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Preâmbulo. 

 

Solange saiu de São José do Norte acompanhada da avó, da mãe e de uma irmã e 

dois irmãos, em direção ao Rio de Janeiro, onde viveu tudo o que restava de sua 

vida. Longa vida! Em 8 de outubro de 2017 ela completou 100 anos. Uma festa 

reuniu um bando grande de parentes e de amigas e amigos. em 26 de janeiro de 

2018 ela se foi. E sem alarde, sem demora e sem dar trabalho a ninguém. Como 

ela sempre foi,  alegre, cantante e sempre “de bem com a vida”. Levei um punhado 

de suas cinzas e as joguei nas águas da Lagoa dos Patos, em São José do Norte. 

 

 

http://www.apartilhadavida.com.br/
http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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Um lugar ao sul chamado “norte” 

 

Minha mãe, Solange, deixou a pequena e  antiga cidade onde nasceu, 

juntamente com minha bisavó e minha avó, viúvas, e mais  uma irmã e dois 

irmãos ,  mais velhos, quando tinha dezessete anos. Em uma de minhas muitas 

viagens ao Rio Grande do Sul eu a levei de volta, do Rio de Janeiro onde mora, 

até a cidade, a "vila",  a “vilinha” , tal como ela e os “nortenses”, como ela e outras 

gentes de lá chamavam, e quase não chamam mais a “mui heroica e fiel cidade de 

São José do Norte”, título ofertado ao lugar por D. Pedro II, por ocasião da Guerra 

dos Farrapos. 

Quando de seu retorno "ao Norte", ela tinha então oitenta e dois anos e, 

portanto, retornava “à vilinha" sessenta e cinco anos após haver emigrado para o 

Rio de Janeiro. Hoje - no mês em que escrevo isto - ela acaba de completar  

noventa e quatro anos, e parte do que aqui se escreve são memórias suas 

gravadas há poucos anos atrás. Conversamos sobre sua vida na quase-ilha de 

São José do Norte em duas ocasiões. A primeira em 2005, e a segunda em  2006. 

São trechos escolhidos das duas entrevistas o que constitui a parte mais essencial 

deste depoimento1. 

São José do Norte, assim como Mostardas e  Botujuru, mais ao norte, não 

fica propriamente em uma ilha. Mas é como se fosse. Até hoje o meio quase único 

de transporte entre a “vila” e o “continente” são as "lanchas" que saem do Porto do  

Rio Grande e atravessam a Lagoa dos Patos, não muito longe do ponto onde ela 

se estreita em um canal construído e chega ao Oceano Atlântico. Entre as duas 

                                                           
1 Solange foi a única longeva de duas irmãs e dois irmãos. Viveu até festejar com  família, e muitas e 
muitos amigos, os seus 100 anos, no dia 8 de outubro de 2017. Sem ficar quase nunca doente, ela 
sentiu-se mal e, com uma provável trombose n perna,  e foi levada por minhas irmãs ao hospital. Não 
retornou dele para casa. Foi-se embora como sempre viveu.  Pouco antes de falecer, na madrugada de 
26 de janeiro de 2018, consta que ainda foi brincalhona com enfermeiras e médicos.  
Retornei em fevereiro do mesmo ano a São José do Norte. Havia voltado lá com Solange. Voltei com um 
punhado das cinzas dela. Quando vinha na barca entre o Rio Grande e São José do Norte,  fui a um lugar 
solitário da popa e atirei nas águas da Lagoa dos Patos um pouco de suas cinzas. Guardei o restante 
para jogar nas mesmas águas, desde um trapiche de madeiras, já em São José do Norte. Levei também 
algumas sementes de flores que, às escondidas, semeei nos pequenos canteiros do lado de fora da velha 
igreja onde ela foi batizada e fez a sua primeira comunhão.  
Um retrato antigo e coletivo, com imagens de minha avó, Ruth, do avô e do pai de Solange,  e  de meu 
pai (caminhando de terno por Copacabana) tem a um canto inferior uma pequena imagem de Solange, 
em sua  1ª Comunhão. Foi a única imagem de Solange menina que eu conheci. Não imaginava que ela 
fosse uma criança tão bonita e tão iluminada. E os cabelos loiros, muito claros, bem alemães, como ela 
deve ter herdado de seu avô,  e eu herdei dela. 
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margens do canal um amontoado de muitas pedras avança mar adentro. São “os 

molhes da Barra", assim descritos no livro Areias do Albardão2. 

 

Os navegadores séculos passados referiam-se à costa do Rio 
Grande do Sul como a “costa retilínea”, porque nela não 
encontravam abrigos nem acessos. O desejado acesso à lagoa 
dos Patos precisou ser delimitado por dois extensos braços de 
pedra – os molhes da barra da Lagoa dos Patos - para que se 
assegurasse um canal estável e seguro ao porto do Rio Grande 
(...) Hoje o molhe leste, do lado de São José do Norte, com 4.520 
m de extensão, e o molhe oeste, com 3.160 m de extensão 
delimitam o canal de acesso, com aproximadamente quinhentos 
metros de largura e 12 metros de profundidade oferecendo 
segurança para a passagem, desde pequenos barcos de pesca e 
de lazer  até grandes navios. 
 

Do outro lado dos molhes de São José do Norte e do Canal do Rio Grande, 

fica a Praia do Cassino, muito mais procurada por turistas de perto e de longe do 

que as praias de São José do Norte. Alguns turistas pagam para embarcar nos 

pitorescos e pesados vagonetes que navegam sobre trilhos de trem molhos afora, 

tocados pelo vento que impulsiona suas triangulares velas coloridas e desbotadas. 

Logo ao lado das pedras dos “molhos” começa "no Cassino"  uma praia  com 

220 quilômetros de extensão e vai dali ao Uruguai sem interrupções. Mais 

precisamente, vai até o lugar onde o Arroio  Chuí  entra, entre curvas,  por suas 

areias e separa os dois países. Um outro balneário de veranistas e de turistas 

povoa as areias de casas, muitas delas de madeira, de entremeio com a sinuosa 

fronteira, de tal sorte que se passa de um lado  ao outro sem se saber em que pais 

se está. Em dias de futebol o lugar de onde partem os rojões que festejam gols 

traçam de maneira mais visível a divisa entre os dois países. Alguns aventureiros 

do passado e mesmo de hoje lançavam-se em viagens perigosas pela praia de 

muitas areias entre o Cassino e o Chuí, aproveitando o fato de que mais junto ao 

mar essas areias são compactas e semelham uma quase estrada estendida pela 

natureza. 

