
A colönia Leopoldina-Frankental 
na Bahia Meridional 

Uma colönia europeia de plantadores no Brasil 

Por Carlos H. Oberacker Jr. 

Toda a coloniza^äo germanica no Brasil e caracterizada pela pequena 
propriedade e o amanho da terra pelo proprietärio e sua famflia. Os tres 
Estados sulinos e at6 o Estado do Espi'rito Santo muito devem ä este siste-
ma, pois foi a base do seu progresso econömico, social e cultural. Nestas 
colönias o aproveitamento de escravos era severamente proibido. Destas 
colönias assim distinguidas havia, no entanto, uma exe?äo, a colönia Leo-
poldina no extremo Sul da Bahia, a que estava anexa a pequena colönia 
Frankental. Ambas transformaram-se apös os seus proprietärios terem 
tentado um sistema de trabalho e cultura coletivos numa agloraera?äo de 
fazendas, isto e em propriedades individuais de plantadores, trabalhadas 
por escravos africanos. 

O s FUNDADORES 

A colönia Leopoldina foi a primeira colönia fundada no s^culo 19 por 
imigrantes europeus näo-portugueses no Brasil, pois surgiu em fins de 
1818is to e um ano antes de o governo inaugurar a primeira colönia ba-

' O primeiro alemäo que, em 1812, penetrou nestas florestas tropicais entre os rios 
Mucuri e Alcoba^a, era o mineiro e capitäo portugu6s Wilhelm Christian Gottlieb 
Feldner, acompanhado do posterior grande comerciante carioca Guilherme Fröhlich. 
Era Feldner comissionado pelo conselheiro Antönio Araüjo de Azevedo, mais conheci-
do por Conde da Barca, para procurar um lugar, onde so poderia erigir uma serraria 
movida ä ägua. Feldner encontrou este local no rio Alcobafa, um pouco acima da sua 
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s eada n a p e q u e n a p r o p r i e d a d e agn'cola que era a de N o v a Fr iburgo n a en-
t ä o provinc ia d o R i o de Janeiro. Tudo ind ica q u e a ideia d a q u e l a c o l ö n i a 
part iu d o natural i s ta Jorge G u i l h e r m e Freyreiss^ q u e c o n h e c e r a es ta re-
g i ä o q u a n d o , e m 1816, a c o m p a n h a v a o pr inc ipe M a x i m i l i a n o v o n W i e d -
N e u w i e d ^ . 

Freyreiss, que esco lhera es ta z o n a para a s u a res idencia hab i tua l , era na-
tural de Francfort s .M.; co lec ionava e preparava material c i ent i f i co d o s di-
verses re ines naturais e enviava-o a m u s e u s e u r o p e u s e a o pos ter ior M u s e u 
N a c i o n a l d o R i o de Janeiro. N o f ront i sp ic io d o seu l ivro sobre o Brasil'' 
e le p r ö p r i o se des ignava de natural ista d e S u a M a j e s t a d e o I m p e r a d o r d o 
Brasil, d a Real A c a d e m i a de Ciencias de E s t o c o l m o , da Imperial e Real So-
c i e d a d e de M o s c o u , d a S o c i e d a d e Natura l i s ta Senckenberg (Senckenber-

desembocadura, num si'tio abandonadochamado Ponte do Genlio. Um ano tnais tarde 
voltou na companhia de 4 escravos, 14 trabalhadores chineses e dois carpinteiros ate-
mäes, dos quais um era natural da Tun'ngia e se chamava Ernesto Cramer, Enquanto 
esta gente instalava, sob a chefia do ültimo, a serraria e uma plantaipäo, Fetdner por 
ordern do Conde da Barca procurou, em outubro de 1813, subindo o rio Prado, um 
acesso direto ä rica regiäo diamantina no Norte de Minas Gerais, Minas Novas-Tijuco, 
expedifäo essa que Ihc custou quase a vida (ver: documentos no Arquivo Distrita! de 
Braga, Portugal). Mais tarde procurou-se, aliäs, este acesso pelo rio Mucurl que Feld-
ner pretendia explorar para o mesmo fim na volta do Norte de Minas Gerais. 

^ Sobre Freyreiss, nascido em 1789 em Francfort s.M., ver Carlos H. Oberacker Jr., 
A Contribuifäo Teuta äForma(äo daNafäoBrasileira (Rio 1968), e, para mais porme-
nores, J. M. Mappes, Festreden gehatten im naturgeschichtlichen Museum zu Frank-
furt am Main (Francfort s.M. 1842), assim como no prefäcio da obra G. Wilhelm 
Freyreiss, Reisen in Brasilien (Estocolmo 1968), Freyreiss escreveu diversos estudos de 
caräter i tnico e cientifico-naturai sobre o Brasil. O seu livro mais conhecido que ainda 
näo foi vertido para o portugues, intitula-se: Beiträge zur näheren Kenntnis des 
Kaiserthums Brasilien, nebst einer Schilderung der neuen Kolonie Leopoldina und der 
wichtigsten Erwerbszweige für europäische Ansiedler, sowie auch eine Darstellung 
der Ursachen, wodurch mehrere Ansiedlungen missglückten (Contr ibuifäo para o 
melhor conhecimento do Imperio do Brasil alem de uma descri(;äo da nova colönia 
Leopoldina e dos principais ramos de produ?äo para colonos europeus assim como 
uma exposicäo das causas, por que diversas colönias falharam), tomo I (Frankfurt 
1824). Desta obra descritiva do Brasil para emigrantes alemäes foi somente publicado 
0 primeiro tomo que nada diz acerca da colonizagäo europiia e da colönia Leopoldina. 
O segundo volume que, com certeza, devia tratar destes assuntos nunca apareceu, pro-
vavelmente devido ä morte prematura de Freyreiss que ocorreu de repente no dia 1° 
de abril de 1825, sem que se soubesse a causa que talvez tivesse sido uma febre maligna. 
Nada se sabe tambem sobre o paradeiro do manuscrito para o segundo tomo, se tal 
chegou a ser escrito. Freyreiss era casada com una brasileira c deixou um filho. De 
Freyreiss existe ainda um manuscrito em portugues e alemäo do autor, prestes a ser 
publicado. I 

^ Maxin]iliano, Principe de Wied-Neuwied, Viagens ao Brasil nos anos de 1815 a 
1817 (S. Paulo' 1958). 

Freyreiss, Beiträge zur näheren Kenntnis des Kaiserthums Brasilien. 
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gische Naturforschende Gesellschaft) em Francfort s. M., da Sociedade 
para todas as Ciencias Naturais de Wetterau c de söcio honorärio da So-
ciedade Naturalista de Li'psia. Como incansdvel e assi'duo colecionador 
recebia de todas estas organiza^öes subvenföes de maneira que financeira-
mente näo deve ter passado mal. Mas mesmo assim näo dispunha do capi-
tal suficiente para a fundagäo de uma colönia agn'cola. Joäo Henrique 
Baräo von Langsdorff', que induzira Freyreiss a emigrar para o Brasil 
para lä colaborar com ele no campo cienti'fico, advertiu em seu pequeno 
livro ® de propaganda por esta causa os eventuais emigrantes de Freyreiss, 
motivado, com certeza, pelo fato de Ihe guardar rancor por se ter separado 
dele. Langsdorff, por6m, estava mal informado, pois näo sabia que 
Freyreiss se unira ä gente que possui'a o capital necessärio para uma 
empresa desta envergadura. 

Na literatura que se refere ä funda^äo da colönia Leopoldina existem 
opiniöes contraditörias quanto aos seus fundadores. No arquivo do Ita-
marati no Rio hä, por^m, um documento que esclarece esta questäo em 
alto grau. Trata-se de uma carta em lingua francesa datada de 30 de junho 
de 1824, isto e quando a colönia ja existia quase hä seis anos, e que, prova-
velmente, e dirigida ao ministro do Imperio e dos Estrangeiros Jose Jo-
aquim Carneiro de Campos, o posterior Marques de Caravelas^, a quem 
Tobias Monteiro' chama de "homem tolerante, de saber e optima repu-

' O Baräo von Langsdorff, cönsul-geral da Rüssia no Rio de Janeiro, que prevenia 
OS emigrantes alemäes de Freyreiss, possuia a fazenda Mandioca ao pi da Serra da 
Estrela, para onde atraiu dezenas de emigrantes alemäes. Esta empresa faliu em conse-
qüencia da aliena?äo do seu dono durante a sua grande expedi?äo pelo Brasil. Porme-
nores sobre Langsdorff em: Oberacker, A Contribuifäo Teuta. 

' G.H. von Langsdorff, Bemerkungen über Brasilien. Mit gewissenhafter Beleh-
rungfür auswandernde Deutsche (Heidelberg 1821). 

' Que 0 destinatärio da carta era o Marques de Caiavelas e uma suposifäo do 
autor, jä que o primeiro ministro do Impirio, Jos6 Bonifäcio de Andrada e Silva, pelo 
que sabemos, nunca se demorou em Salvador; o ministro do Impfirio e dos Estran-
geiros na altura em que a carta em questäo foi escrita era, de fato, Joäo Severiano Ma-
ciel da Costa, o Visconde de Queluz, cujo antecessor tinha sido o Visconde de Clinda. 
No entanto, os autores da carta em sua solidäo näo podiam adivinhar que os ministros 
no Rio mudassem quase de seis em seis meses ou ainda mais depressa. Da carta consta 
que diversos dos seus assinantes conheceram o destinatärio em Salvador (Bahia), onde 
talvez se tivesse oferecido espontäneamente como protetor do empreendimento entäo 
projetado ou jä comefado. Que Carneiro de Campos estava interessado nesta regiäo 
da Bahia meridional resulta do tambim do fato de que ele, mais tarde, aceitou o ti'tulo 
nobiliärquico "de Caravelas", derivado do nome da vila de Caravelas no distrito em 
que ficava localizado a colönia Leopoldina-Frankental. 

