu dados bio-
do& Newton Carneiro, em sua '^ponogra ' ^g^j^g^gnasuposigao deque Michaud trabalhava
grificos mats precisos sobre o artista(29). b alunos, por responsabilidade, quando a
corno professor em Superagui, e que ficou J" comente um pequeno numero de desenhos e
colonia se desintegrou. Embora Carneiro conhe Michaud uma formagao de m'vel
aquarelas, ficou tao impressionado com sua arte q ^ p. trabalho de
superior e prolongados estudos de ® ® tx„ei e uma tecnica perfeita. Dai a beleza e a
Ivlichaud, permitia deduzir um talento artistico jpusitada de produzir efeitos cromaticos
Perfeigao surpreendente de suas aquarelas e a cap numerosas pinturas de paisagens de
"lagni'ficos, com as poucas tintas que tinha a aisp v _ sao todas elas obras-primas,
Superagui, os diferentes aspectos de Paranagua, do litorai
todas de primorosa feitura". onhre seu amigo Michaud, em sua obra postuma
„  De forma mais correta fala anreco estima e admiragao por seu amigo. Longe
C6us e Terras do Brasil": Taunay tem grande apv' excepcionalmente talentoso, que

da civilizapao, era ele um desenhista extraordinario ^ontemplagao daquelas paisagens in-
criava, por passatempo, pinturas magnificas, encan enviou-Ihe muitos de seus
tocadas, cheias de uma magia incomparaveL JaunaV ^ eje homem conseguido
"^agnfficos trabalhos que ele, agora _7o para isto sempre os objetos certos! Suas pal-•■epresentar a vegetagao daquela regi§o, e^co hendo p expressivo, eram verdadeiras■"firas, por ex7mplo, sempre pintadas tecnicos e frequentemente com tmus
"l^ras-primas. Mesmo trabalhando com pouq"'



mediocres, conseguia criar pinturas irrepreensi'veis, das quais qualquer especialista diria serem
criadas pela mao de um mestre.

As palavras que o barao de Taunay escreveu ao entao vice-presidente do Parana, dr. Joa-
quim Almeida Faria Sobrinho, apos sua visita a Superagui, representam uma contribuicao tao
significativa para a caracterizacao do homem Michaud, que parece necessario transcreve-las aqui:
"Eu encontrei, naquele lugar mal conhecido mas nao menos interessante de nossa Provi'ncia, utn
professor verdadeiro, cercado de muitos aiunos, que e, ao mesmo tempo, um artista notavel com
0 qua!, desde entao, cultivo as mais agradaveis relacoes". Tambem faz mencao, mais adiante, a
sua decisao de aumentar a remuneracao de Michaud, designando-a como "ato de gratidao para
com 0 homem que vive como pioneiro desconhecido da civilizacao, naquele ponto remoto e
distante de nosso litoral, para onde o teria levado o destino". Mais ainda, observe "quao singula-
res sao as ocorrencias a que estao sujeitos alguns homens! La, naquele Superagui primitivo, de
carater rural, vive um homem cuja culture e cujo genio estao em contraste direto com seu ambien-
te social, do qual ele tanto se destaca... Ele que, com toda a razao, poderia ter uma posicao res-
peitada e distlnguida na sociedade pois intellg§ncla, os melhores modos, aparencia simpatica, nada
disto Ihe faltava. Mas ele era timido demais e retrai'do em si mesmo. Estava satisfeito com as bele-
zas naturais extraordinarias que o cercavam. Preferia essa vide, na verdade. Nenhuma ambigao
incitava-o, embora com os talentos, o conhecimento e a habilidade que o distinguiam pudesse ter
alcancado um lugar de destaque nas fileiras dos homens de letra ou artistas. Mas ele nao queria
deixar Superagui. E, tambem, por que?, perguntava-se, deixando passar os dias meses anos na
quele monotonia, porque tinha a fellcidade dentro de seu coracao. A felicidade que e descnnheci-
da aos insensatos e aos pequenos espi'ritos, ou parece-lhes desprezi'vel"(31)

Taunav na"o poderia ter caracterizado melhcr o homem e o artista Michaud do que cod-
estas frases, com as quais edificou um monumento honroso ao amigo
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No bilhete do amigo Taunay, uma rapij^a infor pa
de Michaud. (Acervo da familia Cam

sobre Guerra e Paz, de Tolstoi, qua envia para aprecia-





A ultima decade de vida de Michaud nao passaria sem desferir-Ihe pesados golpes que
teriamgrave^con^quen^^^^^^^^^^ Republica passou quase desperce-