É possível chegar a São José do Norte também por terra, mas não é 

recomendável. De igual maneira, algumas pessoas aventureiras do passado e de 

hoje ousam ir pela praia de areias molhadas muito planas e largas, do Cassino ao 

                                                           
2
 O livro, resultante de pesquisas de biologia ne botânica de professores da Fundação Universidade do Rio 

Grande: Ulrich Seeliger, César Cardoso e Lauro Barcelos. Ele foi publicado pela Editora Jauá, em 

parceria com a Editora Ecoscientia, na cidade do Rio Grande em 2004. A citação está na página 65. 
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Chuí. Os restos visíveis de alguns caminhões para sempre submersos entre areias 

e o mar lembra o quanto o lugar é traiçoeiro. Desde o passado não foram poucos 

os navios que se aproximaram da costa retilínea e ficaram para sempre 

encalhados. Até hoje é possível visitar as ruídas de ferro de um deles, quase 

inteiramente cobertas pela areia de beira-mar, em algum ponto da Praia do 

Cassino.  Uma vez ao ano realiza-se entre Mostardas e São José do Norte uma 

corrida de carros por trilhas de areia. O nome: "Rally do Inferno”, deve sugerir a 

melhor imagem do que espera os corredores. 

Passando de comprido por aquela estreita faixa de areias e algumas 

pequenas lagoas entre o mar e a Lagoa dos Patos, onde parece que parte do Rio 

Grande do Sul vai separar-se do continente e se lançar ao mar - tal como 

aconteceu com Portugal no romance de José Saramago - o Governo Federal luta 

por concluir a difícil parte final de uma rodovia que, quando pronta, ligará o Rio 

Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. No entanto, por agora tudo são areias 

entre as cidades que há anos alguns pioneiros ousaram plantar naqueles ermos. 

 
A cidade de São José do Norte, com sua mais do que centenária igreja, tal como é vista por 

quem vem de lancha desde o Rio Grande, pela lagoa dos Patos. 

 

Na introdução do já citado Areias do Albardão, os seus três autores trazem 

um trecho das impressões de um mineralogista alemão, a respeito do cenário 

diante do qual ele navega em um agosto de 18103. 

 

A mais triste praia arenosa borda o mar e olho do navegante 
procura intensamente uma perspectiva em que descansando se 
possa recrear. Sem querer sua vista se eleva ao céu e exclama: 
Deus! que mísero deserto de areias. 

                                                           
3
2. Op. cit. pg. 12. O mineralogista alemão é Guilherme  von Feldner. 
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Logo a seguir, no entanto, os autores do livro retomam a palavra para 

lembrar que aquele aparente “deserto de areias” constitui o maior estuário lacunar 

do planeta. E por detrás de areais que se estendem entre os Molhes do Rio 

Grande e o Uruguai,  e em meio às suas incontáveis dunas de areias, existe um 

santuário ecológico que, entre plantas e animais de pequeno porte, abriga mais de 

trezentas espécies. Mais ao sul está a Estação Ecológica do Taim. 

 

Atrás da praias desertas e dos vastos campos de dunas esconde-
se o maior complexo lagunar do mundo, formado pelas lagoas dos 
Patos e Mirim. A água da chuva de cinco bacias hidrográficas de 
parte do Rio Grande do Sul e do Uruguai é conduzida pelos rios até 
essas duas lagoas. Toda essa água chega ao Oceano Atlântico 
através de uma estreita barra, no extremo sul da Lagoa dos Patos, 
onde a água doce da lagoa e a água salgada do mar se misturam, 
conformando assim uma região estuarina de águas salobras4. 
 

Um mapa obtido do mesmo livro pode nos ajudar  a visualizar as dimensões 

da região. Nele está representada a região do estuário da Lagoa dos Patos. A 

figura deste mapa corta e deixa de fora justamente a parte do Mar Grosso 

separado de São José do Norte e da Lagoa dos Patos por uma faixa de areias de 

aproximadamente seis quilômetros. 

A vila fica na beira da Lagoa, voltada para o Rio Grande; menos de meia hora 

de viagem em “lanchas” rápidas separa as duas cidades. Até hoje estudantes de 

São José que viajam a escolas e a faculdades no fim da tarde e retornam por volta 

de onze horas da noite, ficam retidos no Rio Grande, quando do sul sopra o 

“Rebojo”, um vento gelado e forte que invade a região, entre brisas suaves e quase 

pequenas tempestades, às vezes por até seis meses em um ano. Mesmo dentro 

de uma baia-estuário de águas mansas, em noites de vento forte as travessias de 

um lado a outro são proibidas. 

Fora o que foi aos poucos sendo asfaltado, pavimentado ou coberto com 

terra e cascalho, tudo o sobre o que se caminha tanto na “vilinha” quando, e 

sobretudo, no entorno de seus arredores, são areias brancas e finas.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Areias do Albardão, op. cit. pg. 12. 
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Barcas de pesca ancoradas perto do cais de São José do Norte. São estas as barcas 

que entre o passado e o presente, saem pelo Canal do Rio Grande para a pesca de alto 

mar. 

 

Até alguns anos atrás a Prefeitura de São José do Norte gastava pouco 

menos de 1/3 de seu orçamento em obras diretas ou indiretas de contenção de 

areias. Apesar de uma crença antiga – associada por alguns a uma maldição de 

um velho padre – segundo a qual “o Norte” será um dia submerso sob as areias do 

mar e da lagoa, em boa medida a batalha dos homens contra o vento parece estar 

por agora sendo vencida. O vento forte e constante vindo do sul forma com as 

areias altos montes, dunas de areia branca, chamados “cômoros” na região. No 

passado, quando o vento movia as areias em direção à vila, não havia o que 

pudesse deter a trajetória das dunas.   

Filas de eucaliptos plantados muito próximos uns dos outros, têm sido uma 

das defesas nem sempre eficazes contra areias móveis que agora são contidas e 

empurradas para mais longe a poder de grandes máquinas, com que finalmente o 

mundo da cultura parece deter de maneira pelo menos provisória as ameaças 

vagantes das forças do mundo da natureza. Minha mãe e minha avó narravam 

casos de casas na orla da cidade, que tinham que ser abandonadas por seus 

moradores quando os cômoros começavam a soterrar tudo o que encontravam em 

seu caminho. 

