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O Senhor é Vice-Prefeito da cidade brasileira de Florianópolis com mais de 500 mil
habitantes. Esta cidade formou recentemente uma Comissão para comemorar os
200 anos do naturalista germano-brasileiro Fritz Müller, do qual o senhor é o presidente.
Qual o significado de Fritz Müller para Florianópolis?
Poucas pessoas sabem, mas Fritz Müller viveu pouco mais de uma década em Nossa Senhora
do Desterro (hoje Florianópolis) e aqui escreveu sua mais importante obra e seu único livro “Für
Darwin” (Para Darwin), entre 1856 e 1867. Aqui também produziu 35 artigos científicos, todos
publicados em revistas e periódicos da Alemanha e Inglaterra, e suas únicas poesias (12 no
total), tratando da natureza de Desterro.
Fritz Müller foi pioneiro ao testar em campo e no laboratório, com crustáceos marinhos do litoral
catarinense, a teoria evolutiva de Charles Darwin, contribuindo fortemente para a consolidação

desta matéria que é o pilar da biologia. Darwin, com quem ele se correspondeu por 17 anos,
apelidou-o de “Príncipe dos Observadores” da natureza.
Florianópolis foi seu campo de excursões científicas, onde capturou os elementos vivos para a
suas pesquisas. Nos primeiros meses, viveu na casa de um alemão amigo como hóspede, para
aprender o Português e se preparar para lecionar aulas (de matemática e História Natural) no
Liceu recém-criado na Província de Santa Catarina. Frequentou diariamente a Biblioteca Pública
para a leitura dos jornais e assim aprendeu de forma extraordinária a nossa língua pátria.
Neste período, sua família permaneceu na Colônia Blumenau, até o final de 1856, quando vêm
para Desterro e escolhem morar na Praia de Flora (hoje Beira Mar Norte na Ilha de Santa
Catarina. Ali, Fritz tinha contato diário com o mar e suas criaturas, o que lhe fazia recordar seus
estudos quando na Alemanha no Mar Báltico.
Esta é somente uma parte da trajetória que precisa ser contada e rememorada por quem mora e
visita Florianópolis, e o bicentenário de Fritz Müller é a ocasião perfeita para resgatarmos este
personagem da nossa história. Para tanto, formamos a Comissão Fritz Müller 200 anos, que
tenho a alegria de presidir e que reúne a Prefeitura de Florianópolis, a Câmara de Vereadores e
Agentes importantes da Cultura, não somente de Florianópolis, mas também de Blumenau.
Recentemente estivemos reunidos com o Prefeito daquela cidade, Mário Hildebrandt, que nos
recebeu muito bem e reforçou nossa intenção de estreitar laços entre o nosso município e a
Alemanha.

Sabemos que a cidade de Florianópolis está planejando criar um Estuário com o nome
Fritz Müller. Você pode nos dizer mais sobre isto?
Um estuário é um grande berço da vida marinha, que ali vem acasalar e procriar uma diversidade
de animais marinhos e proporcionar alimento para outras espécies, assim dando continuidade ao
ciclo de vida. Foi neste ambiente, formado pela Praia de Fora (Hoje Beira Mar Norte) e as bordas
do Manguezal do Itacorubi, que Fritz Müller iniciou e completou seus estudos sobre a evolução de
algumas espécies de crustáceos que culminaram com a sua mais importante obra e seu único
livro publicado “Für Darwin” (Para Darwin).

Com relação ao projeto de lei, posso informar que ele entrou em vigor em 24 de novembro, após
deliberação na Câmara de Vereadores e aprovação pelo executivo. Assim no futuro o estuário
passará a figurar no mapa oficial do Município, em todas as cartas oficiais do município, nas
Cartas Náuticas e demais documentos oficiais. A Prefeitura de Florianópolis ficará responsável
em realizar os estudos e projetos de mobiliário urbano e de contemplação ambiental natural da
área abrangente do Estuário Fritz Müller.
A área é delimitada pelas embocaduras dos Rios Itacorubi e do Sertão, pertencentes ao Parque
Municipal, Ponta do Goulart, Praia do Saco Grande, Ponta do Lessa, Ponta do Recife, Ponta do
Coral, parte da Baía Norte e a Praia de fora (Praia da Beira Mar Norte), com extensão total
estimada em 32 km².

Quais outras atividades estão planejadas em Florianópolis e nos arredores nos próximos
meses?
Em 31/03/2022 serão comemorados 200 anos de nascimento do nosso ilustre cientista, e acredito
que o resgate histórico de sua passagem por Desterro (Florianópolis), além de merecida
homenagem, poderá transformar o estuário Fritz Müller em ponto de atração de novos
pesquisadores e turistas. Além disso, prevemos atividades culturais e gastronômicas relacionadas
à sua história e à cultura alemã. Como exemplo, um festival gastronômico com crustáceos,
cervejas artesanais e sobremesas alemãs – ou um roteiro turístico que produza as excursões
científicas (caminhos), trilhados por Fritz Müller. Termos também o lançamento de um Livro (A
Biografia de Fritz Müller), pelo Geógrafo e Botânico Marcelo Vieira Nascimento e sua equipe, que
há anos vem pesquisando Fritz Müller e já reuniu centenas de informações a seu respeito e a
seus estudos - muitas delas inéditas.
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No mesmo mês de março vamos realizar uma sessão solene no Município de Florianópolis,
envolvendo a Prefeitura, Instituto Carl Hoepcke, Instituto Histórico de Santa Catarina, Academia
Catarinense de Letras, Câmara Municipal de Vereadores e Assembleia Legislativa de Santa
Catarina. Além disso, vamos criar e inaugurar o Arboreto Fritz Müller, junto ao Jardim Botânico de
Florianópolis. Neste espaço serão plantadas árvores da Mata Atlântica, que Fritz Müller estudou.
A Prefeitura de Florianópolis e a Comissão Municipal para as comemorações dos 200 anos de
Fritz Müller entendem que os seus 200 anos devem ser comemorados ao longo de 2022, por isso
estamos tratando 2022 como O Ano de Fritz Müller para o Município de Florianópolis.

A Comissão para as celebrações também inclui parceiros internacionais – entre eles o
Centro Comercial e Científico Brasil – Alemanha (WWZ-BD). O que você espera da
cooperação com a WWZ-BD e outros parceiros internacionais?
Esperamos que, por meio de Fritz Müller, possamos estreitar as relações entre nossos países.
Temos, especialmente em Santa Catarina, a presença viva da Cultura Alemã e acredito que
podemos ampliar nosso relacionamento também a parcerias e desenvolvimento de projetos
ligados à tecnologia, inovação e educação. É um intercâmbio que tem bons frutos a dar a partir
desse personagem tão querido para os dois países.

Prezado Senhor Vice-Prefeito, muito obrigado pela entrevista.

