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Introdução 

“Eu nunca escrevi um livro. Nunca fui escritor, nem nunca demonstrei 
nenhuma vocação. Eu não tenho a condição indispensável para um escritor, que 

é a imaginação criativa. 
Mas eu não tenho nenhuma dificuldade para contar uma historinha, escrita da 

maneira que a gente fala. Eu vou contando a historinha para mim mesmo, e vou 
escrevendo, com as mesmas palavras. 

Dessa maneira surgiu este livro postado a seguir”.  
(Luiz Carlos Marques Pinheiro) 
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O 4º Posto e a Guabiroba 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1935. Na década de ’30 o Fragata era o melhor bairro de Pelotas, o bairro 
que mais crescia e o mais badalado. 

No coração do Fragata estava situado o Parque Sousa Soares, o ponto mais 
famoso e de maior atração da cidade, especialmente nos fins de semana. O 
Fragata era o bairro mais populoso e movimentado da cidade pela presença do 
prado, do cemitério, do parque Ritter com suas retretas aos domingos e o seu 
“bosque Champs Elisée”, do parque Souza Soares, a maravilha de recreação para 
toda a família. O Parque dava frente para a Av.Gal.Daltro Filho (hoje Av.Duque 
de Caxias), a principal via de acesso do bairro e via de saída para Jaguarão e 
Bagé. 

O Parque se tornou tão importante na vida da cidade que os seus 
freqüentadores, a classe média-alta, exigiram que a Light & Power, 
administradora do sistema de bondes, desviasse os trilhos para dentro do 
Parque, para maior comodidade dos seus usuários. 

Na extremidade esquerda do Parque havia uma entrada, uma estradinha de 
terra, chamada de Estrada da Guabiroba, que dava acesso aos terrenos 
localizados depois do parque. 

Como o parque era o “point” da cidade, todos os terrenos que se localizavam na 
estrada da Guabiroba, de frente para o parque, ficaram muito valorizados, com 
uma grande procura pelos ricos de Pelotas. 

Os ricos compravam os terrenos para construir chácaras. Era um luxo só! Ter 
uma casa na cidade e uma chácara a 5 km. de distância. Sossego, tranqüilidade, 
intimidade, ausência de vizinhos...Um lugar excelente para se passar um final 
de semana reunido com a família. 

Bastava um casal de caseiros e as chácaras proporcionavam desfrutar de árvores 
frutíferas, canteiros com flores, canteiros com temperos, criação de porcos e de 
galinhas. 

Ah! As galinhas! Não só davam os ovos para os doces, como davam as penas, 
para os acolchoados e travesseiros. E, principalmente, davam a carne e o sangue 
para fazer a maravilhosa “galinha a molho pardo”. 

As chácaras proporcionavam ainda, como sub-produto, o abastecimento da casa 
da cidade com frutas, flores e temperos. 

Possuir uma chácara no Parque era um atestado público de riqueza. Como eram 
casas para o final-de-semana, não eram muito grandes, mas muito confortáveis, 
mesmo assim. Os ricos se tratam bem...Algumas eram térreas; outras, 
assobradadas. 

As senhoras ricas se esmeravam nos cuidados com os jardins. Afinal de contas, 
os jardins iriam proporcionar as flores para enfeitar a casa. 
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É claro que, visto com olhos de hoje, a vida não era tão fácil assim. Apenas para 
dar uma pálida idéia: não havia luz elétrica, era lampião a querosene (eram 
necessários vários, em uma casa); não havia telefone; não havia geladeira, 
chamava-se frigorífico e era abastecido com pedras de gelo, de fornecimento 
irregular; o fogão era a lenha, com o reforço de um fogareiro a carvão e um 
fogareiro “Primus” de pressão, a querosene, para as coisas mais rápidas; o ferro 
de passar roupa era a carvão; a água para beber tinha que ser filtrada em filtro 
de barro; e por aí vai. Para o frio, a solução era a clássica: uma boa lareira, com 
nó de pinho. 

A água do banho era aquecida por um aquecedor cilíndrico, de latão, instalado 
na parede do banheiro, acima da banheira. A parte superior do aquecedor era o 
reservatório de água. Na parte inferior se colocava jornal para queimar. Havia 
um pequeno receptáculo, onde se colocava álcool e tocava fogo. No Rio de 
Janeiro já havia o aquecimento a gás encanado, mas o Fragata não tinha gás... 

Uns poucos usavam o sistema de serpentina, que é um sistema de tubulações 
que aproveita o calor gerado pelo fogão a lenha para aquecer a água do banho. 
Os encanamentos serviam apenas a parte térrea das casas. Na parte superior 
dos sobrados não havia encanamentos, portanto, o banheiro tinha que ficar no 
térreo. Eu digo “o banheiro”, porque só havia um em cada casa. 

O rádio era ligado somente à noite. Como não havia luz elétrica, os rádios 
funcionavam com bateria. E, para não gastar bateria, somente ligavam o rádio à 
noite, principalmente para ouvir a “Voz do Brasil”. A Voz do Brasil era 
fundamental para manter-se informado sobre as notícias do Brasil, porque 
jornal muito pouca gente comprava; era preciso fazer economia. 

Não havia rede coletora de esgoto. Os dejetos do banheiro e a água com gordura 
da cozinha eram canalizados para fossas sépticas no quintal, profundas e 
separadas. A fossa dos dejetos era chamada popularmente de “poço negro”.  

A água do banho e da pia do banheiro eram canalizadas para a rua, para uma 
vala a céu aberto ao longo da Estrada da Guabiroba, por onde também corria a 
água da chuva. 

Como não havia lixeiro, o lixo seco era queimado no quintal. Eles sabiam que se 
mantivessem bem limpo o entorno da casa seria remota a possibilidade do 
aparecimento de ratos. 

Mas os ricos não achavam ruim, porque não conheciam outra realidade. Para 
eles era normal. Não existia nada melhor no mundo que eles pudessem 
comprar. E assim eram felizes... 

Esse padrão de desconforto se manteve inalterado em toda a década de ’40. 
Primeiro, porque o Brasil enfrentou uma II Guerra Mundial; depois, porque o 
pós-guerra, de 1946 em diante, foi extremamente difícil para o Brasil. 

Somente após 1950 Pelotas começa a dar sinais de que é possível ter acesso a 
um padrão mais confortável. Lentamente, tem início a industrialização, a 
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modernização urbana e a migração do campo para as cidades, que foram fatores 
determinantes para a modernização de Pelotas. 

Mas o grande salto de qualidade em Pelotas somente foi dado a partir de 1958, 
quando se instalam, então, os conceitos de cidade moderna, acompanhando, 
mais ou menos, o que acontecia no Brasil. 

Com o tempo, ao longo da estrada da Guabiroba, depois do parque, começaram 
a surgir algumas construções, já com o espírito de residência definitiva. E esses 
moradores ficaram conhecendo o outro lado do parque.  

Apenas para que se tenha um parâmetro, em 1947 só havia 1.289 residências em 
todo o Fragata, distribuídas entre as inúmeras vilas que compunham o bairro. 

Morar no parque significava ter que pegar o bonde todos os dias, na avenida. Ou 
seja, caminhar pela estrada de terra uns trezentos metros ou mais.  

Nos dias secos, era só uma pequena caminhada. Mas na época das chuvas  -  
dias a fio chovendo  -  a estrada virava um barro só. E os moradores tinham que 
andar no barro até a avenida pra pegar o bonde.  

Para os ricos o acesso era bem mais fácil, porque era feito por automóvel. 

O bonde era o único meio de transporte em Pelotas; não havia outra alternativa. 
Estranhamente, a bicicleta não caiu no agrado dos pelotenses e nunca foi 
considerada um meio de transporte, a despeito de a cidade ser extremamente 
plana, propícia para o seu uso. 

A volta para casa era à noite, e não havia luz elétrica na estradinha. Era preciso 
andar com lanterna até chegar em casa. No inverno, nos dias chuvosos, se 
chegava em casa todo embarrado. 

Esse fato acabou criando um hábito curioso nos moradores residentes. Ninguém 
saía de casa à noite; ficavam todos em casa. Como compensação, todos os 
solteiros saíam de casa no sábado à noite, para descontar os dias fechados em 
casa. Os casados, estes não faziam questão, tinham companhia, e sempre era 
possível sair para pegar um cineminha. 

Não adiantava se arrepender. Como as casas eram próprias, ficava mais difícil se 
mudar. 

Em 1935, o meu pai tinha 21 anos e morava com a mãe viúva, e cinco irmãos, na 
Guabiroba, na chácara. 

A minha mãe morava do outro lado da avenida Daltro Filho, em frente ao 
parque, com os pais e cinco irmãos, numa fileira de nove casas que o meu avô 
materno tinha mandado construir. 

Ali eles se conheceram, namoraram, casaram em 1939, e eu nasci em 1940. 

O 4º Posto. Na esquina da Av.Gal. Daltro Filho com a Estrada da Guabiroba, em 
frente ao parque, ficava o 4º Posto da Brigada Militar. Única e solitária presença 
do Poder Público no bairro. 
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O 4º Posto era uma referência em todo o bairro do Fragata. Todo mundo corria 
para o Posto quando tivesse uma necessidade. O Posto era a solução para todos 
os problemas. Principalmente porque era o único lugar em toda a redondeza 
que tinha telefone. Quem precisasse de um telefone corria para o posto. 

Na prática, o Posto funcionava como uma extensão da Companhia Telefônica. 
Todas as emergências eram socorridas pelo Posto. O pedido de uma 
ambulância, ou do carro de bombeiros, era feito no posto. Na verdade, acabava 
sendo a ocupação principal dos brigadianos. 

Roubos não havia, salvo os de galinha. Aliás, ficou famosa a expressão “ladrão 
de galinha”, para se referir a um ladrão mixuruca. A palavra “assalto” não existia 
na época. As ocorrências policiais eram apenas as de desordem provocadas por 
bêbados e desavença entre vizinhos. Só. 

Não havia possibilidade de fazer policiamento ostensivo. O número de policiais 
era muito limitado. Dessa forma as funções ficavam circunscritas ao ambiente 
interno do posto e ao atendimento às pequenas ocorrências. 

No entanto, o Fragata todo tinha muito respeito pelo Posto e pelos brigadianos, 
pela ação comunitária que faziam.  

Era motivo, até, de orgulho para o bairro, poder contar com um Posto da 
Brigada. 
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A Carestia 

(Esse era o nome usado pela imprensa, na época) 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1944. Durante a II Guerra Mundial (1939-1945), “racionamento” e 
“escassez” viraram palavras de uso corrente em Pelotas. Faltava tudo, a começar 
pela gasolina, que quase não chegava à cidade porque era desviada pelos 
produtores para o chamado “esforço de guerra”, por imposição do governo 
brasileiro. Em 1938 tinha sido criado o Conselho Nacional do Petróleo. 

Em Pelotas, assim como no Brasil, a solução encontrada foi o gasogênio. O 
motor específico para gasogênio funcionava com gases obtidos pela queima do 
carvão ou da lenha. Era preciso adaptar o automóvel para o uso desse 
combustível, que requeria um equipamento acoplado na traseira dos veículos.  

 
Acabou se tornando, na época, a única opção de combustível para muitos 
veículos de passeio particulares e transporte coletivo, e seu uso era incentivado 
pelo governo.  

Não só a gasolina, mas também o querosene foi racionado. Com isso, os 
fogareiros a pressão “Primus”, que funcionavam com querosene, somente eram 
usados nos casos de extrema necessidade. O racionamento de gasolina resultou 
na redução da capacidade de transporte de carga, o que provocou um 
desabastecimento geral. Em razão disso, os preços dos alimentos praticamente 
dobraram. Foi um período de inflação muito elevada. 

Faltavam alimentos básicos, como leite, pão e manteiga. Não se comprava o que 
se queria, mas o que era oferecido pelos fornecedores. 

A produção de leite caiu brutalmente, porque a alimentação do gado era 
prioridade do gado de corte, por força da exportação de carne; sobrava pouco 
alimento para o gado de leite, e com isso caiu a produção. Quando o leite era 
encontrado, a população não queria, porque sabia que o comerciante tinha 
acrescentado uma parte de água. Dizia-se que o leite estava “batizado”. Assim 
mesmo, quando o leite era entregue nas casas, era o do “tipo C”; o do “tipo B” 
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era muito caro e não era distribuído; o do “Tipo A” a gente nem sabia que 
existia. Todos os sub-produtos do leite sumiram. No café da manhã, a manteiga 
foi substituída pela banha de porco. O café com leite foi substituído pelo leite 
condensado com água fervendo. 

O trigo sumiu. O pão passou a ser feito com milho. Os portugueses de Pelotas 
não estranharam porque já conheciam a broa de milho, de Portugal. A grande 
maioria das donas de casa, no entanto, preferia fazer o "pão de macarrão", que 
ficou conhecido como "pão de guerra". Sua receita era simples: macarrão moído, 
ovos batidos, fermento fresco dissolvido em leite morno, açúcar, uma colher de 
chá de sal, manteiga ou banha. A escassez era tanta que até o macarrão era 
importado, em parte, da Argentina. 

Faltou também açúcar e tentou-se substituí-lo pelo açúcar mascavo (chamado 
de "sujo"). Em Pelotas surgiu um açúcar chamado de “usina”, com grãos mais 
ásperos e mais escuros. 

A conseqüência natural da falta de pão, carne, açúcar... foi o aparecimento das 
primeiras "filas" (em Pelotas se chamavam “bichas”). Demorou um pouco para 
serem aceitas pelo povo, impondo uma nova disciplina, e trazendo para a cidade 
a sensação de guerra. 

A carne era exportada para o “esforço de guerra”. O Frigorífico Anglo foi criado 
pelos britânicos na Segunda Guerra, em 1940, com o principal objetivo de 
mandar carne enlatada para a Inglaterra, para os soldados no front. Graças a 
Deus tinha as galinhas, criadas em casa, e a Lagoa, que fornecia o peixe  -  
pintados, cascudos, jundiás, lambaris  -  um dos raros produtos não-racionados. 

Mas com a falta de carne surgiram os “atravessadores”, que conseguiam carne 
no “mercado negro”, e a vendiam por preços muito elevados. A solução era a 
carne de 2ª...e os outros órgãos. Muita “língua com batata” eu comi...De 
mondongo eu gostava, mas bife de fígado eu não agüentava. E também tinha 
muita sopa, porque levava só um pedaço pequeno de carne com osso...e 
mandioca. 

Nem o rabo do boi escapou. Os portugueses não se apertaram porque, já de há 
muito, eles apreciavam um prato chamado “rabada”. É um guisado com pedaços 
do rabo do boi, ao qual se adicionam verduras e legumes, como tomate, cebola e 
pimentão, juntamente com temperos frescos e secos. Na Inghlaterra chama-se 
"oxtail soup". 

Os jornais tiveram que diminuir o número de páginas por causa do 
racionamento do papel de jornal. 

Junto com o racionamento de petróleo houve também o do carvão. Em 
conseqüência, a Usina (Light) iniciou um processo de racionamento de energia 
elétrica na cidade. Lampião quase não se usava, porque também era a querosene 
e precisava ser racionado. Então se usava vela e castiçal.  

Não bastasse isso, para agravar a situação havia os black-outs. Exercícios de 
treinamento de guerra, em que todas as luzes da cidade eram apagadas por 
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algum tempo como proteção à aviação inimiga.  

Pelotas inteira acompanhava a guerra com grande ansiedade e expectativa, 
todas as noites, às oito horas, através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.  

Em 1941, durante a II Guerra Mundial, a Rádio Nacional criou o Repórter Esso, 
basicamente para noticiar a guerra sob o ponto de vista dos aliados. Usava o 
slogan: "a testemunha ocular da história”.  

O locutor Heron Domingues, um gaúcho de São Gabriel, locutor oficial do 
Reporter Esso, tinha uma voz tão marcante que ficou identificado com a própria 
imagem do Reporter Esso.  

Esse período não deixou saudades na população de Pelotas.  
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Pelotas, Minha Cidade 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Pelotas minha cidade / 
lugar onde eu nasci / 

ando nos braços do mundo / 
mas sempre volto pra ti! 

(Kleiton e Kledir) 

Ano 2013. Eu tenho escrito muitas crônicas sobre Pelotas. Sempre com o 
mesmo objetivo: deixar material de pesquisa para os historiadores no futuro. Eu 
escolho como temas apenas aqueles das décadas de ’40 e ’50, não-registrados na 
Internet. 

O que já está na Internet o pesquisador vai lá e copia. O meu objetivo é permitir 
que daqui há vinte ou trinta anos um acadêmico em Pelotas  -  e os há tantos  - 
possa escrever sobre a Pelotas das décadas de ’40 e ’50, e encontre material para 
pesquisar. Como era viver em Pelotas nessas duas décadas? 

Para fechar o circuito, eu pedi a um primo em Pelotas que me criasse um site na 
Internet, onde eu pudese deixar registradas as minhas crônicas. E foi o que fiz. 
Agora já posso morrer em paz. O material está em aberto para quem quiser 
pesquisar. 

Eu já estou com setenta e três anos. Me considero um dos pelotenses mais 
antigos, ainda vivos. Quando eu vou a Pelotas e pergunto pelos meus colegas de 
colégio, e fico sabendo que já estão quase todos mortos, eu fico impressionado 
como se morre cedo em Pelotas. O meu melhor amigo em Pelotas era o 
Fernando Delanoy. Já morreram o velho Delanoy, a sua esposa e os três filhos 
que moravam em Pelotas, inclusive o Fernando. 

Como eu só escrevo sobre aquilo que não está registrado na Internet, se eu 
morresse antes de fazer este registro Pelotas ficaria sem memória, e sem 
material de pesquisa, principalmente da década de ’40. 

Eu tenho um carinho muito grande com essas duas décadas porque foram as 
décadas em que eu morei em Pelotas. No início de 1960 eu vim para São Paulo, 
onde estou até hoje (...mas sempre volto pra ti...). 

Eu quero ver se consigo transmitir aos pelotenses que hoje estão na faixa dos 
quarenta anos ou menos, através desta crônica, como era difícil a vida em 
Pelotas nessa época, principalmente na década de ’40. Uma Pelotas que eles 
nem fazem idéia que existiu. 

Quando eu nasci, em 1940, o meu pai era funcionário da Prefeitura, lotado no 
Colégio Pelotense, onde era secretário do Diretor Vicente Rochedo, que, depois, 
virou um grande amigo pessoal meu. 

O salário era baixíssimo, não permitia nem que meu pai alugasse uma casa. 
Morávamos, os três, meu pai, minha mãe e eu, em um quarto, em uma pensão, 
familiar na Andrade Neves, acho que esquina com Voluntários. Em 1943 nasceu 
a minha irmã, e passamos a ser quatro num quarto. 
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A bem da verdade  -  e é preciso que os pelotenses de hoje saibam disso  -  
Pelotas nessa época era uma cidade que, embora com cem mil habitantes, eram 
todos de uma classe média das mais baixas possível. É claro que havia uma meia 
dúzia de ricos, mas já tinham sido mais de quarenta, empobrecidos que foram 
pelas dificuldades de vida. 

Já casado, e eu nascido, meu pai fez concurso para o Banco do Brasil, foi 
aprovado, e nomeado para uma agência no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. 
Ficamos dois anos no Rio e meu pai conseguiu, através de velhos amigos de 
família, ser transferido de volta para Pelotas. 

A viagem de volta, uma tragédia. Nove dias de navio, do Rio até Rio Grande. À 
noite, nenhuma luz podia ser acesa no navio, por medo da aviação alemã (era 
1943, em plena II Guerra Mundial). De dia, dentro do navio, uma tensão 
constante, pelo risco de ser atacado por um submarino alemão. 

