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 Resquícios tchecos no mundo ibero-americano desde o passado até  

agora (trata-se sobre a América Latina e a Península Ibérica) 

 

Para muitos este pequeno país pode não representar muito no seu 

cotidiano quanto em relação à extensão dele com a América Latina e a 

Península Ibérica, más hoje em dia, esta provado que  esse povo 

esteve inserido na cultura geral da América 

Latina desde praticamente o seu 

descobrimento. Em vista das dimenções 

deste trabalho, falarei somente dos principais 

personagens tchecos na América Latina e 

Península Ibérica. Peço desculpas se estou 

deixando algum personagem famoso de fora, 

visto que ao começar meus trabalhos de 

pesquisa encontrei informações suficientes 

para encher varios livros e fui obrigado a 

selecionar os que desde meu ponto de vista influenciaram mais no 

decorrer e evolução do ´´Novo Mundo´´. 

Um continente 

A América Latina é um continente formado por 20 paises (e 8 

dependências) conta com uma população de 569 000 000 

habitantes distribuídos numa superfície de 21 069 501 km².  

Num frio dia de inverno, enquanto a neve caia lá fora fui obrigado a 

permanecer durante a noite na casa de meus avós. Depois da janta, 

meu avô resolveu contar-me sobre suas viagens pela América Latina.  

No começo nem prestei muita atenção, mas a quantidade de 

informações que me foram dadas tiveram o efeito de prender-me a 

narrativa.    “Faz muitos anos, fazendo uma 

pesquisa numa biblioteca, descobri que o Palácio 

do Presidente, na Cidade do México havia sido 

idealizado por um homem chamado Šimon 

Wolfgang Boruhradský (1650-1697), nascido em 

Polné (na Vysočině). Além disso, ainda 

idealizou inumeros desvios para os rios que 

Palacio do Presidente 
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passavam pela cidade, a qual sem eles ela estaria totalmente 

inundada”. 

                                                                                                                                                    

“Depois de descubrir este fato encontrei numa praça uma estátua de  

Tomáš G. Masaryk que além do monumento, conta com uma rua  e 

uma escola em Sahagún, cidade não muito longe da capital que levam 

seu nome ”. 

“ Em Veracruz encontrei uma escola chamada João Amos Comenio    

( grande pedagogo tcheco), onde nos uniformes de cada aluno se 

encontrava um retrato dele. Outro personagem bem conhecido por 

aquelas regiões é O Menino Jesus de Praga". 

“Mas quando chegou o primeiro tcheco a América Latina?”- perguntei 

bem interessado. 

“Os primeiros registros datam de 1529, quando Hans Trumpel 

desembarcou no Haiti e mais tarde em 1530 quando um grupo de 

mineiros da República Tcheca e da Saxônia desembarcou na 

Venezuela, para trabalhar num ambicioso projeto mineiro”. 

“E ouve algum tcheco na Amazônia ou nos Andes?” 

“Faz muitos anos me foi contada a historia de Samuel Fritz (1673-

1725), missionário jesuíta que nasceu em 

Trutnov e passou mais de 40 anos na 

região de Quito e Amazônia. Formou mais 

de 40 comunidades indígenas, onde os 

índios eram alfabetizados e evangelizados, 

desenhou os primeiros mapas da 

Amazônia, publicados em 1707 de grande 

qualidade e escreveu vários dicionários 

indígenas. Outra figura conhecida foi Valentin Stansel, nascido em 

Olomouc, professor de retórica e matemática. Trabalhou no colégio 

Jesuíta de Salvador. Além de professor, tinha 

uma grande paixão pela astronomia, 

escrevendo vários tratados sobre astronomia. 

Estatua de T. G. Masaryk 

Mapa de Samuel Fritz 

Relógio astronômico, 

provavelmente feito por Valentin 

Stansel 



 
 

  

Chegou a descobrir um cometa que leva seu nome”.  

“Mas todos eram na sua maioria missionários, viveram na América 

tchecos sem nenhuma relação com a Igreja?” 

“Com certeza, porém não podemos esquecer os mais de 150 

missionários tchecos que realizaram um trabalho inestimável na forma 

de cartas, crônicas, projetos arquitetônicos, mapas e estudos, boa parte 

exposta em museus e galerias da Europa”.  

