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Dos testigos.  Más otros dos testigos - con lápiz, papel y 

cámara en mano.  

En la playa al sur de un Río Grande, las líneas trazadas 

arman más de un horizonte.  

Casi no hay huellas de historias. 

Los visitantes se disponen a buscar lo que se entierra en la 

arena. 

 

Atentos escuchan: 

“¿Si el viento protege al faro, no hace falta que nadie más lo 

cuide?” 

 

Un ventarrón les recita un pasaje del paisaje: 

“Las rectas no son tan rectas, 

 a veces son desoladas,  

 el agua las desdibuja,  

 los animales las buscan.” 

 

Camina un horizonte por dos figuras que vinieron a buscar 

su biografía. 

La encontraron en el límite del mar. 

 

 

Marina De Caro, para Maria Helena Bernardes y André Severo 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um percurso continuado com base exclusivamente na pari-

dade entre mover-se e restar quieto, equivalência tão bem 

sugerida pelo movimento das dunas, que, segundo pesqui-

sadores, percorrem cinco quilômetros por dia ou cento e 

cinqüenta quilômetros por mês e, assim, sucessivamente, 

sem jamais sair de seu areal. 



 

 

(28 de fevereiro de 2000) 

O Areal 

Nós decidimos sair a caminhar por praias e cidades que 

ainda não conhecíamos muito bem, mas que estavam ligadas à 

paisagem Sul de nosso estado, que, como se sabe, é marcada por 

campos amplos, planos, vazios e, também, isso poucos se lem-

bram, compreende a região litorânea dos areais. Escapavam à 

nossa perambulação os areais do Litoral Norte, gradualmente de-

saparecidos da reta de mar marrom que costeia o estado, extensão 

ventosa e de águas frias, mas que, ainda assim, atrai à sua margem 

grande número de pessoas que vêm se expor ao sol e ao vento 

com seus laçaços de areia.  

Como se vê do alto, por avião ou por imagens de satélite, 

ressalta-se nesse trecho a reta voluntariosa de construções aglo-

meradas, casas erguidas sobre o seco e sobre o charco, varrendo 

cômoros e areias movediças que conformavam, no passado, o 

areal do Norte.  

Não raro, há casos em que as dunas retornam e as casas 

desaparecem mansamente sob a areia, entre um veraneio e outro 

de proprietários aos quais restará, à chegada, confrontar-se com a 

perda total, sinistro enunciado pelas apólices de seguro que por-

ventura tenham feito os que ousaram construir fora do território 

demarcado pelas antigas casas de madeira, igualmente arbitrárias,  
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contudo, fortes, conhecedoras de uma beira-mar desbravada há 

tempo, quando os areais dominavam esse território.  

Quadradas, plantadas na planura, essas casas remontam a 

veraneios isolados, desprovidos de água corrente e eletricidade, 

trajetos duros, percorridos desde a cidade por carretas e, logo 

mais, por carros escuros, de faróis volumosos, que terminavam 

também por atolar na areia - como as construções de hoje em dia 

que desaparecem tranqüilamente diante da conformidade dolori-

da de seus donos - tempos de onde provém o hábito de se con-

servar as fachadas marrons bloqueadas por tampões inteiriços 

durante nove meses ao ano, vedando as aberturas contra o sal 

que, por fim, terminará por corroer parcialmente os utilitários 

domésticos, animados no verão e letárgicos no inverno. 

 Preferíamos caminhar ao Sul, onde reaparecem as elevações 

de areia costeando o oceano, de um lado, e o inconcebível volu-

me de água da Lagoa dos Patos, de outro.  

Atraídos pela faixa estreita de terra que se interpõe entre 

“o mar de fora” e “o mar de dentro”, como dizem por ali, inicia-

mos nossa perambulação por essa zona, ampliando-a para a cer-

cania de campos horizontais que se prolongam rumo ao interior 

do estado, a se perderem de vista, diluindo, na distância, os aglo-

merados de casas, postes e antenas. 
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 (Julho, 2009) 

Tavares 

Fomos dar lá por acaso.  

Iríamos a Mostardas, mas um ruído de comunicação na 

organização da viagem nos levou a Tavares, pouco mais ao Sul.  

Era um feliz acaso, pois A. e eu não conhecíamos a cidade 

e toda a região nos interessava.  

Ficou acertado que, ao chegar, B., proprietário do hotel 

que nos receberia, nos levaria em seu jipe até a Lagoa do Peixe. 

O dia de sol se confirmou já na saída de Porto Alegre. 

Um milagre, depois de tanta chuva.  

Três horas de estrada se passaram. Tavares não chegava 

nunca.  

Quando chegou: ruas retas, algumas asfaltadas, outras 

não; avenida principal larga, com praça e canteiro no centro; pou-

cas árvores; quatro construções de dois andares e, as demais, ca-

sas de um piso; igrejinha matriz de feição colonial; quarteirões 

regulares, parte das ruas pavimentada, parte não; casinhas arruma-

das, algumas mistas, outras de madeira e outras de alvenaria; pá-

tios amplos, pouca vegetação.  

Não se vê pobreza, nem riqueza exageradas. Todos pare-

cem viver razoavelmente bem, em Tavares.  
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A maior parte das construções é nova, mas uma antiga 

casa de chácara resiste em frente ao hotel, com pátio, árvores e 

cachorros.  

Montículos de areia fininha brotam junto à calçada e sob 

os bancos da praça. Sol brilhante, céu azul, vento cortante.  

Uma cidade da Península, como as demais. A maior é São 

José do Norte. A menor, o Bojuru. 

 

 (Carnaval, 1995) 

Ao Bojuru  

F. e eu saímos de carro para uma pequena viagem de fé-

rias.  

Depois de pernoitar em Tapes e passar uns dias em São 

Lourenço do Sul, seguimos para Pelotas e Rio Grande. Ali, toma-

mos a balsa que cruza a Barra da Lagoa dos Patos, alcançando 

São José do Norte, povoado de paralelepípedos, casinhas meia-

água e povo calado. 

Os de lá a chamam simplesmente “o Norte”, referindo-se 

à sua posição geográfica em relação a Rio Grande.  

Há muito, F. tinha desejo de conhecer o Bojuru, localiza-

do pouco acima de São José do Norte, em direção a Mostardas.  

O nome do povoado lhe trazia a lembrança de um amigo 
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de adolescência que vivia em Rio Grande. Dono de um humor 

estranho, esse amigo apelidou a si próprio de “Bojuru”, de onde 

dizia ser nativo pelo puro prazer de declarar-se natural de um lu-

gar do qual “ninguém ouvia falar”.  

O acesso convencional ao Bojuru era pela Estrada do In-

ferno, trilha que revirava em buracos o solo arenoso da Penínsu-

la. Naquela época, a estrada era o único acesso aos povoados da 

região, mas como o nome sugeria, era evitada por todos os que 

podiam fugir dela.  

No Norte, contudo, as notícias eram outras: disseram-nos 

que a Estrada do Inferno havia sido transformada em “Estrada 

do Paraíso” por umas patrolas que haviam feito um belo serviço 

por lá, acrescentando que era perfeitamente possível seguir por 

ela até Mostardas.  

Disseram, também, que para chegar ao Bojuru podería-

mos dispensar a estrada e pegar a beira-mar, por onde seguiría-

mos até encontrar um farol; depois dele, havia uma vila de pesca-

dores, onde encontraríamos uma trilha para o Bojuru.  

A ideia de percorrer setenta quilômetros pela praia nos 

pareceu irresistível. Além do mais, disseram-nos que o trecho era 

“uma verdadeira freeway”: larga, plana e macia.  

Entusiasmados, planejamos dormir em São José do Norte 

para partir, no dia seguinte, para o Bojuru. 
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(Julho, 2009) 

Ao Farol 

B. nos esperava na recepção do hotel, em Tavares. 

Perguntou como seria nosso trabalho e que lugares pre-

tendíamos visitar. 

A. disse que faríamos um filme com cenas de pessoas ca-

minhando aos pares pela praia, beira da lagoa e areais da Penínsu-

la. Disse que planejava iniciar a gravação na Lagoa do Peixe, em 

Mostardas. 

B. corrigiu com suavidade: 

- A Lagoa do Peixe fica em Tavares. É o nosso maior te-

souro, mas todos pensam que ela pertence a Mostardas. É como 

se Tavares não existisse... 

Acrescentou que tinha encomendado um par de escultu-

ras representando flamingos, ave que simboliza a cidade, e as ins-

talou no trevo de acesso a Tavares. 

A. perguntou sobre algumas fotografias que decoravam o 

hotel, exibindo imagens de faróis. Alguns avançavam sobre pon-

tais de terra; outros apareciam perdidos na areia. 

Os olhos de B. brilharam: 

- Algumas fotos são minhas. Andei pesquisando os faróis 

da região. 
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B. abriu um livro com  imagens dos faróis da costa doce e 

salgada. Sabia suas histórias, se eram habitados por faroleiros, se 

eram automatizados, quais deles eram originais e quais foram 

substituídos por estruturas novas. 

Encantado com a imagem do Farol Cristóvão Pereira iso-

lado em um pontal de areia junto à Lagoa dos Patos, A. decidiu:  

- É para lá que nós vamos! 

Almoçamos e partimos para o farol. 

No caminho, nosso guia contava histórias, como a des-

ventura do menino que não queria ser faroleiro e fugiu do Farol 

do Albardão a pé, percorrendo mais de cem quilômetros pela 

praia.  

A sensibilidade e a sabedoria de nosso guia nos conquista-

ram imediatamente.  

Por causa de B. e de seu amor pela Península, elegemos 

Tavares como “nossa central de trabalho”.  

Uma bela parceria nascia a caminho do farol. 
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(Carnaval, 1995) 

O Norte 

   Era sábado de carnaval e haveria desfile à noite.  

O sol se punha, em São José do Norte.   

Sentei-me na escadaria da igreja, observando o movimen-

to. Um grupo de pessoas saía da missa. Uma sensação sinistra 

vinha daquele anoitecer, agravada por um sujeito que lançou u-

mas palavras obscenas em minha direção.  

Um povoado de marujos, perdido no tempo, sustentado 

pelo cultivo de cebolas e parcialmente comido pelas dunas. Uma 

cidade introvertida que nem mesmo o colorido das casinhas colo-

niais parecia animar.  

Assim se apresentava o Norte, naquele entardecer. 

Fomos para o hotel, onde encontramos nosso quarto to-

mado por baratas.  

O horror se instalou. Não seria possível dormir ali.  

Saímos para ver o carnaval de rua. 