“En passant”. Em 1942 tinha sido afundado o paquete Baependi. Segundo a 
Wikipédia:“O paquete Baependi (Baependy) foi um navio brasileiro de carga e de 
passageiros, afundado, na noite do dia 15 de agosto de 1942, pelo submarino alemão 
U-507, no litoral do estado de Sergipe. Foi o décimo-sexto navio brasileiro a ser 
atacado (o décimo-quinto naquele ano), e o seu torpedamento consistiu, até então, 
na maior tragédia brasileira na Segunda Guerra Mundial, com 270 mortos, sendo 
superado nessa estatística apenas pelo afundamento do cruzador Bahia, em 1945, no 
qual morreram cerca de 340 homens”. 

Voltamos para a mesma casa de pensão na Andrade Neves. A única lembrança 
que eu tenho dessa casa eu já tinha quatro anos. É a de um aleijado, que 
também morava ali, e que não tinha as duas pernas. Ele se locomovia através de 
dois banquinhos de madeira, almofadados, passando de um pro outro, 
sucessivamente. 

A dor ensina a gemer ... 

Mesmo como funcionário do Banco do Brasil, o meu pai só teve condições de 
alugar uma casa, na Mal.Deodoro, perto da Capitão Cícero, em 1945, depois de 
seis anos de casado, quando eu já tinha cinco anos. Nós pegamos todo o período 
da II Guerra Mundial morando em pensão, em Pelotas e no Rio de Janeiro. 

Como era difícil a vida nessa época! O dinheiro, menor que a necessidade. Havia 
racionamento de tudo por causa da guerra. Filas enormes para se comprar 
qualquer coisa, porque quase toda a produção de alimentos era encaminhada 
para alimentar os exércitos aliados na Europa, no chamado “esforço de guerra”. 
Tudo era feito com muito sacrifício... 

Estranhamente eu não encontro na Internet  -  e aqui fica um aviso aos 
historiadores de Pelotas  -  nenhuma descrição sobre as conseqüências da II 
Guerra Mundial em Pelotas. O único texto que faz alguma referência é meu 
mesmo, chamado “A Carestia”, publicado pelo blog “Amigos de Pelotas”. A 
minha alfabetização foi feita pela minha mãe, me ensinando a desenhar as 
letras. Com cinco anos eu já conseguia escrever bilhetes para as minhas tias. A 
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minha mãe ia dizendo as letras, uma a uma, e eu as ia desenhando... 

Ao lado da casa que o meu pai alugou na Mal.Deodoro morava um casal, com 
um casal de filhos. A menina, que já estava no ginasial, se condoeu da minha 
situação de semi-analfabeto e me alfabetizou. 

Clélia Guedes, eu gostaria que você pudesse estar me lendo agora, para ver o 
tamanho da minha gratidão. 

Com cinco anos de idade, o meu sonho de consumo era ter uma bicicleta de três 
rodas (o termo triciclo não existia). Nunca tive essa bicicleta... 

Na quadra em que morávamos provavelmente nenhum guri teve uma bicicleta 
de três rodas, porque, se tivesse, eu teria andado nela. A vida era difícil para 
todos... 

Mas hoje, quando eu recordo isso, eu lembro também que a gente tinha 
empregada, e que dormia em casa. Ora, pra ter empregada, em 1945, com muito 
pouco dinheiro, era necessário que as empregas domésticas ganhassem também 
o mínimo dos mínimos. A vida era muito difícil para todos... 

O raciocínio naquela época era que uma empregada em casa significava uma 
boca a mais pra comer. E eu chego a lembrar da minha mãe, comentando com 
as minhas tias quando iam lá em casa: ...E como comem!!! 

Imaginem o nível de necessidade da classe média-baixa de Pelotas nessa  
época ...  

Essa situação não era só na minha casa. O meu pai era ”Funcionário do Banco 
do Brasil”, o que era um baita atestado. Imaginem o resto ... 

Não obstante as dificuldades financeiras do povo, Pelotas permaneceu, durante 
toda a década de ’40, como a 2ª maior economia do Estado, somente atrás de 
Porto Alegre, graças ao tamanho da sua população. 

Brinquedos, ninguém tinha. Se brincava na rua, de pular corda ou de “pega”, 
aquela brincadeira em que um esconde o rosto, conta até dez, e tem que pegar 
algum dos outros, que saíam correndo. 

Para ajudar a passar o tempo, a gente jogava bolinha de gude no quintal de casa, 
que era de terra. 

O refrigerador e o geleiro. Geladeira elétrica não existia; era refrigerador, 
assim chamado porque não gelava, só refrigerava. Era um móvel de mais ou 
menos 1,40 m por 0,60 m, de madeira muito grossa, forrada de zinco. Duas 
portas, uma em cima e uma em baixo. Na parte de cima se guardava o gelo, em 
pedaços grandes, protegido por serragem, envolto em saco de estopa, e depois 
em jornal, para conservar o gelo por mais tempo. A serragem era comprada em 
sacos, nas serrarias. 

Na parte de baixo se guardava, talvez, um ou dois litros de leite, uma garrafa de 
água, um pote de manteiga e mais uma ou duas vasilhas. 
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Era preciso fazer uma combinação com o geleiro, que passava todos os dias em 
uma carroça com cavalo. Combinava o preço, e se o gelo era fornecido todos os 
dias, ou dia sim, dia não. O geleiro, ao passar, não avisava ninguém; deixava o 
gelo na calçada e seguia em frente. Quem quisesse que retirasse o seu gelo da 
calçada e levasse para dentro, antes que derretesse. 

O ventilador e os fresteiros. No alto-verão era impossível viver sem um 
ventilador. O meu pai comprou um, o único em casa. De mesa, metálico, bom 
tamanho das pás (consideradas até grandes), giratório, marca GE. Esse 
ventilador ele manteve pelo resto da vida. 

Quando estavam na copa fazendo uma refeição, o ventilador estava lá. A minha 
mãe gostava de dormir depois do almoço, e lá no quarto estava o ventilador. No 
jantar, já estava na copa novamente. E à noite ia para o dormitório do meu pai e 
da minha mãe. 9 hs.da noite e eles já estavam deitados. O meu pai escutando 
rádio, luz apagada, e o ventilador ligado. 

O meu quarto era o da frente, com janela para a rua. No alto verão o meu pai 
abria uma fresta de uns vinte centímetros na janela que dava para a rua, para 
sair o ar quente e melhorar a temperatura do quarto. Lembrem-se que só havia 
um ventilador na casa. Estávamos em 1945. 

Essa prática de deixar uma fresta na janela da rua era muito usada nessa época 
por muitas casas. Algumas deixavam a janela completamente escancarada. Esse 
fato gerou uma nova prática em Pelotas: os “fresteiros”. 

Os fresteiros eram verdadeiros cafajestes, que saíam à rua na madrugada, a 
olharem para dentro dos quartos, pelas frestas, na tentativa de ver alguma coisa. 
Eram poucos e apontados na rua pelos meninos. 

-  Fogão a gás, nem pensar! embora houvesse fogão a gás no Brasil desde os 
anos ’30, e Pelotas tivesse um gasômetro por 70 anos, implantado na zona do 
Porto no Porto, desde 1875. A solução era o fogão a lenha, de ferro. Eu acredito 
que o fogão a lenha era usado, nessa época, em todas as casas de Pelotas. 

O fogão a lenha exigia uma “técnica” toda especial para ser pilotado. Mas as 
mulheres da época não se apertavam. 

Era constituído de uma chapa grande de ferro, com quatro bocas, cada uma 
delas com uns quatro aros. As bocas eram administradas uma a uma. Tirando 
todos os aros de uma determinada boca, o fogo ficava totalmente aberto naquela 
boca. À medida em que os aros iam retornando, a boca ia se fechando, 
diminuindo a intensidade do fogo, até fechar totalmente com a colocação da 
última, que era uma tampinha. 

A lenha também tinha segredo. Úmida, não queima. Era comum colocar 
algumas “achinhas” (esse era o nome que se dava à lenha) no forno, enquanto se 
cozinhava, para secar totalmente. A colocação das achinhas para acender o 
fogão também tinha segredo. Se mal colocadas custavam a pegar fogo e, quando 
pegava, demorava muito para queimar. Com a técnica certa, pegava fogo logo, e 
logo já estavam queimando. 
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À noite, o forno era usado para secar os sapatos úmidos da rua, mas somente 
depois que ficava morno. 

A chapa quente do fogão também era usada para manter quente a água de uma 
chaleira; para passar um bife; para fazer uma torrada. 

-  O ferro elétrico já existia no Brasil desde o início do séc.XX, mas em Pelotas, 
não. Em Pelotas o ferro era a carvão. Era uma outra atividade que exigia uma 
boa técnica. Se não soubesse aquecer direito, ou ficava muito frio, e não passava 
direito a roupa, ou ficava muito quente, e chamuscava a roupa. 

As brasas eram feitas à parte, geralmente num fogareiro de carvão, e depois 
passadas para o ferro. 

-  O fogareiro de carvão era um auxiliar do fogão. Era de ferro. Se colocava 
carvão, um pouco de álcool e tocava fogo. O carvão ia queimando, até virar 
brasa. Não compensava aquecer o fogão para fazer um chá para as visitas. Fazia 
no fogareiro de carvão. 

As donas de casa e as empregadas dominavam todas essas técnicas. 

A lenha e o carvão era fácil de comprar, porque qualquer armazém vendia. Era 
um grande negócio para eles, porque o consumo era muito grande, o ano 
inteiro. 

Em 1947, o meu pai comprou o seu 1º carro. Um Ford Modelo “A” americano, 
preto, capota de lona, ano 1929. Só que o meu pai comprou o seu primeiro carro 
já quando tinha 33 anos, casado e com dois filhos, e “Funcionário do Banco do 
Brasil”... 

A primeira vez que eu sentei em um banco de automóvel eu tinha sete anos de 
idade. Rapazes de hoje, essa era a Pelotas da minha época... 

Mas o meu pai, com33 anos, não sabia dirigir. Foi aprender depois de ter 
comprado o carro. 

O carro só rodava, praticamente, nos domingos à tarde. Durante a semana o 
meu pai trabalhava. Dirigir à noite ele tinha medo. Nos domingos de manhã ele 
ia à missa na Catedral, a pé. 

Nessa época, o único passeio mais longo que se podia fazer de carro era passar a 
tarde de sábado, ou domingo, na Cascata, para tomar um café alemão. Ou ir até 
ao Fragata, no domingo à tarde, visitar os meus avós. 

O outro passeio, apenas teórico, era ir até ao Laranjal. O Laranjal era, todo ele, 
uma única propriedade privada, do velho Assumpção. Ao morrer, as terras 
foram divididas entre os herdeiros, cabendo a cada um uma fazenda. Para se ir 
até ao Laranjal era preciso conhecer o proprietário de uma das fazendas e pedir 
um “passe” para passar pela porteira da sua fazenda.  

A que nós íamos era a do Dr.Ferreirinha, médico, casado com uma Assumpção, 
que o meu pai conhecia porque ele era médico do convênio com o Banco do 
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Brasil. 

Só que até chegar à porteira da fazenda era preciso cruzar o São Gonçalo de 
balsa (e suportar a fila!) e pegar uns oito quilômetros de estrada de areia solta, 
fofa, com uma camada de uns trinta centímetros. Caminhão, passava. Mas, 
automóvel, dava trabalho, e às vezes ficava preso na areia. A Prefeitura, para 
ajudar, às vezes mandava passar a patrola na estrada, afastando a areia para as 
laterais, deixando o leito da estrada na parte mais firme. 

Dava tanto trabalho que quase ninguém queria ir... 

Nessa época o meu pai não se atrevia a dirigir até o Cassino. Mas eu não tiro a 
razão dele. Não só tinha que atravessar uma outra balsa (e suportar uma fila!!!), 
como a estrada até Rio Grande também era um baita areião. 

Em 1948, o meu pai alugou uma casa do meu avô na Gonçalves Chaves, perto do 
cine Apolo. 

Essa casa, no início, foi um problema para nós. Tinha sido uma pensão de 
mulheres, que sairam para que nós entrássemos. Os marinheiros chegavam no 
Porto e, na madrugada, queriam entrar na casa. Estavam acostumados... Como 
não conseguiam, enfiavam o pé no portão de ferro de entrada do jardim e 
gritavam nomes que a gente não entendia, mas adivinhava. 

A vizinhança era toda de classe média-baixa, salvo raras exceções. Nosso vizinho 
de frente era um tenente dos bombeiros. O vizinho à esquerda eram duas 
famílias de portugueses, marceneiros, que moravam juntas. A marcenaria fiava 
nos fundos da casa. No meio da quadra, tinha uma casa velha bem recuada, que 
não dava para se ver por causa de uns caramanchões enormes na frente. Ali 
moravam duas famílias de negros, que faziam sessões de macumba, pelo menos 
duas vezes por mês. A gente só escutava os batuques. 

Na esquina à direita tinha um bar, e nos fundos desse bar era a sede de um 
clube de várzea, onde eu jogava futebol no Juvenil, e jogava ping-pong todas as 
noites, até às 9 hs., quando o meu pai ia me chamar. Era a minha única 
distração em Pelotas, até aos 16 anos, quando eu passei a freqüentar o Centro. 

A irmã mais nova da minha mãe, casada com um sujeito muito rico, de família 
tradicional de Pelotas, me conseguiu uma matrícula no Colégio São Francisco, 
que também era na Gonçalves Chaves, só que uns oitocentos metros adiante. 

No São Francisco eu comecei em 1948, no 3º Ano, e fiz 3º e 4º. A alfabetização 
feita pela Clélia tinha sido perfeita. Não tive nenhuma dificuldade em 
acompanhar a classe. 

Só então tomei conhecimento, pela primeira vez na vida, de uma outra realidade 
de Pelotas, que eu desconhecia. Quase todos os meus colegas de classe, meninos 
e meninas, cada um deles vinha de uma família tradicional. Muitos deles, ricos. 
Um deles, a família tinha motorista particular, de uniforme e quepi. Num 
Hudson preto, ia nos buscar no colégio. Fiz muito boas amizades. 
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A vida em casa tinha melhorado um pouquinho; provavelmente o salário tinha 
melhorado. Em 1948 já não havia escassez em Pelotas. Mas o salário ainda era 
contado. Muitas e muitas noites eu via o meu pai sentado na copa, anotando em 
um papel branco pequeno as despesas do mês; depois, somava tudo e 
comentava com a minha mãe. Ele sabia todas as despesas de cabeça. Isso era 
facilitado porque a verba para a rubrica “despesas extraordinárias” era ZERO. 

Eu acho que só comecei a ganhar mesada semanal depois dos 11 anos. Até então 
a minha mesada era o dinheiro do cinema, uma vez por semana, na matinée de 
domingo. 

A casa era antiga, com todos os defeitos de uma casa antiga. Eram três quartos e 
um banheiro. Não tinha chuveiro elétrico. A água era aquecida num cilindro 
preso à parede do banheiro, em cima da banheira. Em sua parte superior era o 
depósito de água a ser aquecida. Na parte inferior se enchia de jornal e tocava 
fogo. Essa era a única água “quente” disponível para um banho. No inverno a 
gente passava apertado. 

Mas a gente tinha um truque. Colocava álcool em uma baciinha de alumínio e 
tocava fogo. Havia uma pequena explosão, e o banheiro logo ficava quentinho. 

O banheiro da empregada era dentro de casa, mas só tinha o vaso e um 
chuveiro, que não era elétrico; o banheiro não tinha pia. A minha mãe dizia que 
a empregada podia muito bem, de manhã, lavar o rosto no tanque, do lado de 
fora da casa. Ah, minha mãe! 

No quintal a minha mãe criava galinhas. Ela sabia que não tinha despesas com a 
alimentação delas (porque aproveitava os restos da refeição) e ainda fazia 
economia deixando de comprar ovos. Os ovos, a gente comia, ou eram postos 
pra chocar. E de quebra ainda se comia um franguinho, de vez em quando. Mas 
“frango”, porque as frangas viravam galinhas. Quem conheceu a minha mãe 
sabe muito bem como era a sua cabeça! 

Das galinhas e frangos que se matava durante o ano, as penas eram lavadas, 
secadas ao sol e ensacadas. Iam virar coberta de pena e travesseiros. 

Em 1950 eu me matriculei no Curso de Admissão do Colégio Pelotense, onde 
fiquei até o 3º Científico. A década de ’50 foi um pouco mais leve. Já se podia 
respirar... 
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O Carnaval da Rua XV 
(Uma abordagem sociológica) 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. O maior ícone de Pelotas, indiscutivelmente, é o Carnaval. Já foi 
considerado o 3° maior Carnaval de rua do Brasil, atrás apenas do Rio de 
Janeiro e do Recife. 

Pelotas ficou conhecida em todo o Brasil não por causa da sua indústria, ou dos 
seus doces, ou por causa das faculdades. Ficou conhecida nacionalmente por 
causa do seu Carnaval. 

Do ponto de vista sociológico, é forçoso reconhecer que o Carnaval é um dos 
raros eventos em todo o Mundo em que as diferenças sociais são reduzidas a 
zero. 

O Carnaval de rua de Pelotas apresenta duas fases distintas: uma, no início do 
século XX, entre as duas guerras; a outra, após 1950 (e até 1970, mais ou 
menos). É esta fase, a meu ver, que melhor representa o Carnaval de rua que 
competia com o do Recife e que ficou famoso nacionalmente. 

1 – O Carnaval de rua não tinha arquibancadas. E por que não tinha? 
Porque não era um Carnaval para ser “assistido”. Era um Carnaval 
“participativo”. O Carnaval era do povo e não para o povo. O povo  -  todo o 
povo  -  participava do Carnaval. Só não ia para o Carnaval quem estava doente e 
de cama. (Lembra? Atrás do trio elétrico só não sai quem já morreu!) 

Nota importante: O verdadeiro Carnaval de Pelotas, o das referências, só existiu 
enquanto o Carnaval foi na Rua XV. 

As casas comerciais da Rua XV, da Floriano e da Andrade Neves, naquilo que é 
chamado “Centro”, alugavam as suas calçadas. As da XV para a colocação de 
cadeiras. Cada um levava de casa as suas cadeiras. E as casas comerciais se 
responsabilizavam em colocar e retirar diariamente. As cadeiras da Casa 
Americana, em frente ao Aquário, eram só para os ricos, pelo preço. 

Essa proximidade do povo nas calçadas com os que brincavam na rua permitia 
uma interação ativa, cantando junto; jogando confeti e serpentina... e até água 
suja.  

As meninas subiam nas cadeiras e, como ficavam num nível superior à rua, isso 
facilitava lançar o confeti e a serpentina. Sem contar que ficavam em maior 
evidência... 

Pouco se jogava lança-perfume. Como era cara, era guardada para ser usada nos 
bailes, nos salões.  

Um dado interessante: Nas cadeiras, não se bebia bebida alcoólica. A bebida 
comum era o refrigerante, vendido pelos ambulantes. Quem ia para o Carnaval 
não ia para beber. Álcool só com aqueles que brincavam na rua. Mesmo assim, 
não se via ninguém com uma garrafa de bebida na mão. Era proibido. E a 
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fiscalização, rigorosa. Quem quisesse tomar uma pinga tinha que beber em um 
bar. Mas havia alguns que cheiravam lança-perfume no lenço, o que era 
facilmente identificável, porque não se agüentavam em pé. 

Não havia brigas. O policiamento era muito bom e não permitia qualquer tipo 
de atrito. E a turma do “deixa-disso” também não deixava. “Carnaval é pra 
brincar, não pra brigar”.  