A muaan9a puii ^ _ gig muitos outros - que o novo governo favore-

c^ia rortem^iblta seu regime a prinofpio mais rigoroeo. E depoie de nomeado como Juiz
de Paz, iXera°drataTS.Tqual tanto dependia a colonia, te»e conse-
quSncias ber.6ficas OT todoe OS
pao mudou. A . ^,3 moeda e a indices de custo de vida assombrosos. Os governos
uma desvalorizagao ace catastrofica no prepo do cafe tern consequencias desastro-
sucediam-se. a desgrapa, em todos os lugares irrompiam epidemias. A te-

mrSbmlmaSa a S'atina, a va'Jfoia, o sarampo e a malaria causaram verdadelras de-
vastapoes. ^ desordens revolucionarias, resultado do conflito entre cen-

Depois diSM lu e 1894, sacudiu a vida publica, trazendo, em seu
trahstas e i^Hevast^^ ^ jovem provincia, onde as desordens gerais se refletiam de
cortejo, substitui'am-se os governos de modo febril. Entre fins de 1889 e
maneira especial, tm novernadores que foram seguidos por uma junta governativa. Depois
de 1890 sucederam^se cincog^^^^^^^^^ Dg3,3for-
de duas eleipoes, em laa P ^^^^^31(5^35 que avanpavam, vindos do sul. Eles mantiveram um
ma abriram-se toda P ^ j^jstoriador David Carneiro, com razao, escreveu: "Contou o Para-

n? em®'l894,^om fdominio de verdadeiro terror, no periodo compreendido entre marpo e julho
dessetrigico anol^-j^ ^^ 3^3^ 3 provincia ate que as forpas do Governo Central avanparam
u  -Lr rT^r tprra e mar Paranagu^ e Lapa foram conquistadas e, finalmente, tambem Curi-

tTb/'deforma Sue as condipoes legais foram restabelecidas ̂ b o comando de Vicente Machado
da Silva Lim^. Sobre os rebeldes recaiu uma tern'vel punipa~o. Uma onda de prisoes e de ex^upoesSLso^peirpa^. Mesmo quando o contra-terror passou a ser punido pelo Governo Central, ainda
fnram reaistrados muitos casos de "fuzilados na fuga . . , . r/i 1,foram reginraa ^ circunstSncias, as denuncias grassavam. Michaud, sem

adivinhar"rm mal, continuara em seg cargo de JuIz de Paz. o que fo, mterpretado como cola-
77
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podiam perdoar ao estranqeiro houve, naturalmente, pessoas que nao0 nivel da maioria de seus concidadanc- ̂  ^encia e a cultura geral, que superavam de longe
tivava relagoes de amizade com DersnnaiJil!j^ ocupaya cargos cobiqados e respeitados, que cul-
pondencia viva com o estranaeiro p nn u Posipoes elevadas, que mantinha uma corres-
nialdosos, pois, nao tiveram difimiHaHf' alcanpara uma certa prosperidade. Vizinhos
0 estavam a espreita de uma Dre<a e difamapoes, especialmente quan-

foram detldos, em meados de iulho A^n '^'^'^^ud e seus dels filhos, Robert e Joseph,
pea soldadesca - composta em sua condipoes humilhantes, foram conduzidos

fam.r inocencia fol loao rpn'^°h n^ros - e levados, de madrugada, a Paranagu^-
ennii ja falecido VIsconde dp m°" Amigos influentes, entre eles pessoas da
chau^ ® foram postos Pm^rh*^' a imediata liberapao de Michaud,Sobre aL episodic, M.-

w  Os^Sd'os encontrou sua pro-
ainda foj o trata"^ Palavra, apesar dos barbaros, saqueando a casa,
^avia procuradn ^®rlo, por exemolo an Custodia e de suas filhas. P'or
apenasTquatmnaT"^^ ®""hado de Robert. Ele
Porcos e galinhas ^ora roubado ou m e, ao retornar, achou, de sua casa,
credlto. ®' oomo tambem Michaud ̂  ®"^^rio: moveis, roupas, loupas, cavalos, vacas,
^ ̂  E verdade que o s ^oi'lia, tiveram que arranjar novas roupas a
^contecimentos ̂ Naaue? ̂  '^'"'®®o. Michaud^ entreta^ t^° saqueadores foi imediatamente degra-®9ora, em seus dil'cletr"^®"^°' ®'e Sa 0^^' ^^o^P'etamente abatido com este
ro "m P^rentes suicos n '?f ~ o'e se queixai ^"^0 e retirar-se de Superagui, po
tarrip oostumam socorre-lo atravpQ m pobre do que no ini'cio. Fo •
queriri^ ^0 de novpmh ooisas, uma deqn ° 'f® quantias significativas de
aos a mulher CustddTn ° - eTe co raramente vem sozinha: um ano''»";«ime„,os do anfi'r.?'® Ouatro diaa~™"l':i", ^""30= a morte de sua adora^a^®

- no dia 10 ®®'' ®sfas coisa<5 . ̂ ®"vio de i

»sS CuabdTd?™ 1 e™oo™ rarame.ue vem sozmna: umUTO do duatro diaa?„ i™3os a morte de sua adorada a