Na avenida central, um caminhão com um amplificador e 

caixas de som carregava um pequeno grupo de foliões que canta-

va e dançava animado. Logo atrás, vinha uma aglomeração que 

pulava juntinha e aos saltitos, acompanhando o caminhão em 

cortejo.  
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Percorreram todo um lado da avenida desse jeito, arras-

tando-se sob uma guirlanda de lâmpadas estendida entre os pos-

tes. No final da pista, o caminhão fez a volta e retornou pelo ou-

tro lado do canteiro, puxando o bolinho de gente.  

A maior parte dos foliões usava uma roupa preta inteiriça, 

que os encobria até os pés. A cabeça estava ensacada por um ca-

puz, onde havia três buracos recortados toscamente, em uma al-

tura que deveria corresponder à boca e aos olhos. Com aberturas 

tão mal alinhadas, sabe-se lá como faziam para enxergar. A parte 

frontal da máscara era pintada a mão e representava caveiras, en-

tre outros motivos. 

Eram os dominós, tradição de mascarados trazida pelos 

açorianos e mantida até hoje nos festins do Norte. 

Em meio aos foliões, uma figura se destacou.  

Um travesti baixo e roliço cobrira o próprio corpo com 

farinha e, ao chegar perto dos companheiros de dança, espanava-

se todo, batendo as mãos contra si mesmo e espalhando pó bran-

co para todos os lados. Ele pulava e soltava farinha, dançando em 

ziguezague em meio ao cordão. De repente, dois ou três domi-

nós, um deles da altura de uma criança, começaram a bater no 

travesti, insultando-o e espancando-o violentamente, até que ele 

sumiu pela lateral do cordão.  

Um homem que observava o cortejo explicou que deveria 

se tratar de um plantador de cebolas vindo do interior para se 

travestir no Carnaval, fato que deve ter irritado os demais tanto 

quanto a farinha que ele espalhava. Explicou, também, que os 

mascarados sentem-se livres para fazer qualquer coisa, pois são 
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todos iguais e, ao final, ninguém sabe quem fez o quê.  

Senti minhas mãos umedecerem e um tremor tomar meu 

corpo. 

 Vou morrer, pensei, mas morrer de quê?  

De medo dos dominós, das baratas, do marujo dizendo 

obscenidades na porta da igreja.  

Que cidade! 

Melhor dormir e partir no outro dia para bem longe. 

(Julho, 2009) 

Boi na Praia, Miraguaia na Soga 

Dizem que o gaúcho é campeiro até na beira-mar, o que 

não é de todo falso, ao menos, quando se trata do gaúcho do Li-

toral Sul. 

Quando as terras entre Santa Vitória do Palmar e Rio 

Grande foram transformadas em “Campos Neutrais”, a praia foi 

tomada por um tipo de tropeiro sem tropeada, cavaleiros sem 

montaria, gaúchos sem raça valente, mas de muita astúcia, que se 

alojaram nos banhados sem nutrir uma migalha de amor pela bei-

ra-mar.  

Homens duros, de paladar carnívoro, mas que pouca car-

ne viam pela frente e, quando a viam, ingeriam-na em pedacinhos 
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muito pequenos e salgados, empurrados com bastante farinha, 

que era para fazer render o manjar, enquanto espreitavam se a-

proximar da praia um barco qualquer, carregado com mantimen-

tos e que, mais cedo ou mais tarde, iria soçobrar naquele mar de 

névoa e vento. 

Os mais fortes e mais bravos galopavam pelos areais da 

Praia Grande, soltando o gado para pastar na costa.  

Se o pasto é duro, seco e escasso, a praia é imensa, quase 

sem fim, então, de tantinho em tantinho, o bicho vai engordando 

e o dono só volta para reunir sua tropa quando ela já está criada e 

rendendo bem. 

“Vou soltar meu boi na praia”.  

É assim que, até hoje, o povo desse litoral se refere a esse 

rebanho da areia que se cria por si. 

Enquanto isso, o peixe dá farto no mar, nadando livre-

mente, sem se preocupar com rede, com nada. 

Até mesmo quando pesca, o gaúcho praiano não dispensa 

o laço: 

 “Coloquei o Miraguaia na soga” – é o que ele diz quando, 

com um laço bem dado, amarra o pescado à margem para garan-

tir que espere vivo na água e não apodreça sob o sol.  

“Porque peixe é comida fraca, que nem vale à pena sal-

gar”, pensa o gaúcho praiano. “Mas se fosse um quarto de meu 

boi da praia, que rico charque isso iria dar!” 
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(Junho, 2000) 

Tragédia em Quatro Movimentos 

Em São José do Norte, A. e eu seguimos no único táxi 

que encontramos na cidade até o balneário do Mar Grosso, ten-

do, antes de sair, perguntado a uma moça se era longe e se era 

bonito.  

- Longe eu sei que é, mas bonito não posso dizer, porque 

nunca fui. 

Olhamos um para o outro surpresos com aquela passivi-

dade, um deixar-se estar que pode durar uma existência, a moça 

quedando-se em um cantinho, jeito curioso que o pessoal dali 

tem de levar a vida, de não cruzar a barra, de não tomar a estrada, 

de ser litorâneo, mesmo desprovido de praia.  

Na saída da vila, as casas protegiam-se da areia acumulada 

no fundo dos terrenos, mal contida por cercas de madeira e já 

ultrapassando a altura dos telhados.  

- Ela sempre volta, a areia – explicou tranquilamente o 

taxista, enquanto conduzia sua Rural pela estrada de chão batido 

que levava ao Mar Grosso, a uma dezena de quilômetros do cen-

tro.  

 As horas na praia: o movimento circular do taxi ao retomar 

a estrada; a corrida de dois pescadores para instalar uma churras-

queira na areia; o cachorrinho que apareceu e desapareceu de uma 
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hora para outra; o siri emaranhado na rede de pesca.  

 O taxi. A Rural ultrapassou os últimos dois cômoros e al-

cançou a beira-mar que se ampliava até o horizonte, de ambos os 

lados, decretando, assim, o final da estrada e o início da praia e-

xistentes sobre a mesma areia, o que dificulta precisar o ponto em 

que uma se transforma na outra. Ao descermos, o motorista par-

tiu com a Rural em marcha decidida, afastando-se em direção ao 

mar em linha reta como quem visa um novo alvo e, quando nos 

perguntávamos se ele iria parar em algum momento, progredindo 

em ritmo moderado, mas uniforme, iniciou uma grande curva 

para a esquerda, muito larga, porém exata e interminável, como se 

contornasse algo invisível que, deixado para trás, finalmente per-

mitiu-lhe retomar o longo trecho de volta, vindo reto em nossa 

direção e acenando para os dois passageiros que haviam acompa-

nhado, com um giro de cabeças, o volteio caprichado do táxi so-

bre a areia. 

 Os pescadores. Dois homens sem camisa ignoravam o vento 

gelado e discutiam, encostados a uma construção. Passados al-

guns instantes, os homens partiram correndo em direção ao mar, 

passos curtos sincronizados, carregando a quatro mãos uma chur-

rasqueira portátil que levaram até um ponto qualquer da praia, 

parando ali, por um momento, para, rapidamente, retomar a cor-

rida, recuar até outro ponto e colocar a churrasqueira no chão e, 

tendo discutido brevemente após olhar ao redor, reiniciaram a 

corridinha em direção a um terceiro ponto, em nada diferente do 

primeiro, nem do segundo, mas que fechava o triângulo de locais 

possíveis para se fazer um assado à beira-mar. Esse último ponto 

parecia bom, indicavam seus sorrisos e, também, o fato de have-
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rem depositado definitivamente a churrasqueira sobre a areia, ex-

posta ao céu e ao horizonte abertos. Eles pareciam contentes, 

embora não se pudessem ouvir suas vozes por causa do vento. 

O cachorro. Caminhávamos pela praia sob a luz da tarde, já 

inclinada àquela hora, quando nos deparamos com um transeun-

te, um cachorro que havia surgido de lugar nenhum e, como a 

praia não tinha cantos, nem curvas, o cachorrinho de pelo branco

-amarelado pareceu materializar-se à nossa frente de um instante 

a outro, pulando sobre as patinhas em sinal de contentamento e 

mocidade. “Solito”, (como teriam dito os pescadores, se o vis-

sem), mas sem refletir nenhum traço da desolação circundante, 

abanava vivamente o rabo, contente junto à água e, sendo o único 

a nos dar as boas vindas, pegamos a câmera e fizemos uma foto-

grafia rápida, o que foi uma sorte, pois, em instantes, ele já não 

estava mais lá e, sem que pudéssemos acompanhar-lhe o percur-

so, desapareceu rumo ao local improvável, inimaginável, de onde 

viera.  

A pescaria. Na volta, passamos novamente pelos pescado-

res que estavam parados à beira da água, corpos molhados da cin-

tura para baixo. Sua expressão, alegre diante da churrasqueira há 

poucas horas, era de pura frustração, agora: a rede, que devia ser 

grande o suficiente para prover duas famílias, estava reduzida a 

um montículo emaranhado sobre a areia. O mar horizontal e de 

ondas baixas não transparecia tamanha violência. “Mas foi ele 

quem fez isso”, disseram os homens, “o mar é calmo na superfí-

cie, mas por baixo ele é assim”, e apontaram para a rede retorci-

da, onde agonizavam alguns peixes miúdos e um siri. “Ele está 

vivo?” – “Sim”, responderam, arrancando-lhe uma das patas co-
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mo prova do que diziam. De mãos vazias, deram as costas para a 

cena inutilizada. 

 (Carnaval, 1995) 

Farol Caído 

Na praia do Mar Grosso, F. e eu examinávamos um mapa 

pintado diretamente sobre uma das paredes do restaurante, onde 

paramos para as últimas informações. 

São José do Norte aparecia em um extremo da Península 

e Mostardas, no outro; abaixo desta última, ficava Tavares. As 

três eram indicadas como cidades. Entre São José do Norte e Ta-

vares, lia-se a palavra “Bojuru” e, a seu lado, a designação “lugar”.  

O Mar Grosso: uma dúzia de casas, um bar e um restau-

rante à beira-mar. Depois disso, vento e areia até o Balneário de 

Tavares.  

Conferimos o trecho de praia que percorreríamos de car-

ro. Não havia sinal de barras nem de outros obstáculos importan-

tes.  

O dia estava lindo, a praia estava baixa, tudo indicava um 

belo trajeto pela beira-mar até o Bojuru. 

Entramos no carro e partimos sem encontrar um posto 

de gasolina para completar o tanque, já pela metade. 
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Gaivotas e piru-pirus levantavam vôo à nossa frente. Uma 

carcaça de leão marinho aqui e um casco de tartaruga mais adian-

te pontuavam a planura. 