Se algum arruaceiro bêbado resolvesse iniciar uma confusão, era logo preso pela 
Polícia e levado para a Delegacia, onde ficava até a quarta-feira de Cinzas. Na 
quarta-feira de manhã as pessoas se aglomeravam na frente da Delegacia para 
vaiar e aplaudir os arruaceiros que eram soltos. Sem os efeitos do álcool e 
fantasiados de mulher, muito pintados, em um dia útil, passavam grande 
vergonha. Esse castigo tinha finalidade educativa, além de livrar o Carnaval dos 
arruaceiros. 

O período do Carnaval em Pelotas significava uma fase de mudanças de 
comportamento. As donas de casa sabiam que não podiam contar com as suas 
empregadas domésticas. As raras famílias cujo patriarca não gostava de 
Carnaval saíam de Pelotas, porque não agüentavam a ebulição geral. As velhas 
carolas faziam “retiro”, que era um recolhimento espiritual da Igreja Católica, 
porque consideravam o Carnaval “obra do Demônio”. A Igreja Católica 
incentivava o “retiro” nas suas missas. 

2 – Era tradicional os homens se vestirem de mulher. As prostitutas 
(todas as da cidade) se vestiam de homem. 90% das mulheres vestidas de 
homem no Carnaval eram prostitutas, e todos sabiam disso. 

Os homens não tinham a preocupação de esconder o rosto, pelo contrário. 
Como todos se pintavam como mulher, e de forma exagerada, até faziam 
questão de mostrar a cara (e exibiam as pernas cabeludas). As mulheres, pelo 
contrário, faziam questão de esconder o rosto com máscaras (afinal, eram 
prostitutas!); geralmente um saco de pano com uma abertura para a boca e 
outra para os olhos. 

É sabido que as prostitutas de Pelotas só não “trabalham” em duas ocasiões: no 
Carnaval e na Sexta-Feira Santa. 

Os travestis se aproveitavam da ocasião para desfilarem. Todos. Não ficava um 
travesti em casa. E eles gostavam de se mostrar bem escandalosos. Afinal, era 
Carnaval. 

Os travestis se vestiam com roupas de mulher, de preferência bem curtas e 
grudadas no corpo, para ressaltar as formas. Usavam peruca de mulher e muita 
pintura no rosto. Quanto mais exagerado melhor. E por isso não podiam usar 
máscaras.  

Gostavam de andar bem devagarinho, passeando, rebolando, mexendo com 
quem cruzavam, em grupos de três ou quatro. 
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As fantasias, principalmente as de “sujo”, escondiam as classes sociais, o que 
permitia uma total integração social. Fantasiar-se de “sujo” significava usar as 
piores roupas que tivesse em casa.  

Os filhos de famílias da classe média e alta usavam as roupas das suas irmãs, de 
qualidade muito melhor. 

Como na parte da tarde não havia desfile de blocos e ranchos, o povo tomava 
conta totalmente da rua, indo e vindo, brincando e mexendo com todo mundo 
que estava sentado. Isso proporcionava uma participação total. 

Alguns levavam instrumentos musicais e iam cantando marchinhas. Dois ou 
três instrumentos era o suficiente para atrair uma meia dúzia de foliões vestidos 
de “sujo”, e estava formado um bloquinho, cantando. 

Quando dois bloquinhos se cruzavam, um subindo e o outro descendo a rua, 
cantando marchinhas diferentes, ninguém ligava. Fazia parte do “espírito de 
Carnaval”. 

Eventualmente, surgia um “conjunto musical” organizado: 5 a 7 instrumentos, 
vocal com duas vozes, todos com roupas iguais, que, devagarinho, iam cantando 
e descendo a rua; depois, subiam.  

Alguns foliões, que ficaram conhecidos porque saíam da mesma forma todos os 
anos, eram adeptos do “Bloco do Eu Sozinho”. Se divertiam sozinhos, com 
fantasia ou não. Havia o que tocava violino em uma lata de inseticida, com três 
cordas (e saía som!); o que dançava com uma boneca de pano de mais ou menos 
1,60m, feita com tecido preto para imitar uma negra, e que dançava agarrando a 
boneca pela cintura; o cinegrafista, que fingia filmar o Carnaval com um tripé e 
um caixão de madeira e uma lente como filmadora; o palhaço, com suas roupas 
características, a cara pintada de branco, uma bola vermelha no nariz e uma 
peruca laranja, mexendo com as crianças; e por aí vai...O importante era 
participar... 

Não se viam mendigos no espaço do Carnaval. Dizia-se que também eles 
participavam como foliões. 

Mas a nota mais marcante do Carnaval de rua de Pelotas era a animação. Não se 
via ninguém passeando; ninguém assumia o passo de “passeio”. Bastava alguém 
pisar no leito da rua e já assumia o passo de “marchinha”; aquele passo que 
acompanha as marchinhas. Olhando-se por cima das cabeças  -  um mar de 
cabeças  -  a rua totalmente tomada pelo povo, a sensação era de que a 
empolgação era total e ininterrupta. A multidão tomava conta da rua. 

3 – O “Corso” 

O Corso ocorria na parte da tarde, porque não havia desfiles oficiais. Por 
sua própria natureza, o corso era uma brincadeira exclusiva das “elites” que 
possuíam carros, ou que podiam pagar seu aluguel nos dias de carnaval.  

No Brasil, teve início no Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, e logo 
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copiado por diversas cidades no Brasil. Pelotas se orgulhava de copiar o 
Carnaval do Rio de Janeiro e queria ser considerada o segundo Carnaval do 
Brasil. 

O Corso exigia carros abertos (os famosos Fordecos 1924/1928), de capota 
arriada, para que a integração dos ocupantes com os foliões da rua se desse de 
forma mais ampla. O Corso de carro fechado não tinha graça. 

As moças, fantasiadas, sentavam na capota arriada dos fordecos e alegravam o 
Carnaval, cantando e jogando confeti e serpentina. 

As côrtes do Diamantinos, Brilhantes e Clube Comercial, as princesinhas e suas 
côrtes, também saíam em corso, um carro atrás do outro. 

O Corso permitia que as classes diferenciadas se sentissem participando “por 
dentro” do Carnaval, sem se misturar com a massa de foliões, protegidas que 
estavam pelo automóvel. 

No Corso os carros desciam a Rua XV a 5 km por hora, um atrás do outro. 
Andavam e paravam; andavam e paravam...  

4 – O Agüenta se Puder 

Nesse ponto, a minha memória me trai. Eu não poderia jurar que o nome 
fosse esse, mas amigos contemporâneos me dizem que esse é o nome. Eu 
confesso que tenho dúvidas. 

O Comandante do Exército, sensível à importância do Carnaval para o povo (e 
entendendo que soldado também é povo), permitia que a Banda Oficial do 
Exército desfilasse no domingo de manhã, fantasiados de “empregadinha 
doméstica”, de saiote bem curtinho (e as pernas cabeludas), sutiã e touca na 
cabeça; todos muito pintados de mulher (e não tiravam o bigode!). 

O Comandante também permitia que usassem os instrumentos da banda do 
Exército, inclusive os instrumentos de sopro, o que dava uma qualidade muito 
superior à banda, muito aguardada pelo povo.  

O Bloco passava e atrás dele seguiam todos os que ainda estavam fantasiados de 
“sujo” (afinal já era de manhã!). Quem não estava fantasiado só aplaudia.  

5 –O Redondo. é o entorno do chafariz das Nereidas, no centro da Praça 
Cel.Pedro Osório. Como é um Carnaval muito especial, foi tratado em capítulo à 
parte.  

6 – O Carnaval da Noite (na rua) 

De noite, as características do Carnaval eram outras. Havia uma 
programação para os três dias da semana. Uma noite saíam os Blocos; outra 
noite saíam os Ranchos; e na terça-feira de Carnaval era o dia do concurso das 
Escolas de Samba (Academia, Fica, Gal.Osório, Gal.Telles). 
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No entanto, entre um desfile e outro o povo tomava conta da rua. E ficava lotado 
como se fosse à tarde.  

Os Blocos e Ranchos era formados por gente muito humilde: os brancos muito 
pobres e os mulatos; quase não havia negros. A simplicidade das suas fantasias 
revelava essa pobreza. 

O bloco mais famoso e que deixou história em Pelotas foi o da “Girafa da 
Cerquinha”. Deve ter sido fundado entre as décadas de ’30 e ’40. O bloco tinha 
até uma marchinha própria, que era cantada pelos seus integrantes e pelos 
foliões:  

“Girafa, Girafa, Girafa, oi / Essa girafa da Cerquinha está maluca / Ainda não 
é hora do batente / E ela fica impertinente / Acordando toda gente/” 

Todas as crianças sabiam cantar essa marchinha. 

As Escolas de Samba, pelo contrário, eram compostas basicamente por negros; 
quase não havia brancos. Isso se devia à forte identificação dos negros de 
Pelotas com as escolas de samba. Essa identificação gerava uma vinculação tal 
às Escolas que explica a ausência dos negros nos Blocos e Ranchos.  

Esse movimento dos negros, em Pelotas, e essa união, foi uma reação ao forte 
racismo que dominava Pelotas até por volta de 1950.As escolas mais famosas 
eram a Gal.Teles, a Gal. Osório e a Academia do Samba. 

Essas escolas tinham uma torcida como se fossem clubes de futebol. O 
fanatismo era o mesmo. Quando qualquer uma delas entrava na Rua XV os seus 
torcedores pulavam e vibravam como se fosse um gol no futebol. 

Indiscutivelmente, a Academia tinha um lugar especial no coração dos 
pelotenses. Desde o seu início, em 1949, procurou ser uma escola diferenciada. 
A sua fantasia de desfile no Carnaval eram luvas brancas, uma bengala e uma 
cartola. Graças a esse deslumbre foi campeã do Carnaval em 1953. 

A Academia tinha até um grito de guerra, que levantava o povo. Ô / Ô, Ô, Ô / Ô, 
Ô, Ô / A Academia chegou / 

Num Carnaval  -  não lembro qual  -  a Academia foi além. Entrou na XV 
cantando: “Mangueira o teu cenário é uma beleza / Que a natureza criou, ô, ô / 
O morro com seus barracões de zinco / Quando amanhece que esplendor / 
todo mundo te conhece ao longe / Com o som dos teus tamborins e o rufar do 
teu tambor / Chegou, ô, ô, ô / ô, ô, ô / A Academia chegou /ô, ô!” 

Nesse momento mágico do Carnaval, todos aqueles negros que desfilavam nas 
suas Escolas viviam um sonho; deixavam de ser pedreiros, funileiros, 
carregadores portuários, desempregados e se transformavam em “passistas”, 
algo muito maior. 

A empolgação dos negros e negras, desfilando em suas Escolas de Samba, não 
tem similar na sociedade branca. 

Não havia hora para voltar para casa. Em princípio, era na madrugada, mas 
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havia gente que ia para casa só de manhã, com o dia claro. Não era raro, de 
manhã, encontrar-se um grupinho voltando para casa, alguns muito bêbados, 
ainda cantando. 

7 – Os carros alegóricos 

O carros alegóricos só saíam à noite. Eram uma contribuição dos clubes 
sociais ao brilho do Carnaval, porque proporcionavam um verdadeiro desfile de 
obras arquitetônicas sobre rodas. 

Como os carros eram sobre rodas, a tração era animal. Bois puxavam os 
carros, duas, três juntas de bois, o que trazia o inconveniente de sujarem a rua. 
Mas depois que os carros passavam, vinha a limpeza pública atrás se 
encarregando de limpar. 

Clubes sociais como o Diamantinos e o Brilhantes procuravam mostrar 
na rua XV a criatividade dos seus artesãos na confecção dos carros, que eram 
verdadeiras obras de arte, todo iluminados. Rapazes e moças sobre os carros, 
fantasiados, compunham o tema do carro. Em alguns carros os elementos se 
mexiam, tinham movimento, como em um em que as flores se fechavam e, 
quando abriam, surgiam ciganos fantasiados. Em outro, um moinho holandês, 
cujas pás se moviam, apresentava rapazes e moças fantasiados de holandeses. 

Havia uma limitação de altura máxima dos carros, por causa dos fios da 
rede elétrica. Mas mesmo procurando cumprir o regulamento, alguns clubes 
excediam a altura máxima, o que os obrigava a terem auxiliares, que saíam 
junto aos carros com um pau comprido com uma trava, para levantar os fios na 
hora da passagem do carro. 

8 – O Carnaval dos pobres e negros 

Nas calçadas, a Mal.Floriano e a Andrade Neves eram os locais de 
concentração dos pobres e negros, por motivos óbvios: não por racismo, mas 
porque eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel das cadeiras da XV. 

Na Floriano as casas comerciais colocavam bancos nas calçadas (copiando a 
idéia das cadeiras da XV) e alugavam os assentos para os quatro dias de 
Carnaval. 

Esse dado era o suficiente para fazer uma nova segregação: os que tinham 
alguma condição financeira e os que não tinham nenhuma. Não havia 
discriminação “racial”. Quem não podia pagar o aluguel assistia o Carnaval de 
pé, mesmo. Mas ninguém deixava de participar por não ter dinheiro. 

Por mais pobre que fosse a família, era um motivo de orgulho fantasiar os seus 
filhos pequenos. Todas as crianças, por mais pobres que fossem, usavam 
fantasia. E pelo menos um saquinho de confeti era possível comprar. Este foi 
um elemento importante para a manutenção da tradição do Carnaval de rua em 
Pelotas.  

Calculava-se que dois terços da população de Pelotas participavam de alguma 
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forma do Carnaval. 

9 – O Domingo da Pinhata 

O Domingo da Pinhata de Pelotas não encontra correspondência em nenhum 
lugar do Brasil e em nenhum país do Mundo. Só existe em Pelotas. É 
considerado o melhor dia do Carnaval.  

Originalmente tem origem na religião católica, mas apenas pelo termo 
“Pinhata”, que é uma festa relizada no primeiro domingo da Quaresma. A única 
semelhança é esta: ser realizada no primeiro domingo da Quaresma, e por isso 
mesmo condenada pela igreja católica de Pelotas.  

Pelotas faz Carnaval em plena Quaresma! Um horror para a Igreja. Mas nem por 
isso os católicos de Pelotas deixavam de comparecer.  

A cidade inteira saía pra rua. Todos brincavam. Desfilavam os blocos, os 
ranchos e todas as Escolas de Samba. E ressalte-se: em agradecimento, em 
louvor, ao que receberam do povo nos quatro dias de Carnaval oficial (em 
Pelotas não são três). O Carnaval de Pelotas, na realidade, tem um período de 
oito dias. 

O povo na rua cantava, num grito só: “É hoje só. Amanhã não tem mais!” / “É 
hoje só. Amanhã não tem mais!” 
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O Carnaval do Redondo 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. Para quem não conhece, o Redondo é a parte mais central da 
Pça.Cel.Pedro Osório. Por sua vez, a praça é o ponto mais central da cidade de 
Pelotas. A praça apresenta oito entradas e no ponto central está o chafariz “As 
Nereidas”, um presente da França, inaugurado em 1873. 

Este chafariz, originalmente, tinha a função de abastecer de água potável a 
população do seu entorno. 

Posteriormente, foi construído um tanque externo, em torno das “Nereidas”, 
para abrigar a água que jorrava da fonte. Esse tanque é chanfrado e, em cada 
esquina tem um poste. São oito postes ao todo. Esse tanque fica elevado e há 
três degraus de acesso. 

Em torno desse tanque o projeto urbanístico disponibilizou uma área circular 
(daí o nome de Redondo dado pelo povo), bastante ampla, para o desfrute das 
pessoas. Em torno dessa área, foram colocados bancos de madeira, tornando o 
local um ponto muito aprazível e próprio para se reunir, para conversar. 

Por ser um ponto muito central na cidade, e uma novidade, era muito visado 
pelos moradores e atraía uma enorme freqüência de famílias. 

Passada a fase da novidade pelo Redondo, as famílias começaram a se afastar, 
porque as prostitutas começaram a freqüentar o local, na esperança de fazer 
conquistas amorosas. Chegou a um ponto em que elas dominaram o Redondo. 

Eu era menino e a minha mãe fazia recomendações para que eu não cruzasse 
pelo Redondo, que fizesse a volta na praça, porque era perigoso. Mesmo já 
rapaz, eu evitava de cruzar pelo Redondo. Cruzar seria mais prático, porque 
cortava caminho, mas a preocupação existia. 

Na realidade, as prostitutas não ofereciam nenhum risco. Elas ficavam sentadas 
nos bancos e nunca tomavam a iniciativa de uma abordagem. 

No Carnaval, o Redondo fazia o seu próprio Carnaval, característico, que não se 
confundia com o carnaval de rua da cidade. Incrivelmente, o Redondo não 
tomava conhecimento do carnaval de rua de Pelotas. Era como se não existisse.  

Como era um antro de prostitutas, no Carnaval atraía toda a classe baixa de 
Pelotas. E aqui é interessante fazer uma reflexão. 

Quem era essa classe baixa? Os rapazes de Pelotas não era; tinham os seus 
amigos e, no Carnaval, era muito gostoso sair em grupo. Logo, não iam para o 
Redondo. 

Quem era ligado a um bloco, ou a uma escola de samba, também não ia para o 
Redondo, porque saía com a sua escola. 

As empregadas domésticas detestavam as prostitutas. 

A classe média, mesmo a baixa, não queria contato com as freqüentadoras do 
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Redondo. 

Quem sobrava? Sobravam aqueles que não eram da cidade, geralmente colonos 
das redondezas que vinham para a cidade pela fama do Carnaval, os solitários, 
os caixeiros-viajantes de passagem pela cidade, e a rafuagem da cidade. 

Essa rafuagem eram verdadeiros párias sociais. Eram moradores pobres das 
periferias mais distantes, sem vínculos com ninguém. Eram chamados de 
varzeanos, porque moravam nas várzeas alagadas. Como se dizia em Pelotas, 
“atravessavam em ponte para entrar em casa...” Era a ralé. 

E todos se reuniam no Redondo. E então o Redondo se transformava num 
grande salão de baile. Eu lembro de ir lá, por curiosidade, e o que eu vi foi um 
Carnaval muito diferente do que eu conhecia. Os homens abraçavam as 
mulheres por trás e saíam arrastando os pés, cantando, ao som das marchinhas. 
Todo mundo feliz! 

Formavam uma roda só, no entorno do Redondo, todos juntos, uma massa 
compacta, como num bloco de Carnaval. Não havia espaço para se passar...  

Sem exagero, o carnaval do Redondo tinha mais características de carnaval de 
salão do que propriamente de carnaval de rua. 

Qualquer lugar servia para descansar, a começar pelos degraus da base da Fonte 
das Nereidas, que ficavam completamente lotados.  

A sorte é que a praça dispunha de um banheiro público... 

Jogavam confete e serpentina uns nos outros, mas também era só. Ali muito 
poucos tinham dinheiro para comprar um lança-perfume. Mas o confete e a 
serpentina já eram suficientes para deixar forrado o chão da praça. Quando 
aparecia um lança-perfume, chovia de lenços na volta... para um cheirinho. 

As prostitutas pouco se fantasiavam. A máscara era a principal fantasia. Mas 
havia umas poucas que realizavam seus sonhos de bailarinas, colombinas, 
ciganas, e por aí vai. 

Entre as poucas fantasias que apareciam, uma das preferidas era a de palhaço e 
conga, porque é bastante folgada e dá ampla liberdade de movimentos. 