' Tobias Monteiro, A Ehboragäo da Independencia (Histöria do Imperio) {Rio 
1927), p. 712. 
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tacäo". Neste documento e em outros mais, assim como numa carta que 
Freyreiss dirigiu ä irmä, a colönia, alias, e denominada Leopoldi'nia de 
maneira que nem se sabe, com certeza, qual o seu nome original, ja que 
o pröprio Freyreiss, no ti'tuLo de seu livro mencionado, publicado no mes-
mo ano, liie da o nome de Leopoldina que no decorrer do tempo se impos. 
Do documento em questäo resulta, aliäs, que o nome foi dado em home-
nagem ä entäo princesa real e posterior imperatriz Dona Leopoldina de 
Habsburgo, cuja autorizafäo expressa foi conseguida, presumivelmente 
por Freyreiss que, como naturaiista, deve ter tido boas relagöes com a 
princesa täo interessada nas ciencias naturais e na coloniza^äo europ^ia. 

Do documento referido podemos concluir, ainda com certeza absoluta, 
que Freyreiss - apesar de ser o seu primeiro diretor, como demonstra a 
carta do sr. Schriever ao Dr. Cretzschmar' - näo foi o ünico fundador 
da colönia Leopoldina ou Leopoldinia e que se tratava de uma funda9äo 
coletiva de imigrantes alemäes e sui'gos, aparecendo "o naturaiista de 
S.M.l!' Freyreiss somente em segundo lugar entre os assinantes ou seja os 
"fondateurs de la Colonie Leopoldinia". Pois, em primeiro lugar entre os 
cinco fundadores assina W.F. Baron von dem Busche (e näo, como divul-
gou Handelmann, Busch), alemäo que, pelo que sabemos, era agrimensor 
e participara do lado brasileiro na luta da independencia. Ebner'® em 
uma de suas publicacöes jornalisticas afirma que von dem Busche era 
cunhado de Pedro Weyll", colonizador na regiäo de Ilheus e arquiteto 

' Forschungsinstitut Senckenberg, Francfort s.M., Documentos pessoais de Freyreiss, 
n.o 13. 

C.B. Ebner CPPS, "Die Kolonie der Deutschen und Schweizer von Leopoldina 
- Staat Bahia", Deutsche Nachrichten (S. Paulo), 7-7-1954; "Peter Weyll", ibd., 
15-5-1954; "Bahia, das Zentrum der Kakaoausfuhr und des Tabaks", Deutsches 
Wochenblatt (Rio), 27-2-1954; e muitos outros artigos. 

" Pedro Weyll, natural de Francfort s.M., talvez fosse o primeiro alemäo a estabele-
cer-se como plantador nas matas virgens da Bahia meridional. Em fins de 1816 o Prin-
cipe Maximiliano de Wied-Neuwied {Viagens, p. 344) visitou-o no abandonado povo-
ado indigena Almada sobre o rio Tai'pe (ou Itaipe) ao norte de Ilhäus. Weyll "havia 
pouco" chegara com a familia da Holanda. Recebera a concessäo de uma ligua 
quadradae pretendia estabelecer uma grande fazenda para plantar cafeealgodäo. Pre-
cisamente dois anos mais tarde a familia Weyll hospedou Spix e Martius ( Viagempelo 
Brasil 1817-1820, Tradu9äo de Lucia Furquim Lahmeyer, revista por B.F. Galväo e Ba-
silio Magalhäesqueaanotou, 3 vols. (S. Paulo, 2a. ed. s.a.), II, pp. 190ss.) Entrementes 
Weyll com o auxfiio de 12 escravos e alguns indios jä plantara grandes rocas com milho, 
arroz, cana de a^ücar e cafä e, com o apoio de um arquiteto ingles, comegara a constru-
Cäo de um engenho de acücar. Nos arredores tinham-se estabelecido outros imigrantes: 
Friedrich (Frederico) Schmid de Stuttgart que na sua fazenda Luisia tentava extrair 
potassa das drvores derrubadas e queimadas; Eugänio (?) Borrel de Neuchätel na 
Suifa que plantara na sua fazenda Castelo Novo preferencialmente cafe, e um certo 
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em Salvador. Talvez o Baron von dem Busche tenha sido o maior finan-
ciador da colönia, ja que assina a carta em primeiro lugar? 

Apös Freyreiss seguem como fundadores da colönia que assinaram a 
carta ao ministro do Imperio Abram Langhans e David Fache e, em ulti-
mo lugar, ainda Louis Langhans. Consta, pois documentariamente que 
foram estes cinco individuos os fundadores originais, que, em fins de 
1818, como reza a carta, se fixaram nela. Aos fundadores citados se 
tinham ajuntado entrementes, isto e at6 meados de 1824, os seguintes 
imigrantes e assinantes da carta, enumerados sob a rubrica "les Colons 
subsequemment arrives" na ordern que segue: P."̂  H.^ B6guin, Ph. Hu-
guenin, E . ' Borrel, J.G. Philipp, Nicolaus Kroos e Johannes Graban. To-
dos estes imigrantes provinham de algum Estado alemäo ou cidade livre 
alemä e outros da Suifa de lingua alemä ou francesa de maneira que na-
quela carta a colönia Leopoldina i denominada "Colonie Allemande et 
Suisse", caräter que ela manteve durante toda a sua existencia. Dos "Re-

Scheuermann. No entanto, todos estes plantadores sofriam das febres paulustres, mo-
tivo per que se retiraram da regiäo de Almada. Schmid voltou para a Alemanha; Borrel 
com tres parentes do mesmo apelido, vindos da Europa, reitirou-se para a colönia Le-
opoldina e o proprio Weyll fixou-se em Salvador para exercer a sua profissäo de ar-
quiteio, construindo edificios püblicos e particulares e desenhando a planta de Itapa-
rica. 
No entanto, Pedro Weyll näo deixou de se interessar pela coloniza?äo. Em Almada e 
arredores fixou de 1820 em diante, na sua concessäo, outros conterräneos seus que fo-
ram denominados "os solitärios de Almada", aos quais se deve a introdufäo da cultura 
do cacau na Bahia. Posteriormente Weyll com o seu s6cio Adolpho Saueracker, como 
ele tambdm membro da Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, fundou na 
margem sul da embocadura do rio Cachoeira de Itabuna (em frente de llheus) com 
168 individuos ou seja 28 casais alemäes que, enviados provavelmente pelo Dr. Cret-
zschmar tinham chegado com a galera "Anna Louise", a pequena colönia de Säo Jorge 
de llheus ou de Itabuna. Aliäs, estes imigrantes tinham sido apanhados pela guerra 
da independSncia e bastante prejudicados per ela, de maneira que o imperador D. 
Pedro I Ihes concedeu uma subvenfäo cspecial de 4:384$300 milreis. Joao Mauricio 
Rugendas (Viagem Pitoresca atravis do Brasil, S. Paulo 1940) publica no seu livro 
(prancha 3/24) um desenho do ano 1825 com a legenda "Europäische Kolonie bei 
llheus" que deve representar a mencionada colönia. Tbdos estes empreendimentos co-
lonizadores de Pedro Weyll ainda näo foram devidamente estudados; talvez houvesse 
outra tentativa de colonizaväo com arti'fices alemäes nos cais de llheus, como refere 
Ebner, A maioria dos imigrantes em todo o caso tornou-se vitima das febres, morrendo 
ou espalhando-se na popula?äo existente (de Itabuna e arredores), dedicando-se ä cul-
tura do cacau. (Literatura: Ebner, "Peter Weyll", Ferdinand Schröder, Die deutsche 
Einwanderung nach Südbrasilien bis zum Jahr 1859 (Berlim 1931), e Bernardo Augus-
to Nascentes de Azambuja, Relatorio sobre as colönias ao Sul da provincia da Bahia, 
etc. (Rio 1874). Segundo Ebner Pedro Weyll faleceu em 1839 em Salvador. Teve um 
filho, Carlos Augusto Weyll, nascido em 1815 e falecido em 1855 em Salvador. Tämb^m 
era engenheiro-construtor; a ele se deve a "Planta Geographica da Bahia", de 1846. 
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gistros de Estrangeiros" sabemos ainda que os Huguenin, os Fache e os 
Borrel - os Registros mencionam quatro individuos com este ültimo ape-
lido - eram suifos. Spix e Martius ja em fins de 1818 encontraram em 
Almada, onde colonizava com Pedro Weyll, um Borrel que era natural de 
Neuchätel (Neuenburg) na Sui'ga; plantava, preferencialmente, cafe na 
sua fazenda Castelo Novo e o q u a l , alegam, mais tarde teria mudado 
para Leopoldina, 

Acontece que na Uteratura (Tölsner T s c h u d i W a p p ä u s etc.) säo 
mencionados como cofundadores da colönia Leopoldina ainda dois 
outros individuos que näo assinaram o documento de 30 de junho de 
1824. Trata-se de uma naturalista de nome Mohrhardt e do cönsul ham-
burgues Pedro Peyke, residente em Salvador. Quanto ao primeiro conse-
guimos identificä-lo por meio de exertos de sua crönica que nös forneceu 
a "Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft" em Francfort s.M. 
Tratava-se de Carlos Guilherme Mohrhardt, aluno do Dr. Filipe Jacö 
Cretzschmar" que, por motivos naturalistas e humanitärios, estava 

" Registro de Estrangeiros de 1808-1822 e outro de 1823-1830, editados pelo Mi-
nisterio da Justipa e Negöcios Interiores [elaborados por Guilherme Auler], Publica-
?öes do Arquivo Nacional 46 e 49 (Rio 1960-61). 