Passada uma hora, demos com um farol caído de todo o 

comprimento sobre a praia. A base estava arrancada, expondo os 

alicerces; a lanterna quase tocava a faixa umedecida pelas ondas.  

Ao descer do carro para observá-lo, sentimos a força do 

vento que limpa carcaças e põe abaixo colossos como aquele. 

No continente, uma linha de cômoros se estendia para 

dentro de uma planície lunar.  

Avistamos uma casa desocupada pouco além dos primei-

ros cômoros.  

Abandonamos o colosso deitado sobre a areia, surpresos 

pelo fato de ninguém ter destacado que encontraríamos um farol 

caído, e não simplesmente “um farol”, como nos foi dito. 

Pouco à frente, dois ou três telhados despontaram entre 

os cômoros,  indicando a vila de pescadores por onde acessaría-

mos o Bojuru. Passamos entre algumas casas fechadas e outras 

parcialmente em ruínas.  

Uma plaquinha com uma legenda escrita a mão apontava 

para marcas de pneus quase imperceptíveis na areia:  

“BOJURU – 10 km” 
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 (Agosto, 2000) 

Anglo 

- E se voltássemos às salas desse frigorífico à noite, e se 

passássemos aqui todas as horas de uma madrugada? Não poderí-

amos nos mexer, pois há esses buracos enormes, é perigoso andar 

por aí. Ficaríamos parados, pensando em fantasmas e, como nem 

eles viriam, ficaríamos olhando o escuro e vendo as horas passa-

rem, todas exatamente iguais, torcendo para que a luz chegasse e 

nos livrasse dessa noite que escolhemos. 

Eram hipóteses assim que A. lucubrava, abrindo ainda 

mais os olhos em sinal de perplexidade ou desamparo, enquanto 

retornávamos a pé pela estrada do Mar Grosso, (pois o taxista da 

Rural havia desistido de nos buscar, desprezando o que parecia 

ser um bom pagamento, talvez o único trabalho do dia, quiçá do 

mês). Eram fantasmagorias assim que nos encalçavam ao final de 

outra jornada em trânsito, dessa vez, em meio aos buracos que 

vazavam os andares do Anglo, frigorífico desativado à margem 

do Canal São Gonçalo, em Pelotas, onde a cidade se interrompe 

bruscamente para dar lugar a um só pampa, planura sem fim que 

eleva, contra o céu, a figura majestosa daquele matadouro onde 

estivemos imersos, andando em círculos durante uma tarde de 

maus pressentimentos, e que, finalmente, havia corrido bem e da 

qual saímos rapidamente, sem olhar para trás, levando a impres-
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são de que algo estivera a um passo de acontecer, algo que volta-

ríamos a provocar mais tarde com nossa imaginação, já no interi-

or aquecido do ônibus, a caminho de casa, divagando sobre a ma-

drugada temerária que, por fim, não ousamos passar naquele fri-

gorífico.  

“Não deixem de visitar o Anglo, mas cuidado com as câ-

maras frias!” - e não foi apenas esse passante, que abordamos na 

praça central de Pelotas, a nos alertar em relação às câmaras frigo-

ríficas do Anglo. Também o velho funcionário do matadouro ha-

via sido enfático ao nos prevenir do risco de congelarmos lá den-

tro, possibilidade confirmada por um terceiro morador, cuja mãe, 

igualmente ex-funcionária, cultivava o hábito de peregrinar até o 

Anglo nos finais de semana para admirar seu maquinário e reme-

morar a juventude de lida dura, porém confiante, no colosso que 

dava norte à vida de milhares que o punham em funcionamento 

todos os dias.  

- Mais de setecentas reses abatidas por turno - afirmou o 

velho, ressalvando que, àquela altura, o movimento já começava a 

decair, se não, seriam mais de mil cabeças diárias, pois os ingleses 

haviam calculado tudo muito bem antes de se instalarem em lugar 

assim longínquo e tão pouco britânico, sem prever, entretanto, 

que o gado das cercanias não seria suficiente para alimentar o gi-

gante, e, por mais que escorresse o sangue e se corresse à Argen-

tina e aos campos do Uruguai, mesmo ali, os rebanhos seriam 

finitos e a natureza não se reproduziria a tempo de evitar que o 

colosso parasse aos poucos, desativando-se lentamente entre o 

canal e a vila de operários formada à sua volta, aglomerado de 
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casebres que permanece ali até hoje, como se o Anglo pudesse 

voltar a despertar algum dia.  

- É uma pena - dizia o velho, saído de uma das casas da 

vila - o maquinário perfeito, as câmaras frias: tudo parado porque 

eles decidiram ir embora.  

Ninguém por ali parecia saber ou procurar melhor expli-

cação sobre o final do Anglo. “Um dia, eles foram embora”, re-

petiu o zelador, referindo-se aos ingleses que, aos olhos de todos, 

se materializaram em um dia e se desmaterializaram em outro, 

construindo e abandonando, em um intervalo de décadas, o im-

pério ribeirinho.  

Relutante diante da máquina fotográfica, o zelador permi-

tiu-nos entrar no matadouro sob a advertência: “Cuidado com as 

câmaras frias, minha mulher jamais me permite entrar lá!” - o que 

nos impeliu imediatamente a galgar as escadarias em busca de tais 

câmaras, cruzando passarelas altas que ligavam os blocos do com-

plexo de cinco andares: os pisos intermediários, azulejados, eram 

pavilhões para corte e escoamento de sangue; os do alto, para 

estocagem de carne, nas câmaras frigoríficas, e os inferiores abri-

gavam o maquinário pesado.  

Para ver tudo isso, cruzamos pavimentos e pavilhões, 

constatando, ao cabo de algumas horas, a evidência de que algo 

estava errado, pois o que disseram os outros não era visível aos 

nossos olhos, surpreendidos por revoadas de pombas e ofuscados 

pelo sol que ressurgia ao fim de corredores de breu, por meio de 

janelas altas, iluminando vastidões de silêncio e ar e nos levando à 
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constatação factual de que nada remanescia ali, de que tudo fora 

levado, vendido ou saqueado, restando um magnífico oco à beira 

do pampa, sem motor, sem energia, nem qualquer traço de câma-

ras frias.   

Se antes de corrermos afoitos ao Anglo houvéssemos 

conversado com o administrador do porto municipal de Pelotas, 

teríamos compreendido que o frigorífico era mais um dos bairros 

de certa cidade paralela, refratária a nossos olhos novatos e oculta 

dentro da outra cidade, aquela que se pode tocar e fotografar.  

Conduzindo-nos até um antigo barco a vapor atracado ao 

cais, o administrador desabafava sua inconformidade em relação 

“àqueles que não sabem valorizar esta raridade, em perfeitas con-

dições de funcionamento”, diante do quê calamos desconcertados 

pela visão do vapor centenário para o qual ele apontava, devora-

do pela ferrugem e do qual avistávamos somente uma parte do 

casco, pois o restante submergia em rota lenta rumo ao fundo do 

canal.  

Se tivéssemos compreendido e amalgamado a existência 

dessas duas cidades, habitadas por uma só população, se tivésse-

mos reunido todas as informações, não teríamos nos surpreendi-

do tanto ao andar de mãos dadas, em uma tarde de maus pressen-

timentos, em meio ao breu de câmaras inexistentes, cautelosos, 

rastreando buracos que perfuravam de alto a baixo o esqueleto do 

Anglo.  
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 (Carnaval, 1995) 

Homem da Luz 

F. e eu encontramos o Bojuru paralisado sob o sol.  

Era domingo, perto do meio-dia e não havia viva alma na 

cidade. Avistamos duas velhas bombas de gasolina, equipadas 

com manivelas e números impressos no mostrador, mas não ha-

via ninguém para nos atender. A base das bombas estava soterra-

da pela mesma areia que cobria as ruas, pátios e praças. Todas as 

construções, postes, pisos e calçadas brotavam diretamente dessa 

mesma areia, branca e fina.  

Já havíamos completado uma volta em torno do povoado, 

quando o ruído de uma máquina chamou nossa atenção para um 

homem que trabalhava nos fundos de um terreno.  

Aproximando-se do carro, ele se apresentou como fun-

cionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica, dizendo ser 

responsável por ligar e desligar o gerador que abastecia de energia 

o povoado.  

No verão, a luz era ligada das 20h às 22h, explicou, acres-

centando que, mesmo “lotado” em São José do Norte, era encar-

regado da luz do Bojuru. Contava os dias para a aposentadoria 

enquanto ia e vinha por aquela Estrada do Inferno, esgotado pela 
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rotina de atolar e dos dias sem muito que fazer por ali. 

Disse que as bombas voltariam a atender somente na se-

gunda-feira, pois havia um campeonato de futebol no Norte e os 

homens da cidade estavam lá.  

Compadecido com nossa situação, cedeu cinco litros de 

seu próprio combustível. Confirmando que a Estrada do Inferno 

era trafegável até Mostardas, assegurou-nos que poderíamos par-

tir tranqüilos. 

Deixamos o Bojuru sem ter visto mais ninguém além do 

Homem da Luz. 

(Outubro, 2009) 

Casa de Lata, Caminhão de Madeira 

B. dirigia atento ao relógio.  

Por sua orientação, saímos cedo de Tavares para chegar a 

São José do Norte a tempo de tomar a balsa das 10h.  

O plano era almoçar em Rio Grande e, dali, partir para o 

Cassino, de onde seguiríamos pela beira do mar até o Chuí.  

Enquanto dirigia, B. apontava para um cordão de mata, 

junto às dunas.  

- Antes do pinus chegar aqui, há quase meio século, o po-
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vo da Península morava na costa para se abrigar do vento. Não 

tinha quase árvore, além daquele cordão de mato. Era tudo aber-

to, tudo um só campo verde. Em dias bons, podia- se ver a lagoa 

de um lado e o mar de outro.  

Perguntei como andava o Bojuru depois que asfaltaram a 

Estrada do Inferno.  

B. disse que a vida havia ficado mais fácil e que certamen-

te o Homem da Luz deveria ter-se aposentado, pois a energia elé-

trica chegou junto com o asfalto. 

- Antes, o Bojuru era o lugar mais isolado do mundo. Não 

tinha luz, não tinha nada. Ninguém vinha até esse Bojuru, era tu-

do muito precário. O povo só saía dali para buscar mantimentos 

ou consultar o médico, no Norte. De uns anos para cá, a vida me-

lhorou muito. 

Perguntei sobre a areia no meio da rua. 