As máscaras eram as preferidas. Mas não as máscaras que cobriam totalmente o 
rosto. Assim elas não seriam reconhecidas. As meia-máscaras davam um certo 
ar de mistério, mais de acordo com o estado de espírito de carnaval, de pierrôs e 
colombinas. Interessante registrar que as prostitutas gostavam de usar um 
arranjozinho na cabeça, a título de fantasia. Todas usavam. 

Eu tenho dificuldade de entender como é que em Pelotas tinha tanta prostituta. 
Eu acho que vinham mulheres de toda a redondeza, sabendo que o Redondo era 
uma grande farra. Virava uma grande confraternização de prostitutas. E 
provavelmente devia haver um grande revezamento... 

Quem nunca viu, não imagina o que fosse o Carnaval do Redondo. 
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No meio dessa bagunça organizada, “conjuntinhos” musicais tocavam 
marchinhas de Carnaval e sambas, em ritmo lento. O ritmo tinha que ser lento 
porque os passos também eram lentos. Eu chego a desconfiar que os passos 
eram lentos por causa do cansaço... 

Ficavam contornando o chafariz das Nereidas, arrastando os pés e cantando, 
por horas a fio. Aliás, por dias a fio, porque o Carnaval do Redondo não tinha 
interrupção. A não ser no período da manhã até a metade da tarde, passava de 
um dia para o outro. Até o varredor da praça entrava na dança, abraçado na 
vassoura. 

À noite, a grama dos jardins servia de cama quando cansavam (“...e hoje nóis 
pega a páia nas grama do jardim...”). Dormiam, acordavam e voltavam para o 
Carnaval. 

Não tinha importância que, às vezes, aparecessem dois “conjuntinhos” e 
tocassem música diferente. Era irrelevante. Ficava um de cada lado do Redondo, 
afinal, era tudo Carnaval! Havia alguns que levavam o seu instrumento, um 
pandeiro, um tamborim, um cavaco, e tocavam junto; depois iam se juntando 
outros instrumentos... Os bêbados tocavam sozinhos... Aliás, o bloco do eu-
sòzinho é clássico no Carnaval. 

Excesso de bebida sempre existiu, mas nada que perturbasse a ordem. Todos 
acabavam se ajeitando. Raramente havia uma briga. A bebida também ajudava 
os carnavalescos a não se darem conta da passagem das horas, e assim o 
Carnaval virava interminável. 

De vez em quando aparecia um “gaiteiro”, de bombacha e guaiaca, boina e 
alpargata, tocando uma música gaúcha. Ninguém ligava. Era Carnaval. Quando 
aparecia mais de um gaiteiro, eles confraternizavam e tocavam juntos. Com uma 
particularidade interessante: gaiteiro só toca música gaúcha, tradicional; nada 
de carnaval. 

As prostitutas de melhor nível queriam distância da turma do Redondo. Tinham 
raiva daquelas mulheres que “denegriam a profissão”.  

A fantasia dessas prostitutas era clássica e se repetia todos os anos. Se vestiam 
de homem, com uma máscara de pano que cobrisse todo o rosto, para não 
serem reconhecidas, e se misturavam ao carnaval de rua da rua XV. Saíam de 
casa à tardinha, em grupos de quatro ou cinco, iam para o Centro, e brincavam 
até de manhã.  

Mas não adiantava querer disfarçar; o jeito de brincar as traía; brincando na rua 
elas eram inconfundíveis. 

Por volta das dez horas da manhã era chegada a hora do “bloco da limpeza”. Era 
chamado de “bloco” porque todos os lixeiros cantavam músicas de carnaval e 
sambavam, enquanto faziam a limpeza da praça. O lixo não era muito variado. 
Muita serpentina e confeti, copos de plástico e tocos de cigarro. No começo da 
tarde o Redondo já estava limpo...para começar tudo de novo. 
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Em volta da praça, pelo lado externo da calçada, os comerciantes montavam 
banquinhas para vender coisas. Reco-reco, confete, serpentina, lança-perfume; 
havia até bingo, cujo prêmio era sempre um lança-perfume de vidro 
“Colombina”; e, é claro, bebidas e salgadinhos. 

A turma do Redondo aproveitava e se abastecia nessas barraquinhas, que 
ficavam a poucos passos.  

Iam...e voltavam, porque o Carnaval do Redondo não podia parar. 
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Nascer em Pelotas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1940. Quem nasceu em Pelotas nessa época, como eu, pode se considerar 
um privilegiado. 

Nasceu na maior cidade do Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre. Era a 2ª 
maior economia do Estado. E isso porque se permitiu, porque já fora a primeira, 
até meados dos anos 20. Pelotas tinha sido mais importante que Porto Alegre. 

Mas mesmo sendo a segunda, os pelotenses sempre se consideraram superiores, 
em cultura e socialmente, aos porto-alegrenses. 

Isso porque Pelotas foi um importante pólo cultural desde o início do século 
XIX.  

Pelotas era respeitada em todo o Estado pela sua cultura secular e pelo cultivo 
às Artes. Era invejada pelos seus teatros e pelas companhias teatrais que se 
apresentavam na cidade, muitas delas vindas do Rio de Janeiro. Pelos cuidados 
com a preservação do seu patrimônio histórico. Pela educação social da sua 
população. 

“Pelotas assume, porém, a qualidade de pólo teatral gaúcho com a construção do 
Theatro Sete de Abril, em 1833 – um ano após a construção do Theatro Pelotense – 
com o projeto do alemão Eduardo Von Kretschmar e construção de José Vieira Viana; 
perdendo novamente a posição de principal cidade de maior visibilidade teatral para a 
capital, em 1858, com a inauguração do Theatro São Pedro.” (Atividades teatrais no Rio 
Grande do Sul no período entre 1800-1950 - BARROS, Graziele Soares de – Acadêmica Teatro - 
Licenciatura/UFPEL; SCHINDEL, Fernanda de Castro – Acadêmica Teatro - Licenciatura/UFPEL; 
Orientação: FERREIRA, Taís – Professor Assistente – CeArte/UFPEL.) 
Em 1918 já tinha sido fundado o Conservatório de Música de Pelotas, tal o 
respeito às Artes. 

A população se orgulhava dessas características, e as preservava.  

Em 1940, Pelotas já era uma cidade de porte, com uma população de 100 mil 
habitantes. Já havia duas Faculdades. 

Pelotas era solene. Os enterros eram solenes, feitos em carruagens abertas do 
tempo do Império, puxadas por até seis cavalos cobertos com capas pretas de 
veludo, bordadas em dourado, e penachos pretos na cabeça dos cavalos. O 
cocheiro usava fraque e cartola. E atrás do carro fúnebre seguia o cortejo de 
carros. Os primeiros carros atrás da carruagem eram Fordecos de capota 
arriada, carregados de flores e “corbeilles”. 

Nascer em Pelotas significava conhecer a sua história. Conservar e reproduzir o 
comportamento e a postura dos seus antepassados e repassá-los íntegros à 
geração seguinte. 

Uma componente muito forte dessas tradições era o sentimento de Família. Se 
for do mesmo sangue, é da família. 
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Os meus avós paternos eram ambos provenientes de famílias tradicionais de 
Pelotas, portanto fiéis a essas tradições. A minha avó paterna tinha vários 
irmãos e irmãs. Uma delas morava no Rio de Janeiro, casada com um Almirante 
da Marinha. Tinha uma filha e três netas, nascidas no Rio, primas em segundo 
grau do meu pai. Embora sendo cariocas e primas em segundo grau, elas 
vinham a Pelotas visitar a família e comprar pessegada. 

Uma outra irmã da minha avó, solteirona, morava em Porto Alegre com quatro 
sobrinhos, cujas mães, suas irmãs, tinham morrido. Um sobrinho, Professor de 
Engenharia da URGS e três sobrinhas. Todos solteirões. Moravam em Moinhos 
de Vento, no topo de uma elevação. Um palacete assobradado, enorme, tipo 
“casa do terror” dos filmes. Se subia uns quinze degraus de pedra para chegar na 
casa. Eu estudava em Porto Alegre, no Julio de Castilhos, e morava a uns 
duzentos metros deles. Pois bem, aos domingos eu ia almoçar com eles ... 
porque eram primos do meu pai. A minha tia-avó me chamava de “meu filho”. 

O meu pai tinha umas primas distantes em Pelotas, muito carolas, tanto que 
moravam em frente à Catedral. Quase não se visitavam. Mas quando elas 
ficaram sabendo que eu havia entrado no Pelotense, caíram de pau em cima do 
meu pai. Elas não admitiam que alguém “da família” estudasse no Pelotense, 
um colégio maçom. 

Esse sentimento de família se propagava de geração em geração. 

Deve ser chamada a atenção para o fato de que Pelotas era vivenciada 
intensamente. Era sensível a presença da cidade na consciência das pessoas. As 
pessoas tinham consciência de que “nasceram em Pelotas”. Ninguém precisava 
dizer. Estava presente no seu íntimo. 

Os bons modos do dia-a-dia eram transmitidos, em casa, de mãe para filho/a. O 
pai pouco participava da criação e educação dos filhos. O pai trabalhava e 
sustentava a casa. E botava a comida na mesa, que era como se dizia. E contava 
as histórias dos antepassados... 

Em casa se aprendia como conviver com as pessoas, como respeitar os mais 
velhos, a dar “bom-dia” e “boa-tarde”, e a dizer “muito obrigado”. Se aprendia 
como sentar à mesa e como comer de garfo e faca. A lavar as mãos antes das 
refeições. A escovar os dentes depois das refeições. Ou seja, os princípios mais 
comezinhos de uma boa educação. 

Se aprendia, também, a tomar banho todos os dias, a andar sempre bem 
arrumado, com a roupa em ordem e limpa. Se aprendia que no inverno, todas as 
manhãs, a primeira coisa a fazer era cada um esvaziar o seu penico. E quem ia 
ao banheiro puxava a descarga. 

Se aprendia que aos domingos, a primeira coisa a fazer é ir à missa. 

“Aos domingos, missa na matriz 
Da cidadezinha onde eu nasci 
Ai, meu Deus, eu era tão feliz 

No meu pequenino Miraí” 
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Pelotas sempre foi uma cidade muita católica e com muito respeito à religião. As 
procissões em Pelotas reuniam quase a metade da população. Os mais fanáticos 
andavam todo o trajeto de pés descalços. E faziam revezamento para carregar o 
“andor”. Muitas mães vestiam os filhos com vestimenta dos santos. Um ano eu 
saí vestido de São Francisco de Paula ... de sandália franciscana e tudo. Num 
outro ano, de Menino Jesus. 

Em casa, havia hora para tudo. Hora para levantar; hora para estudar; hora para 
brincar; hora de comer e hora de dormir. E antes de dormir, rezar. 

Para os homens em Pelotas, inclusive para os meninos, o uso do terno e gravata 
sempre foi uma coisa natural, como respirar. 

Mas isso tinha um preço. O pelotense era gozado pelo restante da população do 
RGSul por ser um povo “metido a besta”. Mesmo no Rio de Janeiro, cidade com 
a qual Pelotas tinha muito contato, já tinha chegado essa fama. 

Quando se originou o boato de que o pelotense era “bicha”, nada mais foi do que 
a decorrência natural desse modo de ser, que os outros achavam muito afetado, 
muito “delicado”, fora de moda (“demodée”). “O pelotense é bicha!” 

Na realidade, o pelotense nunca ligou pra isso, nunca se incomodou. Sempre 
deu risada. O pelotense sabe que nada mais é do que despeito de “gaúcho 
grosso”. Aliás, em Pelotas ninguém tem paciência pra agüentar gaúcho grosso. 
O pelotense acha, e sempre achou, que quem está certo é o carioca, que sabe 
viver. O pelotense nunca deu importância à Porto Alegre. O Rio, sim, isso é que 
é vida! 

Visto hoje, com olhos bastante críticos, Pelotas, nesse época, podia realmente 
ser considerada de uma forma sofisticada como “rempli de soi même”. Pelotas 
se bastava. Não tomava conhecimento de Rio Grande, nem de Porto Alegre. 
Vivia a “sua” vida e se bastava. Esse isolamento nunca trouxe prejuízo para 
Pelotas, porque Pelotas nunca perdeu a sua referência: O Rio de Janeiro. 

Mas mesmo com toda essa pompa, a gente não nascia em hospital. Nascia em 
casa. E quem fazia o parto não era um médico, mas uma parteira “prática”. 

As parteiras, nessa época, não faziam qualquer tipo de curso, porque não existia 
em Pelotas. Eram formadas na vida. E a minha se chamava “Mãe Gorda”. Ela 
deve ter feito a metade dos partos de Pelotas dessa época. 

Em São Paulo, entretanto, em 1912 já tinha sido aberta a Escola de Parteiras da 
Maternidade de São Paulo. 

As parteiras acompanhavam as mulheres desde o inicio da gravidez e davam 
orientação sobre como proceder. No momento do parto, porém, eram as 
mulheres que escolhiam a posição anatômica em que queriam parir e os 
familiares participavam junto à parturiente nesse processo. 

E a parteira somente ajudava a criança a nascer, dava o primeiro banho e fazia a 
assepsia. 
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As mães de primeiro filho, inexperientes, recebiam toda a orientação das suas 
mães, já calejadas. E tudo corria bem. A família inteira acompanhava e se unia 
pra ajudar. 

O trabalho “A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO NO 
BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA”, de Greice Carvalho de Matos1, Ana Paula 
Escobal2, Marilu Correa Soares3, Jenifer Härter4, Roxana Isabel Cardozo 
Gonzales5 , informa que “No Brasil, as primeiras preocupações com a saúde 
materno-infantil deram-se durante a transição do Estado Novo até o 
Regime Militar. Em 1940, foi implantado o Departamento Nacional da Criança, 
cujo objetivo foi a normatização do atendimento a criança e o combate à mortalidade 
infantil”. 

O menino criado em Pelotas aprendia desde cedo a usar gravata, às vezes 
borboleta. Já desde os 4 anos eu usava gravata. Calça curta, meias até o joelho, e 
gravata. Com 4 anos eu já ia à missa na Catedral, aos domingos, de gravata. 

A calça curta, muitas vezes com paletó e meias compridas, era um complemento 
obrigatório, em Pelotas, para os meninos. E suspensórios. Podia ser 
considerado, até um uniforme: calça curta, camisa de manga curta, meias 
compridas, suspensórios e gravata. E pode bater a fotografia...Quantas eu tenho, 
assim!... Como recordação, o fotógrafo fazia um polifoto. 

“Eu daria tudo que eu tivesse 
Pra voltar aos dias de criança 

Eu não sei pra que que a gente cresce 
Se não sai da gente essa lembrança” 

A alfabetização era feita em casa, com a mãe. Era uma coisa natural. Todas as 
mães faziam isso. Bem ou mal, toda criança aprendia a ler em casa ... e a 
escrever com letra de fôrma. Mas sempre havia uma vizinha, normalista, que se 
oferecia pra ajudar. 

As moças, nessa época, faziam o curso chamado “Normal”, para se tornarem 
professoras primárias. Era um curso de 2º grau. 

Na realidade, o Curso Normal tinha o objetivo de formar professores para 
atuarem no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos públicos de 
nível secundário (hoje Ensino Médio). O Curso Normal chegou aos anos 
1940/50, como instituição pública fundamental no papel de formadora dos 
quadros docentes para o ensino primário em todo o país. 

Felizmente, eu tinha uma vizinha de porta que era normalista (Clélia Guedes, a 
quem eu sou imensamente agradecido e reconhecido até hoje). E ela me 
preparou  -   e muito bem preparado  -   para entrar no 3º Ano Primário no 
Colégio São Francisco de Assis, em 1948.  

“Que saudade da professorinha 
Que me ensinou o beabá 
Onde andará Mariazinha 

Meu primeiro amor, onde andará?” 
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Todas as casas tinham pátio. E os meninos passavam a parte da manhã no 
quintal. Interessante esse costume. As crianças não brincavam na rua na parte 
da manhã; só à tarde. Como as casas tinham quintal, tinham árvores frutíferas. 
E tinham galinheiro. Se passava a manhã no quintal comendo fruta, dando 
milho pras galinhas, recolhendo os ovos, jogando bola de gude na terra, sozinho. 
Às vezes se fazia arapuca, com lascas de bambu, para tentar pegar passarinho no 
quintal. À tarde, depois da sesta (obrigatória), era permitido brincar na rua de 
pegador, jogar bola de gude, soltar pandorga, até começar a escurecer. 

“Eu igual a toda meninada 
Quanta travessura que eu fazia 
Jogo de botões sobre a calçada 

Eu era feliz e não sabia...” 
(Meus Tempos de Criança - Ataulfo Alves) 

Ataulfo Alves revela nesses versos que mesmo uma cidadezinha do interior de 
Minas como Miraí conservava as suas tradições, isso na década de ’30. 

O banho era tomado depois das brincadeiras de rua. Banho, jantar ... e cama. 
Não tinha televisão. Usos e costumes... 

Quando eu era guri, em Pelotas, existia um modo de vida muito interessante e 
curioso. Havia um conceito de “quadra” (quarteirão) em que cada um morava. 
As pessoas de uma quadra conheciam a localização de cada casa da sua quadra, 
quem morava aonde etc. Sabiam os nomes de cada um. Conheciam a seqüência 
das casas na sua quadra, tanto da sua calçada quanto da calçada em frente. O 
conceito de “vizinho” era muito forte. 

Da quadra seguinte, porém, tanto pra direita quanto pra esquerda, não se 
conhecia ninguém. Era como se a sua vida na cidade se resumisse apenas à “sua 
quadra”. Vizinhos eram somente os moradores da sua quadra. 

O conjunto dos quarteirões mais próximos à sua casa era chamado de “zona” 
(“Lá na minha zona...”) 

Entretanto, é de louvar-se a solidariedade que existia entre os moradores da 
mesma quadra. Todos estavam sempre dispostos a ajudar num momento de 
necessidade (os mineiros dizem “de precisão”). Não importava quão distante 
estivesse da sua casa. Se era da mesma quadra, era vizinho. Com freqüência eu 
ouvia as mulheres se tratando, não pelo nome, mas por “vizinha”. 

Porém, há que se acrescentar um detalhe muito interessante. A gente somente 
se dá conta dessa realidade quando se sai de Pelotas definitivamente. 

Olhando para o passado, enquanto eu estava vivendo em Pelotas, a gente não 
conscientizava que em Pelotas se pensava e se vivia assim. 

É preciso ser visto com olhos de fora. 

Eu acredito até que, hoje, os pelotenses não tenham a menor idéia de que essas 
tradições existiram, mas continuam copiando o modelo de comportamento e de 
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postura que receberam em casa, o que nada mais é do que reproduzir as antigas 
tradições. 
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A Criminalidade 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1958. Acredite quem quiser. Nas décadas de ’40 e ’50 não se ouvia falar de 
crime em Pelotas. Não havia. A cidade era absolutamente calma e tranqüila. 

Pra iniciar, não havia o crime de assalto, que é o mais comum nas grandes 
cidades. E não havendo assalto, não havia o roubo; somente o furto. O roubo é 
classificado como aquele cuja desapropriação envolve violência. O furto é sub-
reptício. 

O pelotense podia circular de carro a qualquer hora do dia ou da noite por toda 
a cidade, mesmo de madrugada, sem que lhe ocorresse a possibilidade de ser 
assaltado à mão armada por algum bandido. A tranqüilidade sempre foi total. 
Não passava pela cabeça uma idéia tão estapafúrdia. 

A gente saía dos bailes de madrugada e ia a pé pra casa, sem nenhuma 
preocupação. Nunca passou pela cabeça a hipótese de perigo. 