" Spix e Martius, Viagem pelo Brasil, II, pp. 194s. 
Este nome, Castelo Novo, conservou-se e existe hoje como designagäo de uma 

localidade perto de llh6us (P. Geraldo Jose Pauwels, Attas Ceogrdfico, S. Paulo s.a.). 
" O mödico Carlos Augusto Tölsner que vivia de 1831 at6 58 na colönia Leopoldi-

na apresentou no ultimo ano ä Universidade de Göttingen uma disserta?äo sobre a co-
lönia com o titulo "Die Colonie Leopoldina in Brasilien" para conseguir o grau de 
doutor em filosofia. Apesar do titulo de seu trabalho o autor negligenciou o lado histö-
rico, econömico e social, tratando, em primeiro lugar do "cultivo e produ?äo dos prin-
cipais produtos de cultura ai colhidos especialmente o cafe assim como [de] algumas 
outras observaföes e experiencias feitas durante uma estada de muitos anos". Fala ain-
da do clima, dos animais selvagens e insetos, assim como dos indios da vizinhanfa, 
esquecendo-se, infelizmente, dos habitantes da colönia e de sua vida. Aspesar disso 
a obra e considerada "o documento mais valioso sobre a colönia", opiniäo da qual so-
mente com as restri?öes mencionadas podemos participar. Em 1851 um suico de nome 
Hermann Neeser publicou excertos desta dissertafäo no "Centro de Estudos 
Bahianos" ("A colönia Leopoldina (1858)", publicagäo n.° 5 (Salvador 1951), pp. 9ss. 

J.J. von TSchudi, Reisen durch Südamerika, 4 vols. (Leipzig 1866/69), IV, p. 366. 
" J.E. Wappäus. Handbuch der Geographie und Statistik - Brasilien (Leipzig 

1871), p. 1709. 
" O Dr. Philipp Jacob Cretzschmar (1786-1845), docente de anatomia no Institu-

te de Medicina da "Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft", cujo verdadeiro 
fundador e organizador e considerado, por motivos humanitärios e naturalistas, estava 
muito interessado na emigra?äo para a Bahia (ver: Carlos H. Oberacker Jr., Jorge An-
tonio von Scharfer, Criador da primeira corrente emigratöria alemä para o Brasil, 
Porto Alegre RS 1975, p. 101). Colaborava tcmporariamente com Schaeffer como seu 
agente, com Freyreiss, Weyll e Saueracker, todos söcios da sociedade referida, e enviou-
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muito interessado na emigra^äo alemä para a Bahia. Mohrhardt, de certo 
influenciado por Cretzschmar, emigrou em 1818 para o Brasil, onde se es-
tabeleceu como medico em "Caravelas no distrito de Santa Vifosa" (siel), 
fato que e confirmado pela carta de Chr. Schrievcr ao Dr. Cretzschmar " 
em que o primeiro comunica ao segundo a morte de Freyreiss. Mohrhardt 
que talvez logo de ini'co tivesse contribuido financeiramente para a funda-
gäo de Leopoldina, mandava de Caravelas material cientffico para o mu-
seu da Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, mais tarde prova-
velmente tornou-se fazendeiro, pois, quando, em 1834, morreu afogado 
no Bra?o de Vi?osa, o canal entre o Peruipe e o Caravelas, deixava "uma 
plantagäo com alguns escravos", presumivelmente localizada em Leopol-
dina. Consta, pois, que Mohrhardt ^̂  em 1824, quando foi escrita a carta 
em questäo, näo morava na colönia Leopoldina. 

Papel diferente parece ter desempenhado, na funda^äo da colönia o 
posterior (desde 1820) cönsul de Hamburgo, Pedro Peyke, que residia em 
Salvador. Talvez Freyreiss se dirigisse a ele para realizar o seu projeto e 
que fosse ele quem Ihe tivesse indtcado os söcios adequados. Tschudi afir-
ma que a colönia Leopoldina foi fundado "sob a direcäo" de Peyke, o que 
näo e exato, ja que consta que Freyreiss dirigiu primeiro a colönia, sendo 
seu sucessor Joäo Filipe Henning, de quem ainda falaremos. Talvez Tichu-
di se tivesse exprimido mal, pois tudo indica que o cönsul Peyke era, de 
fato. o protetor da colönia, participando nela financeiramente, ja que 
mais tarde e mencionada como proprietärio de uma fazenda, administra-
da, ou herdada pelo sobrinho Krull, e a qual confinava com a propriedade 
do Dr. Schaeffer e Henning. Em 1825 Peyke contratou em Salvador o ex-
prisioneiro hamburgues Johann Diederich Holtermann para que servisse 

Ihes emigrantes. Foi eie quem organizou a emigra^äo do pastor Frederico Sauerbronn 
com parte de sua comuna religiosa e, ao que parece, tamWm a dos 16! colonos que 

'}& tinham partido em fins de 1822 com a galera "Anna Louise". Da crönica da Socieda-
de Senckenberg sabemos ainda que o medico Carlos Guilherme Mohrhardt tinha sido 
seu aluno e que, em 1822, muniu alguns colonos que seguiram para Almada com os 
apetrechos cientificos necessärios para que pudessem apanhar e enviar objetos de carä-
tcr naturalista. Apoiou ainda a emigrafäo de um colecionador de nome Philipp Michel 
para a Bahia. Em 1829 os irmäos Koch enviaram-Ihe do Brasil tres caixotes com 41 
apetrechos que Ihes tinha cedido. Mais pormenores sobre Cretzschmar em: J.M. Map-
pes, "Philipp Jakob Cretzschmar, zum Gedächtnis", 48. Bericht der Senckenbergt-
schen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt ü.M. (Francfort s.M. 1918). 

" Forschungsinstitut Senckenberg, Documentos pessoais de Freyreiss, n.° 13. 
Mohrhardt deixou uma filha legitimizada, Violanta Guilhermina da Rocha, sua 

herdeira. 
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durante tres anos c o m o guarda-livros da co lon ia , pagando-se - lhe anual-
mente 259 milreis, c o m o Consta de u m a carta d o pröprio Ho l t ermann a o 
diretor da prisäo em Hamburgo^' . Tudo indica, pois, qua o cönsu! Pedro 
Peyke estava de fato desde o come<;o l igado ä co lonia . 

A c o l o n i a teve, n o entanto, ainda outra raiz, N o primeiro quartel de 
1821 apareceu nesta regiäo da Bahia meridional o major Dr. Jorge A n t o -
nio von Schaeffer^^ a quem D. Pedro I e o seu ministro Jose B o n i f ä c i o 
de Andrada e Silva mais tarde, em fins de agos to de 1822, mandar iam ä 
A l e m a n h a para angariar so ldados e c o l o n o s . A Schaef fer e seus söc ios , 
Jöäo Fil ipe H e n n i n g e Joäo l^art inho Flach, s egundo u m d o c u m e n t o que 
t a m b e m guarda o arquivo d o Itamarati, fora adjud icado em 1° de se-
tembro de 1821 pelo ministro Pedro Älvares Diniz u m a legua quadrada 
de terras, o u seja u m a sesmaria de c a m p o (4356 ha) a ser escolhida entre 
as terras devolutas no Sul da Bahia^^. Schaef fer que era a c o m p a n h a d o 

Staatsarchiv Hamburg, Gefängnisvcrwaltung A 41, Deportationen nach Brasi-
lien, 1824. 

^̂  Sobre o major Dr. Jorge Antönio von Schaeffer ver: Oberacker, Jorge Antonio 
von Schaeffer, Criador da primeira corrente emigratöria alemä para o Brasil^ e "No-
vos Trafos para a imagem do Dr. Jorge Antonio von Schaeffer", Imigrafäo e Coloniza-
Qüo Alemä no RS (Porto Alegre 1980). 

^̂  Este decreto real foi confirmado em agosto de 1822 por D. Pedro I. As autorida-
des da Vila Vigosa tambem tinham concordado com a escolha de Schaeffer. Em sua 
Promemöria (Arquivo Imperial de Petröpolis) de 23-11-1828 Schaeffer solicita, no en-
tanto, uma ordern especial do imperador para poder receber uma legua quadrada de 
terras nas margens do rio Perui'pe. - Acerca da colonia Frankental, que ao fim e ao 
cabo näo passava de uma grande fazenda, sabemos que Schaeffer apös ter sido deposto 
como agente imperial de emigragäo na Alemanha permaneceu lä durante 4 meses, diri-
gindoa D. Pedro em 12-11-1829 um pedido de reabilita^äo. Ja antes solicitara do impe-
rador a graca de Ihe conceder o titulo de um Visconde de Frankental-Jacarandä, argu-
mentando que seu bom nome tinha sofrido muito em conseqüencia dos servivos por 
ele prestados ao monarca na Alemanha. E imaginävel, que Schaeffer apös outra estada 
na Alemanha se tenha fixado, em 1830 ou mais tarde, definitivamente em Frankental, 
onde, de acordo com o ministro plenipotenciärio sui'co Tschudi {Reisen III, p. 200), 
nem sempre fidedigno, faleceu "provavelmente em 1836". Diz este escritor ainda que 
o socio de Schaeffer, erigira no terreno comum "casas inacreditavelmente grandiosas", 
a0roveitando, porem, per ignoräncia, madeiras imprestäveis para a construfäo de ma-
neira que as lindas casas cairam passado pouco tempo em ruinas. Outrossim teria Hen-
ning plantado os pes de cafe täo pertos que nunca chegaram a dar uma safra normal. 
Por este motivo Schaeffer teria expulso, diz Tschudi, o seu socio da propriedade co-
mum. Quando Tschudi visitou a colonia Leopoldina existiam na propriedade de Schaef-
fer, ao que parece, apenas ruinas de predios e um terreno, em que abundavam as formi-
gas - apesar de Schaeffer ter deixado uma herdeira que vivia no Rio. 
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de 20 conterräneos seus da Francönia subiu o rio Perui'pe, em cuja mar-
gem setentrional se tinham estabelecido Busche, Freyreiss e seus com-
panheiros, para ocupar a margem direita de um dos seus afluentes se-
tentrionais, o arroio Jacarandä, um terreno, dando ä sua colönia o nome 
de Frankental (Vale dos Francos) em homenagem ä sua terra natal. Esta 
pequena colönia confinava, pois, com a colönia Leopoldina que se expan-
diu tanto que o seu nome chegou a compreender tambem a colönia Fran-
kental que, enfim, näo passava de uma fazenda pertencente a Schaeffer 
e Henning; seu nome, entretanto, perdeu-se muito tempo apös a morte 
de Schaeffer (1836), pois quando o Visconde de Abrantes publicou, em 
1846, em Berlim, a sua Memöria sobre os meios depromover a colonisa-
fäo fala ainda da colönia "Leopoldina ou Frankental" Frankental 
desde o seu comepo foi considerado parte integrante da colönia Leopoldi-
na, como prova, alias, o jä mencionado fato de Henning suceder a 
Freyreiss apös a morte deste na dire^äo da colönia 

Pois, Schaeffer deixara a colönia de Frankental sob a diregäo de seu so-
cio Henning, häbil arquiteto natural de Wertheim, casado com uma hano-
veriana e cidadäo de Hamburgo. Quanto ao outro concessionärio de no-
me Joäo Martinho F l a c h s u i ^ o que vivia desde 1809 no Rio de Ja-
neiro, tudo indica que tomou posse de um terreno separado do de Schaef-
fer e Henning, dando-lhe o nome de Nova Helvecia^^. Parece ainda que 

O. Quelle, "Das Deutschtum im Staate Bahia, Ein methodischer Versuch", Ibe-
ro-Amerikanisches Archiv VII, 1 (1933/34), p. 46. . 