- Ah, essa não sai dali! O mesmo palmo de terra ainda 

cobre as ruas e o pé das casas. Mas as bombas de gasolina, aque-

las do tempo da guerra, foram trocadas por outras mais moder-

nas.  

B. chamou nossa atenção para casinhas feitas de lata, à 

volta da estrada. Eram estruturas cinzentas, soltas no campo ou 

estacionadas junto a um capão; algumas se aproximavam mais da 

estrada, ao lado de construções de alvenaria.  

- A madeira era tão rara na Península que o pessoal cons-

truía as casinhas com lata. Podem ver, algumas são até bem feiti-

nhas, sem emendas. Tudo mudou com a chegada do pinus e com 
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a facilidade de transporte. Agora, já não se usa mais fazer isso. 

B. acrescentou que o pinus também trouxe a solução para 

pescadores que, ao cabo de uns anos, viam suas carretas devora-

das pelo sal.  

- Hoje, só precisam se preocupar em preservar o motor, 

as rodas e os eixos. A carcaça é reconstruída em madeira e eles 

podem rodar por aí, nesses brinquedos gigantes.  

Casas de lata e caminhões de madeira... Quem diria! Tudo 

isso naquela paisagem de cebolas que, vista da estrada, parecia tão 

normal! 

B. dobrou à esquerda e entrou no Bojuru. 

(Carnaval, 1995) 

Estrada do Inferno 

Despedimo-nos do Homem da Luz, confiantes em en-

contrar um lugar para abastecer o carro a caminho de Tavares.  

Saímos por uma estradinha de terra, imaginando que mais 

à frente encontraríamos a “Estrada do Paraíso”. 

A trilha logo se mostrou mais esburacada e tomada de 

areia do que o trecho entre a praia e o Bojuru. Nosso combustível 

era tragado rapidamente pelo esforço do motor em vencer os cô-

moros à margem de buracos cada vez mais profundos.  
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Já não conversávamos, nem ouvíamos música. Seguíamos 

tensos e atentos para não ser engolidos por uma vala, desviando 

dos montes de areia que se sucediam. 

Cinco quilômetros adiante, paramos em um bolicho à bei-

ra da estrada. Um cartaz anunciava um rali de motocicletas na 

região. Do chão batido, erguia-se um balcão de madeira que atra-

vessava a peça. Por trás dele, um homem servia bebida a um cli-

ente.  

Perguntamos sobre a gasolina. Olharam-nos com uma 

expressão neutra, como se só esperassem concluirmos a pergunta 

por educação.  

Não havia posto antes de Tavares. Além disso, a estrada 

era aquela mesma, a velha “Estrada do Inferno”, agora promovi-

da a “Estrada do Paraíso por umas patrolas que fizeram um belo 

serviço por ali”.  

O cliente ofereceu um pouco do combustível que tinha 

em casa. Disse que plantava cebolas, como quase todos na Penín-

sula, pois elas resistiam bem à areia. Acompanhamos o homem 

até sua casa e, com o tanque ainda na reserva, decidimos retornar 

ao Bojuru. 

Sentíamos o peso da imprudência de nos termos lançado 

com o tanque vazio, na temida Estrada do Inferno – essa mesma 

que nos levara até ali e que agora inundava nosso pára-brisa com 

uma fotografia amarela. 

Poucos minutos adiante, o carro atolou.  

Descemos para avaliar a situação.  
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A roda estava enterrada quase até a metade.  

Tentamos calçá-la com um pedaço de madeira e empurrar 

o carro. Nada. Com receio de consumir o pouco de combustível 

que nos restava, saímos para buscar ajuda. 

Caminhamos até uma casa de fazenda, onde um homem 

disse que levaria um trator para nos puxar. Parecia acostumado 

com essa situação. Avaliou nosso carro, quase com pena. Sem 

muita conversa, fez sua parte e se foi.  

A próxima atolada veio em questão de minutos.  

Descemos mais uma vez e, resignados de que era mais ou 

menos assim que funcionavam as coisas ali, partimos em direção 

a outra casa. 

Ao ver o nosso automóvel, o agricultor comentou que 

nenhum carro de passeio sobrevive à Estrada do Inferno.  

A tarde avançava. Consumimos horas preciosas entre idas 

e vindas em busca de socorro e algumas tentativas de desatolar 

por conta própria. 

O sol declinava em direção ao horizonte. O cansaço, a 

sede e a sensação de impotência nos faziam odiar cada vez mais 

aquela estrada que nos iludiu na vinda para nos massacrar na vol-

ta.  

Em nossa angústia, antevíamos a chegada ao desértico 

Bojuru com o espírito de um andarilho extraviado e sedento que 

vislumbra um oásis ou uma tenda da Cruz Vermelha. 

 Diante de dois enormes cômoros que ladeavam uma vala, 

optamos pela vala, onde afundamos de todo o comprimento. 
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Do lado de fora do carro, F. dava pulos de raiva. Nunca o 

vira assim. Dava um pulo atrás do outro e gritava contra a estra-

da.  

Na tentativa de ajudar, mergulhei sob o carro e retirei to-

da a areia que havia lá embaixo, deixando as rodas livres. Ao sair 

de lá, percebi que a areia havia formado uma barricada em volta 

do carro.  

Como uma miragem, vimos passar, à beira da estrada, u-

ma motocicleta com dois capacetes escuros. Não pararam, não 

acenaram. De qualquer forma, não poderiam nos ajudar. Nosso 

caso era para tratores e guinchos. Com F. mais calmo, partimos 

para procurar ajuda.  

Encostando no horizonte, o sol irradiava uma luz laranja. 

Pássaros se recolhiam aos capões. Olhamos para trás, constatan-

do que nosso carro havia sumido na vala.  

Avistamos a ponta de um telhado à distância.  

Minutos depois, batíamos palma junto a um galpão. Veio 

um homem barbudo, expressão fechada. Explicamos a situação. 

Ele pareceu indiferente ao nosso suplício.  

Meu tom de voz era histérico. Vi-me falando de compro-

missos de trabalho na capital, que não poderia me atrasar, que iria 

ser punida, que ainda teríamos de enfrentar todo o trecho de prai-

a depois do Bojuru. O homem ouviu quieto e, com a mesma au-

sência de expressão, deu as costas com um “já vou lá”, desapare-

cendo no interior do galpão. 

A volta foi dura. As esperanças acabavam e não havia ou-
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tra casa por perto. O sol deixara um rastro avermelhado no hori-

zonte. Avaliamos a possibilidade de passar a noite na vala.  

Ao lado do carro, esperamos.  

O tempo passava, a noite descia. Ao longe, um toc-toc de 

motor quebrou o silêncio. Olhamos naquela direção. Lá vinha um 

trator. 

O homem barbudo desceu, amarrou nosso carro ao tra-

tor, tirou-o do buraco e se foi, sem dizer nada. Na afobação de 

dar partida, o acelerador ficou preso no fundo, fazendo o carro 

disparar.  

Sobrevoamos valas e cômoros, dançando na areia das cur-

vas. Os buracos iam diminuindo à medida que nos aproximamos 

do Bojuru.  

Chegamos ao hotel com a noite.  

Lá dentro, dois rostos nos olharam espantados.  

Eram os motoqueiros que haviam nos ultrapassado. Con-

taram que vinham de Mostardas e passaram por Tavares com a 

esperança de encontrar o Paraíso que também lhes fora prometi-

do.  

Depois de Tavares, só cômoros, valas e lama. Cumpriram 

boa parte do trajeto empurrando a motocicleta que, de vez em 

quando, tombava à beira da estrada. 

 Depois de um dia de viagem, engrenaram em um arran-

co. Foi quando viram o teto do nosso carro despontando em uma 

cratera.  
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Logo, a típica empatia que une os sobreviventes abençoa-

va nosso pequeno círculo. Comemos a refeição que a anfitriã pre-

parou como se fôssemos seus próprios filhos, egressos de uma 

aventura desastrada.  

Ao final, não sabia cobrar pelo serviço, dizendo ter im-

provisado a janta com o que havia encontrado na despensa: bifes, 

ovos, batatas, arroz, salada, pão, feijão, massa.  

A tensão baixava aos poucos. A Anfitriã nos observava de 

um canto do salão, com as mãos cruzadas na frente dos quadris. 

Nossos amigos contaram que costumavam viajar sem ru-

mo pelo estado. Trocaram Porto Alegre por uma cidade litorânea, 

onde viviam felizes. Suas aventuras iam do Passo do Silvestre ao 

Monte Negro.  

Uma nova amizade nascia no Bojuru. 

Depois da janta, F. e eu saímos para espiar a noite, em 

frente ao hotel.  

Uma última lâmpada desenhava um círculo de luz sob um 

poste. Uma figura preta se arrastava na areia iluminada. 

Perguntei à anfitriã o que era aquilo.  

Ela respondeu que era um Dominó, brincando o Carna-

val. Ela admirava a cena com um sorriso. 

- E de onde veio esse costume dos Dominós? - perguntei. 

- Do mar, decerto – foi a resposta. 

Recolhi-me para dormir.  

F. ficou mais um pouco, contemplando o céu.  
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A anfitriã perguntou o que ele tanto admirava. Ao ouvir 

que o céu do Bojuru era mais bonito do que o da capital quis sa-

ber qual a razão.  

F. disse que, à noite, as luzes da cidade ofuscavam o céu.  

Ela riu:  

- Imagine, uma cidade brilhar mais do que o céu! - e se 

retirou, quando o Homem da Luz mergulhou o Bojuru na escuri-

dão. 

 (Agosto, 2009) 

Mar Grosso 

Após uma volta curta, para que pudéssemos passar os 

olhos na cidadezinha, B. deixou o Bojuru para trás e tomou uma 

trilha que nos levaria à praia.  

Seguiríamos por meia dúzia de quilômetros em direção a 

São José do Norte até alcançar o farol caído, onde A. filmaria u-

ma cena.  

B. contornava as dunas. Quanto mais perto do mar, mais 

desapareciam as marcas dos que passaram antes de nós, tornando 

praticamente impossível saber que direção tomar. Mas B. conhe-

cia bem o caminho e encontraria a praia de olhos fechados. 

Uma imensidão abriu-se à nossa frente, à nossa esquerda 

e à nossa direita. Alcançamos o mar. 
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B. deu uma volta larga, esbanjando espaço, e apontou o 

jipe na direção do farol.    

O dia estava claro, não fazia o frio previsto para aquele 

final de inverno.  

De longe, avistamos uma massa bloqueando um ponto 

estreito da praia. B. disse que era o farol.  

Paramos. Descemos do carro e descarregamos o equipa-

mento.  