Em uma de minhas idas “ao Norte”, vi com espanto uma escola na periferia 

da cidade inteiramente coberta de areias devido ao avanço de um cômoro. O 

telhado quase todo despencado sobre o chão das salas; as salas tomadas pela 

areia e as janelas, abertas ou quebradas, deixando escorrer delas para fora jorros 

agora imóveis da mesma areia. Segundo a pessoa que me levou até lá e a outros 
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lugares ao redor da cidade, “não há nada a fazer”, a não ser esperar que o mesmo 

vento que trouxe as areias as  "empurre mais pra frente”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montes de areia empilhada por tratores que constantemente lidam com a ameaça das 

dunas de areia. A própria rua é toda ela de areia e apenas as ruas mais centrais de São 

José do Norte são calçadas. 

 

Uma faixa plana e monótona, também de areias entremeadas de ralos pastos 

e gramados verdes, separa o domínio da lagoa do domínio do mar, chamado na 

região de “Mar Grosso”. Entre o oceano feio e bravio e a lagoa, a região vive da 

pesca e das safras especialmente de tainha, sardinha e outros peixes, além do 

camarão do passado e, mais do que tudo, da cebola. A cebola tornou São José 

conhecida em todo o “Sul” e, quando falo alguém sobre o lugar, invariavelmente 

ouço de alguém que  reconheça São José do Norte: “ah, a terra da cebola!” E do 

Almirante Tamandaré, que segundo algumas fontes “nortenses” teria nascido lá. 

Com o que nem sempre concordam os moradores do Rio Grande, que reclamam 

haver nascido o almirante na cidade, e apenas teria sido morador da "vila" durante 

a infância e parte da adolescência5. 

 

(São José do Norte) e uma cidade litorânea, com mais de 100 km 
de praias na costa do oceano Atlântico. A maior parte do município 
é composta por campos, com vegetação rasteira e herbácea da 

                                                           
5
  Na página da Wikinpedia são citados como "nortenses ilustres": João José Pereira Parobé, engenheiro e 

político; Delfina Benigna de Moraes, poetisa negra, que dá nome a uma rua importante e a uma escola,  

Arthur Ferreira Filho, escrito e político e, finalmente, Joaquim Marques Lisboa, "o Almirante Tamandaré, 

nascido no Rio Grande, viveu toda sua infância e parte de sua adolescência na cidade de São José do 

Norte. 
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costa do litoral do sul do Brasil. Também há pequenos bosques 
com árvores plantadas (eucaliptos e pinhos). Dunas de areia 
relativamente altas são encontradas em toda a área municipal. 
O clima de São José do Norte é temperado oceânico com 
invernos relativamente frios, verões amenos e precipitações 
regularmente distribuídas durante o ano. Julho é o mês mais frio, 
com temperatura média de 13 °C, e a temperatura média em 
janeiro, mês mais quente, é de 20 °C. A temperatura média anual 
da cidade é de 16,5 °C e a precipitação média anual é de cerca 
de 1.200 mm. Uma característica climática da cidade é a 
ocorrência de ventos fortes durante todo o ano. 
A principal imigração ocorrida no município foi a vinda de 
portugueses do arquipélago dos Açores, que influíram 
profundamente na cultura e na arquitetura da cidade6. 

 

Estive em São José do Norte quatro vezes, e em duas delas tomei algumas 

fotos. Elas retratam mais a cidade e os seus arredores pelo lado da lagoa, do que 

os      ermos distantes do “lado do Mar Grosso”. Junto a este mar selvagem e 

pouco frequentado, entre dunas de areias, vive um pintor local, Zé Meco, talvez o 

mais fiel retratista de paisagens de ambos os lados de São José do Norte. 

No imaginário de pessoas “de antigamente”, como possivelmente as moças 

jovens de agora conceituariam minha mãe, bem mais do que entre as pessoas que 

vivem hoje em dia na “vila”, as imagens sempre dominantes da memória são as 

águas – mais as da Lagoa dos Patos do que do Mar Grosso , as areais que tudo 

cercam e que em tempos anteriores eram colocadas até meso como passadeiras 

nos corredores das casas, e o vento.  Ruas de areias predominam até hoje, entre 

espaços vagos de areia, alguns gramados e pequenos banhados provisórios que 

as chuvas constroem. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Anotações tiradas de página da Wikipedia - São José do Norte. 
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Eis um local não muito distante do centro da cidade. Areias por toda a parte, entremeadas de 
aglomerados de árvores que foram e são ainda frágeis barreiras protetoras do perigo do avanço das 
dunas. Pequenas lagoas formadas pela água das chuvas. Mias no interior há lagoas mais 
permanentes, os "banhados" típicos das planuras do Rio Grande do Sul. 

 

Os grandes cômoros que cercavam a "vilinha" nos intervalos entre o mar e a 

lagoa, além de se moverem ao sabor dos ventos fortes, não raro formavam 

pequenas e alvas crateras em seu interior. Quando chegavam as chuvas 

demoradas do sul, alguns cômoros guardavam por dias parte das águas e 

abrigavam pequenas lagoas cristalinas. Uma das lembranças felizes de minha mãe 

eram as brincadeiras de meninos e meninas que rolavam areias abaixo, até 

mergulharem de corpo inteiro em uma daquelas pequenas lagoas de águas das 

chuvas.   

 
Dunas - cômoros - de areias com vegetação rasteira típica, na periferia  próxima da cidade. Em 
alguns lugares eles formam verdadeiras pequenas cadeias de "montanhas de dunas". Sobretudo no 
passado, algumas se formavam bem próximo à cidade. 
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Em tempos de grandes temporais, algumas dunas  acumulavam muita água 

e formavam lagoas interiores bem maiores do que as de costume. Uma vez ou 

outra a parede de areias de uma delas era roída pelas águas acumuladas ou pelos 

movimentos do vento. Então, de repente “o cômoro estourava" e as suas águas 

passavam como uma pequena e inesperada enchente, até desaguarem na Lagoa 

dos Patos. 

 

Memórias de Solange 

 

Esta é parte mais essencial deste escrito. Aqui me calo e deixo que fale 

minha mãe, uma mulher nascida no Rio Grande e “criada até moça” em São José 

do Norte. Lembro-me de muitas conversas entre minha avó, Ruth (que viveu em 

nossa casa no Rio de Janeiro por mais de vinte anos) e minha mãe. Depois, 

recordo as muitas conversas entre ela e eu, ao longo destes anos todos. 