" Forschungsinstitut Senckenberg, Doeumentos pessoais de Freyreiss, n.° 13. 
Joäo Martinho Flach, nascido em Schaffhausen, Sui(;a, em 24-11-1787, emigrou 

com 16 anos para Lisboa, onde se tornou comerciärio e comerciante de fazenda. Em 
1809 seguiu para o Rio de Janeiro, exercendo primeiro a sua profissäo; posteriorraente 
foi proprietärio de uma tijolaria e olaria. .Possuia tambem uma chäcara em Engenho 
Novo, bairro do Rio. Quando Schaeffer pisou pela primeira vez, em 1814, como medi-
co da expedi(;äo russa sob o comando de Romanzoff, a terra brasileira, ambos se torna-
ram amigos. Enviado Schaeffer em fins de agosto de 1822 pelo governo brasileiro ä 
Alemanha, este Ihe deixou o pösto de confian<;a de uma esp^cie de factotum (D. Le-
opoldina chamou-o seu secretärio) junto da entäo princesa real a quem serviu com 
abnega^äo inacreditävel e altrui'sta (ver: Carlos H. Oberacker Jr., A Imperatriz Leopol-
dina, Sua Vida e sua Epoca (Rio 1973), e "Comentärios äs Cartas de D. Leopoidina 
a Joäo Martinho Flach", a serem publicados na RIHGSP). Segundo o Stadtarchiv de 
Schaffhausen Flach faleceu em 1855 no Rio de Janeiro, onde foi sepultado no cemite-
rio dos ingleses. (Informa^äo do Dr. Eduard Joos, Schaffhausen, que se refere aos re-
gistros genealögicos da cidade de Schaffhausen no arquivo da mesma cidade), 

" O nome Nova Helvecia perdurou, designando hoje uma localidade (Pauwels, 
Atlas Geogräfico) que, segundo Francisco de Vasconcelos (A propösito de Georg 
Wilhelm Freyreiss, 1982), substituiu o nome da colönia Leopoidina-Frankental. 
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o deixava cultivar sob as ordens de um administrador por escravos, visi-
tando-o anualmente^* e instalando-se lä mais tarde o seu ünico filho que 
mandara ä Sui?a para que estudasse agricultura. 

LOCALIZA^ÄO GEOGRÄFICA DA COLÖNIA 

A colönia Leopoldina propriamente dita abrangia no im'cio uma con-
cessäo de terra de 2 1/2 leguas quadradas (10.890 ha), cujo centro se en-
contrava no lado esquerdo ou setentrional do rio Peruipe. Este rio estä 
geograficamente situado no 18" 20' de latitude sul; as suas margens que 
sobem suavemente de 70 a 100 m acima do ni'vel do mar eram naquela 
epoca cobertas de matas virgens com potentes ärvores, entre as quais se 
encontrava muita madeira de lei. O centro da colönia distava 8 milhas da 
entäo Vila Vigosa (hoje Nova Vigosa), situada no lado sul do curso infe-
rior do Peruipe e somente cinco milhas distante do mar. No entanto, de 
Vila Vi(;osa em diante o rio devido ä areia acumulada era täo liso que se 
podia alcangar o mar somente com canoas bem chatas, fato que teria im-
possibilitado o transporte dos produtos coloniais ao mercado consumi-
dor. No entanto, existia uma especie de canal natural bem fundo, o Brago 
de Vigosa, que partindo de Vila Vigosa em direpäo setentrional ligava o 
Peruipe ao rio Caravelas, um pouco a oeste da vila de nome igual, e que 
permitia, descendo-se o rio Caravelas, fäcil acesso ao mar. Assim ate na-
vios maritimes de calado relativamente baixo podiam subir do mar sobre 
Caravelas o Brago de Vigosa e ainda um bom trecho do rio Peruipe ate 
ao local chamado Säo Joŝ ^** de Leopoldina, que se transformou no em-
pörio dos produtos da colönia. Esta curiosidade geogräfica provia a colö-
nia de um ötimo escoadouro, fator de decisiva importäncia para o seu des-
envolvimento, apesar de Säo Jos^ assim ficar cerca de 44 km distante do 
mar'". Pols, entre Säo Jose e o comego da mata virgem, respetiva-

Arthur Machado e Vanda Viveiros de Castor Coutinho, "Um Confidente Impe-
rial: Joäo Martinho Flach", Anaisdo Congresso deHistöria da Independenciado Bra-
sil, IHGB (Rio 1975), pp. 181-200. 

Supomos que o porto de Säo Jose seja o mesmo local, onde at^ ä chegada dos 
companheiros de Freyreiss havia um pequeno destacamento militar como protei?äo dos 
habitantes de Nova Viposa e Caravelas contra os ataques dos Patachos e Machacaris 
que ate entäo tinham impedido qualquer coloniza?äo naquelas inatas virgens (Carta 
de 30-6-1824 ao ministro do Imperio). 

Dr. Carl August Tölsner (Die Colonie Leopoldina in Brasilien, Schilderung des 
Anbaus und der Gewinnung der wichtigsten dort erzeugten Culturprodukte, na-
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mente das primeiras fazendas, existia ainda uma planicie infruti'fera, co-
berta de sape. Assim a pröpria colönia Leopoldina comegava ainda um 
bom pedago acima de porto de Säo Jose, estendendo-se as fazendas no 
auge da colonizafäo quase todas diretamente em ambos os lados do rio 
numa extensäo de cerca de 8 a 9 ieguas (52,8 a 59,4 km) de maneira que 
dispunham de enorme facilidade para o transporte de sua safra com cano-
as de sua propriedade aos armazens do empörio de Säo Jose, donde na-
vios man'timos a levavam diretamente para o Rio de Janeiro ou para Sal-
vador (Bahia). Tal facilidade näo deve ser esquecida para explicar o suces-
so dos agricultores, pois, sabido e, que a facilidade do transporte decidia 
quase sempre acerca do bom exito e ate da existSncia de uma colönia no 
Brasil. 

Quanto ä qualidade do solo ela era boa, mas näo da melhor; era forma-
do por terra argilosa misturada com terra preta vegetal. A regiäo formava 
duas plani'cies suavemente inclinadas para as margens do Perui'pe. A altu-
ra mäxima do termömetro era 32,5°R (= 40°C) e a mais baixa 10,5° 
(= 13°C) afirma Tölsner^'. Diversos cronistas mencionam que o clima 
era insalubre. Weech^^, que teve boas informaföes sobre a colönia, fala 
no seu livro, editado em 1828, do clima hümido que provocava as febres 
intermitentes, "cujas vi'timas foram muitos dos bravos imigrantes". Tschu-
di^^ acusa expressamente "o clima em parte muito insalubre" como 
causa da falta de crescimento da populagäo branca, acrescentando que 
dois tercos dos recem-chegados se tornavam vitimas da maleite, maläria 
etc. e de suas doengas secundärias, que eram as hipertrofias de figado e 
ba?o, hidroses, doengas tiföides e disenterias. Weech esperav^, porem, 
que o clima, com o desaparecimento das matas hümidas, iria melhorar. 
Tölsner, medlco da colönia de 1831 ate 1858, admite que nos primeiros 
anos o clima era de fato perigoso para os recem-chegados, constata, no 
entanto, que mais tarde o clima se tornava de fato em geral "muito saudä-
vel", ja que tambem havia boa ägua potävel e que faltavam paus nocivos 
para a saüde. E e a ele que devemos dar neste caso o maior credito. 

mentlich des Kaffees sowie einiger anderer gemachten Beobachtungen und Erfahrun-
gen, Göttingen, Ph.D. 1858) fala de "20 milhas geogräficas" que seria, segundo 
Brockhaus, exatamente 148,8 km. A afirmagäo de Tölsner e provavelmente um erro, 
devendo tratar-se de milhas itinerärias brasileiras (?). 

'' Tölsner, Die Colonie. 
J. Friedrich von Weech, Brasiliens gegenwärtiger Zustand und Colonialsystem, 

besonders im Bezug auf Landbau und Handel. Zunächst für Auswanderer (H^mhux^ 
1828). 

" Tschudi, Reisen IV, p. 366. 
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pROJETOS INICIAIS 

A concessäo de terra devoluta a Schaeffer e seas s6cios (1 legua^) da 
mesma maneira c o m o a concessäo a Freyreiss e seus companheiros (2 1/2 
ieguas^) baseavam-se no decreto-lei de 16 de marco de 1820^'', segundo 
o qual a metade da assim chamada sesmaria pertencia aos empresärios, 
enquanto que a outra metade devia ser dividida entre os colonos per eles 
angariados. Schaeffer diz no seu livro^^ que os colonos säo gente Ii vre 
que em pagamento do seu trabalho receberäo lotes de terra. E parece que 
era este o sistema que primeiro se queria aplicar tambem em Leopoldina, 
onde se esperava, em 1824, quando escreviam a carta ao ministro do Impe-
rio, a vinda de mais conterräneos. Freyreiss esteve de boas relagöes com 
o Dr. Cretzschmar que conseguira interessar o pastor Frederico Sauer-
bronn^* de Kirnbecherbach (Hessen-Homburg) e parte de sua comuna 

Ferdinand Schröder, Die deutsche Einwanderung nach Südbrasilien bis zum 
Jahre 1859 (Berlin s.a.), pp. 32ss. 