Um resto da base quadrada que havia sido erguida no ar 

ainda era visível. Dela, saía um pedaço de uns quinze metros da 

torre que mergulhava nas ondas.  

Não havia vestígio das listras vermelhas e brancas que 

adornavam o antigo colosso. Nenhum sinal da lanterna.  

Aquilo era tudo o que sobrou do farol.  

(Há cem anos) 

O Filho do Faroleiro 

Contam que o pai era muito severo. Vivia com a família 

cuidando do farol e queria que o filho mais velho o substituísse 

quando morresse.  

Era o mais isolado do Sul, esse Farol do Albardão.  Não 

tinha nem uma vilinha de pescadores junto dele, nem daquelas 
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que ficam vazias na maior parte do ano e, lá de vez em quando, 

recebem gente que vem de longe para jogar tarrafa e vai embora, 

quando o tempo vira. Não tinha nada. 

Quando chegou a época da escola, a mãe e os meninos 

pequenos mudaram-se para Rio Grande. O pai e o filho mais ve-

lho ficaram cuidando do farol.  

Contam que esse filho nunca quis ser faroleiro, que odia-

va aquela solidão, queria ir embora para Rio Grande, estudar e 

sair pelo mundo.  

O pai, porém, já tinha tudo planejado. Ofício de faroleiro 

se passa de pai para filho, e pronto. A rotina de pai e filho era 

cuidar que o farol não apagasse e esperar pelo barco da Marinha 

que vinha trazer o rancho, o óleo e outras coisinhas necessárias 

àquela vida parada.  

Contam que, um dia, o filho enlouqueceu. (Na praia, nin-

guém gosta desse filho, por isso talvez exagerem, mas tudo indica 

que, se ele fez o que fez, foi de caso pensado). 

Que o homem era bruto, vá lá. Era faroleiro, vivia naque-

le nada e quase não falava. Um dia, veio o barco da Marinha. O 

pai não desceu, arrumava alguma coisa lá em cima, não fazia 

questão de gente. Deixou por conta do filho. Entregaram o ran-

cho, o óleo e um cadeado novo, que o antigo tinha sido comido 

pelo sal. O barco foi embora e o pai ficou lá em cima, arrumando 

uma coisa e outra. O filho fechou a porta, passou o cadeado e se 

foi embora pela praia. Livre e solito, no más. 

Quantos dias ele caminhou e como é que foi dar em Rio 

Grande, ainda é um mistério. Cento e tantos quilômetros de prai-
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a, sem água, sem comida, sem nada. A mãe desconfiou da histó-

ria.  O pai não iria mandar o guri estudar na cidade e ficar sozi-

nho no farol. A mãe ligou para a Marinha. Mandaram um barco 

que encontrou o faroleiro definhando em vida.  

Até hoje não se sabe o que aconteceu com o filho mais 

velho, depois disso.  

Se deu em alguma coisa, se estudou, se foi viver na cidade 

grande, ninguém foi atrás para investigar, ninguém gosta dele na 

praia.  

Certo, mesmo, é que faroleiro ele não foi. 

(Setembro de 2009) 

Tudo Muda 

P. e A. haviam trazido o bebê, nosso companheirinho de 

aventuras, para conhecer as areias do Bojuru.  

Solto na praia, C.E. brincava com duas pedrinhas, uma 

em cada mão, enrolado em um casaco de astronauta. De fora, só 

o sorriso facilmente transformado em gargalhadas. 

“É um dominozinho”, dizia o pai, orgulhoso, diante do 

vultinho encapuzado. 

A. pediu que eu contasse a nossos convidados a história 

dos náufragos do navio inglês que haviam perecido na Praia 
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Grande. Repeti o que havia ouvido de B., outro dia.  

M. e E. acenaram para que B. e L. se reunissem a nós. 

Formávamos um grupo grande, especialmente reunido para a se-

quência dos náufragos. 

Nossos amigos entenderam que deveriam “morrer” várias 

vezes para que A. gravasse as imagens necessárias. 

B. dirigiria lentamente o jipe e A. filmaria da janela, a câ-

mera encontrando os náufragos ao longo da faixa de areia.  

A. organizou os participantes para a sequência inicial. 

Eu era a primeira da linha de mortos, depois vinham L., 

B., M. e E., afastados a uns cinqüenta metros, uns dos outros. P. 

ficaria cuidando de C.E., enquanto esperava sua vez de “morrer”. 

A. pediu que eu ficasse na parte molhada da areia. Deitei e 

o ouvi caminhar a meu redor.  

Uma onda passou por cima de mim, recuou e deixou meu 

macacão encharcado por dentro. 

Depois dela, tatuíras pequeninos subiram da areia para 

caminhar em minhas mãos e rosto.  

Ouvi A. se aproximando novamente. 

As botas dele esfregavam a areia molhada.  

Deu uns passos para lá e para cá.  

“Deve ter decidido filmar de pertinho”, pensei.  

Não me movi. Os bichos começavam a mordiscar minhas 

mãos e rosto. 
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A. se afastou. 

Pensei em espiar para ver o que acontecia.  

Movi discretamente as mãos, expulsando os bichos. Es-

freguei o nariz na areia, pensando, satisfeita, que havia liquidado 

uma parte dos monstrinhos. 

Ouvi os passos de A. retornando em minha direção. Fi-

quei quieta. 

Ele parecia ter ido embora. Passaram-se vários minutos 

de silêncio. 

Já não suportava os tatuíras que estavam de volta, devo-

rando a ponta do meu nariz. Perguntei-me porque A. demorava 

tanto e se faltaria muito para terminar o suplício. 

Após um longo intervalo, alguém tocou em meu ombro, 

suavemente. 

- Tu estás bem? – era a voz de A., agachado a meu lado 

na areia. 

- Sim, terminamos? – perguntei, admirada da expressão 

nos olhos dele. 

- Que susto! – disse A., e começou a me relatar o que ha-

via acontecido.  

 - Primeiro, achamos que tu estavas brincando com a gen-

te, depois, pensamos que algo havia realmente acontecido. A cena 

tinha acabado e tu não levantavas. Vim correndo e te encontrei 

com o rosto numa poça vermelha, coberto por pontinhos de san-

gue! 
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Nada do que A. falava fazia sentido. 

Expliquei que aguentei os bichos enquanto ele filmava, à 

minha volta. 

- Mas eu só passei por ti de carro e segui, filmando os ou-

tros. Quando terminamos, todos levantaram, conversamos e de-

mos tua falta. Ficaste um tempão aí, com esses bichos te comen-

do! 

Passado o susto, rimos muito de meu nariz mordiscado 

pelos tatuíras. 

Só não conseguimos compreender por que eu não havia 

ouvido o ronco do jipe, passando a meu lado, e que passos eram 

aqueles, na areia. 

A. retomou a filmagem.  

Reuni-me a B., junto ao farol caído.  

Deveríamos distrair C.E., enquanto sua mãe participava 

de uma cena. 

Comentei minha surpresa diante do que havia restado do 

farol. 

B. disse que o mesmo se passou com o Farol do Bojuru, 

na Lagoa dos Patos.  

- Era uma ponta de areia com um farol. Depois, a água 

subiu e fez uma ilhota. Era bonito, o farol, sozinho naquela ilho-

ta. Com o passar dos anos, a água e o vento foram comendo, co-

mendo, comendo, até que o farol caiu inteiro na lagoa. Por um 

tempo, foi como esse aqui, um farol caído. Hoje, só resta a ilhota 
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e um montinho de pedras. Quem não sabe da história, não imagi-

na que, um dia, existiu um farol inteiro, ali. 

Perguntei se ele achava que o mesmo aconteceria com o 

Farol Cristóvão Pereira. 

- Vai cair, também. Aquele pontal logo vai virar uma ilho-

ta. Um dia, ele vai tombar e vai virar isso aí - apontou para os res-

tos à nossa frente. 

Eu disse que achava triste o destino dos faróis. 

- Sim, por um lado, é uma pena – concordou B. - O Cris-

tóvão Pereira, por exemplo, é um pedacinho da nossa história, é 

bonito. Por outro lado, é a vida. Tudo muda.  

A. filmava a sequência final. 

Chegara a vez de P. “morrer” na areia, encabeçando outra 

interminável linha de corpos estendidos na praia.  

Junto à mãe, o dominozinho, em pé, admirava o mar.  

(Sempre) 

Praia Grande 

Destacada como uma ilha de luz em meio às avenidas lar-

gas de Rio Grande, tomadas pela noite precoce de junho, a pe-

quena loja de conveniências do posto de gasolina organizava o 

final de um dia.  
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 Não fosse a intervenção da barra da Lagoa dos Patos, a 

praia de Rio Grande e de São José do Norte seria uma só, a mes-

ma que segue a partir de Rio Grande em direção ao Chuí.  

Seguindo pela beira-mar, pouco antes do Chuí, o viajante 

passará pelo Hermenegildo onde o mar arrastou cercas e rodou 

postes, devastando casas inteiras e emborcando sobre a areia os 

pertences de veranistas que vêm de Santa Vitória do Palmar, to-

dos os anos, para banho e pesca no Balneário Vermelho.  

"Foi a ressaca", é o que contam ter se passado ali há anos, 

e, desde então, os detritos permanecem espalhados no trecho de 

praia onde se comprime o que restou das casas, instaladas em 

meio à vastidão. Escombros que assim permanecerão por tempo 

indeterminado, pois de nada adiantaria reerguê-los se o mar volta-

rá um dia para redistribuir bonecas e fogões pela areia; mais sen-

sato, é estenderem-se lonas sobre o que restou, tetos pretos tre-

mulando ao vento, abrigando banhistas que, eventualmente, ainda 

saem à procura de objetos perdidos entre as barricadas opostas ao 

mar. 

 Por essa beira-mar, antes das modernas estradas continen-

tais, seguiam-se caravanas de viajantes e cargueiros até o Uruguai, 

enfileirando-se carros de passeio prevenidos de viajar em comboi-

o e que, ainda assim, inaugurariam o novo cemitério de automó-

veis que veio somar-se ao antigo cemitério de barcos, ambos co-

laborando para tornar conhecida essa costa onde se vêem emergir 

da areia uma ponta de mastro aqui, uma capota de carro acolá, 

pontilhando a tranqüilidade da faixa branca que segue, ainda hoje, 

a seduzir viajantes a lançarem-se em sua vastidão, motorizados ou 
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mesmo a pé, rumo ao horizonte, sempre baixo e oferecido aos 

olhos.  