Conversas nos mais diversos momentos, sobre um dos temas que mais gostava 

de abordar: a sua vida “no Norte”. Em duas ocasiões conversamos com um 

gravador ligado.  Reúno aqui algumas passagens das duas entrevistas. Eliminei 

delas as minhas perguntas e alguns comentários de outras pessoas presentes. As 

reticências entre parênteses significam que alguma passagem desnecessária foi 

cortada. Ao lado do que transcrevo das gravações, coloco em itálico outras 

pequenas lembranças de Solange. Aquelas que entre nossas tantas conversas 

sobre "o Norte" não foram gravadas. Mas tendo sido narradas e repetidas várias 

vezes, ficaram gravadas em minha memória. 

Solange nasceu em 1917, viveu toda a infância e a adolescência "no Norte".  

Saiu da "vila" aos 17 anos, em 1934, e veio com minha avó, Ruth,  minha bisavó, 

Corina, seus dois irmãos Walter e Ernani e sua irmã, mais velha Ivone, para o Rio 

de Janeiro. Dos quatro irmãos é a única viva. 

Foi uma migração não bem de "pobres", mas do que na época seriam 

pessoas e famílias "remediadas". Como veremos na fala das entrevistas, ao 

falecer meu avô Carlos Leopoldo deixou a família em condições precárias de vida. 

Minha avó vendeu o que restou em São José do Norte, e a conselho de amigos e 

parentes moradores no Rio Grande, ou já residentes no Rio de Janeiro, trouxe a 

família embarcada em um navio e abriu uma pensão no Leme, não muito longe da 

praia. 

Minha mãe trabalhou como balconista em Copacabana, até quando se casou 

com Joaquim, meu pai, o filho mais moço de um engenheiro da Central do Brasil e 

também migrante para o Rio de Janeiro. Mas uma família de migrantes que pode 

construir um pequeno prédio de apartamentos em Copacabana, onde nasci em 
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1940. Solange deixou de trabalhar e, de então em diante, dedicou-se a criar duas 

filhas e dois filhos. 

Aos doze anos de idade viajei de navio ao Rio Grande do Sul (quinze dias na 

ida e doze dias na volta), acompanhando minha avó que levava as cinzas de 

Corina para depositá-las no cemitério de São José do Norte, ao lado de seu marido. 

Quando Solange completou 82 anos aproveitei uma de minhas muitas viagens ao 

Sul, para estender minha viagem um pouco mais e levar minha mãe de volta à sua 

terra natal.  Ela retornava “ao Norte” 65 anos depois. Era um domingo de sol e, por 

uma rara e feliz coincidência, desembarcamos no cais da cidade no momento em 

que na grande igreja próxima uma missa começava. Entramos na igreja juntos e 

entre lágrimas minha mãe disse: "parece que o tempo parou". 

Terminada a missa, do adro da igreja ela reviu a  cidade, agora com vagar, e 

depois de algum tempo de silêncio reclamou que a "vilinha" havia crescido demais 

e estava quase irreconhecível. Mais adiante, no entanto, caminhando comigo e 

com minha esposa, Maria Alice, pelo centro da cidade, reconheceu vários locais 

antigos e prédios ainda preservados. Inclusive o velho sobrado onde por algum 

tempo a família residiu. Caminhamos pela cidade com vagar. Saímos em direção à 

periferia próxima e lamento haver perdido uma foto em que mãe e filha descem 

juntos a ladeira amena de um pequeno cômoro de areias brancas. 

Um dos filhos do artista Zé Meco nos levou de carro até o "Mar Grosso". 

Caminhamos pelas areis duras e frias junto ao mar bravio - e naquele dia de 

nuvens e vento forte, quase deserto - e depois almoçamos entre festas e memórias 

em um dos restaurantes abertos. 

Daqui em diante, as lembranças de Solange. 

 

As origens 

 

O papai foi de Dom Pedrito. De Dom Pedrito ele foi para o Rio Grande. (...) O 
vovô, pai do papai, alemão, veio da Alemanha adolescente. Ele se 
estabeleceu em Dom Pedrito. Lá ele se casou com a vovó Leopoldina. E 
tiveram o papai, o tio Fernando, a tia Iaiá. 
(...) 
Vovô Clemente. Ele veio da Alemanha. Ele veio para o Brasil escondido em 
um navio. Foi aventureiro, não é? E iam (ele e seus dois irmãos) nessas 
casas importadoras que vendiam sacas de arroz, feijão, farinha. E eles iam e 
pegavam... pediam uma amostra. Fingiam que eram revendedores. E tinha 
um aparelho que você enfiava no saco e saia um tantinho. (...) E com 
aqueles tantinhos eles levavam lá para um lugar e cozinhavam. E 
sobreviviam. 
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Mas o marido da vovó não.  Era espanhol. O marido da vovó era espanhol. 
Ele veio da Espanha como imigrante. Mas ele acabou gerente de uma loja de 
tudo, de tecidos, de secos e molhados. Tinha casa própria e tudo. 
(...) 
(Seu nome) era José Louzada.  E ele veio da Espanha com dezessete anos. 
O pai do papai veio da Alemanha também com dezessete anos, dezoito anos. 
Primeiro morou numa cidade do Sul. Casou com uma gaúcha, que nós 
tínhamos a foto. Deve ter sido uma mulher muito bonita. Desse casamento 
nasceu papai, tio Fernando, um que era aleijadinho. Era todo aleijadinho. Ele 
ia muito lá em casa. 
(...) 
Aí ela morreu. Aí o vovô casou outra vez. Nasceu Maria Rita e nasceram 
mais uns dois ou três. No total acho que eram doze. Vovô teve uma época 
boa. Era plantador de café (em Minas Gerais). Mas depois acabou na 
falência e jogou tudo fora. 
(...) 
Não, não. (Ele) nunca mais teve contato nenhum com os filhos  (do primeiro 
casamento). Acho que ele nunca falou alemão com os filhos. Papai muito 
cedo, muito mocinho, desgarrou. Foi para o Rio Grande. (...)  E lá ele 
encontrou o tio Goulart, que foi diretor do Ginásio do Rio Grande. Também 
era farmacêutico. E o papai veio para a casa dele. Foi trabalhar em farmácia. 
Ele fabricava um fortificante chamado “Baicuru”. 
Aí o papai conheceu a mamãe. Casaram no rio Grande (e) papai foi colocar 
uma farmácia em São José do Norte. A vovó, então ela não é nascida em 
São José do Norte. Ela é do Rio Grande. (...) No Rio Grande mesmo, nós 
nunca moramos. A mamãe saiu do Rio Grande com dezoito anos, casada, e 
nunca mais morou (no Rio Grande). Só ia lá para ter os filhos e fazer as 
compras. 
(...) 
Aí o papai casou com a mamãe e foi para São José do Norte e pôs farmácia. 
Só que era assim: quem era "assisista" não comprava na farmácia de 
"borguista". E a farmácia só vendia para o pessoal do interior de São José. 
Quando vinha a safra da cebola é que eles pagavam a farmácia. Então a 
farmácia acabou indo à falência. 
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Solange reconheceu este velho casarão como o lugar onde provavelmente a família 
teria vivido por alguns anos. Ele está bem no centro da cidade, ao lado de algumas 
casas menores, já reformadas e outros sobrados e casarões, alguns deles em 
processo de restauração. Num deles D. Pedro II teria dormido por uma noite. 