" Dr. Ritter von Schäffer, Brasilien als unabhängiges Reich in historischer, mer-
cantilistischer und politischer Beziehung (Altona 1824), p. 15. 

No nosso livro sobre Schaeffer e no nosso estudo suplementar, ambos jä men-
cionados, defendemos este das muitas calünias de que foi alvo na titeratura de lin-
gua alemä. Um destes caluniadores e o ministro plenipotenciärio sui'?o J.J. von 
Tschudi que o ataca por ter enganado o pastor Sauerbronn e seus companheiros, pro-
metendo-lhes terras em Leopoldina e Frankental e enviando-os para a regiäo esteril 
do Nova Friburgo. Ora, nos "Novos traQos para a imagem do Dr. von Schaeffer", 
pp. 318ss. e anotatäo 77, demonstramos que Schaeffer e Cretzschmar queriam, de fato, 
que OS emigrantes'fossem para o Sul da Bahia; o governo imperial entendeu, por6m, 
ser melhor enviä-los para Nova Friburgo, näo cumprindo as promessas de Schaeffer. 
Tschudi (Reisen IH, p. 197) alega levianamente que num contrato especial fora pro-
metido ao pastor Sauerbronn o ordenado de 2000 florins renanos, importin-
cia que recebera na Alemanha. Baseia-se ele num contrato que traduziu do portu-
gues para o alemäo e que Schaeffer pretensamente teria assinado em 12 de maio 
de 1821, isto e numa epoca em que este se encontrava no Brasil; alega, aliäs, o prö-
prio Tschudi, algumas päginas antes, que o dito major fora enviado somente em 
182.̂  ä Alemanha, afirmagäo que näo corresponde aos fatos, pois Schaeffer seguiu 
em fins de agosto de 1822 para a Europa. Acresce mais que, ao contrario do que 
afirma Tschudi, Consta do artigo 7 do contrato por ele mesmo publicado que o pastor 
Sauerbronn receberia o ordenado de 2005000 anuais ou seja a mesma importäncia 
que entäo recebiam os pärocos catölicos, comprometendo-se os emigrantes de sua 
comuna, que todos assinaram o contrato, pagar-Ihe a diferen^a que houver entre 
os 2005000 e os 2000 florins. O pastor Sauerbronn, referindo-se sempre a um 
contrato que nunca apresentou, reclamou durante toda a sua vida aquela diferen^a 
do governo brasileiro com a alegatäo de que fora enganado por Schaeffer. O go-
verno imperial aumentou gonerosamente o seu ordenado para 600$000, pagando-lhe 
ainda, segundo o pröprio 'ßchudi (Reisen III, p. 202), em 1861 "a maior parte da 
[pretensa] quantia atrasada", ä qual, na verdade, nenhum direito Ihe assistia. Aliäs, 
enviando os imigrantes vindos com o pastor Sauerbronn para Nova Friburgo, 
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religiosa a emigrar para a Bahia, projeto que conseguira realizar com o 
apoio de Schaeffer em 1823/24. Mas quando esta leva, que partiu com 
o "Argus" de Amesterdä, chegou ao Rio, o governo entendeu, que devia 
enviar esta gente. para a malograda colönia de Nova Friburgo, onde rece-
beriam gratuitameme pequenas propriedades, e näo para o Sul da Bahia, 
onde se teriam tornado numa especie de meeiros. T^chudi^^, no entanto, 
acusa Cretzschmar e Schaeffer de logro prepositado, pois em vez de enviar 
OS colonos para as terras ferteis do Perui'pe, teriam-nos enviado para as 
terras estereis de Nova Friburgo. De documentos que compilamos^^ re-
sulta, porem, inequivocamente que a inten?äo de ambos tinha sido de fato 
que OS emigrantes fossem fixados nas colonias Leopoldina e Frankental. 

De acordo com o contrato publicado por T^chudi os colonos no Sul da 
Bahia teriam recebido por fami'lia 200 jeiras renanas (cerca de 50 ha) de 
terra, obrigando-se eles, por6m, a näo deixar nos dois primeiros anos a 
colönia e a fornecer durante dez anos a sua safra, com exclusäo dos produ-
tos alimentäres, portanto o cafe, a cana de a^ucar, o algodäo, tabaco, 
milho, arroz etc., äs fäbricas dos empresärios para lä ser beneficiada e pre-
parada para a exportacäo, entregando eles em pagamento deste tratamen-
to e das terras recebidas a metade dos produtos. Alem das terras recebe-
riam, aliäs, dos empresärios, no come^o, casas e outros edifi'cios, semen-
tes, mudas, alimentos e animais dom^sticos a devolver in natura apös 
quatro anos. As pastagens seriam comuns e os colonos teriam para 
sempre o direito ä cafa e poderiam cortar no distrito colonial a madeira 
de que precisassem. Os empresärios esperavam dos colonos ainda novas 
iniciativas como afirmam naquela carta ao ministro do Imperio: "Estes 
novos colonos seräo ao mesmo tempo agricultores e arti'fices e aceitaräo 
indios jovens como aprendizes para espalhar a täo desejada indüstria que 
falta aqui completamente!' 

Quanto ä organizagäo interna e o primeiro desenvolvimento das duas 
colonias pouco sabemos. Schaeffer vangloria-se no sftio mencionado do 
seu livro queas rogas foram preparadas sem ajuda de escravos pelos indios 
selvagens, os Patachos e Machacaris, que ate hä pouco tinham impelido 

o governo imperial entendeu provavelmente defender os Interesses dos imigrantes, tor-
nando-os assim proprietärios livres, enquanto que em Leopoldina-Frankental pe te-
riam tornado durante 10 anos numa especie de meeiros, isto e presos a um sistema se-
melhante äquele que, posteriormente, tanto deu que falar, prejudicando o Brasil como 
pais de imigrapäo, sistema, aliäs, condenado com grande veemSncia pelo pröprio 
Tschudi. 

" Tschudi, Reisen III, pp. 195ss. 
Oberacker, "Novos trafos", p. 319. 
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toda a cultura nesta banda e ate ameagados os habitantes de Vila Vi?osa 
e Caravelas, de maneira que houve, provavelmente em Säo Jose, perma-
nentemente um destacamento militar. Os i'ndios satisfaziam-se com o pa-
gamento da derrubada da mata, com algumas ninharias e akool. Quando 
Schaeffer, am 1824, publicava o seu livro, em Frankental ja havia 16.000 
pes de cafe, produzindo-se ainda os alimentos necessärios. E e com certo 
orgulho que Schaeffer escreve: "Assim fei instalado Frankental sem que 
uma gota de suor ou a lägrima de um escravo tivesse caido no meu 
c h ä o " " . 

E, pois, provävel que o come?o de Leopoldina tenha sido igual ao de 
Frankental. No documento guardado pelo Itamarati os assinantes afirmam 
que eram "colectivement propriäaires"; parece, no entanto, que as plan-
ta9Öes desde o im'cio eram distintas e separadas. Quem nos dä as primeiras 
noti'cias sobre o desenvolvimento de Leopoldina e Schaeffer que, em 1821, 
visitou a colonia, onde encontrou (al6m de Freyreiss) quatro familias, 
afirmando, porem, somente que ela se estava desenvolvendo bem, pois jä 
havia plantapöes de cafe e de plantas alimenticias que, no entanto, ainda 
näo bastavam para abastecer os imigrantes. Ao mesmo tempo, em 12 de 
outubro de 1821, Freyreiss dirigia ä sua "cordialmente amada irmä" uma 
carta'^, em que se manifestava täo otimista sobre o futuro da colönia 
que alem de ter convidado o irmäo para se estabelecer em Leopoldina, 
pensava ate em solicitar a irmä para que se mudasse da cidade de Franc-
fort s.M. para os sertöes de Peruipe. 

Os primeiros dados exatos sobre Leopoldina fornece-os a carta men-
cionada dos meados de 1824, onde os assinantes afirmam que jä existiam 
50.000 p6s de caf6, dos quais a ter^a parte jä tinha dado uma primeira 
safra. Holtermann escreve em sua carta de fins de 1825: "Na plantacäo 
o cafe e o produto principal; jä existem 60.000 pes que däo frutos, e anual-
mente 6 derrubada mais mata virgem para plantar!' Weech^' que publi-
cou a sua obra em 1828, referindo-se, portanto, a uma epoca anterior, 
anota que se tratava em Leopoldina de "agricultores inteligentes, ativos 
e probos que jä come^am a alegrar-se de certa riqueza; alguns säo 
proprietärios de importantes plantaföes de cafe, que se desenvolvem de 
uma maneira estupenda. A exporta^äo de farinha de mandioca, tapioca 
e milho 6 importante". Nenhuma destas testemunhas menciona a existen-

" Schäffer, Brasilien, p. 15. 
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg. 
Weech, Brasiliens gegenwärtiger Zustand, pp. 224s. 
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cia de escravos, apesar de a maioria dos cronistas e historiadores admitir 
a existencia de escravos logo no ini'cio da colonizagäo ou "ja bem cedo". 
Quer nos parecer, no entanto, que o parcelamento da concessäo coletiva 
e a introdugäo de escravos so come(;ou apös a morte prematura de Freyreiss 
que ocorreu etn 1 ° de abril de 1825 em sua plantafäo de Wilhelmshöhe. 
Pouco mais tarde, conseqüentemente, apesar de Freyreiss ainda ter tido 
um sucessor, tambem deve ter desaparecido a adtninistra^äo coletiva. 
Weech ja da a entender que näo existia mais propriedade comum. 