“Os jesuítas deram lugar a geração dos viajantes: Tadeáš Haenke 

(1761-1817), Benedikt Roezl (1824-1885), Enrique 

Stanko Vráz (1860-1932), Alberto Vojtěch Frič (1882-

1944) e Karel Kníže. Tadeáš Haenke 

botânico do norte da Boêmia depois de 

vários acidentes durante sua viajem 

para América do Sul, escreveu 

diversos livros sobre botânica e 

descobriu várias plantas novas, destacando entre 

elas a Vitória-régia. Enrique Stanko Vráz viajou 

desde a África ate a Venezuela, de onde com a ajuda  

de vários barcos  chegou através do 

Rio Negro até o Peru. Benedikt 

Roezl foi conhecido como o `` 

caçador de orquídeas``, catalogou 

mais de 800 apesar de ter perdido 

uma mão. Alberto Vojtěch Frič foi 

um dos botânicos mais importantes de todos os 

tempos. Desde jovem se interessou pela natureza sendo 

com 15 anos um especialista nesse ramo, razão pela qual  

em  1901 fez sua primeira viagem para a América do 

Sul, em especial para o Mato Grosso onde encontrou 

índios da espécie Xavante. Durante a viagem é atacado 

por um jaguar e consegue sobreviver. Os í ndios 

Tadeáš 

Haenke Vitória-régia 

Benedikt Roezl 

Alberto 

Vojtěch 

Frič 

Enrique Stanko Vráz 



 
 

  

tomaram isso como um sinal dos deuses e o mantiveram em sua aldeia 

por varias semanas até que se curou completamente. Devido a isso 

conheceu muito dessa cultura. Em viagens posteriores escreveu várias 

´´guias botânicas´´, mapeando plantas e flores dos Andes, usados até 

os dias de hoje. Escreveu além disso dicionários de extrema qualidade 

das línguas indígenas. O último dos grandes 

botânicos é Karel Kníže, atualmente vive em 

Lima e é considerado um dos maiores 

especialistas nesse ramo, contando com uma das 

maiores coleções de cactos do mundo”. 

“Essa parte histórica é muito importante, mas 

falando mais na atualidade, que podemos falar 

sobre os tchecos na América Latina?” 

“A América em geral foi o destino de muitos tchecos que emigraram 

para lá devido a guerras e divergências ideológicas. Atualmente a 

maior comunidade se encontra na Argentina e a segunda no Brasil. 

Hoje em dia vivem na América Latina mais 

de 30 000 tchecos, alguns já na segunda ou 

terceira geração. Entre os imigrantes tchecos 

que viveram na América podemos destacar 

Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-

1976), sua mãe era neta de um marceneiro 

tcheco da Boêmia que chegou ao Brasil por 

volta de 1831. Para muitos foi o melhor 

presidente de todos os tempos, com grandes qualidades oratórias. 

Realizou o sonho brasileiro de ter a capital no meio 

do país, fundando em 1960 Brasília. Outra figura 

importante é o Dr. Jan Antonin Bata, destacado 

empresário tcheco que fugindo dos nazistas na 

Europa se refugiou no Brasil onde fundou varias 

cidades, praticamente 

sem recursos 

financeiros. A mais 

famosa delas é 

Batatuba, onde até os dias de hoje 

Karel Kníže 

Batatuba 

J.K. 



 
 

  

encontramos resquícios da grande fábrica de Bata, a qual pertence a 

um outro grupo. Bata realizou um grande projeto social, ensinando 

pessoas de uma área pobre o oficio  de sapataria, por isso, chegou 

inclusive a ser lembrado na lista do premio Nobel da Paz. Antes de 

morrer, suas ultimas palavras foram: “ A verdade sempre sobe, ao 

igual que o óleo na água”.   

“Não sabia que na América Latina havia tantos resquícios tchecos, e 

como ultima pergunta:” – já estava ficando tarde para todos nós –        

“Encontramos marcas tchecas na Península Ibérica?” 

“Com certeza, a maioria dos barcos com jesuítas saiam da Espanha e 

Portugal. Os missionários em geral, passavam uma temporada lá para 

aprender a língua e poderem exercer melhor o seu trabalho ao chegar 

ao seu destino”. 

 “Além disso, a Espanha esteve governada pela Casa de Habsburgo ao 

igual que a República Tcheca. Atualmente os dois paises mantém boas 

relações, com varias empresas tchecas na Espanha e vice-versa. Os 

três países  pertencem a OTAN e a ONU. A Península Ibérica se 

tornou para os turistas tchecos um dos principais pontos de veraneio, 

em especial as cidades costeiras de Palma de Mallorca, Barcelona e 

Tenerife. Da mesma forma, milhares de turistas espanhóis invadem as 

ruas de Praga durante o verão. Talvez não encontramos nomes tão 

conhecidos como os que houve na América Latina, e isso em parte se 

deve ao fato de que a Espanha não precisou de nenhuma alfabetização 

ou cristianização, ao contrario dos povos nativos de lá. Atualmente a 

língua checa é estudada em varias universidades espanholas e o 

interesse pela Europa do Este não para de aumentar”. 

“ Nossa!, nunca imaginei que entre estas duas partes do mundo 

tivessem tantas coisas em comum”. 

“ É curioso que duas regiões tão diferentes consigam se entender e 

deixar marcas que durarão para sempre, com certeza não depende do 

tamanho do país, mas do tamanho da ambição de cada um de seus 

habitantes”. 



 
 

  

“ Muito obrigado por esta pequena aula de historia” – respondi eu 

enquanto me levantava e me despedia do meu avô para ir dormir . 
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