 

Então papai acabou os tempos dele na prefeitura, como inspetor escolar. Aí 

fazia a viagem, penso que de trólei. Ia para Mostardas, para o Estreito, para 

o Pontal, aqueles lugares da roça, para ver se tinha o professor, o andamento  

das escolas, aquelas coisas. E ele morreu moço. Morreu com 47 anos.  Aí, o 

que é que nós iríamos fazer? A mamãe teria direito à pensão. mas ela nunca 

cogitou disso.  O papai passou a vida dele, dos vinte e poucos anos até 

morrer, trabalhando na prefeitura.     

Nenhum de nós nasceu em São José do Norte. O Ernani foi o único que 

nasceu. A mamãe ficava grávida, ia para o Rio Grande. Ficava em 

quarentena lá. (E) vinha com a criança para São José do Norte. Porque no 

Rio Grande morava o irmão dela. Morava a tia Ena. E eles achavam que ela 

não devesse ter filho em São José do Norte, que tinha só uma parteira, a 

Cinira, que era “curiosa”. 

(...) 

Agora aí tem: Calunga, Dunga, Edith e Nenê, filhos da vovó (e mais Ruth, 

mãe de Solange). O Calunga de repente resolveu enriquecer. Se embrenhou 

aí por essas arcadas de ouro e desapareceu. Aí quando a gente veio morar 

no Rio (de Janeiro) a mamãe... aí por acaso uma empregada da mamãe fez 

um aborto e enterrou no quintal. Aí alguém contou pra mamãe: “olha aí, dona 

Ruth, a senhora vai ter que ir na delegacia porque isso é crime; a senhora 

pode ser presa”. A mamãe chega na delegacia de Copacabana e encontra 

um amigo de colégio dela como delegado. Aí ele foi lá (na  pensão do Leme) 

e ajeitou tudo. Tirou o feto, carregou. 

E ele, muito amigo do Calunga, nunca mais tinham se visto. Aí ele mandou 

carta para todos os delegados dos lugares onde havia garimpo. Uma das 
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notícias recebidas foi que ele teria sido prefeito de um destes lugarejos. 

Outra que ele teria morrido de uma febre. Ou seja, nunca se soube o que 

realmente aconteceu. 

 

 

A vida "naqueles tempos" 

 
Onde as areias não dominam 
inteiramente, cresce uma vegetação 
rasteira de arbustos e algumas 
árvores sobre uma espécie de 
gramado nativo. Esta é uma imagem 
de uma periferia da cidade, não 
longe do Canal do Rio Grande. Casa 
de madeira típica de toda a região. 
roupas no varal, uma canoa de 
pescadores (em geral usada apenas 
na Lagoa dos Patos). Mais ao longe 
um grande navio cargueiro em 
direção ao porto do Rio Grande. 

 
 

A gente vivia em São José do Norte. Papai era delegado e mamãe trabalhava 

com as empadinhas. (Ela) mandava na lancha das oito horas. Mamãe e vovó 

levantavam às seis horas da manhã para fazer as empadinhas de frango e 

de camarão. E seo Otávio, que era comandante, as levava numa lata forrada 

com papel, onde elas eram colocadas. E chegavam ainda quentes, depois de 

meia hora, em Rio Grande, onde clientes de maior poder aquisitivo já as 

aguardavam numa mercearia grã-fina. 

Com o dinheiro das empadas mamãe fazia algumas compras: feijão, farinha, 

banha, linguiça, uma porção de coisas. E o mais a gente comprava nos 

"iates" que vinham de Santa Catarina: lenha já cortada para o tamanho do 

forno, sacos de carvão. Tudo era levado para São José do Norte, onde 

alguém aguardava pra levar pra casa. 

O dinheiro que o papai ganhava na intendência - porque o papai foi delegado, 

depois subprefeito (...) Ah, tinha uma coisa! Quando (papai) era farmacêutico, 

papai era "borguista"! Não é que eu rasguei a nomeação de papai?! Há 

pouco tempo eu rasguei, (o documento) nomeando ele (...) para delegado da 

Vila de São José do Norte, e assinado pelo Borges Medeiros. E tinham os 

"assisistas", a turma do Assis Brasil. 
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"Os verdes", dos tempos de Solange? Casa e família da periferia da cidade. 

 

(...) 

Negócios da política lá era bravo. Era bravo. Era de matar. A mamãe, a 

mamãe ensinando o pessoal analfabeto. A mamãe e outros grupos, a assinar 

o nome. eles ganhavam um par de tamancos para votar. Vinham da roça, de 

carroça. Davam comida. A mamãe e as outras mulheres (ensinava) para eles 

assinarem o nome para votar nos "borguistas". 

Isso era em época de eleição. Eles iam até o pessoal da roça e prometiam 

um par de tamancos para quem votasse para o lado do Borges. Não sei para 

que, se (ele) era o governador. A mamãe e a mulher do seo Marión 

ensinavam eles assinar o nome. E eles ganhavam para votar do lado dos 

"borguistas". Eles ganhavam um par de tamancos. No dia da eleição eles 

ganhavam. Tinha lá a comida, tinha café. E elas ensinavam eles a assinar 

para votarem do lado do Borges. E do lado dos "assisistas" faziam a mesma 

coisa. 
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Os antigos costumes de tradição e poder mantidos. Esta imagem não é de São José 
do Norte, mas do Rio Grande. O desfile que celebra o momento culminante da 
Semana Farroupilha. Em São José do Norte não havia no passado e creio que não 
há até hoje festejos de Semana Farroupilha. 