® da mae, t§o cedn dadiva dp n •'^^ra Michaud, a morte da esposa®®do perdida. ^e Deus, nao somente como esposa mas ate co-nO
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-1- „ +«mnpctarips devastadoras, mas colheitas e doenpas conta-Esta grande perda, ®omada P Michaud, das quais pode-se deduzir
giosas, provocaram queixas nunca 3"^®? ^ R-gsii- "Que bons anos perdidos, vindo ao
algo como um arrependimento a respeito da vinda ao bras.i.
Brasil... Mas a juventude e tola e nao^aceita ° ̂ pgnheira de vida mas tambem como mae

Dona Custodia fazia falta nao ̂ P®"®® . dirigido o trabalho agn'cola, no qua!
e como dona-de-casa. Nos ultimos anos ela h afastado h^ muito tempo do traba-
estava baseada a alimentapao da familia. Michau j pgssava a se dedicar mais aosafazeres
Iho no campo, que era cada vez . j' nrofessor, Juiz de Paz e, temporariamente,
dom^sticos e, enquanto Ihe cabia, as incumoe hriaado a voitar aos trabaihos no campo, em-
agente de Correio. Agora, nos dias de velhice to j^geph, de seu neto Lidio e das
bora deixando a plantapao aos cuidados de s
filhas solteiras. . ^ orcamento domestico, conforme suas possi-

Mas, para contribuir de algum modo corn v ^ ^.g phamava comercio - abriu
bilidades, virou comerciante e - ele que toda y aa ou ocupapao principal foi o
uma venda usando, aparentemente, o® ^ a exportapao de madeira transformara-se na
comercio de madeiras, junto com o b'bo ^ madeira para lenha e construgao e a viamais importante fonte de lucro. Pa^anagua nec^^ p^g^eira como material
f^rrea Curitiba-Paranagua, que comegou a func ^aisde 100 mil pegas de dormentes foram
de combustao Alem disso somente no ^/J^portadaate^
exportadas: a madeira cortada em Superag ^ gjp je madeira. Pois, na ® gg^gtas
reconhecia o lado sombrio deste proveito^ comey^^^^
frole e de qualquer forma de ^amentos selvagens.
que desapareceram sob verdadeiros desmatamen
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VII - Os ultimos anos da vida de Michaud



o-w oroDrio Michaud escolheu o local onde terminaria sua vida, em Superagui. Agora, que
tudo estava acabando ale reconhecia que nao somente tinha se contentado com aquilo mas
Eamb/m fora feliz com a famflia, com os amigos e com todas as obrigagBas ao longo da todos
esses ano^ ressurgiam, nio raramente, recordagBes melancdiicas de sua juvem

tude despreocupada e da eida na casa paterna, onde todas as doguras estavam a sua disposigao. £
verdadrore em Superagui, a natureza oferegia, com generosidade, tudo que era necessario para a
vWa ma? tfjerm qSe renunciar, ali, a todas as pequenas coisas que conhecera na juventude. Mes-vida, mas tiveram q _ outrora parte do cotidiano - tinham ficado a distancia, junto com
a™cWzaS">or ?» e?e acedava, apesar de certa inibigao, as remessas de dinheiro que Ihe
faziam osTmios. Espicialmente sua irmi mais nova Nanw qua se encontraya em condigoes
I  OS 'rmaos H proporcionar-lhe essa alegna. E quando ela anunciou sua mudanpafmanceiras contort ^ mundo" - Michaud concordou com ela, dizendo
para Vevey, pa comecar novamente, com certeza nao escolheria Superagui como local de mora-
que, se pudesse c ? ^ realidade mostrou sua verdadeira face, ja

H Srta;de para ̂  Per bem ou por mal, era preciso continuar o caminho inicia-
h'% Se de toda a miseria existente no mundo, agradecia a Deus pela pouca felicidade, pela?a°ud; e rXto b?m e«ar que pudera obter. Resignado, Michaud confessa uma outra vez: "£
?prp!<Xio bastante paciencia neste mundo mas pelo menos fica a esperanpa de encontrar um diaatranqiiilidadeeosossegoparasempre, notumulo". ^