Em todo o caso ja tinham vencido as primeiras dificuldades, quando 
mudaram o sistema primitive. Em sua carta de 30 de junho de 1824 os 
concessionärios, no entanto, tem ainda projetos de diversificafäo das cul-
turas e ramos de indüstria na medida em que se Ihes aumentassem os 
meios. Falam na introdufäo de gado de ra(;a holandesa e suiga e na criagäo 
de "belas ra?as de cavalos", assim como no cultivo de vinho e trigo e no 
do que a sua experiencia, o solo e o clima Ihes permitissem. Quais teriam 
sido os motivos da alterafäo completa do seu primitivo sistema de coloni-
zagäo? 

A INTRODU9ÄO DO SISTEMA D O FAZENDEIRISMO CASEIRO 

Havia, com certeza, värios motivos. Näo fora possivel o sistema descri-
to de meeiros, jä que näo vinham os colonos esperados. Outro motivo 
consistia na atitude dos seus vizinhos brancos em Vi<;osa, Caravelas e 
arredores que desprezavam os imigrantes por cultivarem o chäo com as 
pröprias mäos, atitude que näo foi acertadamente interpretada pelos agri-
cultores estrangeiros e descrita da seguinte maneira na carta ao ministro 
do Imp^rio, de quem solicitavam protegesse 

"d'une mani^re plus efficace notre colonie naissante contre las sourdes me-
nees de personnes mal intentiones et sottement jalouses de sa prosperite 
croissante: que d'un mot, cn notre faveur, adresse a l'ouvidorde la Comarca 
de Porto Seguro, V"' Ex ." peut couper le mal par sas racins, et nous 
supplions tres instamment V " Ex. de bien vouloir donner a cet egard les 
ordres necessaires a Touvidor, afin qu'il nous fasse ^galmente protege par 
la justice de Villa Vigosa", 

para fazer desaparecer "jusqu'aux moindres ces mefiances et petites ja-
lousies". Alegam ainda os autores da carta em questäo que acreditavam me-
recer tanto mais a prote?äo do governo que, em conseqüencia do decreto-Iei 
de 16 de margo de 1820, se tinham tornado portugueses (s/c!) por adogäo. 
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O fato de agricultores e imigrantes cobrarem änimo para escrever uma 
carta e dirigir-se ao primeiro ministro do pais demonstra que as "sourdes 
menees" de certas pessoas de Vila Vigosa os devem ter incomodado bas-
tante, jä que näo havia motivo material ou financeiro e sim somente as 
importuna?öes mal definidas que os levaram a dirigir-se ao ministro do 
Impörio, que alguns dos assinantes da carta haviam conhecido e com 
quem haviam falado em Salvador, louvando "la manifere affable et plein 
de bonte avec la quelle V '" Ex.** a coutume d'acceuillez les estrangers", 
üteis ao Pai's. 

Da xenofobia dos brasileiros da epoca, heranga dos portugueses ainda 
muito viva, queixam-se muitos dos viajantes e escritores coevos assim co-
mo os colonos de Nova Friburgc e Säo Leopoldo. Mas quais teriam sido 
mais concretamente as "sourdes menees" que tanto incomodavam os agri-
cultores äs margens do Peruipe? Abrantes''^ cita em sua Memöria uma 
carta do cönsul SU190 Augusto Decosterd do ano 1843, mas que entäo jä 
vivia 20 anos na Bahia e quigä se referisse precisamente ä colönia Leopol-
dina. Diz ele que os imigrantes que no Brasil "conseguem alguma coisa 
ä for?a de atividade e de trabalho, devem recear-sc de ser compelidos por 
violencia, e constrangidos por contestafäo, a perder a sua propriedade"; 
parece ter sido exatamente isto o que os agricultores perto de Nova Vigosa 
receavam. 

O cönsul Decosterd especifica, no entanto, mais pormenorizadamente 
o seu pensamento, acrescentando que todo o estrangeiro que näo se su-
jeita ä crenpa generalizada "de que o trabalho manual, sobretudo o do 
solo, 6 humilhante", exprimida tanto pelo branco como pelo liberto e mes-
mo pelo escravo, e considerado "de inferior condigäo". "Muitas vezes tive 
ocasiäo de ver estrangeiros, que se punham acima deste prejuizo sofrerem 
mortifica?Öes e injürias, e ficarem sempre privados daquela considera<;äo, 
ä que na Europa cada indivfduo tem di^eito"'*^ Este preconceito era täo 
forte no Pai's que o governo imperial cuidava de organizar vastas colönias, 
recomendadas, alias, por Decosterd, em que a lingua e a etnia diferentes 
protegiam os imigrantes contra tais mortificagoes e injürias. 

Supomos assim que al6m de o governo näo enviär colonos para o Sul 
da Bahia, foi essa pressäo moral e esse desprezo pelo ambiente o motivo 
por que, logo apös a morte de Freyreiss, os agricultores de Leopoldina-

Visconde de Abrantes, Memöria sobre meios de promover a cotonizagäo (Berlim 
1846), p. 46. 

Abrantes, Memöria, pp. 48s. 
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Frankental abandonaram a ideia de trabalhar as suas terras com as 
pröprias mäos e aplicar o sistema do fazendeirismo caseiro. Parcelaram 
a concessäo em propriedades individuais, isto em fazendas de extensäo 
relativamente modesta, e passaram a aproveitar-se da faina de escravos, 
entäo ainda a pre?os acessiveis, aumentando sucessivamente o seu nüme-
ro conforme aos seus meios financeiros. Afirma Tschudi''^ que at6 o 
pröprio Schaeffer, täo contrario äquele sistema, tinha que conformar-se, 
enviando ao seu söcio Henning 30 escravos; talvez os seus "colonos"; 
tenham tido abandonado Frankental pelos motivos alegados, querendo 
tornar-se fazendeiros independentes. Infelizmente näo e possi'vel precisar 
o ano, em que os imigrantes adotaram este sistema portugues ou brasi-
leiro; em todo o caso, as testemunhas citadas, assim como a carta de me-
ados de 1824 parecem deixar entrever que tal aconteceu somente apös a 
morte de Freyreiss (1825), fato que anulava toda a esperanga da remessa 
de colonos meeiros por parte do Dr. Cretzschmar. O neste campo pouco 
fidedigno Tölsner"" afirma, no entanto, que logo no comefo ja foram 
aproveitados alguns escravos para a derrubada da mata, enquanto que 
H a n d e l m a n n e outros alegam que os agricultores do Peruipe come^a-
ram "ja bem cedo" a usar escravos. 

Visto que os imigrantes passavam a apoiar-se na mäo de obra escrava, 
näo podiam reinvindicar os privilegios de que usufrui'am os imigrantes que 
se fixavam durante os anos 20 do seculo 19 nas colonias estatais, baseadas 
na pequena propriedade e no trabalho do pröprio dono e no de sua fami-
lia. Estas colönias gozavam, nos primeiros anos, de uma certa autonomia 
administrativa e da prote^äo do governo, o que era de grande importän-
cia, como resulta da carta dos habitantes de Leopoldina ao ministro do 
Imperio em meados de 1824 e na qual imploram precisamente que Ihes 
fosse concedido o apoio moral por parte do governo. Ao conträrio do que 
acontecia em Leopoldina-Frankental naquelas colonias imperiais havia 
um director nomeado e pago pelo governo e que Ihes atribuia logo no co-
meco gratuitamente os lotes com os limites fixados, as sementes, mudas, 
animais domesticos, ferramentas, etc. Estes imigrantes, chamados colo-
nos, tinham ainda direito ao transporte ate ä colönia, ao alojamento e ä 
alimenta<;äo ate ä distribuipäo das terras, e, nos primeiros dois anos, rece-
biam subsi'dios em dinheiro. Enfim o governo tomava a seu.cargo a cons-

TSchudi, Reisen II, p. 199. 
Tölsner, Die Colonie, p. 3. 
Heinrich Handelmann, Geschichte von Brasilien (Berlin 1860), p. 431. 
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trugäo dos caminhos, apoiava financeiramente os pastores, instalando es-
colas ou subvencionando os professores. O ünico privilegio de que ambos 
OS tipos de coloniza^äo usufruiam em comum era a isengäo dos imigran-
tes de todos os impostos nos primeiros dez anos. Sendo assim, os planta-
dores de Leopoldina-Frankental podiam contar exclusivamente com os re-
cursos que traziam da Europa, ou com aqueles que as safras Ihes auferis-
sem. 

O DESENVOLVIMENTO E O PROGRESSO DA COLÖNIA 

O pröximo documento que possui'mos referente ä Leopoldina e o do 
conselheiro Albino Barbosa de Oliveira"*^ que a visitou, acompanhado 
do brigadeiro Jos6 de Sä Bittencourt, em 1838, isto e 20 anos apös a vinda 
dos fundadores. Diz ele somente que Bittencourt "muito apreciou [a co-
lonia] por ser lavrador". Dai podemos concluir que a colonia tinha evo-
luido tanto que era considerada modelo exemplar, sobretudo quanto ä 
cultura do cafe. Handelmann''® da para o ano de 1851 43 plantagöes, isto 
e fazendas de cafe, com 133 habitantes livres (brancos, com certeza) e 1243 
escravos. Tölsner"*', apesar de ter vivido durante 27 anos na colönia, dis-
pöe somente de dados arredondados e, talvez, quanto aos habitantes, de 
dados exagerados. Diz ele que em 1858 havia 40 fazendas, em que viviam 
200 brancos "na maioria alemäes e sui'fos", mas tambem "alguns france-
ses e brasileiros"; estes brancos eram donos de cerca de 2000 escravos pre-
tos, quase todos ja nascidos na pröpria colönia. 

Alem do cafe cultivavam, segunda Tölsner, o mango, a jaqueira, a ba-
nana, a laranja, o abacaxi, a cana de agücar, o algodäo, o tabaco, milho, 
mandioca e "diversos legumes". Todos esses produtos serviam de prefe-
rencia para o consumo pröprio dos donos e dos seus escravos. Mas mesmo 
assim havia, como sabemos de Av6-Lallemant^°, falta de mantimentos, 
principalmente quanto ao arroz, ä farinha de mandioca e ao feijäo; a car-
ne verde foi substituida pela carne seca e por aves domesticas. A riqueza 
da colonia provinha quase que exclusivamente da exportagäo de caf6 e de 

Albino Jose Barbosa de Oliveira, Memörias de um Magistrado do Imperio. Revis-
tas e anotadas por Americo Jacobina Lacombe. Brasiliana, vol. 231 (S. Paulo 1943), p. 140. 

