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Taça Walter Von Hütschler 
 

1906 - 1997 
 
Walter von Hütschler era uma pessoa incomum. Desde a sua aparência, até seu 
comportamento absolutamente elegante, este filho de alemães ficou conhecido em 
todo o mundo pela magnífica contribuição que deu ao esporte da Vela – a 
mastreação flexível – mecanismo que permitia ao velejador mudar a forma do pano 
regulando a curvatura do mastro.  
 

Os testes e ensaios do novo mastro foram feitos em seu próprio barco, o Pimm. 
Contudo, antes disso ele já havia conquistado, em 1926, com apenas 20 anos, a 
Taça Segel-Gral da classe Rennjolle 22 pés. 
 

A partir de 1932, dedicou-se à classe Star ocupando sua liderança até o início da II 
Guerra Mundial. Em 1936 conquistou o Campeonato Europeu, seguindo-se a esse, 
o Campeonato Mundial de 1937 e sagrando-se Bi-Campeão no  Mundial do ano 
seguinte, 1938. 
 

Embora fosse brasileiro, Hütschler corria pela flotilha de Hamburgo e talvez por isso, 
ele tenha sido procurado por oficiais nazistas pouco antes das Olimpíadas de Berlim, 
1936, a fim de trocar a cidadania brasileira pela alemã e participar dos Jogos como 
cidadão alemão. Ele não aceitou. 
 

Declarado o estado de guerra, Walter corre para o porto de Hamburgo com a roupa 
do corpo, e consegue lá, despachar o star para os Estados Unidos. Feito isso, 
Walter foge para a Dinamarca, segue até a Noruega onde consegue embarcar num 
dos últimos cargueiros no porto de Narvic com destino a Nova York, antes que as 
tropas alemães invadissem o território americano. 
 

Já nos Estados Unidos o velejador Fred de Maringhi  o convida para ser seu técnico 
pelo longo período de dois anos. Walter aceita mas fica apenas seis meses. 
 

O star, despachado por von Hütschler para os Estados Unidos, aparecera 
misteriosamente no Brasil. Diante disso, Walter vem ao encontro do Pimm. Aqui, 
Anchyses Carneiro Lopes – homem forte da Star -  o convida para implantar a 
primeira flotilha da classe da qual ele já era Bi-Campeão Mundial. Nasce a RdJ. 
 

Aqui, elege seu proeiro, fiel escudeiro por mais de 30 anos, o starista Jorge Costa 
Carneiro com quem conquistou o Vice – Campeonato na Semana de Kiel, no ano de 
1959. Neste mesmo ano a dupla classifica-se em terceiro lugar nos Jogos Pan-
Americanos de Chicago e em seguida conquista o Campeonato de 
Newport/Harbour, o que foi determinante para a realização do mundial de 1960 no 
Brasil, mais especificamente no rio de Janeiro. 
 

Em 1965, von Hütschler conquistou o Campeonato Continental da Classe Star. 
Coroando sua extensa participação no iatismo internacional, Hütschler conquista, no 
ano de 1976, aos 70 anos, o Campeonato do 7º Distrito da Classe Star. 
 

As atitudes de Walter fizeram dele, rapidamente uma figura distinguida e respeitada 
na comunidade veleira. Sempre impecavelmente vestido com tecidos de linho 
branco e gravatas borboletas, von Hütschler seguia à risca, as convenções e 
etiquetas, enobrecendo o esporte da vela no Brasil. 
 

Walter von Hütschler faleceu na Alemanha em 1997, aos 91 anos. 
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