Assalto ao comércio, nunca se ouviu falar. Podia haver algum furto, noturno, 
mas assalto não. Mas mesmo o furto, não ocorria nas lojas comerciais. Os 
preferidos eram os armazéns. 

Se for feita uma pesquisa na imprensa da época vai se encontrar raríssimos 
casos de uma loja comercial que tenha sido furtada à noite. E assaltada de dia, 
nunca! 

Agora, o ladrão que furta um armazém o que é que ele está querendo? Comida? 
Mesmo para vender era difícil. Quem iria comprar cereais de um miserável? Só 
aqueles poucos proprietários de vendinhas no extremo da periferia e que não se 
importavam que a mercadoria fosse roubada. 

A expressão “ladrão pé-de-chinelo” retrata com fidelidade esse ladrão de 
Pelotas. É um pobre miserável, que nem sapato tem pra usar, e que rouba por 
sem-vergonhice. Esse era o ladrão de Pelotas, um safado! Esse tipo de ladrão 
também era chamado de “ladrão de galinha”. Adivinhem por quê? 

Havia uma exceção: as bicicletas, que eram muito visadas. Porque era fácil. Era 
só montar e sumir ... E, para vender também era muito fácil; nenhum 
comprador iria pedir nota de venda. 

No alto verão as casas dormiam com as janelas da frente escancaradas ... para 
ventilar. 

Os guarda-noturno apitavam enquanto andavam pelas ruas, para avisar os 
ladrões que eles estavam por perto. 

Pelotas era uma cidade muito ingênua e romântica, e não sabia ... 

Os carros podiam dormir na rua, sem qualquer preocupação. Os ladrões 
preferiam roubar peças nas oficinas mecânicas, no meio da noite, que eram 
mais fáceis de vender. 
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Enfim, Pelotas era uma cidade praticamente sem crime. Bater na mulher não 
era crime. Ainda não havia a Lei Maria da Penha. As mulheres apanhavam e 
ficavam caladas. 

Os furtos eram tão insignificantes que em Pelotas não havia presídios. As penas 
resumiam-se a meses e eles ficavam na cadeia mesmo, ou no quartel da Brigada. 
Na hipótese de a Polícia se deparar com um bandido mesmo, um homicida, que 
demonstrasse periculosidade, ele era encaminhado imediatamente para a Casa 
de Detenção, em Porto Alegre. 

Só para dar uma idéia do perfil desses ladrões  -  melhor chamados de meliantes  
-  , certa vez, por volta de 1954, a nossa casa foi assaltada, na madrugada. Nós 
estávamos em férias na praia. Roubaram um rádio de cabeceira, um ventilador e 
um relógio cuco. Não é coisa de ladrão “pé-de-chinelo”? 

Um tio meu tinha armazém na zona do Porto. Furtaram do armazém dele meio 
saco de feijão, umas latas de óleo, três garrafas de vinho e uma churrasqueira 
portátil. 

Esse tipo de crime é de uma singeleza tal que eu me atreveria a aproximá-lo 
muito mais da contravenção. 

O crime de homicídio, havia, mas somente em briga de boteco de periferia, 
depois de muitas “biritas”. E, um dado interessante, sempre por faca, nunca por 
revolver. Me parece que a faca é a arma preferida dos gaúchos ... Mesmo assim, 
em Pelotas eram raros os casos de homicídio. 

Agora, briga de faca no RS é outra coisa, é a mais comum, embora Pelotas não 
fosse das cidades mais violentas. Mas raramente terminava em morte. 

Quando eu digo isso, eu falo em termos gerais, na média do comportamento do 
povo. É claro que sempre vai haver um crime amoroso. Acontece em qualquer 
cidade do mundo. Mas não é suficiente para caracterizar o comportamento de 
uma população, nem para caracterizar uma época. 

É uma pena que não existissem estatísticas para confirmar o que eu digo. Mas 
uma pesquisa nos jornais da época, para quem se interessar, é suficiente. 

Ainda hoje, se for procurada na Internet a manchete “O crime que abalou 
Pelotas”, nada será encontrado... 

A falta de notícia era tanta que o roubo de uma vaca, na periferia, era matéria 
para o Diário Popular. 

Se eu tivesse que resumir em uma única palavra o perfil psicológico desse 
marginal pé-de-chinelo eu diria: INGENUIDADE. 

Ingenuidade é aquela característica tipicamente infantil, de quem ainda não tem 
idéia do que seja maldade, e que não compreende ainda o que seja “segundas 
intenções”. 

Era tal o grau de ingenuidade e de falta de ambição, que os ladrões chegavam a 
arrombar os coletores de esmolas das igrejas, para roubar. Esses eram 
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chamados “ratos de igreja”. 

Eu tenho tentado entender porque Pelotas era uma cidade tão pacífica, em 
contraste com a grande maioria delas. 

Várias idéias me passam pela cabeça: 

Para mim, o ponto mais relevante é a formação familiar da classe pobre. Eu 
posso falar com alguma propriedade sobre isso porque a gente tinha 
empregadas, que moravam nas vilas, e que nos contavam parte da vida delas na 
comunidade. 

Pelotas tinha várias periferias. Os bairros Fragata, Três Vendas, Areal e a Zona 
do Porto. Em todos esses bairros os pobres moravam nas periferias. Eu prefiro 
abordar a Zona do Porto que eu conheço melhor, porque morava na região. Era 
chamada de “Zona da Várzea” e “Várzea do Porto”. 

A periferia da Várzea do Porto começava abaixo da rua Álvaro Chaves. Uma 
quadra abaixo já não havia calçamento de pedra nas ruas, eram ruas de terra. As 
casas eram de material nas duas primeiras quadras. A partir daí já eram de 
madeira, chamadas de chalés. E o padrão ia decaindo de nível à medida em que 
se afastavam da Álvaro Chaves. Umas dez quadras pra baixo, o padrão já era 
muito humilde. 

O conjunto dessas ruas de terra e desses chalés era chamado de “vila”. A minha 
empregada se referia “lá na vila ...”. A Várzea do Porto era composta por várias 
dessas vilas. 

O estádio do Brasil também ficava na Várzea do Porto. As emissoras faziam 
referência ao “Clube da Várzea”. 

Os terrenos mais próximos ao calçamento eram comprados. A partir de certo 
ponto eram terrenos baldios, que eram invadidos. 

Diferentemente do que ocorria nas favelas do Rio de Janeiro, os chalés 
mantinham distância entre eles; não havia chalés grudados uns nos outros. 
Havia sempre um terreno à volta do chalé, que era chamado de “pátio”. Nesses 
pátios às vezes eram construídos dois chalés para a família, quando tinha mãe 
ou sogra, geralmente com filhas. 

As vizinhas mais próximas não se tratavam pelo nome, mas por “vizinha”. Era 
vizinha pra cá,vizinha pra lá. 

Essas vilas eram abastecidas por água corrente e luz elétrica, mas não pela rede 
de esgoto. Cada um que fizesse um poço no seu pátio. Era chamado de “poço 
negro”, muito profundo, para onde escorriam os dejetos por queda livre, através 
de canos. O chão de barro do fundo do poço que se encarregasse de absorver os 
dejetos. 

A água servida escorria através de canos para a rua, para uma valeta que corria a 
céu aberto, paralela e na frente dos chalés. Era reservada uma pequena calçada 
de terra, entre o chalé e a valeta. 
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Quando eu digo que a formação familiar foi fundamental na formação desses 
pobres é porque nessas vilas moravam famílias bem constituídas; marido, 
mulher e filhos (dois ou três); dificilmente as famílias tinham muitos filhos. 

O comportamento social dessas famílias em nada se diferenciava do 
comportamento social da classe média. O marido era sério e trabalhava, ainda 
que em funções muito humildes, como pedreiro, pintor, encanador, 
metalúrgico, e até na estiva. Como a região era próxima do porto, muitos 
trabalhavam no porto, na estiva; por ser perto, dava pra ir de bicicleta. 

A mulher trabalhava como doméstica, em casas de família, ou lavadeira em 
casa, ou cuidava da casa. Todos trabalhavam e isso era um exemplo para os 
filhos, que já eram criados dentro desse espírito de responsabilidade. Brincavam 
na rua, jogavam bola na rua, mas sempre guardando o respeito pelos pais. 
Dificilmente uma criança criada nesse ambiente vai virar ladrão. Os pais já 
tinham sido criados dentro desses mesmos princípios... 

Os meninos, quando chegavam na idade de treze, quatorze anos e não queriam 
mais estudar, se empregavam como caixeirinhos nos armazéns, e levavam as 
compras em casa, de bicicleta. Já iam fortalecendo o senso de responsabilidade. 
Isso até chegar na idade de servir ao Exército. 

Olhando, hoje, essa conjuntura, eu não vejo ambiente para a proliferação do 
crime. Eu vivenciei essa realidade. Nunca ouvi uma empregada comentar que 
um vizinho tinha se transformado em bandido. 

Eu, menino, freqüentava o ambiente da várzea, jogava no juvenil de time de 
várzea, e nunca soube de alguém que tivesse virado bandido. Isso era Pelotas! 

Uma outra forte razão que eu encontro é a religião. 

Todos esses pobres eram muito católicos. Havia muito poucos umbandistas e 
muito poucos espíritas. A gente podia medir a quantidade de católicos pobres 
pelas procissões. 

Uma procissão em Pelotas era um mar de gente humilde, seguindo a procissão e 
cantando em voz alta. Não era só ação de presença. E todas as mulheres 
carregavam os seus filhos/filhas menores pela mão, cantando junto. Na 
verdade, a religião servia como um freio. Pra mim, o maior legado da Igreja foi a 
ênfase ao respeito. Respeito aos pais. Respeito aos mais velhos. Respeito aos 
bens e direitos. Respeito à Vida. 

Eu estou convencido que esses dois fatores foram fundamentais na formação 
moral da classe mais humilde de Pelotas. 

E o são até hoje. Uma pesquisa recente demonstrou que Pelotas é a 4ª cidade 
menos violenta do Brasil, com 8,72 homicídios para cada 100.000 mil 
habitantes. (mundoestranho.abril.com.br/.../qual-a-cidade-mais-violenta-do-brasil ) 

Os especialistas preferem fazer essas estatísticas em cidades com mais de 
300.000 habitantes, para evitar distorções. A cidade mais violenta no Brasil, 
segundo esse critério, é Serra (ES), com 97,62 em cada 100.000 habitantes. 
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Quando eu volto a Pelotas eu procuro prestar atenção nos comentários dos 
amigos, no Aquário, no Bavária, no Clube Comercial, na Praia do Laranjal. Eu 
nunca ouvi qualquer comentário deles sobre a existência de um crime que 
tivesse ocorrido em Pelotas. 

Que Deus conserve Pelotas assim! 
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A Balsa e a Praia do Cassino 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1948. A Praia do Cassino, em Rio Grande, é única no mundo. Segundo o 
Guiness Book, é a maior praia em extensão do mundo. São 254 km. de extensão, 
às margens do Oceano Atlântico. 

Além disso, é uma praia de areia batida que não apresenta nenhuma elevação. É 
totalmente plana em toda a sua extensão, com uma areia branca e finíssima. O 
vento, constante, está sempre soprando aquela areia fina. Não é à toa que os 
pelotenses chamam os riograndinos de “papa-areia”. 

Até hoje, não se consegue comer nada na praia que não tenha aquela areia fina. 

Existem dunas, mas se localizam muito afastadas da areia da praia, talvez a uns 
trezentos metros de distância do mar. 

A Praia do Cassino não tem o privilégio das cores das águas de Santa Catarina; 
são amarronzadas, com a cor de café-com-leite, mas a gente nem se 
importava...a gente só conhecia aquilo. 

O nome da praia deriva da época em que o jogo de azar era permitido. O único 
hotel da praia (na época de 1940) era o Hotel Atlântico, que era conhecido como 
“cassino” por abrigar roleta e jogos de apostas. Com a proibição dos jogos no 
Brasil, em 1946, o hotel deixou de promover os jogos, mas ficou o nome 
“Cassino” associado à praia. 

Para quem morava em Pelotas, a única alternativa de um banho de água salgada 
na redondeza era a Praia do Cassino. Todas as praias ao longo da Lagoa dos 
Patos são de água doce. Quem quisesse tomar um banho de mar, tinha que ir ao 
Cassino.  

Além disso, a água salgada era considerada medicinal. Não só por ser rica em 
cálcio, ferro e magnésio, como pelo iodo. À guisa de curiosidade, o iodo é um 
elemento indispensável ao funcionamento do organismo dos mamíferos. Ele 
participa na formação de dois hormônios da glândula tireóide (tiroxina e 
triiodotiroxina), indispensáveis ao desenvolvimento do organismo. 

Pelotas é separada da cidade de Rio Grande pelo Canal de São Gonçalo (via 
fluvial que faz a ligação entre a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, tendo uma 
extensão de 62 km). O único modo de cruzar o canal era através de uma balsa 
velha, sucata de guerra. Formava-se uma fila imensa para atravessar de balsa. 
Não raro, mais de uma hora de espera. 

Mas nem tudo era negativo. As pessoas desciam dos carros e conversavam, 
aproveitavam para fazer novos amigos... 

Atravessado o canal, era preciso enfrentar uma estrada de terra de 50 km., até a 
praia. Era preciso ter muita vontade de tomar um banho de mar! Mas tudo era 
farra. 
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Isso foi pouco depois do fim da II Guerra Mundial. Pouca gente tinha carro. A 
maioria ainda era da época da Guerra (até 1939). Os mais luxuosos eram alguns 
poucos carros Ford V8, de 1940, porque durante a guerra os Estados Unidos 
não exportavam automóveis. 

Como ninguém da nossa família tinha carro, nós íamos de caminhão com o tio 
Joaquim. Iam o tio Joaquim, a tia Marília e os dois filhos, o Ney e o Sidinho; o 
vovô Caetano e a vó Emília; nós os quatro; o tio José e a tia Celina; a tia Ana e a 
Lili; a tia Rosinha eu acho que era solteira. O tio Manoel e a tia Maria moravam 
no Rio Grande e iam nos encontrar na praia. 

Chegados à praia depois de quase duas horas de estrada, não havia uma única 
sombra para se proteger. De passagem se diga que o sol do Cassino é muito mais 
quente do que em qualquer outro lugar. Não há uma árvore, um arbusto, nada 
que faça sombra. 

Na chegada, tudo era festa. O tio Joaquim estacionava o caminhão na areia da 
praia, todo mundo descia e já ia tirando a roupa. A roupa de banho estava por 
baixo, porque também não havia nenhum lugar em que se pudesse trocar de 
roupa. As mulheres vestiam maiôs inteiros e uma touca na cabeça. Não sei 
porque todas as mulheres tomavam banho de mar de touca. Os homens, calções 
curtos de malha. 

Eram umas doze ou quatorze pessoas correndo para o mar...  

Na entrada, todo mundo vinha correndo e queria mergulhar, para “furar” as 
ondas. Só que nessa euforia se bebia muita água do mar. E a água do mar era 
salgadíssima; tão salgada que, em certos dias, chegava a dar ânsias de vômito. 
Mas não importava. 

Nessa época, não havia área de estacionamento para veículos na praia. Os 
poucos carros na praia estacionavam diretamente na areia batida. Estacionavam 
lado a lado, em paralelo. Procuravam guardar um afastamento de 7/10 metros 
entre um carro e outro, para poder manter uma certa privacidade. Numa praia 
com 250 km. de extensão, não fazia a menor diferença.  

A maior preocupação era com o mar. Tinham o cuidado de estacionar a uns 150 
metros de distância do mar, por causa da maresia, que corróe os metais. No 
Brasil, a maresia refere-se sobretudo à oxidação causada pela água do mar, 
provocando a lenta corrosão de objetos metálicos nas proximidades do litoral. 

O mar do Cassino é bastante agitado e forma muitas ondas, até altas. Em certos 
dias as ondas estão tão fortes que o banho de mar é proibido. Forma, também, 
muita espuma, uma espuma branquíssima e muito salgada. 

As ondas do Cassino guardam muitas surpresas. Nos dias mais calmos, vem 
uma onda aqui e uma outra lá adiante. Quem conhece a praia aproveita para 
brincar com as ondas. Ficando de costas para a onda, quando ela chega a gente 
dá um impulso com o corpo e a onda tira a gente do chão e levanta lá em cima. 
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Os mais velhos têm as suas manias. Eles gostavam de se virar de costas para a 
onda e deixar bater. Diziam que o “laçaço” da onda nas costas ativava a 
circulação. 

Também gostavam de passar no corpo um óleo de côco, para se proteger um 
pouco do sol; os que queriam ficar dourados usavam óleo de côco com iodo. Mas 
a grande maioria não usava nada. 

Óculos de sol, eu acho que a gente nem sabia que existia... 

A vó Emília usava um maiô de perninha, tipo anos ‘30, uma blusa e um chapéu 
de sol, para se proteger. Sentava na beira da praia só para molhar as pernas. As 
ondas quebravam na beira da praia e rolavam sobre a areia, indo e vindo, 
banhando as pernas dela. Ela ria com uma satisfação de criança. Ela dizia que a 
água do mar com iodo é muito boa para as varizes, que as tinha muito. 

A vó devia ter uns 60 anos; a minha mãe, que é das mais velhas, uns 36; a Lili, 
uns 14 e eu uns 7/8. 

Nos dias de ondas mais agitadas, era preciso evitar o mar. A gente tomava 
banho de assento, na beira da praia. Nesses dias, as ondas vem emendadas 
umas nas outras; duas, três. A primeira, desequilibra; a segunda derruba e a 
terceira enrola. Se deixar enrolar, não sei se volta... 

Nesses dias, a equipe de salva-vidas fincava no fundo do mar bandeirinhas 
vermelhas, como advertência para os banhistas, um pouco antes de onde se 
formam as ondas do mar. E ficavam de prontidão, na praia. O banho era 
proibido. 

Quando as ondas estavam fortes, mas só fortes, os salva-vidas colocavam 
bandeirinhas amarelas, em sinal de advertência. 

O terreno do fundo do mar era ondulado, não dava para confiar. As ondas, 
permanentes, faziam alterações no fundo do mar. Então, você está caminhando 
e, de repente, cai numa pequena depressão. Não dava para afundar, mas era 
suficiente para fazer beber água... 

Na praia do Cassino todo mundo toma cuidado com o mar. Só se entra no mar 
até a água bater na cintura, por segurança. Mais do que isso não se vai, porque é 
perigoso. Uns poucos malucos chegam com a água até o pescoço, mas correm o 
risco de perder o pé e serem arrastados para o alto mar. 

As brincadeiras no mar duravam mais de uma hora. Bola não se levava, porque 
as ondas levavam a bola embora. Bóia, nem pensar; era muito perigoso, porque 
as ondas levavam para o oceano. 

Mas também não era tão perigoso assim. Bastava examinar o mar e ver como é 
que se podia brincar. 

Era preciso tomar cuidado com duas ameaças: as águas-vivas e os siris.  
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As águas-vivas, também chamadas de “mãe d’água” ou medusas, podem causar 
lesões por contato em seres humanos, comumente chamadas de “queimaduras”, 
resultando em dor, vermelhidão, efeitos alérgicos e ardência.  

Recomenda-se não tocar em águas-vivas, principalmente nas bordas das 
mesmas, onde se concentram as células com veneno. As águas-vivas são 
normalmente oceânicas. 

O banhista experiente reconhece a presença de águas-vivas no mar à distância. 
Elas são gelatinosas, circulares, com uma cor característica, e ficam à flor 
d’água, flutuam. 