Em que pesem a existência das novas estradas, a marcha 

infinita insinua-se ainda como empresa cobiçada no espírito de 

certos viajantes que ali, subitamente, se descobrem andarilhos, a 

planura oferecendo-se-lhes à mecânica simples de um pé após o 

outro, numa marcha ávida de ganhar a vastidão metro a metro, de 

seguir tranqüilamente, mãos livres e passos largos pela extensão 

batida. 

 “É fácil”, é que o dizem as pessoas dali, “a beira-mar é a 

melhor de todas as estradas, basta seguir a reta” e essas frases 

vêm seduzindo visitantes ingênuos há décadas. Tudo é fácil, tudo 

é possível, especialmente se há sol, se a maré está baixa, se o tem-

po está calmo, se a temperatura está alta. O que os litorâneos por 

vezes omitem é o quão bruscamente tudo muda por ali, as nu-

vens que surgem do nada, a maré que sobe de um lado e a lagoa 

que desce de outro, reencontrando-se, água doce e salgada, em 

uma colisão de ondas que rapidamente faz submergir a praia.  

Sem orientação e sem costa, desanimado pelo vento gela-

do, o andarilho procurará o abrigo das dunas e aí começará o 

processo que dará na convocação do corpo de resgate mais próxi-

mo se, por sorte, o viajante vir reavivar-se o telefone portátil qua-

se lançado ao mar em momentos de cólera, frio e pavor.  

Jipes, caminhões e helicópteros são acionados somente 

em casos mais sérios, pois nessa região a ajuda vem de longe; se 

não, partirão em socorro pescadores experientes, porque atracar 

nessa área é difícil e, por vezes, para se alcançar as dunas, convém 
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cortar caminho pelos campos costeiros, pampas isolados, disputa-

dos no passado por brasileiros e castelhanos que cavalgavam a 

duras penas por ali, lançando sinais falsos de luz para que embar-

cações perdidas viessem dar nos bancos de areia: mais corpos 

para o cemitério de barcos, saqueado por cavaleiros de beira-mar 

que lutavam para demarcar esses campos do nada entre águas, 

resistentes a limite ou posse, temidos por gaúchos de todos os 

lados e fronteiras. 

 (Natal, 1998) 

O Hermenegildo 

Contam que, há mais de quarenta anos, o mar ficou ver-

melho no Hermenegildo. 

Balneário de Santa Vitória do Palmar, a poucos quilôme-

tros dali, o Hermenegildo é formado por um bloquinho de casas 

alinhadas com o mar. 

Para enfrentar a fúria do oceano e dos ventos, as casinhas 

colam-se umas às outras. Sem pátio ou jardim, interligam-se por 

vielas que desembocam em ruas principais. 

Ao Norte, a próxima base com água potável e energia elé-

trica é o Farol do Albardão.  

Ao Sul, fica o Balneário da Barra do Chuí.  
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Alteado sobre um cerro de areia, o Chuí é o mais antigo 

balneário de Santa Vitória do Palmar, com quintais ajardinados e 

árvores relativamente frondosas.  

Fora do período de veraneio, é habitado por brasileiros e 

uruguaios que ali permanecem em meio a casas lacradas pelos 

veranistas que deixam a praia logo após o Carnaval.  

Sob certo ponto de vista, é lá que o Brasil termina, em 

uma curvinha do Arroio Chuí, em direção ao mar, o que parece 

plausível, pois impróprio seria supor que o país comece naqueles 

confins de vento e nada. 

Na Barra do Chuí, as casas tomam uma distância previ-

dente do oceano, o que deve explicar o fato de o balneário ter 

sido poupado de algumas das intempéries que arrasaram seu vizi-

nho, o Hermenegildo.  

Até mesmo a terrível Maré Vermelha, que se esparramou 

pela Praia Grande há quatro décadas, castigou mais intensamente 

o Hermenegildo, tornando-o alvo de matérias de jornal e debates 

científicos pelo mundo. Durante anos, foi chamado “O Balneário 

Vermelho”, estigma que os moradores ainda  lutam para apagar. 

Em que pese o esforço de cientistas e ecologistas, as cau-

sas da Maré Vermelha nunca foram totalmente esclarecidas. 

Há os que jogam a culpa sobre uma espécie de algas; ou-

tros afirmam que o desastre nada teve a ver com a natureza, mas 

sim com a poluição; um terceiro grupo aceita a tese das algas, mas 

nega que elas tenham relação com o lixo; alheios às argumenta-

ções da ciência, há ainda os que alardeiam que a maré que cobriu 
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a praia com mariscos envenenados e encheu as redes com peixes 

mortos era feita de sangue coalhado.  

Assim, corre por aí que a praia é amaldiçoada; que apare-

ceu um corpo sem cabeça mais adiante; que as pessoas tiveram 

febre e foram parar no hospital; que se desprendia um gás tóxico 

das águas ou que, ainda, tudo isso é produto de ignorância: nem 

algas, nem sangue, nem maldição, mas vazamento de carga quími-

ca do porão de um navio.  

Mistérios à parte, todos concordam que essa foi a pior 

tragédia do Hermenegildo.  

Quem afirma isso, contudo, ignora a ressaca que se aba-

teu sobre o balneário.  

Era verão.  

Logo após o café da manhã, F. e eu deixamos o hotelzi-

nho do Chuí dispostos a caminhar até o Hermenegildo pela beira 

do mar.  

Andamos durante horas, lentos e soltos, parando para 

explorar cada barra ou ouvir o vento levantando ondas de areia. 

Exceto por um ou outro pescador, ninguém cruzou nosso cami-

nho, naquela manhã. 

Horas depois, avistamos a silhueta de uma casinha junto 

ao mar. Apressamos o passo naquela direção. 

Para quem chega pela praia, o Hermenegildo começa de 

repente com uma fileira de casinhas em cima de um barranco 

que, de tempos em tempos, se fende em valas que escoam água 

da chuva.  
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Do jeito como começa, o barranco termina de chofre e, 

com ele, somem-se as casas. A partir dali, reinicia-se a planície 

ondulada de cômoros, que se estende até o Balneário do Cassino. 

Quando chegamos, a situação do Hermenegildo era a se-

guinte: uma enxurrada de lixo doméstico tomava a praia. Móveis, 

brinquedos e trapos ocupavam a areia entre telhas, tijolos e ferros 

retorcidos. Nenhuma casa resistia totalmente em pé. Algumas 

pendiam para o lado, tendo a fundação abocanhada pelo mar; 

outras não tinham mais telhado, nem aberturas; outras, ainda, re-

sumiam-se à marcação do piso. Em frente às casas, ao pé do bar-

ranco devorado em vários pontos pelo mar, barricadas de sacos 

de areia e blocos de cimento foram arranjadas na defesa contra o 

inimigo. 

O cenário era de destruição.  

A praia estava tomada por veranistas que se viravam co-

mo podiam entre os escombros. Algumas famílias acampavam 

sobre lonas pretas estendidas na areia; outras se abrigavam no 

interior das construções, utilizando a lona no lugar do telhado 

desaparecido.  

Ninguém dava por nossa presença. Algumas crianças 

brincavam nas ondas; a meninada corria e cavava buracos, adul-

tos jogavam bola ou carregavam bóias de pneu, em direção ao 

mar. Mulheres conversavam tranquilamente sob o sol. 

Toda essa agitação não produzia ruído; o silêncio era a-

centuado pelo vento empurrando as ondas para a praia. O céu 

impecável e a naturalidade dos banhistas compunham de maneira 
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estranha com o cenário de guerra.  

Alguém nos contou que, no ano anterior, uma grande res-

saca se abateu sobre o Hermenegildo.  

Compramos água e, olhando ao redor, procuramos uma 

sombra para descansar. Nada. O sol estava a pino, não havia ár-

vores; apenas escombros e lonas pretas. Uma onda sombria paira-

va sobre a praia a despeito de todas as bolas, bóias e risadas. 

Demos as costas, retornando para o Chuí sem descansar, 

sem olhar para trás e parando somente quando a silhueta do Her-

menegildo havia desaparecido no horizonte. 

 

(Há duzentos anos) 

 

Piratas dos Neutrais 

Contam que, um dia, veio dar na Praia Grande um car-

gueiro inglês carregado de porcelanas que tinha como destino um 

porto ao Sul. 

Todas aquelas pessoas - tripulação, oficiais e passageiros, 

trajando roupas finas de europeu - foram encontradas na praia 

em uma manhã agradável, de sol e tempo seco. Do navio, parece 

não ter restado nada, embora tenha encalhado em um banco de 

areia, não longe da orla.  

Por conta do mistério, logo se espalhou o boato de que o 
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naufrágio teria sido obra de piratas que, há muito tempo, coman-

davam aqueles ermos que antecedem a fronteira com o Uruguai.  

Eram os Piratas dos Campos Neutrais, que lá se instala-

ram nos tempos da Colônia, quando, para frear a disputa entre 

um lado e outro, Portugal e Espanha decretaram aquelas terras 

como “terras de ninguém”.  

Esvaziada e sem dono, a vastidão que começa em Rio 

Grande e termina no Chuí ficou à mercê de uma gente desgarra-

da, de má índole, que foi sendo atraída para lá. Gaúchos que já 

não tropeavam, nem guerreavam, vinham até a praia soltar o gado 

roubado das estâncias, usando aqueles nenhures para esconder 

pilhagens e se refugiar da Lei. 

Quando o sol se põe nos Neutrais, praia, campo e mar 

aberto emendam numa só planura. Na escuridão, o continente 

parece prolongar a água e, por isso, além do mar bravo e dos 

temporais repentinos, os navios evitam costear a praia.  

Sobre o naufrágio do cargueiro inglês, a história correu 

mundo: auxiliados pela noite, os piratas costumavam amarrar lu-

zinhas no pescoço das ovelhas para serem avistadas de alto mar, 

como se fossem embarcações ou estrelas no horizonte, atraindo 

os navios para a terra firme.  

A história convenceu a todos sem que ninguém se per-

guntasse que luzes eram aquelas, já que, naquela época, não havia 

eletricidade, nem pilha, nem bateria, nem coisa parecida. 

Quanto à tripulação, essa mesma é que não contradisse a 



 

 
59 

Histórias de península e praia grande 

lenda: casacas de botões dourados indicavam um oficial aqui, ou-

tro ali; um vestido amarrotado pelo peso da água, uma calça arre-

gaçada até o joelho, o laço de uma gravata e um suspensório dis-

tinguiam a dama do marujo, a criança do cavalheiro.  

E foi só o que revelaram as ossadas encontradas na Praia 

Grande, naquela manhã. Para saber mais, só se o socorro tivesse 

chegado a tempo. 