Com o decorrer dos anos, o ambiente em torno de Michaud tornava-se cada vez mais
solitario Depois da esposa, ele perdeu, um apos o outro, seus velhos amigos. Sempre mclmado
nara pensamentos filosoficos, Michaud isolava-se cada vez mais. Passou a viver apenas para a fa-
milia seu trabalho e sua arte e, a cada hora livre, para seus livros. Aosdomingos, ate asvisitasde
vizinhos transformaram-se em perturbapao, pois a conversa pouco podia oferecer a ele pois tra-
tava-se de pessoas simples, a maioria brasileiros, sem qualquer cultura geral. Mas ele confessa:
'Semore fui um pouco aristocrata e detesto os democratas exaltados que so pensam em enrique-
cer r^Lmo por meios os mais detestaveis". Por isto, sempre se recusava a part^ipar, mesmo
auand^oTonvidado por representantes do governo, de alguns tipos de negocios. Mas retoma asquando conv.aau p h ^^onotonia insipida neste Superagui triste". E mais uma outra
queixas: Sempre fa sc^idaoe^ remendando a
^pa, JOIte e Jo?n= estBo faz?ndo chaplus de paiha, Joseph dedica-se a obras de marcenaria e
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Lidio pas^ com o barco e joga suas linhas. E assim, semana apos semana""
I  i»r« c P®"samentos de Michaud giravam, com freqiiencia, em torno do future dos filhos.
tonrdos asfilhasmaisjovensao casar Ana, a cagula, com o brasileiro An-
ILo Ir r H ' c depois, Antonia, com o filho de seu
deSdesuaLrte?
velhice, go^ava de dekar" completou 70 anos. Como todas as pessoas, na
nascer do sol, do outro ladodo morro^STdn^°^ Passado. Quando, tantas vezes, antes do
ou na Praia do oceano, onde a faixa de areia P'^adas ermas,
pesca; como ficara embriagado e extasiado com e ele se dedicava
com a beleza multipla da paisagem seSm .f ° '
taya, fogoso e dourado, sobre o mar Quant subidamente, a leste, o sol se levan
alem-mar, para a patria tao distante". As ° Pensamento dele deve ter vagado para
mente, os seus pensamentos se detinham cartas numerosas comprovam que, frequen^'
carta, cada jornal e revista quecheqavam pra do lago de Genebra. Cada noti'cia, cada
irmaos o convidaram para fazer uma visita a ano de 1899, quando seus
Michaud recusou, sob diversos pretextos <;Ma expenses, a tentapao foi grande. Ma®
peragui. Per razoes evidentes, ele desestimninf Prop6s-se, entao, a visita-lo em Su-
x^T^ ̂ Nancy repetiram o convite e chegaram a Depois do falecimento de Custodja/xoes profundas, Michaud devolveu o dinhTroTn J"'.'!'" P^ra a viagem mas, apos refle-
profuJa^n Novamente p? de uma vez pof
'a qente oiu^''''^-'^ik '^^ .due ele envergonhava-spt^ razoes para essa declsao. A fti

Em ''®'^*^°^''d"eele nao ti\ ® ̂  eustas de outros e de encontrEm suaconcepgao de vida MichauH sucesso"

resultal7°J°ertr'°''' hl^dria efa Hit" maneira que, na velhice, fa^^nimas partes. Apesa'r ?p dde trquxera ao f que, do ponto de vista d
29 de abril de 1900 hup h° de.confissoes volu t- P^^^do jovem, realizaram-se em

°  v., ...0. ccen.--possa Consesuir. Eu, pelo menos, del*"
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vida passar como Deus a quer, e tenho certeza de que Ele me ajudara nas preocupapoes, como
tem feito at§ agora. Sempre me censuraram por ser descuidado e indiferente demais. Isto e verda-
de mas, se bem que tivesse que superar, em minha vida, grandes dificuldades, sempre vivi alegre
e contente, regozijando-me da vida. Nao sei o que Deus ainda tem reservado para mim mas es-
for?ar-me-ei, enquanto Ele me der a vida, para continuar vivendo da mesma forma. E quando che-
gar o momento da despedida, terei o consolo de ter vivido feliz e contente e sem motivos para
arrependimentos".

De suas cartas, fala uma filosofia sadia. E verdade que nao estava baseada em uma con-
viccao religiosa. No sen'tido eclesiastico, Michaud nao era religioso pois, sob este aspecto, ascir-
cunstancias em que viveu foram demasiadamente desfavoraveis. Na casa paterna, e provavel que
tenha dominado um protestantismo liberal e, em Superagui, como ja dissemos antes, raramente
havia um sacerdote para cuidar dos homens que viviam naquele canto distante do mundo.

Por outro lado, e possivel deduzir das cartas de Michaud, sobretudo daquelas escritas nos
seus ultimos anos de vida, que freqiientemente ele se ocupava do problema de Deus, da criapao e
do sentido da vida. Depois de completer 70 anos, ele reconhecia a lenta desintegra^ao do corpo,
que comegava a voitar a suas origens: "Resta a alma. Para aqueles que tem fe, este termo fatal nao
§ nada mas, para quem, como eu, e presa de duvidas..." Ele dizia que era preciso agradecer a Deus
quando se alcangava os 70 anos e ainda com um pouco de saude. Tambem considerava um pre-
sente de Deus o fato de nao ter perdido nenhum dos filhos.