Os siris são crustáceos que apresentam um par de antenas na cabeça. Eles 
andam no fundo do mar. Geralmente eles gostam de andar na beira da praia.  

Na areia eles não atacam, eles fogem. Dentro dágua eles atacam, e preferem 
picar o dedão do pé e o calcanhar, provavelmente porque as pinças não 
conseguem pegar as laterais do pé. 

Alguns poucos banhistas usavam calçados de borracha para se proteger dos 
siris. Mas a grande maioria não usava nada. As mulheres principalmente 
gostavam de usar esses calçados de borracha, para se proteger. A gurisada não 
queria nem saber, entrava de pés descalços mesmo. 

A convivência com os siris era pacífica, mesmo porque a gente sabia que eles 
iriam virar as famosas “casquinhas de siri”, servidas pelos restaurantes da praia, 
uma iguaria muito apreciada. 

Por falar em comer, merece registro a presença dos mariscos, que alguns 
também consideravam uma iguaria. 

Pelo seu formato, concha alongada de formato oval, eles se enterram e 
desenterram rapidamente na areia, no vai e vem das ondas. Chegam a medir 5 
cm. de comprimento, mas os que aparecem na praia do Cassino são menores. 
Devido a sua carne comestível são comumente utilizados como alimento e 
também pelos pescadores esportivos como isca. 

A gente ficava impressionada com os guris uruguaios. Eles viam o marisco se 
enterrando, enfiavam a mão atrás dele, e vinham com o marisco na mão. Eles 
davam uma leve pressão nos dois lados da concha, o marisco colocava o corpo 
para fora, mais parece uma lingüinha, eles mordiam e comiam. A nós, 
horrorizava... 

Para descansar do banho de mar a gente caminhava na praia, o grupo todo. 
Caminhar na praia do Cassino é uma experiência única. O refluxo do mar deixa 
uma faixa de fundo de mar para se andar, junto à areia da praia; lisinha, 
batidinha, muito agradável na sola dos pés. Imagine! No Cassino a gente anda 
no fundo mar!  

Os adultos gostavam de fazer uma experiência interessante. Ficavam em pé, 
nesse leito de fundo de mar, e deixavam as ondas irem e virem, sem se mexer. 
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Os pés vão afundando, afundando, até o tornozelo. É um fenômeno muito 
curioso... 

As crianças aproveitavam essa faixa de fundo do mar para brincar. Sentavam no 
chão e faziam furos no chão com pazinhas, para tirar o barro. Sim, porque não 
era areia, mas barro do fundo do mar. Com esse barro as crianças faziam 
pirâmides de barro. Os adultos também brincavam. Com esse barro faziam 
castelos de barro, muito bem trabalhados. Havia trabalhos semelhantes a 
esculturas de verdadeiros artistas! 

A gente ia caminhando e procurando conchinhas. Das pequenas, até havia, mas 
não muitas. Das grandes, era esporádico; quando a gente encontrava uma 
grande levava para casa e fazia coleção. Caramujos era raríssimo; quando se 
encontrava era dos pequenos. Havia uma lenda que a gente encostando no 
ouvido um daqueles caramujos grandes se ouvia o barulho das ondas do mar... 

Na Praia do Cassino não se viam pranchas, não se viam velas, não se viam 
barcos, não se via nada. Era só mar, mar, mar... 

Quando chegava a hora do almoço, todo mundo se reunia debaixo da carroceria 
do caminhão. Era a única sombra existente, num raio de 200 km. Nós não 
tínhamos guarda-sol. Aliás, eu acho que em Pelotas não havia guarda-sol. 

Por curiosidade, eu fui buscar uma foto da praia de Copacabana, de 1948, e não 
se vê um único guarda-sol. 

Também não havia esteira de praia, nessa época. A gente nem sabia que existia. 
Tinha que sentar na areia. Mas era preferível do que sentar sobre a toalha de 
banho. A areia finíssima da praia se agarrava na toalha e não havia cristão que 
tirasse. Não adiantava sacudir a toalha porque sempre ficava um pouco de areia 
na toalha. Então, era preferível manter a toalha sem areia e poder se secar, 
depois, com uma toalha gostosa. 

A vó Emília fazia um balaio de vime cheio até às tampas de rabanadas. E a 
galinha assada era clássica. Sanduiche tinha a qualquer hora, o dia todo. 
Refrigerante não havia, era um luxo; a vó levava um garrafão de água do filtro. 

Estranhamente, nessa época não se encontrava nenhuma barraquinha 
vendendo suco ou sanduíche, em toda a extensão da praia.  

Toda a infra-estrutura de apoio à praia do Cassino, hotel, pousadas, 
restaurantes e lanchonetes, farmácias, correios, estava localizada ao longo do 
eixo da avenida central, que desemboca na praia. É perpendicular à praia. 

Ao longo desta avenida central foram plantados eucaliptos, há muitos anos 
atrás. Nessa época que nós íamos para o Cassino eles já eram enormes e davam 
uma sombra muito gostosa em toda a extensão da avenida. 

O urbanista, na ocasião, reservou uma faixa de terra, de uns vinte metros de 
largura, entre as duas pistas de rolamento da avenida. Em ambas as laterais 
dessa faixa de terra, e ao longo dela, foram plantados os eucaliptos, de forma a 
produzir sombra em toda a largura da faixa central. 
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Depois do almoço, a gente tinha que agüentar por mais de uma hora em baixo 
da carroceria do caminhão, porque ninguém suportava o sol a pino, ou, então, ir 
para a avenida e estacionar o caminhão em baixo daqueles eucaliptos, que é o 
que a maioria fazia. 

Parte da tarde, tudo de novo. Corre pro mar, fura as ondas, brinca de pegador. 

Hora de voltar. Não havia lugar pra trocar de roupa. Tinha que colocar a roupa 
por cima do maiô, molhado e tudo. Mas ninguém reclamava. O dia tinha valido 
a pena. 

Caminhão na estrada de novo. Mais 50 km.de estrada. E a balsa...Mais uma 
hora, uma hora e meia pra atravessar.  

Na volta, com a pele seca, a gente passava a língua no braço e sentia o sal. 

Realmente, banho de mar no Cassino não dava para se tomar todas as 
semanas... 

Os tempos passaram, nós melhoramos de vida  -  Pelotas toda melhorou de vida  
-  e cinco anos depois já dava para ir para o Cassino em outras condições. 

Haviam construído o Hotel Zabaleta (não sei se ainda existe), mais perto da 
praia, mais moderno e mais confortável. Agora a gente já podia se dar ao luxo de 
passar uns quinze dias no Zabaleta. A gente já tinha automóvel, e até ia à praia 
de carro. Já tínhamos até guarda-sol! 
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Sebeiro e papareia 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1950. Na Pelotas que eu vivi, nas décadas de ’40 e ’50, Pelotas era vítima da 
fama de elitista, de “snob”. Na verdade, um grave erro de avaliação na época. 

Essa fama se tornou corrente, em todo o RGSul, quando os riograndinos 
apelidarem os pelotenses de “sebeiro”, vale dizer, cheio de sebo, cheio de pose, 
por volta de 1950. 

A fama servia para ridicularizar os pelotenses, especialmente pelos 
riograndinos, principais responsáveis pela disseminação da expressão. 

Um texto do jornalista Jayme Copstein, riograndino, é muito representativo 
desse “status quo”. Diz ele: 

“Até contam que, um dia, em uma excursão de brasileiros à França, o guia turístico teve a 
ousadia de dizer que o Palácio de Versalhes era o mais bonito do mundo. Ao que, um pelotense, 
presente à excursão, disse com imenso desprezo: 
– É claro que o senhor não conhece a sede dos Diamantinos, lá em Pelotas. 
Por essas e por muitas outras, chamávamos os pelotenses de sebeiros. Não porque a riqueza da 
cidade tivesse tido origem no sebo das charqueadas, como de fato teve, mas porque os 
achávamos metidos a sebo, isto é, esnobes, pretensiosos com suas óperas, faculdades de Direito 
e de Odontologia, a proibição de entrar em restaurantes e bares e até em cinemas e teatros, 
mesmo que fosse no “pulgueiro”, sem uma gravata atarrachada no pescoço”. 

Embora com o espírito de chacota, e o natural exagero, o texto é fiel à crença da 
época e revela a origem da alcunha. 

Nada melhor que o afastamento histórico para ajudar a compreender melhor a 
formação das lendas. É preciso recuar até a primeira metade do séc.XIX. 

Todo mundo sabe que o desenvolvimento de Pelotas se deu à custa dos 
charqueadores. 

Na primeira metade do séc.XIX, lá pelo ano de 1830, já havia uns 30 
charqueadores muito ricos em Pelotas. Na segunda metade do século chegou a 
40. Em termos de Pelotas, representava uma população de cerca de 400 
pessoas. 

Esses charqueadores mandavam os seus filhos estudarem no Rio de Janeiro, 
então capital do País, e na Europa, de onde voltavam com os hábitos e costumes 
da Corte Imperial e dos nobres europeus. 

Decorrência natural dessa imensa riqueza, e por influência dos filhos que 
vinham da Europa, os charqueadores mandaram construir imensos casarões, 
que hoje constituem um valioso patrimônio histórico de Pelotas. 

Da Europa também vinham o mobiliário, a louça e talheres de prata, as telas de 
pintores famosos, e os pianos, que deram origem aos famosos saraus musicais, 
realizados nos casarões. 
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O linguajar de Pelotas foi altamente influenciado pelo vocabulário francês. 
Particularmente, eu tenho uma coleção de mais de cento e cinqüenta palavras 
francesas, de uso corrente em Pelotas. 

Dava-se muito valor às artes. Por iniciativa dos filhos, foi construído o Teatro 
Sete de Abril, em 1834, que recebia companhias teatrais do Rio de Janeiro e da 
Europa. 

O Theatro Sete de Abril foi o primeiro teatro construído no Rio Grande do Sul e 
ainda hoje um dos teatros mais antigos em funcionamento no Brasil. Surgiu a 
partir de uma sociedade dramática particular, a “Sociedade ScenicaTheatro Sete 
de Abril”, com o objetivo de proporcionar às famílias pelotenses um meio de 
distração e, ao mesmo tempo, de divulgação da arte. 

Em 1881 foi construído o prédio do Clube Comercial, no estilo inglês, bem ao 
gosto dos jovens ricos.	  

Esse “grand monde” sim, era elitista. Esses, os riograndinos podiam chamar de 
sebeiros. Eles constituíam uma casta, de um nível social muito acima dos 
pelotenses normais, que eram muito pobres. 

A Proclamação da República, em 1889, acabou com toda essa pompa. Os títulos 
nobiliárquicos desapareceram. A hereditariedade por nobreza também. A 
nobreza entrou em decadência. Foi necessário criar um novo modelo de viver. 

Nessa época quase não se falava em indústria em Pelotas. O comércio era 
incipiente. Não havia empregos. O grande empregador era o Poder Público. 
Banco do Brasil, Banco do Estado do RGSul, Prefeitura Muncipal, Capitania dos 
Portos. Uma ou outra iniciativa privada,como a Light and Power. Todos com 
salários muito baixos. Além dos profissionais liberais, que não eram tantos. 

Como decorrência natural da atenção que em Pelotas se dava à cultura, em 1875 
foi construída a Biblioteca Pública, em 1893 foi criado o Collegio São Francisco, 
em 1894 o Gymnasio Gonzaga, em 1907 o Gymnasio Pelotense e em 1910 o 
Colégio São José. 

Na virada do século XX, mas já desde o final do século XIX, havia um início de 
classe média em Pelotas. Daí decorre a fundação do Clube Diamantinos, em 
1906, não como um clube social apenas, mas como clube carnavalesco. Em 1911 
é fundado o Clube Brilhantes, também por influência do Carnaval. 

Ressalte-se que esses clubes não foram criados como contraponto ao Clube 
Comercial, que continuou único. Eram manifestações da novel classe média 
pelotense, desejosa de manter um convívio social mais intenso. 

Ao contrário do que se possa imaginar, esses clubes não surgiram como 
esnobismo, mas como decorrência natural do Carnaval. Conta José Vicente 
F.Guimarães: 
“Nos primeiros anos do século XX, ainda faziam parte da tradição carnavalesca pelotense - o 
corso, as batalhas de flores e de confete, os bailes ao ar livre e o antigo entrudo. As 
brincadeiras durante o entrudo baseavam-se no farto uso da água. Eram bisnagas de todos os 
tamanhos, repuxos, sifões, baldes dágua, limões de cheiro. Segundo o jornal Correio Mercantil 
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de 27.02.1904 (sábado), o Prefeito Municipal do Rio de Janeiro, atendendo talvez a interesses 
dos donos de fábricas de confete, resolveu proibir estes tipos de brincadeiras. Em Pelotas, a 
campanha para a proibição, ou talvez pela diminuição desta prática, deu-se de forma mais 
lenta e através de pequenas notas como a que noticiou o Diário Popular de 19.02.1904.”: 

“Após a proibição do jogo do entrudo, nos primeiros anos do século XX, o carnaval de rua 
começou a perder espaço para o Carnaval comemorado nos salões públicos, ou nas salas das 
casas de famílias de Pelotas”. 

A II Guerra Mundial passou uma régua em tudo isso. Todos empobreceram. O 
dinheiro se desvalorizou. Não adiantava ter dinheiro porque não havia o que 
comprar. A escassez era muito grande. 

Restaram aos pelotenses a cultura, a boa formação social ...e o paletó e a 
gravata. 

Disso se aproveitaram os riograndinos para apelidarem os pelotenses de 
“sebeiros”. Por pura desinformação. Por desconsiderarem que o paletó e a 
gravata foi um hábito que os açorianos trouxeram da sua terra para o Brasil, 
quando povoaram Pelotas. Não era um resquício da nobreza. 

Os pelotenses, em represália, apelidaram os riograndinos de “papareia”. 

Pessoalmente eu acredito que essa manifestação dos riograndinos se deve muito 
mais ao fato de que Rio Grande, como a cidade mais antiga do RGSul, queria 
também ser a mais importante ... e não era. Pelotas, na virada do século XIX, 
era a maior economia do RGSul. Era a cidade mais importante do Estado. 

Mas eu posso apontar a grande diferença entre Rio Grande e Pelotas. 

Ao apelidar os pelotenses de “sebeiro”, os riograndinos faziam referência a um 
modo pessoal de agir socialmente dos pelotenses. A uma crítica pessoal. 

Quando os pelotense apelidaram os riograndinos de “papareia”, era uma 
referência impessoal. Era uma referência à Praia do Cassino, uma praia onde 
está sempre ventando, com uma areia muito fina, e onde não se consegue comer 
nem um sanduíche que não seja com areia. 

A educação social dos pelotenses não permitiria que fosse feita nenhuma 
referência pessoal pejorativa aos riograndinos. Essa é a grande diferença. 

É no que acredito. 
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A Praia do Laranjal 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

 

 
Ano 2012. A Praia do Laranjal é uma praia única no mundo. Se consideradas 
todas as suas peculiaridades, todas as variáveis, não encontra similar em 
nenhum lugar do mundo. 

Acontece que a Praia do Laranjal não é só uma praia... É um conceito! 

Só o fato de estar localizada às margens da Lagoa dos Patos, considerada a 
maior lagoa do mundo, já a torna única; já é um presente dos céus. É claro que 
existem outras praias na Lagoa dos Patos, mas nenhuma com um charme tão 
especial e com tanta personalidade. Sem contar a infraestrutura de que dispõe. 

A Lagoa dos Patos deve ser a única lagoa no Mundo em que não se enxerga a 
outra margem. É um “mar” de água. 

Curioso é que os pelotenses não valorizam esse fato...nem fazem referência. 

Era de se esperar que o Laranjal ostentasse enormes placas com os dizeres “A 
MAIOR LAGOA DO MUNDO’’. E os cardápios de todos os restaurantes da praia 
mostrassem em letras garrafais “A MAIOR LAGOA DO MUNDO’’. E que todos 
os cartazes de propaganda e folhetos distribuídos na praia dissessem no 
cabeçalho, em letras garrafais, “A MAIOR LAGOA DO MUNDO’’.  

Realmente, a Lagoa não tem recebido o reconhecimento que merece. 
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Até mais ou menos quarenta anos atrás, a praia era considerada apenas um 
local de lazer, de final de semana (fora, é claro, a temporada). Em conseqüência, 
as casas eram bem simples, sem maiores pretensões: casa de final-de-semana; 
bastava que oferecesse um certo conforto. Havia um número muito grande de 
chalés de madeira.  

Embora oficialmente compreenda os balneários Santo Antônio,Valverde e 
Balneário dos Prazeres, para os freqüentadores a praia do Laranjal é uma praia 
só. Afinal, a praia tem só 2 km.de extensão. 

O loteamento do Laranjal, entendido como tal o Balneário Sto.Antonio, é 
relativamente muito novo. Os primeiros passos foram dados somente a partir de 
1952; portanto há cinqüenta anos atrás o loteamento tinha apenas dez anos. 

O tempo passou e os conceitos mudaram. O pelotense viu que tinha uma 
possibilidade de fugir de uma cidade que estava ficando muita agitada e 
conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, se fosse morar no Laranjal.  

O padrão das casas mudou radicalmente e hoje se encontram verdadeiras 
mansões no Laranjal. Todas casas de muito bom gosto. Uma vitrine de estilos 
arquitetônicos (acredito que haja, até, uma certa competição). 

Eu moro em São Paulo há mais de cinqüenta anos, mas todos os anos venho 
passar o verão no Laranjal. Chego a ficar na praia os três meses do verão, nem 
vou à cidade. 

Não vou dizer que é a praia mais linda do Brasil. Copacabana é a mais linda de 
todas. E há outras respeitáveis, como Ipanema, o Guarujá, as praias do 
Nordeste... Não se trata disso. Mas para quem conhece o Laranjal, essa é a praia. 
Não há igual. Porque a Lagoa proporciona, para os freqüentadores do Laranjal, 
condições inigualáveis. 

Basta dizer que quem mora em Pelotas pode se dar ao luxo de morar na cidade e 
ter uma casa maravilhosa na praia, a apenas dez minutos de distância. Só 12 
quilômetros separam a cidade da praia. É um caso único.  

Para Pelotas, é uma dádiva. É só tirar o carro da garagem...e, pronto, já 
chegamos.  

A água da lagoa é chamada de água-doce. Porém, quando o nível da lagoa baixa, 
na época das secas, a água do oceano Atlântico invade a lagoa e a água fica 
salobra.  

Esse fenômeno ocorre porque há uma ligação direta da Lagoa dos Patos com o 
Oceano Atlântico, através da barra, na Praia do Cassino, Município de Rio 
Grande. 

A água salobra, quimicamente, é aquela que tem mais sais dissolvidos que a 
água doce, e menos que a água do mar. Ela é a resultante da mistura da água do 
mar com a água doce. 

Eu posso assegurar que se a Lagoa fosse de água salgada, o Laranjal não seria, 
hoje, a praia que é. 
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Com a entrada da água do oceano na lagoa, vêm junto os camarões, que vão se 
desenvolver na lagoa para festa da colônia de pescadores do Laranjal. Numa das 
extremidades da praia existe uma colônia de pescadores, que moram em casas 
de pau-a-pique, na maior pobreza, e vivem da exploração da pesca na lagoa.  

A pesca no Laranjal é artesanal, feita através de botes, e realizada por esses 
pescadores locais da Colônia Z-3. 

À noite, no verão, são dezenas de luzinhas brilhando ao longe, na lagoa. São os 
pescadores ganhando o seu pão. 