"" Handelmann, Geschichte, p. 431. 
"" Tölsner, Die Colonie, pp. 3ss. 

Roberto Ave-Lallemant, Reise durch Nordbrasilien im Jahre 1859 (Leipzig 1860), 
p. 181. 
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madeira de lei, ou de constru^äo. Havia, 40 anos apös a funda?äo da colo-
nia, 12 serrarias movidas k ägua e outras (ao que parece duas) em constru-
cäo. O produto principal da colönia era, no entanto, o catt, logo apös 
OS imigrantes terem elaborado o seu pröprio sistema da cultura e da safra, 
que consistia num trato especial da planta e, de preferencia, na cuidadosa 
colheita manual do fruto. Em 1858 exportavam-se 100.000 arrobas, isto 
e cerca de 1.500.000 kg, que entäo jä granjeara ötima fama no mercado 
europeu, sendo considerado o melhor caf6 brasileiro. O caf6 apös o seu 
beneficiamento era armazenado em Säe Jos6, donde o transportavam 
dois vapores contratados, que af atracavam mensalmente, em parte para 
o Rio de Janeiro e em parte para Salvador. Na Europa este cafe, apesar 
de ser cultivado exclusivamente na colönia Leopoldina, era conhecido co-
mo cafe de Caraveias, sendo vendido "muitas vezes devido ä sua qualida-
de [superior] sob outra denominagäo famosa ou usado para melhorar 
qualidades i n f e r i o r e s " F o i o cafe de Caraveias, sem düvida, devido ä 
sua qualidade o pioneiro da posterior colocafäo em massa do caf6 brasi-
leiro no mercado da Europa. 

O FLORESCIMENTO DA COLÖNIA LEOPOLDINA 

O parcelamento das duas concessöes originärias e a introdu^äo do brafo 
escravo foram sem düvida o fundamento do florescimento da colönia Leo-
poldina-Frankental. Tbdo indica que as fazendas variavam muito quanto 
ao seu tamanho e nümero de escravos. Em 1858 existiam, segundo Töls-
ner, ainda grandes reservas de matas virgens, jä que o caf6 precisava, como 
frisam os donos de Leopoldina em sua carta de 1824, de muito menos es-
pa^o do que, por exemplo, a mandioca que al6m disso esgotava rapida-
mente o solo. Quando Ave-Lallemant^^ visitava, em 1859, a colönia, fala 
somente de uma safra total de 80.000 arrobas, no valor de dois milhöes 
de francos sui'90s; calculava ele entäo o nümero das fazendas, entre gran-
des e pequenas, de 40 a 50 unidades que se estendiam aos dois lados do 
Perui'pe. Os seus nomes, diz ele, lembravam muitas vezes a terra de origem 
ou o apelido do seu dono; havia denominagöes como Germänia, Melusi-
na, Helvecia, Wilhelmsee, Karlsruhe, Grütly, etc. Existiam dois "parti-
dos" na colönia que se reuniram em torno de dois dos maiores e mais pres-

Tölsner, Die Colonie, p. 4. 
" Avö-Lallemant, Reise, p. 180, 
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tigiados fazendeiros que eram Luis Maulas (ou Maulaz) e Joäo Flach, am-
bos suigos. 

Anos mais tarde, entre 1866 e 1869, o ministro plenipotenciärio suico 
J,J. von "ßchudi visitou tamb^m Leopoldina, sendo höspede na fazenda 
Sapucaiera do seu conterräneo Luis Maulaz. Tkmbem ele descreve a colö-
nia como florescente, considerando o motor deste estado o trabalho escra-
vo. A mesma opiniäo defende Vicente Viana^' que muito mais tarde (em 
1888) se manifestou sobre Leopoldina; diz ele que "talvez fosse esta cir-
cunstäncia [isto e de ela recorrer ä faina do escravo] que fez com que ela 
pudesse desenvolver-se, porque naquela zona, particularmente no litoral, 
näo hä condiföes favoräveis ä coloniza^äo europäa". Tschudi confirma 
que muitos agricultores em Leopoldina tinham comegado modestamente, 
ou ate pobres, mas sempre que possuiam algum dinheiro compravam no-
vos escravos, entäo ainda de pregos "muito baixos"; e como os escravos 
foram bem tratados, podendo constituir familias reguläres, multiplica-
ram-se celeremente. O nümero dos brancos, no entanto, continuava quase 
estacionärio, ignorando-se o nümero dos que imigraram no decorrer dos 
diversos anos. Tudo parece indicar que os habitantes devido äs reservas 
limitadas de mala virgem näo estavam interessados em atrair novos 
imigrantes. 

Tschudi''' e o ünico de todos os cronistas, a louvar a animada vida so-
cial que, apesar das dificuldades de comunicacäo, se teria desenvolvida 
na colönia sem, no entanto, mencionar pormenores. Mas ao mesmo tem-
po fala das "rixas, intrigas e hostilidades serias" que a perturbavam. Tu-
do, no entanto, faz crer que näo existiam sociedades recreativas e sociais 
e, com certeza, näo havia comunidades religiosas e, ao que parece, nem 
escolares, fato que muito estranha, dada a abastan^a em que viviam os 
agricultores, o que se explique talvez pela diversidade etnico-cultural e 
provavelmente religiosa do elemento imigratörio. Em todas as colönias, 
baseadas na pequena propriedade agn'cola e na mäo de obra do proprietä-
rio e de sua fami'lia no Sul do Pafs tais organizai;öes eram, no entanto, 
a coisa mais natural. Näo havia colonia sem igreja ou casa de ora?äo, es-
colas e sociedades recreativas, culturais ou ate de auxilio mütuo, como 

" Francisco Vicente Viana, Memoria sobre o Estado da Bahia, feira por ordern do 
Ex."" Sr. Dr. Joaquim Manuel Rodrigues Lima, governador do Estado da Bahia, pe-
lo Direior do Archivo pelo amanuense da mesma Repartifäo Jose Carlos Ferreira 
(Bahia 1893), p. 181. 

» -ftchudi, Reisen IV, p. 367. 
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as sociedades de canto, de ginästica, de tiro ao alvo ou de cooperativas 
etc. as quais se encontravam ate nas colönias menos favorecidas. Mas mes-
mo assim Leopoldina era täo importante que a pequena Suifa manteve 
de 1860 a 95 uma agencia consular e posteriormente um vice-consulado 
apesar de es fazendeiros suigos constituirem per certo a minoria na colö-
nia. 

UMA FAZENDA MODELO 

Uma ideia mais nitida da situacäo economica dos agricultores mais 
abastados de Leopoldina e da vida diäria nas fazendas nos proporciona 
0 inventärio da Fazenda Nova Helvecia de Joäo Flach", filho de Joäo 
Martinho Flach, situada na zona que no comefo fazia parte da concessäo 
de Schaeffer, Flach e Henning. Joäo Flach, nascido no Rio, que com 15 
anos foi ä Sui9a, onde estudara agricultura no famoso Institute Fellenberg 
em Hofwil, casando-se depois com Ida Gerwer. Apös a sua morte, ocorri-
da em 1868, o juiz de Caravelas, Dr. Lacerda, fez na presen^a do cönsul 
suipo J.M. Voegelin o inventärio'^, sendo es pre^os fixados de acordo 
com as avaliagöes de dois plantadores da colönia. 

O falecido Joäo Flach, um dos maiores plantadores de Leopoldina, 
possufa quatro terrenos plantados com p6s de cafe: Helvecia de 1500 x 
1500 bra9as,.Kaya de 400 x 1500 bragas, Samambaia de 150 x 1500 bra?as 
e St. Pres de 100 x 1500 bragas, isto e no total 3.225.000 bra?as quadradas 
ou sejacerca de 146,5 ha, o que quer dizer que os agricultores de Leopoldi-
na näo eram latifundiärios no sentido brasileiro e que a sua riqueza pro-
vinha do proveito racional de suas terras e do tratamento especial da cultu-

" Joäo Flach nasceu em 4-3-1818 no Rio de Janeiro como filho prinupcial de Joäo 
Martinho Flach e da a^oriana Catarina Euzebia da iihalbrceira, a quem Flach prome-
tera o casamento. A mulher, no entanto, assim alega o noivo, abandonou-o clandesti-
namente, deixando o filho com ele. Flach legitimou este filho, deixando-o estudar de 
1833 em diante na Sui;a e organizando-lhe a fazenda Helvecia. Joäo (Johannes) Flach 
adqueriu, em 1842, a cidadania sui?a e casou, em 1857, com Ida Gerwer (1837-85) 
de Berna, assumindo, talvez, somente apös a morte do pai (1855) a administrafäo da 
fazenda, da qual cuidava ate entäo o progenitor, Joäo Flach faleceu em 12-2-1868 na 
colönia Leopoldina-Fränkental, voltando a esposa apös a sua morte, com os seus cinco 
filhos menores, para a terra natal, alugando a fazenda ou deixando-a sob os cuidados 
de um administrador, pois Consta que ela, em 1874, viajou sem os filhos outra vez para 
o Brasil com a intenfäo de vend6-Ia (Dados do Stadtarchiv Schaffhausen). 

Conservado no Bundesarghiv em Berna sob a designafäo 2200, Bahia I, Proto-
kolle des Vizekonsulats Leopoldina 1862-94, pp. 38-41. 
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ra do cafe assim como da safra. Pois nos quatro terrenos havia no total 
402.000 p6s de cafe de idade de um a onze anos, alem de uma derruba 
para a plantagäo de 60.000 mudas e de uma plantacäo de 3500 alqueires 
de mandioca. 