Michaud tinha uma verdadeira necessidade de substituir, por estudos proprios, o que Ihe
faltava de formagao religiosa ou filosofica. Por isso, pediu a sue irma Emma que Ihe conseguisse a
obra do professor Carl Vogt, "A Historia Natural da Criagao (Naturliche Geschichte der Schop-
fung)". Como nio pode encontra-la, Emma mandou-Ihe, do mesmo autor, "Legons sur L'hom-
me". Ele ficou muito grato: a leitura teria proporcionado tudo o que desejava saber a respeito da
criagao, de um modo excelente.

Freqiientemente Michaud meditava, torturado por duvidas, sobre o que viria depois da
morte: "Os conhecidos e amigos que se vao nos advertem de que estamos prestes a ir tambem...
Mas a questao nao e morrer, 6 saber como e de que vamos morrer. Seria prefen'vel nao pensar
nisto" No ano de seu falecimento, sua irma mandou-Ihe os dois volumes da obra de Otto Funcke,
"Les pas du Dieu vivant"; numa carta, de 8 de maio, ele agradece a remessa e observa que lera por
tres vezes o livro. Esta foi a ultima carta que escreveu para casa.

Michaud sempre gozara de uma saude ferrea, sem bem que nao tivesse sido poupado de
doencas tropicais. Em principios de 1897, perguntava-se se veria a virada do sfeulo S6 Deus sabe-
riroue La vontade fosse feita. Alguns meses depois, informava que tres de seus fi hoscontrai-

malaVia. No ano seguinte, queixava-se de fadiga e emagrecimento, depois da ultima doenea.
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A barba e o cabelo haviam branqueado e todos esses sinais eram desanimadores. Ele sentia que

remessas anteriorlfi^ ̂ la irma^ w° ^p'' alegria. Depois de v^rias
sager Boiteux" a o "Almanam francos, dois jornais, o mais recente "Mas-
com o clima faxoravel e copies chuvra^ravoura\nT''
boacolheita. ' estava magnifica e tudo permitia prever uma

Em margo de 1902, porem ele efwrpwo
Paranagu^, levando as autoridades a decretar nmp estrangeiro, chegara a
Michaud quelxava-se de que nao se sentia hpm quarentena. Nessas ultimas semanas,bre, que na~o cessavam, apenas en^ontra^amTe'rto a!r minguavam. Acessos violentos de fe-
Sigwalt. 9I1V10 nos preparados homeopaticos do jovam— r" uvjv^o I iv-»i I j ̂

Em sua penultima carta fala ainda cnhr
ainda pior do que durante a monarauia mianri ^ Po''tlca interna do Brasil, que consideraya
Clara de Michaud, ja doente, pode ser cornnmuaH^ existiram pen'odos bons. A consciencia
goes dos Estados Unidos, que impediam as tpntat '^^ maliciosas que fazia as inten-

restauragao da monarquia por todos os
Apesar dos cuidados dos filhos sen pct

iQno' mandar, aos parentes na oatHa^ n§o melhorava. Faltavam-Ihe
nn?; ^S'-'-estre.'Rodeadr^^n^ " saudagao. No dia 7 de setembro deasi, '"'am Michaud faleceu, ao meio-dia ^ filhos e netos, como era costume

Seus restos mortais foram seDult;)Hrkc

SiToJ/'n?'"' PP- P""™' PX'®'® ®'« No mas ot't" "P Siiperagoi. 0 lugar de descanso dos
antigr' °PP"PP "P "'P''P PlP P"'<". na-o foi poss.Vel ?H ""^P '^P P'®"'®® P f®?®"®'''®®
, . , No ano de ,900, Michaod ,i„h "
nOTCm'que7xpmss^r„""c'!^''P- ̂ 'p ^uperagui. em spa Oltima contri'
ao princfpio da wLT t~ ^ P''?9'"®sso, ainda que ns' ° com 1.480 almas,
Todos OS outros suicoTltaM ^os fundadores° mas significativo em relagao
oia numeroi qu^ ® estavam Batista Rovero-

0 futuro Tao tmuvp oasas boT°'- Po^^m, uma descenden-
contribuigao com grandes sacrifTci!?'^®%P'^°^'"®^5os. Os fund '^^ouras vistosas.sacnf.cos e Taunay, com ^ntretanto, haviam dado jua

' "^"-'uiu o nome de William Michaud,

fl

solitario artlsta, entre os pionelros, no "escudo de honra dos estrangeiros ilustres e prestimosos
que concorreram, com todo o esforgo e dedicagao, para o engrandecimento do Brasil".

Que esta exposigao sobre a tragica sorte do pioneiro e artista William Michaud, dentro da
moldura histbrica de seu tempo, seja uma cangao de gloria, na historia da emigragao suiga para o
Brasil. Seu destino, por certo, nao figura af isolado. Antes e depois dele, tantos homens jovens
partiram para aquele pai's distante e desapareceram, aos olhos de seus contemporaneos, em suas
florestas virgens infinitas, em qualquer canto isolado. E nem o lugar de seus tumulos b conhe-
cido.