A tranqüilidade das águas da lagoa é um convite à prática de alguns esportes 
náuticos, como a prancha a vela, o esqui aquático e a vela. A meu ver, ainda 
pouco praticados. O horizonte visto da praia pelos banhistas poderia ficar muito 
mais bonito, mais festivo, enfeitado pelo colorido das velas das pranchas. 

O windsurfe é praticado em Pelotas desde 1981. A praia é um ótimo lugar para 
velejar, porque tem ventos o ano inteiro. A rapaziada vibra! 

No período de agosto a março os ventos sopram com muita intensidade. 
Quando o vento é nordeste, levanta marolas que se prestam para alguns estilos. 
Quando o vento é oeste/sudoeste, que predominam de abril a julho, favorece 
outros estilos. 

Durante o ano são realizadas várias regatas válidas pelo Campeonato Gaúcho e 
Regional, e, no mês de outubro, a tradicional Regata Translagoa, que vai de 
Pelotas a Rio Grande, num percurso de 50 km. 

Uma particularidade rara de encontrar em outra praia: Como a declividade do 
fundo da lagoa é muito suave, os banhistas entram na lagoa e andam mais de 
cem metros para que a água atinja a altura da cintura. As crianças tiram 
proveito e brincam à vontade, sem qualquer risco. As mães soltam as crianças, 
sem nenhuma preocupação com o “mar”, que, na realidade, é um grande 
piscinão, calmo e convidativo. As mães se dão ao luxo de ficar sentadas na areia 
e somente acompanhar com os olhos os filhos brincando na água.  

Imagine! Da areia elas podem controlar as crianças na água. É tudo o que uma 
mãe quer. Só no Laranjal! 

O Laranjal é uma praia tão diferente, tão única, que o banho da tarde tem mais 
freqüência que o da manhã, contrariando todas as outras praias do mundo.  

Agora, não pretenda que a água seja cristalina. Você não pode ter tudo! O 
paraíso não existe! 

A areia grossa da praia, se por um lado pode ser um desconforto para o 
banhista, tem uma grande vantagem, não gruda no corpo. É aquela que você 
passa a mão no corpo e já está sem areia. Para se sentir mais confortável, basta 
trazer uma esteira, uma toalha de praia...e curtir a vida, ao sol do Laranjal, que é 
o mesmíssimo sol que banha Torres, ou Búzios; não há nenhuma perda, só 
ganhos. 
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No Laranjal se pode comer um sanduíche na beira da praia sem que seja com 
areia, como no Cassino. Não é à toa que os riograndinos são chamados de 
“papa-areia”. 

Uma outra característica marcante do Laranjal é ser uma praia freqüentada 
quase exclusivamente por moradores. Os banhistas de outros balneários de 
Pelotas não invadem o Laranjal. Cada um tem o seu canto e fica no seu canto. 
Com isso, o Laranjal se transforma em uma praia quase particular, freqüentada 
exclusivamente por moradores. 

O calçadão. Os urbanistas, de forma inteligente, projetaram um calçadão, para 
conforto dos freqüentadores do Laranjal, que acompanha os 2 km.de praia, 
limitando a extensão da areia da praia.  

A lamentar a falta de sensibilidade cultural dos governantes: ao invés de 
pavimentar o calçadão com pedras portuguesas, que são tão bonitas e que 
permitem belos desenhos, pavimentaram com bloquetes de concreto, que é mais 
fácil... 

Não se deram conta que o calçadão não é só mais um elemento na paisagem , 
mas um elemento visual que estimula e enriquece a sensação de bem-estar e de 
bom gosto. 

Uma faixa de terra de mais ou menos cem metros de largura separa o calçadão 
da Lagoa. Garante aos veranistas espaço suficiente para instalar o seu guarda-
sol, ou estender uma toalha, sem estar participando da conversa do vizinho. É 
como se tivesse uma praia só para si, com a vantagem de não haver solidão. 

Árvores foram plantadas em toda a extensão do calçadão, já há muitos anos 
atrás. Coqueiros e figueiras anãs proporcionam muita sombra para os bancos 
que também foram colocados em toda a sua extensão.  

Os freqüentadores cuidam com muito cuidado da praia, da sua praia. Não se vê 
depredação, tão comum nas praias públicas. Os cuidados com a limpeza 
também são bastante evidentes, tanto da orla quanto das ruas internas 

Se você está lendo um livro, venha ler à sombra das figueiras do Laranjal, no 
calçadão da praia, ou mesmo na areia. Aquelas figueiras-anãs, com galhos 
longos que se estendem sobre a calçada e sobre a areia. Em que outro lugar você 
encontra isso? Eu, pessoalmente, prefiro colocar uma cadeirinha de praia na 
areia, na sombra de uma figueira e perto do calçadão. Ao mesmo tempo em que 
você lê à sombra, você está vendo o desfile de gente bonita no calçadão. 

Como diz o Sady Homrich, baterista do Nenhum de Nós, “eu não sei se eu 
escolhi a praia do Laranjal ou se ela me escolheu”. Eu digo o mesmo. 

O calçadão é um permanente convite a uma boa caminhada, pela manhã e no 
final da tarde. Proporciona uma atividade física necessária e saudável. São 
dezenas de freqüentadores caminhando   -  e correndo  -  no calçadão todos os 
dias, botando para fora as toxinas e respirando ar puro. Nada mais saudável!  
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À noite, na temporada, a sensação que se tem é que toda a cidade está na praia. 
Todos os bares estão lotados, todos os restaurantes, todas as mesinhas na rua.  

O calçadão vira a passarela dos freqüentadores. Famílias inteiras saem a 
passear. E os bancos do calçadão ficam lotados com o pessoal que se distrai 
somente vendo o passeio dos outros. Os carros ocupam todas as vagas 
disponíveis à beira do calçadão, em toda a sua extensão. A turma mais jovem 
senta do capô dos carros, estacionados “de bico” (como se diz aqui) no calçadão. 
A cerveja corre solta. 

O nascimento da Lua Cheia na Praia do Laranjal é um espetáculo à parte. A Lua 
parece nascer do seio da Lagoa e vai subindo lentamente ao céu. Um enorme 
disco prateado, refletindo a sua luz esbranquiçada nas águas calmas da Lagoa. 
Um espetáculo indescritível. Uma festa para os amantes da fotografia.... e de 
quem tem sensibilidade. 

Como a infra-estrutura de apoio é muito boa, com vários bares e lanchonetes 
junto ao calçadão, não é preciso ir em casa para jantar; para não perder tempo, 
pode comer por ali mesmo. 

Se quiser um nível melhor de lanchonete ou de restaurante, é só atravessar para 
o outro lado da avenida e escolher, que há muitos bons restaurantes. 

Se eu tivesse que fazer um convite a uma amiga eu diria: Venha andar de pés 
descalços nas nossas ruas de terra. Aliás, todas as ruas internas são de terra 
(Graças a Deus!). Nós acreditamos que o contato direto da sola dos pés com a 
terra descarrega as tensões e os maus pensamentos. Calçamento, só na praia. É 
verdade que se paga um preço pelas ruas de terra. A poeira fininha que a brisa 
às vezes levanta cobre o chão das nossas casas, mas ninguém reclama. É barato. 
Não há nada que um pano úmido não tire, e não é todos os dias.  

A compensação? Poder andar de bicicleta nas ruas de terra como se estivesse 
deslizando; passear, de vagarinho, podendo olhar as árvores, ouvir o cantar dos 
pássaros, sentir uma leve brisa no seu rosto. Não há nada que se compare ao 
chiado das rodas da bicicleta nas ruas de terra. É simplesmente repousante. Só 
quem já passou por isso, sabe! Você se dá conta que é um ser vivo, sensível, com 
emoções. Quanta diferença da vida na cidade!  

Quem não mora na avenida da praia, mas nas chamadas “ruas de dentro”, de 
areia, prefere deixar o carro em casa e andar pelo chão de terra, arrastando os 
chinelos de dedo, até à praia. Descarrega a tensão do dia-a-dia. 

Não é por outra razão que o Laranjal é considerado uma Praia-Conceito. 
Conceito de modo de vida e de qualidade de vida. 

No Laranjal não se derruba árvore, pelo contrário, muitas árvores são plantadas. 
Há um estímulo para a manutenção de jardins bem cuidados nas casas. Enfim, o 
Laranjal oferece muito verde graças aos seus moradores. 

Na esquina da praia, na avenida, em frente ao Calçadão, existe um Shopping 
Center, para conforto dos freqüentadores. Um restaurante, uma padaria, uma 
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farmácia, uma sorveteria, lojinhas de roupa esportiva e de banho, mesinhas na 
calçada, são o suficiente para uma satisfação imediata. 

Para os veranistas, a cidade é tão próxima que alguns vão à cidade quase todos 
os dias. Um supermercado, a meio caminho da cidade, é o suficiente para 
abastecer os veranistas. Dois postos de gasolina e um fornecedor de botijões de 
gás se encarregam do abastecimento. A praia ainda não tem gás encanado. 

Venha passear de carro na Avenida da praia, à noite, a 20 km.por hora.  

Entre o calçadão da praia e a calçada do outro lado da rua, fizeram duas pistas 
de rolamento, com um canteiro central. À noite, tudo iluminado, é a praia dos 
veranistas. Todos os carros vêm para a avenida, e fazem quase um corso de 
Carnaval, andando bem devagarinho, para melhor curtir o momento. 

Aviso que a marcha lenta tem que estar muito bem regulada. Um carro atrás do 
outro; ninguém ultrapassa ninguém. É comum um carro emparelhar com o 
outro e os ocupantes conversarem. E atentem! Ninguém buzina. 

Muita gente da cidade vem passear no Laranjal à noite, porque sabe que a 
curtição vale a pena. 

Em pleno verão, à noite, você encontra lugar em qualquer barzinho da praia, ou 
nos restaurantes, não tem aquelas esperas intermináveis que você conhece. 

Você vai dizer: assim não tem graça! Não tem agito! Eu lhe direi: se você quer 
agito vá pra Torres! Aqui você tem paz, curte o prazer de conviver com os 
amigos, de um bom papo ao ar livre. Tem a consciência de que é um “ser vivo”. 
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A Passeata do Gato Pelado 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. Depois da apresentação da “Tese de Doutorado em Educação, 
Gatos Pelados X Galinhas Gordas: Desdobramentos da Educação 
Laica e da Educação Católica na Cidade de Pelotas (Décadas de 1930 
a 1960)”, da Prof. Giana Lange do Amaral (2003), maravilhosa, e com uma 
abrangência total, definitiva, qualquer coisa que se queira dizer sobre a passeata 
seria de uma ingenuidade notável. 

A despeito disso, e não obstante, eu gostaria de me atrever e abordar a passeata 
por um ângulo totalmente diverso, pessoal, que não faria sentido na tese da 
doutora: a passeata vista de dentro, por quem participou ativamente como 
integrante.  

Eu, como Gato-Pelado de 1950 a 1958, que fazia parte do Grêmio da escola e que 
acompanhei por dentro todo o trabalho de montagem de uma passeata, gostaria 
de fornecer alguns dados curiosos sobre esse acontecimento que era único na 
vida de Pelotas. Como manifestação popular, talvez só perdesse para o Carnaval 
de rua. 

A passeata não era muito extensa. O Pelotense, nessa época, devia ter no 
máximo uns trezentos alunos. Ainda que todos comparecessem, a passeata era 
pequena. Por uma questão de filosofia, não se admitia ninguém de fora na 
passeata, mesmo que fossem simpatizantes. Se quisesse sair atrás da passeata, 
podia; mas na passeata, não! 

Nas calçadas, entretanto, virava um mar de gente. Dava a impressão que metade 
da população de Pelotas estava nas ruas para ver a passeata passar, e aplaudir. 

A estratégia do desfile já estava estabelecida desde há muito tempo, e virou 
tradição. 

A passeata saía em um sábado de manhã, quando pouca gente estava 
trabalhando, e percorria a Rua XV, a rua principal de Pelotas, da Mal.Floriano 
até o prédio do Colégio Gonzaga. 

Uma parada na frente do Diário Popular era tradicional. Em agradecimento. Em 
homenagem ao jornal que sempre dera cobertura integral às manifestações dos 
alunos do Pelotense, em qualquer situação. 

A passeata começava a ser preparada quase um mês antes. Não eram muitos os 
participantes da montagem, talvez uns dez ou doze. Aqueles que participavam 
mais ativamente do Grêmio e alguns amigos mais chegados. Muito poucos ex-
alunos participavam, talvez uns dois ou três; aqueles que já tinham feito parte 
do Grêmio. A maior parte da montagem era no período de férias, e o tempo 
disponível era total. 

As idéias, a discussão dos temas e das críticas dos quadros, era feita entre esses 
participantes. Mas não havia grandes discussões. Se a piada era boa, era logo 
aprovada.  
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Ao final da montagem, analisados todos os quadros, dificilmente uma crítica, 
local ou nacional, não encontrava correspondência no noticiário dos jornais. A 
calorosa receptividade do povo, os aplausos, era um atestado eloqüente da 
justiça das críticas. 

Passada a passeata, se alguém fizesse uma pesquisa nas páginas do Diário 
Popular, certamente encontraria uma boa parte das críticas registradas em 
grandes manchetes no jornal. 

Primeiramente eram constituídas as equipes. O Grêmio estabelecia comissões 
para a organização da passeata. A “Comissão das Doações” era encarregada de 
correr o comércio pedindo doações. A “Comissão de Montagem” se encarregava 
dos quadros e da aprovação do teor dos quadros. As sugestões de quadros (e 
críticas) eram submetidas a essa Comissão. A “Comissão da Comida e Bebida” 
era encarregada de contatar os colegas que a gente sabia que podiam ajudar. 

Começava com os pedidos de ajuda. Nada era comprado, porque não havia 
dinheiro. Era preciso conseguir madeira, para fazer os quadros; pregos; cola; 
papel em bobina, para a cobertura dos quadros; tecido em tiras, para fazer o 
reforço do papel nas dobras; pincéis e tintas, para a pintura dos desenhos; faixas 
de pano. 

Muitos empresários, donos de lojas, e ex gatos-pelados, colaboravam com 
doações. Mas também outros lojistas simpatizantes colaboravam. 

O churrasco. O chopp era garantido todos os anos por uma cervejaria conhecida. 
E a carne era garantida pelo pai de um colega, estancieiro, que doava um 
novilho, já carneado. Entre os colegas sempre havia uns três ou quatro, filhos de 
estancieiros, chegados às tradições gaúchas, que sabiam assar. O churrasco 
estava garantido, depois da passeata, com muito chopp e refrigerante, doado 
pelos alunos. 

A montagem. A maior parte dos quadros era aproveitamento do ano anterior. 
Rasgava-se o papel e se aproveitava a moldura. Hoje, lembrando disso, eu 
avalio: quanta obra de qualidade foi perdida, sem a menor consciência de que o 
autor dos desenhos seria uma pessoa famosa no futuro! O Aldyr Schlee era o 
autor de grande parte daqueles desenhos. Ele fazia o essencial  -  o desenho  -  e 
a gente pintava. Muitas vezes, ele desenhava e pintava. Entregava o quadro já 
pronto.  

Esses quadros do Schlee deveriam hoje estar expostos em uma Galeria. Se 
soubéssemos... 

Nunca é demais lembrar que o Schlee, na década de 1950, sendo aluno do Curso 
Científico, meu contemporâneo, criou o gato intelectual, com gravata e pince-
nez, figura-símbolo do Pelotense até hoje. 

Alguns colegas mais atrevidos, eu inclusive, se aventuravam em fazer algum 
desenho. Bastava ter uma idéia na cabeça que merecesse crítica. Sim, porque o 
espírito da passeata era a crítica pura, sem barreiras.  
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Nenhum de nós tinha consciência política. Eram alunos de 15 a 17 anos. Não 
havia nenhuma tendência político-partidária. Não havia nenhuma influência 
externa. A passeata era para fazer crítica...E nesse ponto não havia 
complacência com ninguém. Também não havia limitações geográficas. Ia de 
Pelotas ao Mundo. O que fosse o assunto do momento, e merecesse ser 
criticado, ia para os quadros, doesse a quem doesse, buscando sempre um viés 
jocoso. 

Se algum ex-aluno quisesse impor alguma crítica com a qual não 
concordássemos, era logo rechaçado. O julgamento final era dos alunos da ativa. 

Por outro lado, não tinha graça nenhuma criticar alguma coisa que não estivesse 
em evidência, e que não fosse uma crítica entendida instantaneamente pelo 
povo, num “coup de vue”. 

Essa técnica de comunicação era decorrente muito mais da sensibilidade e do 
empirismo do que do racional, mesmo porque nenhum de nós tinha o menor 
conhecimento sobre a Teoria da Comunicação. 

Um detalhe reafirma essa característica eminentemente crítica das passeatas; 
não era permitido condenar. Criticar, sim; condenar, nunca. Se fosse para 
condenar o quadro não era feito. 

Pelotas sempre foi considerada, no Rio Grande do Sul, uma terra de “frescos”, 
embora quem é de Pelotas saiba que não é bem assim, que se contam nos dedos 
de uma mão. Pois bem, esse fato nunca foi referido nas passeatas. Não seria 
uma crítica, seria uma condenação. 

Da mesma forma, as passeatas nunca fizeram críticas à Igreja Católica, como 
instituição. Não seria uma crítica, seria uma condenação, seria tomar partido. 

É claro que havia algumas preferências. O Gonzaga era o maior alvo. Mas é 
importante que se diga. Não era para agredir. Era pura gozação. Era pelo prazer 
de provocar um colégio que a gente considerava como o nosso maior adversário. 

Deve ficar registrado que essa rivalidade (puramente semântica, uma tradição) 
ficava circunscrita às instituições, não extrapolava para as relações pessoais. Os 
alunos não se contaminavam. Eu tinha grandes amigos que estudavam no 
Gonzaga, e, quando nos reuníamos no Centro, nunca me passou pela cabeça 
associá-los a qualquer escola. Eram simplesmente amigos. 

Os Estados Unidos eram sempre muito visados. O Prefeito de Pelotas também 
era sempre um forte candidato. Quem estivesse em evidência era candidato. 
Criticava-se o Mundo, o Brasil, Pelotas, indiscriminadamente. Os políticos, de 
qualquer partido, sempre foram candidatos fortes. Certamente por que davam 
motivos para isso. 

O Bispo de Pelotas era um prato cheio, uma tentação irresistível, porque ele não 
só fazia críticas públicas diretas contra a passeata, como estava ligado ao 
Gonzaga. 
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Quando o bispo começou a desfilar na cidade em um carrão americano 
importado, tipo “rabo-de-peixe”, para nós era o suficiente para merecer um 
registro bastante evidente na passeata. Valia pelo prazer da crítica. 

O princípio filosófico da passeata tinha origem latina: “rident castigat 
mores” (rindo se castiga mais). 

Uma senhora muito católica, daquelas que vão à missa todos os dias, de família 
muito conhecida, morava em frente à Catedral e dizia que a passeata era “Obra 
do Demônio”. Decidiu, então, não lembro se em 1956, jogar ovos na passeata, 
quando passamos pelo Gonzaga. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido 
nesse ano. Ela não só foi gozada na cidade o ano inteiro como foi mote para um 
destaque na passeata seguinte. 

Havia um grupo de senhoras, chamadas de “carolas”, e que viviam na igreja, que 
fechavam a porta e janelas de suas casas quando a passeata passava. Não 
queriam ver esse “pecado”. 

O Pelotense era muito estigmatizado por essas “carolas” por sua origem na 
Maçonaria. 