 

(...) 

Tinha um louco, o Lázaro. Ele era de uma família boa. Ele era louco. Ele 

andava pela vila o dia inteirinho. Quando ele ficava mais nervoso, a mãe dele 

pedia ao papai: "Seo Carlito, por favor, deixa o Lázaro uma semana na 

cadeia, que a gente leva a comia e tudo". Levavam a cama, levavam. 

E tinha um fazendeiro preso, que tinha matado um outro. Era colega do papai. 

Ele fica lá na sala do papai, que papai era delegado. Ficava lá tomando 

chimarrão. De noite botava ele na cela. Deixava e tirava da cela. Um 

fazendeiro de renome, né? Que matou outro fazendeiro. Então ele foi preso 

lá na vila. 

(...) 

E lá em casa a mamãe fazia um pão chamado pão-de-tesoura. Era um pão 

maravilhoso. ele era adocicado. E cortava o pão e dava uma tesourada assim, 

outra assim. Quando ele abria, ele abria assim em quatro quinas. Ninguém 

saía. E olha que a gente era pobre, não é? Não tinha dinheiro para dar café 

pra todo mundo: dona Pombinha, seo Otelo, a Assíria, seo Marión, dona 

Nenê, e o Moacir, que era criado pela dona Nenê, e o "bom Galhardo", que 

era o ordenança do papai. Um homem enorme. Ficava todo mundo lá para 

tomar o café da noite, com o pão da mamãe. 
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Menino de hoje vestido de ontem na periferia de areias de São 
José do Norte. Solange também varou parte da infância e da 
adolescência com o lenço vermelho no pescoço. Símbolo dos 
"Borguistas", dos "Maragatos". 

 

Os pescadores açorianos 

 

Porque a maioria dos moradores eram os açorianos. Mas eles moravam fora 

da vila, do miolo da vila. (...) Porque os açorianos a gente nem conhecia. Só 

quando morria algum, porque morria muito em alto mar, quando virava o 

rebojo. 

(...) 
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Era o pessoal da Ilha dos Açores. As casas deles eram todas no fim da vila. E 

eles de noite eles iam lá no armazém tomar uma cachacinha e não falavam 

com ninguém, ninguém, ninguém. 

Eram os pescadores. Eram os grandes pescadores, porque pescavam o 

pescado para vender para grandes cidades: tainha, linguado, cada linguado 

enorme. 

Muitos morriam afogados. A gente ia ver. Tinha lá a "zona dos pescadores". A 

gente ia ver o defunto todo inchado. Ficava todo inchado. E às vezes o corpo 

custava a aparecer. Morria-se muito naquele tempo. Muito. Demais. Demais! 

 

Canoas não muito diferentes das do passado, atracadas na Lagoa dos Patos próximo ao cais de 
São José do Norte. Mais ao longe, as muitas canoas e barcas de pescam lembram que a região 
é ainda eminentemente pesqueira, embora os pescadores reclamem que desde a chegada dos 
"catarinenses (pescadores modernizados de Santa Catarina) o peixe e, sobretudo o camarão 
diminuíram muito 

   

A lagoa, o mar, o vento e as areias 

 

Nós íamos ao Rio Grande para fazer compras. E era numa lancha que 

chegava à Vila às oito horas e às oito e trinta estava no Rio Grande. Saía do 

Rio Grande ao 

meio dia, ao meio dia e meia chegava em São José do Norte. Saía do Rio 

Grande às dezessete horas, às dezessete e trinta chegava em São José do 

Norte. Era a última lancha e quem perdesse precisava ficar por lá. 
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E, muitas vezes a gente vinha na lancha. Saia do Rio Grande na maior 

calmaria e no meio do caminho pegava o "rebojo". A lancha se chamava 

"Alice", o dono, Marión.  Era uma casquinha de noz. A onda a levava lá em 

cima e trazia para baixo. Quando a gente chegava no cais da Vila, ficavam os 

homens todos em cima do cais esperando. E quando a onda trazia a lancha, 

quem estava no cais pegava. E muitas vezes a cerração era tão forte que as 

pessoas ficavam na beira do cais batendo com paus nas latas de querosene 

para dar rumo à lancha. Que ela tinha que vir na direção de onde estavam 

batendo, senão ela se acabava, batia no cais. E mais de uma vez a lancha 

voltou para o Rio Grande com toda  gente dentro. 

(...) 

E quando chegava num certo ponto, o senhor Marión dizia: "olha, tem que 

voltar para Rio Grande, porque se eu entrar aqui vai todo mundo morrer".   

Era uma coisa bárbara! 

 

De menina a moça 

 

Bom, São José do Norte do meu tempo, eu tive uma juventude... nós tivemos 

uma juventude felicíssima. Mamãe deixava a gente lá pelos cômoros. 

Chamavam "cômoros", não é? De Areia. 

(...) 

Subíamos lá nos cômoros que eram altíssimos. De lá a gente rolava e caía 

nas grandes lagoas que eram formada pelas águas da chuvas, que era uma 

água quente. E lá mesmo a gene secava a roupa do corpo e vinha para casa. 

Andava-se muito de canoa, de caíque. Tomava-se banho de mar. Todo 

mundo vestido e de sandália por causa dos siris. A água era transparente. A 

gente ia até o pescoço na água. 

Na lagoa. Aí, você tava na lagoa com água por aqui, transparente. Se desse 

um passo à frente, você caia no mar. Aí a profundidade... sei lá... Aí você 

morria, né? Então a gente ficava na lagoa até chegar na beirada do mar. 

Uma coisa só continuava (no canal da Barra). Da lagoa o mar continuava, 

não é/ Daí a gente recuava. Ninguém empurrava ninguém. E o que a gente 

mais gostava de ver era a quantidade de botos. Passando aqueles botos 

longe, um atrás do outro. 

Noite de luar a gente ficava brincando lá na frente de casa. Tinha um grande 

gramado natural. Ninguém plantava. Era natural mesmo. Ficava-se brincando 

naqueles gramado até onze horas da noite. Meia noite, em noite de lugar. né? 

Porque fora a noite de luar não dava. 
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Crianças da periferia da vila. Minha mãe, moradora do centro da cidade, não seria no 

entanto muito diferente  da menina que molha a sandália nas águas da chuva. 

 

(...) 