0 Brasil e um poderoso caldeirao das ragas e dos destinos individuals, onde todos deixa-
ram seus vesti'gios, tragando a fisionomia do pai's e ajudando a formar sua nova face. Pois uma
grande varledade de elementos tern contrlbui'do para o crescimento externo da nagao brasileira e
tamb^m para seu amadurecimento interno, a sua verdadeira grandeza.
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(Acervo Famfiia Carneiro)

Michaud nao ensinou para os filhos a Ifngua patria. Para comunicar sua morte a famdia, na Suiga, tiveram
que recorrer ao padre HYPPOLITE LASSAIAZ qua contou em frances,por eles, a triste noticia.
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Notas



1  Comp. W. Bodmsr, Historia Industrial Suica — a evolucao da economia textil suica
no contexto das outras industrias e ramos economicos". Zurich, 1969, p. 265, 290, 297 Comp
tamb§m W. Bickel, "Historia e Poli'tica da Populacao da Suica", Zurich, 1947, p'ag. 161.

2 - W. Bodmer, "Immigration et colonisation suisses en Amerique du Sud" in* Acta
Tropics 2 (Basileia, 1945) p. 289 e especialmente pp. 293-299 e 304-309.

3-0 primeiro esti'mulo para a realizacao deste estudo veio da iconografia Paranaense
do dr. Newton Carneiro, entao Secretario Estadual de Cultura e Ensino em Curitiba, Parana. A
dissertagao, publicada em 1950, em Curitiba, continha a reprodugao de alguns d'esenhos de
William Michaud, um ate entao desconhecido desenhista e pintor suico. Dm destino favoravel
determinou que o autor encontrasse, em casa de um amigo suipo, durante um estagio na Europa
uma pasta de aquarelas e desenhos preciosos e tambem um auto-retrato do pintor. Sobretudo des-.
cobri na mesma casa um pacote de cartas originais que, depois de uma pesquisa entre descenden-
tes da fami'lia, em Paris, passaram a somar 80 pecas. Mais tarde, numa visits ao arquivo de Vevey,
cidade natal de Michaud, um encontro com o administrador do Museu Historico da cidade, Andri
Getaz, permitiu um achado especialmente valioso. Ele localizou uma pasta volumosa, ate entao
nao notada, com desenhos e aquarelas semelhantes as ate entao identificadas como de Michaud
que aparentemente representavam uma doagao dos irmaos do pintor ao Museu da cidade natal.

Estes achados felizes e os resultados de minha pesquisa em arquivos suigose em biblio-
tecas brasileiras permitiram a presents exposicao do destino tragico (pode-se chamar assim) do
tao talentoso jovem imigrante franco-suigo, de um destino que merece tambem interesse geral.

Estas cartas, pois, fazem surgir, em descrigoes bastante vivas, imagens caracten'sticas da
vida de um colono num canto distante do Brasil, a penmsula Superagui, na bai'a de Paranagua.
Das mesmas tambem resultam muitas contribuigoes a Historia contemporanea, durante a segunda
metade do seculo passado, isto e, na primeira decada do novo Estado do Parana. Por estas razoes,
as cartas de Michaud podem ser consideradas uma fonte valiosa da Historia contemporanea.

Tentando representar um destino individual dentro do contexto da Historia de seu tem
po, o autor acredita poder considerar sua exposigao uma contribuigao para a Historia da Emigra-
gao Suiga. N6s agradecemos a diregao do Museu de Vevey pela boa vontade com a qua! permitiu
ao autor a reprodugao de algumas das melhores pegas da colegao acima citada. De resto, e uma
ocorrencia singular que o Museu esteja hoje instalado nas salasde cima da casa na qual Michaud,
130 anos antes, nascera.

4 — 0 relatorio teve tao pouco resultado no Conselho da Confederagao quanto as nego-
ciagoes orais, nas observagoes laconicas dos dias 18 e 19 de margo de 1852, nas actas. 0 original
esta no Arquivo da Confederagao, em Berna.



vestido por Perret-Gentil atrauM relatorio do administrador Albert Kohler, in-
que tinha side felto ate'entao Pm Pode^e ter uma perspectiva interessante a respeito do
apijcar e feijao. Nas lavouras mais P'antapoes de cafe, arroz, algodao, cana-de-
tlnham sido ampliadas e 2 50n a ? arbustos ja estavam chelos de frutos. As pastagens
homens de Tessin preparavam as nri ® tabaco estavam disponi'veis para o plantio. Dois
estivesse pronta, havia pianos para aouisSnT^^^i de madeira. Tao logo a pastagem implantada
otimista, e bastante esperangoso ^ de gado. Somando tudo, este relatorio, se bem que

im relato, sob o Sulo'"S'^Piratal"^^Q^ Historico do Parana, IP volume, 39 caderno, p.38,
da Inglaterra, em 1852 teria nanfran a respeito do brigue "Siene" que, a camj-

antes semi-selvagens da bai'a de Suoeranfw p "^^'o.de dezembro, sendo saqueado pelos habi-
'sto, com certeza, e um engano po^s'^o'fnnH segundo o relato, estava ligado ao caso.