No primeiro terreno, isto e na pröpria fazenda Helvecia, ou seja o terre-
no principal, existiam em 1868 duas moradias cobertas de telhas e com 
paredes de tijolos, abfangende a segunda, cozinha, farmäcia, armazem 
e dois quartos; havia ainda uma moradia "mais modesta" para escravos 
com 38 quartos, outra tambem coberta de telhas e com paredes de tijolos 
que servia de armazem. Finaimente havia duas casas da mesma constru-
(jäo ("poulotier"), servindo uma de estrebaria, duas casinhas cobertas de 
telhas para o jogo de boläo, duas barracas velhas com comedouro fecha-
do, duas barracas velhas para as canoas, outra para as carruagens, um en-
genho de agücar, coberto de telhas o com paredes de tijolos, abrangendo 
uma serraria, ferraria, cozinha para fabricar farinha (de mandioca), tan-
ques para lavar caf6, aparelho de descasque de cafe, ventilador, mäquina 
e prensa para algodäo, depösito para täbuas, etc.; outra casa com 63 gave-
tas (5ic!) e depösito; um terreiro pavimentado de 30.000 tijolos para secar 
cafe. 

Joäo Flach fora dono de 151 escravos, sendo a grande maioria crioulos, 
isto e negros nascidos no Brasil, e 79 de sexo masculino; do total 19 eram 
doentes ou aleijados. Das 72 escravas nove tinham um filho, ainda pe-
queno. Entre os animais domisticos contavam-se 31 bois de tra?äo , 17 
bois novos, 13 vacas novas, 53 vacas, 19 vitelos, 1 touro, "certo nümero" 
de porcos, 30 ovelhas, 3 cavalos e 3 mulas. Em seguida säo enumerados 
todos os möveis, ferramentas, principalmente as da ferraria e carpintaria, 
os utensi'lios e as reservas de fazenda para os vestidos dos escravos ou para 
o feitio dos sacos (para o cafe), as carruagens, canoas, medicamentos, tä-
buas, etc. Havia ainda 4000 alqueires de cafe lavado e seco no armazem. 

O valor dos diversos itens do inventärio era o seguinte: os imöveis, entre 
OS quais se encontravam alem dos terrenos e pr6dios os cafezais, monta-
vam em 65:385.000 milreis, o cafe armazenado em 23:250.000; os escravos 
em 75:450.000, os animais em 4:159.(XX), as mobüias e as "ferramentas" 
em 8:805.000 milreis. A estes valores, no total de 177.049 contos de reis 
acresciam ainda os bens que foram entregues ao cuidado de Flach por pes-
soas estranhas e mais as apölices e contas correntes no total de 168:092.689 
milreis, ultrapassando o total das ativas 345 contos, importäncia da qual 
se devem descontar as passivas que montavam em 11:599.636 milreis de 
maneira que o falecido Joäo Flach deixava aos seus herdeiros bens no va-
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lor de 333:542$052 milreis, ou seja um milhäo de francos sui'cos, impor-
täncia fabulosa para a epoca e sobretudo para um agricultor. Flach tinha 
sido, sem düvida, um dos mais abastados fazendeiros de Leopoldina, mas 
mesmo que a sua fazenda näo fosse ti'pica, por näo se encontrar entre as 
medias, o reiance sobre o seu inventärio da uma ideia sobre a abastanga 
em que viviam os plantadores durante o tempo em que a colönia florescia 
e que se estendia ate fins do seculo 19. Wappäus^^ afirma, aliäs, que ha-
via diversas fazendas do tamanho da de Flach ou ainda maiores com 200 
ou 300 escravos sem que mencionasse, no entanto, a sua fönte. 

O desenvolvimento econömico da colönia Leopoldina-Frankental es-
tagnou depois de alcan?ar o seu apogeu; em todo o caso näo encontramos 
dados referentes ä exporta?äo de cafe que passassem as 100.000 arrobas 
(ou 1.600.000 kg), mencionadas por Tölsner em 1858, por Tschudi nos 
anos de 60, e repetidos por Wappäus em 1871, e os quais possuiam um 
valor de meio milhäo de Reichstaler. Ja mencionamos que ficamos com 
a impressäo de que os fazendeiros näo estavam interessados na vinda de 
novos imigrantes e no estabelecimento de novos plantadores devido ä limi-
tagäo das terras cultiväveis. Outros cronistas, no entanto, como tambem 
ja foi dito, däo como causa da paralisafäo o clima pretensamente insa-
lubre. 

Apesar da estagna^äo da exportagäo, a colönia Leopoldina florescia e 
seus habitantes tornavam-se abastados, ou ate ricos, situa?äo esta que 
continuou ate ä aboligäo da escravatura pela assim chamada Lei Aurea 
de 13 de maio de 1888. Poucos dias antes desta data fatal para tantos fa-
zendeiros no Brasil, pois näo havia indenizafäo para os escravos libertos, 
o inspetor de terras Dioni'sio Gon^alves Martins, em 20 de abril de 1888, 
citado por Francisco Vicente Viana^^, afirmava que Leopoldina funda-
da, "por sui'gos e alemäes ativos e econömicos", florescia enquanto que 
encontravam escravos baratos; "embora fosse o terreno de medi'ocre uber-
dade, o resultado auferido compensava quaisquer esforgos". Parece, po-
rem, que alem da aboli?äo da escravatura havia outro fator que contribuia 
para a decad§ncia, o esgotamento do solo, ja profetizado por Tschudi^', 
ou a fertilidade modesta da terra. Pois, Gongalves Martins acrescenta que 
ja antes da aboli^äo, mas ja sendo esta previsivel, se davam "repetidos 
casos de mudanga de residencia em demanda do rio Jeribocas-

" Wappäus, Handbuch, p. 1710. 
Viana, Memoria, p. 201. 

" Tschudi. Reisen IV, p. 368. 
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SU, ou do Prado (mais ao Norte), incontestavelmente mais fertil do que 
o Peruipe"'^. Segundo o Dr. Viana encontravam-se 40 km acima do Por-
to do Prado no Brafo Norte terras superiores e que foi para lä "que se 
transportavam os colonos de Leopoldina"®'. Parece, portanto, que as 
terras nas margens do Perui'pe come^avam a esgotar-se e que terras mais 
ferteis atrai'am os agricultores. No entanto, näo resta düvida de que a abo-
li(?äo foi a causa principal do golpe fatal ä colönia; pois os escravos eram 
o fundamento da agricultura em Leopoldina e deles näo havia falta ate 
1888, ja que se procriavam entre si, como ja foi dito. Entre os 151 escravos 
de Joäo Flach, em 1868, havia somente 38 designados por africanos, o 
resto eram crioulos. Tölsner®^, ja em 1858, anotou que os cativos 
"tinham quase todos nascido e sido criados na colonia, o que se devia 
exclusivamente ao tratamento humanitärio de que eram alvo e que Ihes 
permitia viver em familias reguläres. Todos säo batizados, educados como 
cristäos e bem mantidos. A maioria dos meninos e permitido aprender 
um ofi'cio, as meninas säo ensinadas em todos os trabalhos femini-
n e s " " . 

Provavelmente foi precisamente o fato de os africanos terem aprendido 
uma profissäo que os seduziu a abandonar, apös a sua libertafäo, os seus 
antigos donos e Leopoldina em procura de uma vida melhor nas cidades, 
de maneira que desde logo se verificou uma grande falta de bragos. Ja 
que a fertilidade dos solos äs margens do Peruipe näo passava de uma 
uberdade media, as safras näo compensavam os salärios, a que os antigos 
cativos agora tinham jus. Parte dos fazendeiros parcelava as suas 
propriedades, vendendo-as a prestapäo aos seus antigos escravos que, por 
falta das diretrizes acostumadas, tentavam cultivä-los em regime proprio 
sem grande resultado. No entanto, a maioria dos brancos, assim como os 
libertos abandonaram simplesmente a colönia. Em 1923 Wilhelm Over-
beck®^ constatava que somente poucos descendentes dos antigos fazen-

^ Viana, Memöria, p. 198. 
'' Ibd., p. 201. 
" Tölsner, Die Colonie, p. 3. 
" Wilhelm Overbeck afirma na sua obra Fünfzig Jahre Deutscher Verein Germa-

nia und Deutschtum in Bahia. Festschrift zum 50jährigen Gründungstage der Germa-
nia, 13.4.1923) (Berlin 1923), que - ao contrdrio do que acontecia nas fazcndas dos 
portugueses e seus descendentes - em Leopoldina näo havia mestifos, o que quer dizer 
que os habitantes brancos respeitavam e näo abusavan das mulheres de origem africa-
na. Segundo Francisco de Vasconcelos os descendentes dos poucos brancos rennanes-
centes misturaram-se com a popula^äo cabocla. 

" Ibd., p. 42. 
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deiros ainda se encontravam em Leopoldina e que "os pretos desmantela-
vam as lindas casas [dos antigos fazendeiros], aproveitando o material pa-
ra moradias a seu gosto. A decadSncia no sentido cultural 6 completa". 

A nossa exposigäo prova que, ao contl-ärio de que se costumava admiiir 
ate agora, a colönia Leopoldina-Frankental existia pelo menos durante 70 
a 75 anos como estabelecimento econömico florescente; formava ela ain-
da 0 fundamento do progresso de Nova Vi?osa e, sobretudo, de Caravelas. 
Dissolveu-se somente pouco a pouco com o come?o do esgotamento do 
solo, dando-lhe a abolifäo da escravatura sem indeniza^äo o golpe fatal. 
Tal fato, que tambim 6 marcado pela extin^äo da representagao sui?a em 
1894 näo foi reconhecida ate a g o r a A afirmagäo de O. Quelle^®, aceita 
por todos OS outros escritores, que toda a colonizacäo "nas matas virgens 
de Bahia meridional tinha sido um fracasso" näo corresponde, portanto, 
aos fatos. 

" O Bundesarchiv da Suf^a em Berna guarda, como me comunicou, bastante ma-
terial sobre a colönia Leopoldina, convidando-me de consultä-lo in loco. No entanto, 
quando foi especialmente para vasculhä-lo ä Berna, impedirem-no, afirmando que o 
pr6dio se encontrava em reforma. O estudo destes documentos recomendo a quem 
queira escrever uma dissertafäo acerca da colönia. 

" Quelle, Das Deutschtum, p. 42. 
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