Outra brincadeira nossa era nas areias movediças. A gente ia nuns lugares só 

de areias. E onde a areia tinha uns rachados, a gente sabia que ali eram as 

areias movediças. Então, imagine só a brincadeira da gente. Uma de nós 

entrava no lugar onde as areias afundavam. E ia afundando dentro da areia. 

Aí, quando estava com areia já pelo peito, as outras pegavam pelas mãos e 

puxavam pra fora. 

(...) 

E quando era tempo de muita chuva, de vez em quando um cômoro grande, 

cheio de água da chuva, ele estourava. as águas da chuva iam rendo 

aparece do cômoro e, de repente, era aquele estouro. E as águas vinham 

duma vez e passavam pela vida até caírem dentro da Lagoa dos Patos. E a 

meninada corria e se jogava na corrente e ia sendo arrastada até na lagoa. 

Era um perigo, mas a gente nem ligava. Eu apenhei mais de uma vez da 

mamãe  por causa dessa travessura. 

(...) 

A gente pedia para o dono do cavalo, para ele emprestar o cavalo. Olha, a 

gente andava por lugares que as mães não sabiam. Andava por aqueles 

lugares mais desertos. Andava naqueles cavalos. Eram uns cavalos mansos, 

uns pangarés. Só tinha pangaré, né? Não, eu vou te contar: a gente pintava e 

bordava. Pintava e bordava! 
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Caminho entre dunas, da cidade ao Mar Grosso. 

(...) 

A luz elétrica chegou na vila, eu acredito que nos anos trinta. Trinta e alguma 

coisa. Quando a luz elétrica chegou, tinha o sr. Manelzinho, que acendia os 

lampiões de gás nas esquinas. ele botava uma escada e acendia o lampião. 

Era de querosene, porque nem gás havia. Era querosene. Acendia os 

lampiões nas esquinas da vila. 

(...) 

Ele tomava conta da usina da luz. Não sei como se chama. Usineiro? ele 

tomava conta da usina. A luz acendia às sete horas da noite e acabava às 

onze horas. (...) Onze horas a luz apagava e a gente ficava de lampião. 

Tinha o cinema, que era o Cine Osório, que era do Oswaldo Osório. Era uma 

vez por semana. Era um cinema de filme mudo. E a mulher dele, a Rosinha, 

ficava tocando piano, acompanhando a musica, né? Dançava-se muito. Todo 

fim de semana. Dançava-se no Clube Sócrates, todo domingo se dançava. 

Era a orquestra do sr. Sandálio é que tinha orquestra. 

(...) 

O que dançava-se muito era "rancheira". Era uma música... Como tem o 

samba do Brasil, no Rio de Janeiro, para nós tinha a rancheira o que mais se 

dançava. Dançava-se muito o tango. Não sei se por uma influência argentina. 

(...) 

Daí na vila às vezes tinha um sanfoneiro. Eu não vou lembrar do nome dele. 

ele era gago. A gente ia na casa dele, tirava o coitado da cama pra quele 
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fosse na casa de alguém. De qualquer uma de nós, tocar sanfona pra gente 

dançar. 

Agora, nós fomos a mais de um baile dos ceboleiros. Era na safra da cebola. 

Então a gente ia de carro de boi. Atravessa aquelas dunas todas de areia e 

chegava na Praia do Mar Grosso, na fazenda dos ceboleiros. E era muito 

engraçado, porque eles faziam um reza e rezava tudo em Latim. 

(...) 

Mas no meu tempo aquilo era tudo morro. Na praia do Mar Grosso era tudo 

aqueles morros imensos, e tinha umas passagens. a gente ia de carro de boi, 

levando a roupa de festa para a casa do ceboleiro que tava dando a 

festa.]Chegando lá a gente comia uma feijoada e comia porco assado, frango. 

A comida era uma maravilha, né? Bom, aí acabava a comilança, a gente 

trocava a roupa para dançar. ... Aí o dono da casa encostava na parede: 

"damas pra lá, homens para cá. é proibido dar carão!" 

(...) 

Comia-se um feijão com toucinho, carne seca, charque, linguiça e arroz. E 

tinha tudo quando era doce em calda. Aí o dono chegava e dizia: "é proibido 

dar carão!" "Dar carão" era dizer não para o rapaz que vinha tirar. Então você 

tinha que dançar. s mãos dos rapazes eram verdadeiras lixas. Eles vinham 

com aquelas botas. E ás vezes os rapazes da vila também iam. 

E era tanta poeira. Tanto coisa. Tanta serragem de madeira, que a gente 

ficava toda grudada. Aí tinha aquela bomba d'água. A gente jogava água por 

cima, com aquela bomba d'água. Entrava no carro de boi. Vinha para a vila. 

Chegava em casa e tomava um banho. Ia para a cama. Quatro horas (da 

tarde) tava tudo no clube para dançar. Oh! a disposição da gente! Nossa mãe! 

 

As festas de então 

 

Dançava-se até às oito horas da manhã, porque não tinha como dormir, né? 

Oito horas da manhã pegava o carro de boi e voltava para a vida. (...) E 

também ia-se a festa na Capelinha, que era uma festa religiosa. Não sei qual 

era a santa padroeira. Essa festa na Capelinha papai era apegado a ir. 

Nesses tempo ele ainda era delegado. Então a gente ia. Tinha a procissão. aí 

os caipiras todos mandavam fazer roupa. 

(...) 

Não, tinha o Retiro, o Estreito, o Pontal, o Mostardas, que era bem distante. 

Mostardas eu nunca fui. Os outros (lugares) eu não me lembro mais dos 

nomes. 
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Então a grande festa da vila era a de Nossa Senhora dos Navegantes. Todo 

mundo fazia vestido novo, sapato novo. 

(...) 

Eu acho que não era bem um dia marcado não. Acho que é o primeiro 

domingo de fevereiro. Está todo mundo faz roupa nova. Tem a grande 

procissão na vila e a procissão no mar, que vai até o cais do Rio Grande, e 

as embarcações todas do Rio Grande. E as fábricas apitam; as embarcações 

fazem lá um barulho, uma buzina. E aí a procissão volta pra a  vila. 

E a festa de São José já era uma festa mais simples, que é o padroeiro 

também. E a festa de São João, as pessoas com nome de João. 

(...) 