J-L. -o-va la.

hi um
nho

• —■ c um enqano onis n I ■ » -^auiiuu U reidio, esidVd Iiyauw «»'-

7 - Comp. J.L Mo?i " p I "em morava la.
par le consultat^nic? ^ ®.°'°"'sation future. Notice ecrite sur des do-

do?v?° Perret-Gentil "Estudos sobm 1 !f f Janeiro", Genf/Paris, 1852. A pequena'^0®"^°"' Santos, 1851, nao p6de ser py ° consideragoes sobre a colonia Sena-
8 - As sequintes anSn^: . a^aminada.am,,ra„te ao Brasil: Charlaa PaTOtSuT P^ra o alistamento a transporta da

Ha.ref F-rwt"''!'' da Janairo; VarjuaF
tamhprn em Bremen* F ^rh Paris; Sprungling & Co., e^iSragao" em FraS^ ° "Escritorio Central parrFm'^'^ Hamburg; J. Ernst Weibel, em LeiP^^^

"> Bema, a Pane em GenabS?"'"' P®™, na bibliotaca astadual "Landesbibliothak"

11 ?ur^mh*"" RalaSaa EsS' ''"'B'stico Julius Platzmann a o Bras'lda famllla^ooTo de "'=• ° Pa«or S'"' ̂ <S«P«gart, 1955), 35-40. „
1824, compare o Armnr- Michaud de Corsier, transmo Armorial Vaudois 2 (1936), 46.
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12 — Conta-se que Charlotte von Lengsfeld, a futura esposa de Friedrichs von Schiller,
naquele tempo morava no "Chateau" como hospede do superintendente Lentulus.

13 — Comp. o registro de nascimento no "Hotel de la Ville de Vevey", de 4 de julho de
1872.

14 — Madame Michele Guy, em Paris,comunicouao autorque se encontra em seu poder
um desenho que o jovem William teria executado aos 14 anos.

14A — Louise Michaud, nascida Baer, veio de Aarau. Veja Livre Mortuaire de la Ville de
Vevey, pig. 326v Nr 1248.

15 — Conforme Taunay, "Estrangeiros llustres e Prestimosos" in: Revista do Instituto
Historico e Geogrifico 5, 2 (1895), pigs. 225-248, Pradez produziu virios manuscritos a respeito
do problema da imigragSo para o Brasil. Mais tarde ele regressou a terra natal e faleceu na sua fa-
zenda, is margens do lago de Genebra, no ano de 1885.

16 — Somente em fins do ano de 1883, pouco depois da morte do irmao Jules, Michaud
comegou novamente uma correspondencia regular com seus irmios. Pode-se supor que o desen-
tendimento entre ambos os irmaos era a causa da longa interrupgao das relagSes familiares.

17 — Comp. Robert Ave-Lallemant, in Reise durch Siidamerika (Viagem a Amirica do
Sul). Leipzig, 1859. pig. 379.

18 - Veja Sebastiao Parani, Chorographia do Parani, Curitiba, 1899, pig. 692.
19 — Num exemplar do Testamento do dia 15 de maio de 1864, que se encontra em nos-

sas maos em forma de xerox autenticado, a heranga paterna e avaliada na entao respeitivel quan-
tia de 160.000 francos. William, que conforme li esti dito, se encontra no Brasil, deveria receber,
como OS irmaos restantes, uma oitava parte. Depois do falecimento do pai, o herdeiro principal
parece nao ter conseguido pagar os irmaos. „ . j u

20 - Um inimigo perigoso destas plantagoes nos declives das montanhas era a erosao
(como o i ainda hoje). Platzmann escreve a respeito na pigina 77: "As quantidades monstruosas
de iqua que caem com impeto e abundancia incriveis das nuvens, durante as tempestades tropi-
cais, ocasionam grandes devastagoes. Pode ocorrer que grandes extensoes de mata desaparegam
durante a noite Onde ainda ontem havia milhares de gigantes da floresta virgem, ve-se hoje
apenas rocha nua ou uma ladeira de terra roxa. 0 exuberante mundo vegetal tropical tem suas
raizes aperras numa eamada fina de humos, que se enche de ague e que, peso, provoca o
riPQli7ampnto ri e nicos inteiros de base pedregosa que mergulham nos abismos

21 - Alfred d'Escragnolle (Barao de Taunay) relata no seu livro "Cius e Terras do

d:r nt Tao'seTsoTSruaJnsto loi denomin^o "Re.omra do Professorado"!
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lugar onde foi anexado ao livro citado acima, o
cita um padre Joao Doti como vig^rio.Mm a. . U ^ igrejinha. No ano de 18