(Outubro, 2009) 

Entre o Cassino e o Chuí 

Há muito, A. e eu acalentávamos o sonho de percorrer, 

metro a metro, a solidão de areia entre o Cassino e a Barra do 

Chuí. 

No início, só podíamos vislumbrá-la em mapas impressos. 

Nenhum povoado, nenhum posto de abastecimento, nenhum 

bar, nada, nada e nada por mais de duzentos quilômetros.   

Mais tarde, vieram as imagens atualizadas por satélite, 

mostrando em detalhes esse que, para nós, era o mais cobiçado 

dos areais. 

 Finalmente, vieram B. e seu jipe: a travessia até o Chuí se 

tornaria realidade. Partimos à noite para Tavares, onde a expedi-

ção começaria. 
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M. e J. vieram de Recife para participar da filmagem em 

algum ponto da praia que A. definiria na viagem. 

Na chegada a Tavares, apresentamos nossos convidados a 

B. que nos preparou para levantar cedinho, na manhã seguinte. 

A. disse que nada poderia ser mais perfeito do que fazer 

essa viagem em companhia desses três amigos, no aniversário de 

nossa primeira ida ao Chuí, há dez anos. Na janta, brindamos a 

isso. 

Saímos cedo de Tavares. O dia começava com sol. 

B. dirigia pelo asfalto que havia encoberto a antiga Estra-

da do Inferno. Chegaríamos a São José do Norte a tempo de pe-

gar a balsa até Rio Grande, onde almoçaríamos. 

Perto do Bojuru, passamos por um ônibus-supermercado.  

B. disse que era um remanescente do tempo em que as 

casas eram abastecidas de porta em porta com miudezas, remé-

dios, alimentos e material de higiene.  

Eu olhava para o asfalto impecável à nossa frente, tentan-

do imaginar o ponto em que F. e eu fomos tragados por aquela 

vala gigantesca. Era impossível adivinhar a antiga trilha sob a capa 

de asfalto. Tudo estava transformado. O plano do chão havia su-

bido, descolando-se da margem de areia. Até a paisagem de cebo-

la e pinus parecia mais organizada. Era outro lugar.  

Em São José do Norte, o dia ficou cinza.  

Perguntamos a B. sobre as dunas que, anos atrás, ameaça-

vam as casas. Ele disse que continuavam lá, que as pessoas se a-
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costumavam com elas. Uma cerca aqui, um tapume ali. Vai-se 

levando. 

- São José é triste - disse B., quando perguntamos sua im-

pressão sobre a cidade. 

Em seguida, justificou: 

- Deve ser porque é uma cidade grande. A gente é mais 

feliz em Tavares, onde todo mundo se conhece, todo mundo se 

ajuda. 

Paramos no porto para esperar a balsa. 

Marujos começaram a rir e a provocar A. e M., que filma-

vam e fotografavam no cais. Não se entendia o que diziam, en-

gasgados pelo próprio deboche.  

Para evitar a situação, saímos com M. e J. para uma cami-

nhada.  

Em frente ao cais, de costas para a calçada, carroças enfi-

leiravam-se, lado a lado. Os cavalos olhavam apáticos para frente.  

- É um ponto de táxi - explicou B. 

- No nosso tempo não tinha isso - disse A. – Só encontra-

mos uma Rural que nos esqueceu no Mar Grosso. 

Em Rio Grande, nuvens pesadas ameaçavam o passeio. 

B. disse que havia estudado as marés, conversado com os 

faroleiros e analisado a previsão do tempo.  

- Mas tudo muda de repente – advertiu - A praia é coisa 

séria, é preciso ter respeito. Tem muito navio encalhado, carro 



 

 

que não foi adiante e desapareceu na areia. Dizem que um cassino 

inteiro foi tomado pelas dunas. Todos os barcos, pequenos e 

grandes, têm medo da Barra da Lagoa. No tempo em que não 

havia os molhes, os navegantes a chamavam de “Barra Diabóli-

ca”. 

Partimos para o Cassino. Na praia, a luz estava boa para 

filmar, apesar do chuvisco. 

A vastidão encheu o pára-brisa do jipe. 

A. cutucou minha perna com um sorriso que derramava 

alegria.  

Estávamos a caminho do Chuí. 

(Outubro, 2009) 

Farol do Albardão                                                                                                            

B. mantinha o jipe em velocidade e, de quando em quan-

do, examinava as horas.  

A chuva apertava.  

B. temia que a maré subisse em algum trecho de praia es-

treita. Tinha pressa em passar pelo Farol o Albardão.  

- Quanto mais perto do Chuí, mais larga é a praia – tran-

qüilizou-nos B. 
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Uma planície de areia substituiu o horizonte de pinus, nos 

últimos cem quilômetros para o farol. 

J. exclamou: 

- Parece a Lua! 

Avistamos o Albardão.  

B. procurou uma entrada pela frente e, não encontrando, 

lançou o jipe em direção aos fundos do terreno. 

No alto de uma porteira, uma placa anunciava alegremente: 

“BEM-VINDOS AO FAROL DO ALBARDÃO” 

Estacionamos no círculo formado pelas quatro casas da 

Marinha e o farol. 

 O vento espetava gotas geladas em nossos rostos.  

O Primeiro Faroleiro acenou de uma das casas para que 

entrássemos.  

A casa dos faroleiros era quente, limpa e acolhedora. O Se-

gundo Faroleiro surgiu sorridente de um dos quartos, cumprimen-

tando a todos.  

A paisagem nas janelas: oceano à frente, farol de um lado, 

arbustos de outro. Nos fundos, um areal a perder de vista. 

O Primeiro Faroleiro anunciou que faria café.  

Mostravam-se muito felizes com nossa visita. O Segundo 

Faroleiro disse que haviam instalado a placa de boas vindas com a 

esperança de que mais gente parasse ali. 
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- Quase não passa ninguém na praia. Quando passa, pen-

sam que é proibido visitar o farol, o que é uma pena. Às vezes, a 

gente só ouve um carro quando ele já está fazendo a volta para ir 

embora. A gente corre, chama, mas não nos ouvem. 

A solidão dos faroleiros nos comoveu.  

Ambos vinham do Nordeste do país, onde o mar é dócil e 

a praia é abrigada por uma costa agradável e sombreada.  

M. comentou que a ideia de passar uns dias no Albardão 

lhe parecia maravilhosa, diante do quê, os faroleiros exclamaram: 

- Pode vir, venha mesmo! Fique quinze dias com a gente! 

O Primeiro Faroleiro contou que estava se despedindo do 

Albardão. O Segundo Faroleiro disse que ganharia um novo par-

ceiro. 

Subimos ao Farol. 

A vista do mirante: o oceano, uma faixa de areia batida, 

água empoçada, uma faixa de areia seca, uma larga faixa de vege-

tação e dunas altas como nunca tínhamos visto, na Praia Grande. 

O horizonte sumia na garoa.  

Diante do abismo, sentíamo-nos incapazes de fotografar, 

exclamar, descrever, filmar ou precisar com exatidão o tamanho 

dos objetos. 

Descemos a escadaria que os faroleiros conservavam var-

rida e lustrosa. 

- Esses são caprichosos, têm amor ao farol. Repararam 
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nas lentes, como estão polidas? E essa escada! – admirava-se B. 

Na casa dos faroleiros, fomos recebidos pelo aroma do 

café recém passado. Acomodamo-nos no sofá. 

O Primeiro Faroleiro explicava para M. e J. que o soldado 

define seu ofício ao ingressar na Marinha, escolhendo se fica em 

terra ou se vai para o mar. 

- Sempre quis ser faroleiro, nunca pensei em navegar – 

depôs ele. 

Perguntamos com que frequência caminhavam pela praia.  

 - Nosso vizinho mais próximo mora a quatro quilôme-

tros. Andei até lá, ontem, para conversar um pouco.  Também já 

fui numa lagoa que fica entre as dunas, a seis quilômetros da praia 

– respondeu o Primeiro Faroleiro, acrescentando:  

- Quando olhei para trás, não conseguia mais ver o farol. 

Subi numa duna e só me acalmei quando vi a lanterna. É linda 

essa lagoa, ninguém vai lá. Perdida entre as dunas, clara e rasinha. 

Mas também, com o susto e o cansaço que eu tomei, não voltei 

mais lá! 

O Segundo Faroleiro riu do amigo perdido nas dunas.  

Esse era um tipo caseiro, quase não saía do farol. Trouxe 

consigo um equipamento de som associado a uma bateria. Prati-

cava diariamente, ao lado de uma janela que dava para o areal.  

Para animar o ambiente, o Segundo Faroleiro ligou o som 

em volume alto, programando-o para tocar no automático. A casa 

parecia em festa.  
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A. e ele conversavam animadamente, as risadas abafadas 

pela música.  

Perguntei ao Primeiro Faroleiro como era viver naquela 

solidão. 

– Vou sentir saudade – confessou – Aqui tudo muda, to-

dos os dias. Nunca é a mesma coisa. Há gente que não acredita 

nisso. Estão vendo aquela duna, ali? – apontou para um cômoro 

com um arbusto no alto. 

- Ela não estava ali, ontem. Podem acreditar: não estava. 

Todos os dias eu saio para ver essas coisinhas, o que mudou de 

ontem para hoje. Vou sentir saudade daqui. 

(Outubro, 2009) 

Concheiro 

 Poucos quilômetros abaixo do Albardão, em direção ao 

Chuí, a paisagem se transformou completamente.  

Os cômoros morriam devagarzinho. Mais para dentro, os 

arbustos e os alagados davam lugar a uma planície avermelhada 

que se erguia por debaixo das ondas para avançar continente a-

dentro.  

Se antes nos sentimos na Lua, agora nos sentíamos em 

Marte. 
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Era o Concheiro do Albardão, que se estenderia por mais 

vinte quilômetros à nossa frente. 

 B. dirigia tenso.  

- Nessa praia fofa, por mais que eu finque o pé no acele-

rador, não passo dos quarenta por hora! 

 Ninguém sabe, exatamente, porque tantas conchas se reuni-

ram ali e, muito menos, por que elas se deslocam na direção Sul, 

sentido contrário ao que, supostamente, deveriam tomar. 

A luz baixava rapidamente. 

Um volume escuro surgiu na extensão vermelha.  

Era um leão marinho que, esticado de todo o comprimen-

to na areia, levantou a cabeça e abriu a boca num urro que não 

podíamos ouvir de dentro do carro. 

- Está morrendo – sentenciou B. 

Fizemos um círculo em torno do animal que repetiu o 

urro e voltou a colar a cabeça na areia.  

- Eles vêm aqui para morrer – acrescentou B. 