E tinha uma outra festa, que era a do Divino Espírito Santo, que era uma 

festa muito bonita. (...) Que tinha um grande leilão. Tinha festeiro e festeira. e 

eles convidavam lá, se tinha um filho, era a imperatriz e o imperador, as aias 

e as virgens... que geralmente era aia e não era virgem. Na casa do festeiro 

armava-se um trono. A imperatriz ficava lá. O pajem ao lado, de pé, com 

aquela roupa de veludo. As roupas eram bonitas. (...) E as aias eram também 

com roupas muito bonitas. (...) Era a grande festa do Divino Espírito e tinha 

um lugar onde se dançava demais. A gente era muito feliz! 

 

A escola, os colégios 

 

Ah! A escola era o Grupo Escolar Delfina da Cunha, Era um casarão enorme, frio, 

gelado no inverno. Tinha o professor Alior, que era o diretor. Tinha um rapaz 

chamado Arno, que era de Porto Alegre. E tinha uma professora também de Porto 

Alegre. Eram só esses três professores: era o diretor de os dois professores. 

Chamava-se Grupo Escolar Delfina da Cunha. (...) Que eu estudei... estudávamos 

geografia, história, leitura. O livro de leitura era "Seleta em prosa e verso". 

(...) 

É. Ela foi a primeira poetisa negra. /tinha até umas poesias dela bonitas. E a gente 

usava uniforme, Carlos. E tinha uma banda do colégio, no tempo do Dr. Rique 

prefeito. Ele mandou vir uns instrumentos e tinha o pessoal. E todo mundo 

aprendeu, cada um o seu instrumento. 
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Casarão antigo do centro da cidade 

 

(...) 

A gente estudava de uma. ... Acho que na hora da merenda a gente ia em casa. 

A gente ia em casa tomar café. Porque lá não se diz  merenda, nem lanche. 

Era o café da tarde. Chegava às três horas, ia pra casa tomar o café. da tarde 

e voltava pro colégio. E no tempo do dr. Roque ele resolveu fazer a 

alfabetização de adultos. Aí ia ele, ia o papai, ia o Sr. Otelo, que era da 

prefeitura. Ia um grupo de funcionários da prefeitura para dar aulas para os 

adultos à noite. 

Olha, eu não sei bem como era na época, porque estudei até... vamos dizer: 

matemática, as quatro operações, frações, expressões. (...) Aí mamãe 

resolveu que eu tinha que aprender piano. Porque o prefeito, dr. Roque era 

muito amigo do diretor do Conservatório. Aí eu tive que morar na casa de uma 

família no Rio Grande. E passei dois anos aprendendo piano. E nunca tinha 

nem ouvido. Lá na hora do ditado de tecla botava "dó" e para mim era um "mi". 

Daí eu estudei dois anos no Rio Grande. Então eu acredito que tenha feito um 

primeiro grau completo, e com diploma. 
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O lugar dos pobres 

 

 

Lugar da periferia da cidade.  Casas de madeira e de tijolos, quase sempre sem reboco. 

 

Engraçado, que não havia favela. Você sabe como era? Era assim: havia um 

lugar chamado "os verdes". Nos "verdes" havia uma série de casas de 

madeira. Cada morador com a sua casinha de madeira. Com sua horta. 

Nesta horta eles plantavam ervilha, quiabo, cebola, repolho, alface, couve, 

mostarda. Comia-se muita mostarda. E criavam porco, criavam galinha. 

E era um lugar muito bonito, verde. Porque as casas tinham uma cerca de 

madressilva. Madressilva é uma trepadeira muito perfumada. (...) Ah! vamos 

passear nos verdes?" Você chegava lá, cada casinha de madeira. Cada 

família tinha a sua. Não era um tipo de favela não. Era uma espécie de rua. 

Uma série de casinhas de madeira. E todas elas, tudo com a sua horta. E só 

horta não! Como também flores. Muita flor! Muita dália. Muito cravo... 

(...) 

E não tinha fome. Porque você chegava ali, Carlos... Nós fazíamos o jereré. 

O Jereré era uma arca de barril, com uma rede. E amarrava num cordão. A 

gente pegava o jereré. "Vamos pegar siri?". Botava o jereré lá, trazia pra casa 

dez siris vivos. O peixe, o papai como era delegado, às vezes dez horas da 

noite (alguém chegava com peixe de presente). Quando eu digo às meninas 
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que uma posta de linguado pesava quase ... uma posta de linguado era isto 

(abre os braços). O linguado era deste tamanho. Chegava vivo lá em casa. A 

tainha chegava viva... deste tamanho. A mamãe fazia farofa, recheava a 

tainha, tainha recheada. 

Tinha umas noites de luar, que era época do pessoa da intendência ia pescar. 

Levava aquele aparelho de carbureto. Botava na beira do cais. Era um 

peixinho que correspondem à nossa pescadinha. Se não me engano 

chamava peixe-rei. E tinha outro peixe chamado.. nós chamávamos de 

chavelha. ... Comia-se pouco porque era peixe vagabundo. Mas era muito 

gostoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pescador concertando a rede de pesca. 

(...) 

Nossa! Mas camarão era só janeiro e fevereiro. Tanto que a mamãe, por 

causa das empadinhas, ela ia comprando todo o camarão que podia. Botava 

naquelas panelas de querosene, no fogo, cozinhava. Quando ele ia ficando 

cor de rosinha, botava tudo numa telha de zinco para secar. Aí ela botava 

num barril enorme. Botava uma camada de camarão, sal, folhas de louro... 

camarão, sal, folhas de louro. Então a gente rinha camarão seco o ano inteiro. 

Por causa das empadinhas de camarão. Aí para descascar aquele camarão 

seco, botava de molho na água fervendo e de noite ficam ela e a vovó tirando 

(as cascas). 

(...) 
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A gente ia brincar na praia. A gente pegava e botava o pé assim, porque o 

camarão, quando ele tá debaixo da terra, ele faz uma.. a terra fica meio 

revolvida, e se botava o pé, chegava lá e pegava o camarão na mão. 

(...) 

A mamãe fazia a sopa de camarão, arroz com camarão, quiabo com camarão. 

Camarão era... na época, que também era só dois meses. Agora você tem 

camarão para o ano inteiro. 

(...) 

Agora, os pescadores saiam naquelas canoas enormes, no alto mar. 

Coitados, e quando via o rebojo de repente, o que se morria. As canoas eram 

enormes. Elas vinham abarrotadas de peixe. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

SEELIGER, Ulrich; BARCELOS, Lauro; CARDOSO, César. Areias do Albardão. 

Rio Grande: Editora Jauá/Editora Ecosciências, 2004. 

 