Umanoame^Guaraquessaba(sic)foraelevadaavila.
quessaba (sic) ou^um enca'ireaa^^ Popular chamado Folia, quando o vig^rio de Guara-
eclesiastica desfraldada acomoanhaHn' — enfeitado com muitas cores, com a bandeira
de Pentecostes, os membros da mm ® cantos, visitava, na semana anterior S festa
"celebrapao digna da festa do Fsni'rit""c " ® recolhia donativos para uma
respeitados e destacados cidadaos tam°h' ° certeza Michaud, como um dos mais24 - riomr°: teria recebido todo ano esta ui.ita.24rGTra7m™ .no Brasii um papel muito maissianlfiratf^^,? pessoa bem colocada. 0 padrinho terr.
do afilhado e com isto membro da fami'ii pai'ses europeus. Ele se torna "compadre

25 - Taunay, erseu livr^'pf ''^Sra, observa seriamente suas obrigapbes.
^sita. Refere-se com palavras de admlrars^ ̂  Terras...", pag. 197^ descreve detalhadamente esta
anter uma verdadeira amizade ate o fim h ^ ^ respeito de Michaud, com quem passou a

vem d " 258.
"ootirs ,!"P''9®3''ani e quer dizer "reunian n° ajuda por vizinhos. A paiavra mutirao
hoje. ° ' P"®"" dizer "maos a obr? °E«a'?'^°'2g ■ forma de ajuda por vizinhos e usada a

soa^propriedaH®'^ '^"® ®'® ®°"^®ceu Michaud eim ^^^®^ citado historiador (falecido em
Newton Cam ^ ® ®''®6lente aquarela do Paiarpt®!f® o® Guimaraes, em Paranagu^. ̂

" eda iCatrTT ®oni foram inaugurados os trabalhos d®
^"andoapopuiacSn ? ®''®®® Ou na festa 1 '^®5^'vo, na presenga do Imperador P29'Ne^ Nossa Senhora do Rosario (Rosc-o)'

e Terras do Brasii", pag. -197' 9S- 37 e seguintes.
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31 — Do Rio de Janeiro chegava a notfcia de numerosos casos de morte. La, notoria-
mente, a febre amarela era um fenomeno que sempre se repetia. Pouco depois da chegada de
Michaud ao Brasii, o Consulado Geral da Suiga comunicava, no dia 24 de maio de 1850, ao Con-
selho da Federagao, que desde o infcio do ano, 8 mil a 10 mil pessoas teriam sucumbido ̂  doen-
pa. Na colonia suipa, que teria na epoca cerca de 400 pessoas, "somente" foram registradas 18
mortes. No ano de 1860, a febre amarela provocou a morte de 11 imigrantes suipos (entre eles
Gabriel Berond, de Vevey, na idade de 23 anos). Tambem nos anos de 1873 e 1878, o Consulado
Geral comunicava a ocorrencia de epidemias graves e prevenia sobre os riscos das viagens ao
Brasii.

0 retorno sistematico da epidemia era recebido com certo fatalismo. Somente no infcio
do s^culo XX o medico Oswaldo Cruz, formado pelo Instituto Pasteur de Paris, conseguiu erra-
dicar o mal quase completamente.

32 - Comp. Rom^rio Martins, Historia do Parana, Curitiba, 1939, 2, p§g. 341; outros-
sim, David Carneiro, o Parang e a Revolupao Paranaense, Rio, 1924, pag. 289 e Jose Candidoda
Silva, A revolupao de 93 nos Estados de Santa Catarina e Parang. Rio de Janeiro.
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como cen'Irio'a^ j historia do suiqo William Michaud tenha
onde vivem holp al ™ ' Superagui, no literal norte do Parana,

dZ Helen^r'' """T' ' Pescadores,
barraco miseravel Michaud, vive na iiha como todos: um
chaud temTm f j ^ ^o pai, Pedro Mi-as historias aprendidas LmTpa^'"Sf o bisavo mas repete

SVn;^rretl^°oir'd°'nhum trapo desta av^nturTsui,: ̂ os"?6p"co:. ""
Graf, radicad'o M^muH-nc*^^ imigrante alemao, o medico Joachim
sagens das iIha, que trouxra°mSi?^'^'h^? ® admirador das pai-
trabalho de William Mirha ^ P';''^''co a beleza e vigor da historia e docrita em alerJI^^e publS na^ Coherer, es-
90s da colonia alema TraH. -I achada na biblioteca de ami-
aos leitores brasileiros a saaa P®'° "Medico, traz
foto, de Cristiano Graf Tal! ® ^ de sua obra. Na
dona Helena - o retratn H ° de duas pontas desta historia:o retrato do pai Pedro - e Joachim Graf.

Teresa Urban