Ouvimos calados a sentença de B. 

A melancolia vermelha se infiltrava pelas janelas do jipe.  

Mais adiante, junto às ondas, um animalzinho escuro que 

mais parecia uma “sereia dos cães” - pelas patinhas de cachorro e 

rabinho de peixe - olhou altivo em nossa direção e, em um rebo-

lado rápido, se aproximou das ondas. 

- É uma foca! – anunciou B.  
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- Volta, volta! – gritamos.  

Para nosso deleite, o bichinho olhou de lado e coçou o 

ouvido com o rabinho de peixe. Rimos de felicidade diante da-

quele vira-lata do mar. 

J. filmou uma nova sequência de rebolado e o mergulho 

final da foquinha nas ondas. 

B. concluiu, tranquilamente: 

- Ela também está morrendo.  

Discordamos de B. e registramos nosso protesto contra 

aquele inferno rubro, em que tudo o que se mexe está morrendo. 

- Não está, nada! – contestamos. 

- Está sim. Aqui, sozinha, ela morre. Mais cedo ou mais 

tarde. 

(Novembro, 2009) 

Obituário 

- Sabem o leão marinho, aquele, do Concheiro? – pergun-

tou B. 

- Um colega meu passou por lá, na semana seguinte, le-

vando um grupo. Fez uma foto. Ele estava durinho. 
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 (Outubro, 2009) 

Noite no Chuí 

Chegamos ao Hermenegildo.  

B. passou devagarzinho entre as ondas e as casas para que 

A. filmasse as fachadas. 

Os sinais da antiga ressaca ainda resistiam na barricada 

improvisada e em um ou outro pedaço de muro. 

– Não dá para saber se as coisas estão sendo construídas 

ou destruídas, aqui – disse B. 

Doze quilômetros adiante, a viagem terminou. 

A noite estava encharcada no Chuí.  

Aquecidos pelo jantar, A. e eu ligamos o computador para 

ver a filmagem do dia. Uma atmosfera acolhedora e familiar aque-

cia o saguão do hotel. 

A Anfitriã instalou uma estufa ao lado de nossa mesa e 

pôs-se a conversar. Apresentou-nos ao esposo, um uruguaio na 

casa dos setenta anos. A seu lado, uma cachorrinha cega que, se-

gundo ele, o “acompanhava por toda parte sem esbarrar em na-

da”. 

Para completar o quadro, surgiu uma gatinha brincalhona 

e ronronante, que puxei para o meu colo. 
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Junto a essa simpática família, interrompemos o trabalho 

para ouvir histórias. 

(Há mais ou menos dez anos) 

A Virgem Iemanjá e o Turista Inglês 

- Nunca mais fomos lá. É o Hermenegildo, não é? – per-

guntou o Anfitrião, examinando a imagem das fachadas em nossa 

tela. 

- Há anos a gente não vai lá – confirmou a esposa. 

Perguntamos por que, se era tão próximo. 

- Aquilo lá ficou assim, depois da ressaca. Por mais que 

eles arrumem, nunca volta ao normal. 

Concordamos que, mesmo em dias de sol, o balneário 

parecia triste. 

- Aconteceu uma coisa lá – seguiu o Anfitrião, em tom 

sombrio.  

- Por isso a gente não voltou – completou a mulher. 

- Eles fizeram uma coisa errada. Construíram uma ima-

gem da Virgem Iemanjá de costas para o mar. Isso não é certo. A 

Virgem tinha que estar de frente para o mar, abençoando os na-

vegantes. Aí, há dez anos, veio a ressaca. O mar destruiu o que 
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encontrou pela frente, as casas ficaram daquele jeito, tudo espa-

lhado na praia, as pessoas perderam o que tinham. Quando veio o 

sol, no outro dia, é que eles viram: o mar tinha carregado a Vir-

gem e, no buraco que ele abriu no lugar dela, jogou o corpo de 

um turista inglês que, há dois anos, tinha sumido na água. 

E concluiu:  

- O mar trocou a Virgem por um corpo morto. 

(Outubro, 2009) 

As Maravilhas 

O dia amanheceu ensolarado. 

A. decidiu filmar nas Maravilhas, aglomeradinho de pesca-

dores, cinco quilômetros ao Norte do Chuí.  

Tínhamos estado ali em outros momentos, atraídos pelo 

nome que denota a abundância de pesca naquele ponto.  

Chegamos no início da manhã. Não havia vento e a luz 

estava boa.  

A. organizava o equipamento. 

 M. e J. concentravam-se para sua participação nas filma-

gens. 

B. daria um pulo na cidadezinha do Chuí e voltaria para 
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nos buscar ao meio-dia. 

Com tudo preparado, A. começou a filmar.  

M. e J. caminhavam entre as casas, hora juntos, hora sepa-

rados. A. os acompanhava de perto com a câmera. 

Quando A. e eu estivemos ali, há dez anos, uma antiga 

fileira de casas perpendicular ao mar se encontrava em ruínas.  

Uma amiga que costumava passar as férias escolares nas 

Maravilhas depôs que a situação já vem assim há muito mais tem-

po: 

- Há quarenta anos, as Maravilhas já estavam em ruínas. 

No verão, o pessoal acampava em volta das casinhas. Havia até 

um restaurante. Na temporada, aquilo lá era bem agitado – con-

tou. 

Naquela manhã em que A. filmava nas Maravilhas, a situ-

ação era a seguinte: a fileira perpendicular continuava ruindo; em 

direção aos fundos do terreno, havia três casas de alvenaria relati-

vamente novas; na altura do segundo andar, uma das casas exibia 

uma porta dando para o vazio. À frente das ruínas, havia uma 

estrutura que tanto poderia estar em construção, quanto ruindo. 

De resto, havia meia dúzia de casinhas de madeira que pareciam 

abrigar moradores fixos. Da chaminé de uma delas, saía uma li-

nha de fumaça.  

A. filmava uma sequência em que J. entrava em uma das 

ruínas.  

Antes de cruzar a porta, J. fez o sinal da cruz. 
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Quando terminaram a cena, aproximei-me para espiar o 

interior da casa. 

Na parede que deveria corresponder à cozinha, estavam 

rabiscados os dizeres: 

MORRER-MORRER-MORRER 

MORRER-MORRER-MORRER 

MORRER-MORRER-MORRER 

J. disse que teve o impulso de se benzer ao ler a mensa-

gem. De outra forma, confessou, não entraria naquela casa. 

Um homem atravessava o vilarejo, saído de um canto do 

terreno.  

Acenei, caminhando em sua direção. 

Sem corresponder, ele tomou outro rumo, desaparecen-

do. 

J. e eu caminhamos até uma casa afastada onde A. e M. 

filmavam. 

No alpendre: um sofá esburacado, virado contra a parede 

esquerda; uma poltrona, igualmente esburacada e virada contra a 

parede direita. Ambos exibiam os fundos do encosto. Na gara-

gem da casa, uma carcaça de peixe girava no ar, suspensa por uma 

corda. 
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A. terminou a filmagem com uma imagem de M. e J. ca-

minhando na praia.  

Abraçou os amigos, comemorando o final de mais uma 

sequência.  

Em perfeita sincronia, o jipe de B. apareceu no horizonte. 

O relógio marcou meio-dia. Tempo de dar adeus ao Chuí. 

 (Novembro, 2009) 

Epílogo 

 - Não ouviste muitas histórias, dessa vez – disse A., en-

quanto retornávamos ao hotel no jipe de B., ao final de uma tarde 

não muito produtiva de filmagem. 

No dia seguinte, A. gravaria a última sequência de nosso 

trabalho, em Tavares.  Com ela, concluiria “Arranco”, como ele 

chamava o conjunto de imagens que compôs nas areias da Penín-

sula e da Praia Grande. 

Para a sequência final, convidamos Al. e C&C, que fize-

ram o possível e o impossível para estar ali, em plena segunda-

feira. P. e C.E. engrossariam o cordão de dominós que A. havia 

desenhado para a despedida. 

*** 
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No deserto, um grupinho de dominós espalhava-se em 

um baixio entre dunas. De guarda, espreitavam o horizonte, aten-

tos ao que se passasse.  

 Indiferente à vigília dos adultos, ao vento e ao nada da-

quele lugar, o pequeno dominó corria observado por guardiãs da 

areia. 

– Ele descobriu sua vocação: dominozinho do Areal – 

riam P. e A. 

A. anunciou o fim das filmagens. Abraçou cada um de 

nós e entramos no jipe para ir embora. 

O Carnaval chegava ao fim, nas areias de Tavares. 

*** 

- Meus ouvidos se fecharam para essas histórias de Penín-

sula e Praia Grande, não vou escrever mais nada – disse eu. 

A. suspirou. 

- É... A gente chegou mesmo ao fim do trabalho. 

- Vamos sentir falta daqui – lamentei. 

- Não vamos, não – contestou ele, acrescentando: 

- A gente nunca vai deixar esse lugar. 
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(10 anos depois) 

Por aí 

Em trânsito. Assim definimos o compromisso que assumi-

mos, um com o outro,  de tomar a estrada sem rota definida, mas 

não sem certo medo, vencido apenas por um último olhar lança-

do à paisagem de origem.  

Tantas idas e vindas, pensávamos, talvez acabassem por 

impregnar nossas rotinas com o espírito desse estado de trânsito: 

ponto de partida, ponto de chegada, ponto de repouso. Como 

tudo o que é exposto à deriva, quem sabe nossas vidas pudessem, 

elas também, se converter em direção. 

 Ao que parece, a errância é pulsão impregnada no tecido 

humano, tendência a vaguear por periferias, praças, mercados e 

calçadas, meter-se a esmo por frigoríficos e canteiros de cidades 

estranhas, ou ainda, sair em busca de praias longínquas - como as 

que nos custavam metade do dia para alcançar sem que lamentás-

semos abandoná-las após umas poucas horas de conversação; 

trânsitos desestabilizados pelo soco de centenas de quilômetros 

percorridos em um só dia, sabendo que tudo deveria estar encer-

rado ao cair da noite ou a tempo de retomarmos o caminho de 

casa para lá estarmos antes que a manhã seguinte apontasse, sob 

pena de nossas casas e bairros serem projetados para uma laterali-

dade irreversível em nossas vidas, tal como a visão que um viajan-

te tem da estrada noturna, cortada pela aparição de um aglomera-
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do de casas, imagem remota e vizinha, dormente sob a ilumina-

ção fraca da estrada, a que se sucede, ao cabo de algumas horas, a 

rota novamente ensolarada e a solidez reconfortante dos postos 

de abastecimento.  
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