Ainda que a passeata tivesse uns toques de Carnaval, não copiava o Carnaval. 
Sendo o Carnaval de rua de Pelotas um dos melhores do Brasil, e toda a 
meninada criada nesse ambiente, seria muito difícil fazer uma manifestação 
pública festiva sem alguns toques de Carnaval; fazia parte da cultura dos 
participantes, mas era só. 

No Carnaval de rua de Pelotas, maravilhoso, a fantasia quase obrigatória é a de 
mulher. Na passeata, a fantasia quase obrigatória era a de “sujo”, e quanto mais 
escrachado melhor. A própria fantasia já era uma manifestação do 
subconsciente de crítica à sociedade, que obrigava os meninos a serem 
arrumadinhos. 

A banda não tinha nenhuma preocupação musical; o importante era fazer 
barulho, chamar a atenção do povo. Qualquer coisa que entoasse, servia. Mas de 
vez em quando vinha o Hino do Gato Pelado. O Raul Iruzum não conta, mas ele 
é um dos autores da letra, em 1938 (fui aluno dele e do pai dele, o velho Iruzum) 

Avante, avante, para vencer 
E no campo da luta 

Vai mostrar teu valor 
Gato-pelado 

Que não sabe perder 
Entra assim perfilado 
Com coragem e ardor. 

Gato-pelado 
Refrão que tornou-se uma glória 

Tu tens levado 
O nome 

Do ginásio sempre à vitória 
Gato-pelado 

Na tua marcha incessante 
És o herói triunfante 

E sempre e sempre amado. 
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Quando tocava o hino a passeata toda explodia em uníssono e gritava a plenos 
pulmões. 

E os quadros? Esses eram a alma da passeata. Era através dos quadros (e das 
faixas) que a comunidade do Pelotense se mostrava, dizia à sociedade o que é 
que os jovens pensam dessa sociedade e do Mundo. Alguns participantes, 
aqueles com o espírito crítico mais aguçado, chegavam a escolher o quadro que 
queriam carregar. 

Na nossa maneira de ver, na ocasião, a passeata não era só uma oportunidade 
de estimular o espírito crítico. Era, acima de tudo, uma demonstração de 
democracia plena, de liberdade de expressão, de “livre pensar”, sem censura. 

Se desenvolvia a consciência de cidadão. 

Esses princípios eram absorvidos pelos alunos desde que entravam no curso de 
Admissão, transmitidos pelos mais velhos, e passados de uns para outros. Não 
através de palavras. Não havia proselitismo. Mas através do comportamento e 
da postura.  

E essa postura independente se manifestava em aula e fora dela, no colégio ou 
na rua, em sociedade. Formava cidadãos para a vida. 

Obrigado, Pelotense! 
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O Rio de Janeiro 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1952. Até onde a minha memória consegue chegar  -  já com algum 
entendimento  -  , para nós, pelotenses, só havia duas cidades no Brasil: Pelotas 
e o Rio de Janeiro. 

Porto Alegre não era nem registrada. Pra nós, em Porto Alegre só havia a Praça 
da Alfândega, o Parque da Redenção e a fila da balsa pra atravessar o Guaíba, 
sobra da guerra que havia acabado há pouco. 

Eram as únicas referências. E o futebol, às vezes, à distância. 

Cidade era o Rio de Janeiro. Isso sim é que era cidade! 

A visão de um menino pelotense com doze anos de idade, sobre o Rio de 
Janeiro, era isso aí. 

A praia. A gente achava que no Rio de Janeiro ninguém trabalhava. Que o povo 
passava o dia inteiro na praia de Copacabana. A gente não sabia que existia 
Ipanema e Leblon. 

Calção de banho e óleo no corpo. Maiô e toalha-de-praia. Chinelo de dedo, de 
couro, com uma única tira também de couro, que entrava no dedão, artesanal 
(um modelo que mais tarde o hippies copiariam); não havia ainda a sandália 
havaiana. Banho de sol e deitar na areia, até não poder mais. 

Olhando hoje uma fotografia da época, chama a atenção que quase não se via 
guarda-sol na praia, um ou dois. Ainda não tinha entrado a moda.	  	  

 

Jogar bola na areia. Aquele mar de gente na praia. Em certos dias, as ondas 
grandes, espumosas, uma atrás da outra, chegavam a emendar, e a gente se 
jogando entre elas, mergulhando (na imaginação!). 

A gente não conseguia imaginar que o carioca comesse. Tudo era festa. Aliás, eu 
tenho a sensação até hoje de que o carioca da zona sul não almoça... 

E à noite, as mesinhas lotadas nas calçadas, em frente aos bares. Muito chopp. 
Isso, sim, é que era vida! Foi aí que eu aprendi o significado da expressão “dolce 
far niente”. 
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O Rio tem uma peculiaridade muito interessante. A praia de Copacabana, e o 
bairro todo, é no sentido longitudinal. As ruas transversais à avenida da praia 
são curtas, três ou quatro quadras. Com isso, todo mundo mora perto. Ninguém 
pega condução para ir à praia. Vai todo mundo a pé, arrastando chinelinho, com 
a esteira de praia enrolada em baixo do braço. 

O mais engraçado é que a gente não tinha dinheiro pra viajar pro Rio. Ia uma 
única vez. O resto era só fantasia. O resto, os filmes da Atlântida, as chanchadas, 
contavam. Oscarito e Grande Otelo; Anselmo Duarte e Eliana. 

A gente ouvia dizer que o Colégio Pedro II era o melhor colégio do Brasil, mas 
ficava só nisso. Só no ouvir dizer. O nosso consolo era saber que o Pelotense 
copiava o Pedro II (era o que diziam). 

O Carnaval. Todo mundo sabia que o Carnaval do Rio era o melhor do Mundo. 
Mas nenhum pelotense trocaria o Carnaval de Pelotas pelo do Rio. Nem passava 
pela cabeça. O Carnaval da Rua XV era fenomenal. 

A gente saía de casa lá pelo meio da tarde e voltava só de madrugada. Como eu 
era ainda menino, tinha que voltar lá pelas 2 horas da manhã. No Carnaval da 
tarde a gente, menino, se divertia muito mais que de noite. De noite sempre 
havia algum bloco desfilando, ou as Escolas, e a rua ficava coalhada de gente. 

O Carnaval da tarde, em Pelotas, é quando os homens se vestem de mulher, 
usando perucas, saiote bem curtinho, as pernas cabeludas, a cara muito pintada, 
e mexem com todo mundo. Beijam todo mundo no rosto, pra deixar a marca do 
batom. 

Os carros faziam o corso, de preferência com os calhambeques velhos, de capota 
arriada. Um carro atrás do outro, andando bem devagarinho descendo a rua XV. 
As meninas, fantasiadas, sentavam em cima da capota e brincavam, e mexiam 
com todos os que passavam. A gente atirava serpentina nelas. E elas devolviam. 
De vez em quando aparecia no corso um caminhão, lotado de colonos, pulando 
do jeito deles. 

Muito confete, serpentina, mas pouca lança-perfume, porque era cara. As de 
vidro (Colombina) até dava pra comprar uma. As de metal, douradas (Rodouro) 
nem pensar. Na roda da praça havia muitas banquinhas de bingo, em que o 
prêmio era uma Colombina. 

E havia o bloco-do-eu-sozinho. Foliões que se divertiam sozinhos, cada um com 
a fantasia que melhor compusesse o tipo. 

O Carnaval do Rio a gente nem lastimava de perder, porque o nosso era melhor. 

O futebol. Em Pelotas pouca importância tinha o futebol de Porto Alegre. Cada 
um tinha o seu time, mas só acompanhava os resultados. 

O futebol do Rio era diferente. Eu sabia de cor  -  e sei até hoje, passados 
sessenta anos   - a escalação do Fluminense (meu time), do Flamengo e do 
Vasco. Escutava no rádio todas as partidas. O goleiro do Fluminense era o 
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Castilho; o do Vasco era o Barbosa, titular da Seleção Brasileira; o do Flamengo 
era Garcia, um paraguaio. O Fluminense tinha dois baita “cracks”, Telê e Didi; o 
Vasco tinha o “Príncipe” Danilo Alvim, Ipojucan e Ademir, o Queixada; o 
Flamengo tinha o “dr.Rubens” como era chamado no programa de rádio 
“Balança Mas Não Cai”. 

É claro que o futebol de Pelotas era acompanhado ... mas no campo. Mas só 
havia três times: Pelotas, Brasil e Farroupilha. Não dava pra jogarem entre si 
todas as semanas. Então a gente ficava com o futebol do Rio. 

O Brasil havia acabado de perder a Copa do Mundo (1950) e os nomes dos 
radialistas ainda estavam frescos na memória. Os locutores da Rádio Nacional 
(Jorge Curi e Antônio Cordeiro), Rádio Tupi (Ari Barroso), Oduvaldo Cozzi 
(Rádio Guanabara). A rádio Nacional, porém, era soberana. 

Quantas tardes de domingo eu passei em casa, ouvindo esses locutores 
transmitirem o Campeonato Carioca. Pelotas vivia intensamente o Rio de 
Janeiro. 

O vencedor do Campeonato Carioca era festejado em Pelotas. 

Os bondes. A gente achava muito engraçado aqueles bondes, no Rio de 
Janeiro, que eram abertos dos lados e tinham um estribo pelo lado de fora. A 
gente só conhecia os bondes de Pelotas, que eram fechados, e havia uma porta 
dianteira e uma traseira. 

A gente via nos filmes brasileiros o carioca andando em bonde aberto, e um 
monte de gente dependurada nas balaustradas pelo lado de fora, em pé nos 
estribos. As balaustradas eram fixadas pelo lado externo do bonde, exatamente 
para o povo se segurar. O cobrador, pra cobrar as passagens, tinha que passar o 
corpo por fora dos que estavam no estribo. Se segurava na balaustrada com uma 
mão só, porque na outra ia o dinheiro, dobrado, entrelaçado entre os dedos. 

Os filmes mostravam que os cariocas não esperavam o bonde parar para descer; 
eles desciam com o bonde andando; desciam correndo. 

Na única vez que eu fui ao Rio, já rapaz, eu quis experimentar essa sensação. 
Achei ótima!, embora perigosa. 

Um carioca declarava: "É uma tradição e é mais gostoso, não só porque é de 
graça, mas a sensação é melhor", disse o ator Rogério Castro, de 26 anos, que 
mora na Lapa e usa o bonde diariamente para chegar ao trabalho, em Santa 
Teresa. A passagem custa R$ 0,60, mas para quem pega carona ao longo da 
viagem, em pé nos estribos (degraus), é de graça. 

Pelo que fiquei sabendo, o único remanescente dos bondes abertos é o de Santa 
Tereza, que faz a linha até hoje. 

Os morros. Os morros são uma das marcas mais características do Rio de 
Janeiro. Haja vista que em qualquer fotografia do Rio aparecem o Corcovado e o 
Morro do Pão de Açúcar. 
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Há os morros de pedra e os morros de terra, de barro. Nestes, nas encostas do 
morro, os cariocas construíam as suas malocas. Uns ajudavam os outros, em 
mutirão. Eram casas muito simples, restos de madeira de construção, tapumes, 
com telhados de zinco; as janelas eram tampas de caixote. As casas se apoiavam 
umas nas outras. E iam subindo o morro. A de cima apoiada na casa de baixo. 

Esse morros, cobertos por barracos até o topo, uns se equilibrando sobre os 
outros, serviram de motivo para muitos pintores primitivos no Rio de Janeiro, 
com pinturas expostas em galerias. 

A escadaria para subir o morro era escavada no barro e depois calçada com 
cacos de pedra. 

Eu achava muito curioso, vendo as filmagens desses morros na época, o sujeito 
sentado no portal da sua casa, com os pés sobre o telhado da casa de baixo... 

A vida no morro era muito dura ... mas mesmo assim eles conseguiam ser 
felizes. Provavelmente devido à índole do povo brasileiro, de aceitação 
resignada. 

Uma marchinha do Carnaval de 1952 retrata com fidelidade o que era a vida no 
morro: "Lata d'água na cabeça / lá vai Maria / lá vai Maria / sobe o morro 
não se cansa / pela mão leva criança / lá vai Maria". / Maria lava roupa lá no 
alto / lutando pelo pão de cada dia.../ ao sonho de uma vida no asfalto / que 
acaba onde o morro principia". 

No alto do morro não havia água, tinha que ser levada de baixo, do plano. Quem 
quisesse água, no alto do morro, tinha que levar em latas velhas de querosene, 
carregadas na cabeça. 

A inspiração surgiu quando dois militares da Academia Militar, ao passarem 
pelo pé do morro, viram uma crioula barriguda equilibrando uma lata na 
cabeça, enquanto levava uma criança pela mão. 

As mulheres trabalhavam, os homens não. Algumas lavavam roupa no morro, 
como a citada na marchinha; outras, se empregavam de domésticas, no asfalto. 
As que trabalhavam no asfalto deixavam os filhos com as que ficavam no morro. 

Eram essas mulheres que colocavam a comida em casa. Os homens, não faziam 
nada. Se orgulhavam de serem ”malandros cariocas”, que o cinema se 
encarregava de divulgar. Sem camisa, um bermudão, um chinelo velho, doado 
por alguma alma caridosa; a ginga e o falar arrastado, chiado. Que a gente 
procurava copiar. 

Não trabalhavam, ficavam circulando na orla, na beira da praia; viviam de 
expedientes. Muito magros, sem camisa, apareciam as costelas. Se fizessem um 
“bico”, comiam um sanduíche, ou até um “prato feito”. Se não, não comiam 
nada. A comida era chamada de “xepa”. Um trago era uma “birita”, ou um 
“traçado”. O jogo de bilhar era a “sinuca”. O cigarro era a “bituca”.  

Quando dava, serviam de correio para o jogo do bicho, que era uma instituição 
tipicamente carioca. O resultado do bicho era colado nas paredes externas dos 
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botecos, na periferia. Castor de Andrade foi o mais famoso e poderoso bicheiro 
do Brasil. 

Nessa época não se falava em crime no Rio. O mais famoso malandro carioca  -  
e o mais perigoso  -  foi “Madame Satã”, verdadeiro mito da malandragem 
carioca. Homossexual assumido, negro, pobre e capoeirista, respondeu a mais 
de vinte processos, entre eles, treze por agressões, quatro por resistência à 
prisão, três por desacato, um por ultraje ao pudor e somente um por homicídio 
... de outro malandro. 

E esse malandro carioca, simpático e de boas lembranças, evoluiu, acabou indo 
para o crime e virou bandido. 

O cinema brasileiro criou um tipo estilizado que era chamado de malandro 
carioca, que nada tinha a ver com a realidade. De acordo com este estereótipo, o 
malandro usava chapéu-palheta ou panamá e calçava sapatos de cores branco e 
preta. Vestia camisa vermelha com listras brancas ou regata listrada, calças 
brancas e levava sempre uma navalha no bolso do paletó (e ia para a Barão de 
Mauá). 

Essa figura não é típica do Rio porque nunca existiu nos morros. 
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O Mercado Municipal 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1950. Eu não conseguiria falar sobre o Mercado Municipal sem fazer uma 
referência inicial, e muito especial, à sua construção. O Mercado é lindo! É 
antigo, é elegante, é clássico, e, em reconhecimento, foi tombado pelo 
Patrimônio Histórico de Pelotas. 

Vou transcrever em um trecho curto, bastante sintético, o que é essa jóia: 

MERCADO PÚBLICO:Construído entre 1848 e 1853 em estilo neo-clássico, é um dos 
patrimônios culturais de Pelotas. No período de 1911-1914, o mercado sofreu reformulação 
profunda em plantas e fachadas. Nesta fase o prédio recebeu, além de mudanças de acesso, a 
torre do relógio e o farol de ferro, importados de Hamburgo (Alemanha) .A torre imita a 
famosa Torre Eiffel, de Paris. Do farol, que no alto tinha a estátua do deus Mercúrio, se emitia 
a luz de uma poderosa luminária rotativa. Está em perfeito estado de conservação e em 
operação ininterrupta, com mais de 120 bancas de comércio variado e atrativo. (Pelotas - 
Capital Nacional do Doce - Universidade Federal de Pelotas) 

A luz do farol espargia raios para todos os quadrantes. Vista de longe, 
identificou a cidade por muitos anos. 

Num cálculo” por olho” o Mercado deve ter uns cento e cinqüenta metros em 
cada uma das quatro laterais. 

 

Eu costumava ir ao Mercado, com o meu pai, quando tinha uns 10/11 anos. 

Embora dispusesse de uma centena de lojas, a gente ia mais freqüentemente 
para o abastecimento de legumes, verduras e frutas, mas principalmente, o 
peixe, que depois eu falo. Tudo vinha das redondezas de Pelotas, que, já nessa 
época, era uma cidade auto-suficiente. As frutas, especialmente, vinham das 
colônias do entorno de Pelotas. 
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Ao escrever sobre Pelotas, eu gosto de registrar certas particularidades do dia-a-
dia da cidade que os historiadores costumam passar por cima. 

Para fazer as compras, a gente levava um balaio de vime. Hoje, eu nem sei se 
ainda existe balaio de vime...Os balaios de vime eram muito usados pelos 
portugueses quando colhiam uvas. 

Verduras e legumes, o mercado tinha em grande variedade. Batata, cebola, alho. 
Se comprava feijão por quilo; arroz por quilo; açúcar por quilo; café em pó por 
quilo. Abastecidas as compras, a gente entregava o balaio para uns carroceiros, 
que ficavam no lado de fora do mercado. 

Na parte lateral do mercado ficavam umas carrocinhas, bem pequenas, com um 
cavalo. A atividade dos carroceiros, gente muito humilde, era levar os balaios 
nas residências (isso para quem não tinha carro; mas por volta de 1950 não era 
muita gente que tinha carro em Pelotas). 

Nesse mesmo lado do mercado havia um banheiro público, com a mesma 
arquitetura do mercado, onde os carroceiros se serviam. E havia uma mesa 
redonda em pedra, alta, que era o bebedouro dos cavalos. 

Eu tenho a impressão que, em moeda de hoje, esses carroceiros não deviam 
cobrar mais do que R$ 2,00; o povo não tinha mais do que isso para pagar. 

Eu achava curioso certos hábitos de donos de “bancas” (era assim que a gente 
chamava; “o fulano tem banca no mercado!”). Como o mercado tinha um vão 
central ao ar livre, formavam-se calçadas internas, por onde a gente andava, 
observando as bancas. 

Tinha as bancas de ervas aromáticas e de benzeção. A dona da banca vendia a 
planta e ainda ensinava como se fazia a reza. Várias eram as ervas para benzer, 
como a arruda, o alecrim, o guiné. Se fosse “de proteção”, precisava comprar um 
pires de barro, para poder queimar a erva. A erva de “sete dias” tinha que 
queimar por sete dias. A palma do coqueiro-anão, que os católicos carregam na 
procissão de Ramos, é depois guardada em casa até secarem as folhas, que são 
queimadas nos dias de tempestade, para acalmar os Deuses... 

Tinha um dono de banca que dependurava um bambu, atravessado no alto da 
porta, preso ao teto por dois arames com uma argola na ponta, uma argola em 
cada ponta do bambu. 

E nesse bambu ele dependurava as lingüiças que vendia. De certo, do ponto de 
vista dele, as lingüiças assim ficavam mais expostas e livres de qualquer contato. 
Era mais higiênico... 

O vizinho do outro lado, em frente, gostou da idéia e fez a mesma coisa para 
vender fumo em rolo. Desenrolava os rolos de fumo e dependurava no bambu. 

Quando eu ia sozinho ao mercado, eu gostava de prestar atenção nos 
compradores de fumo em rolo. Geralmente são um pessoal das colônias, 
alemães colonos. A roupa é sempre a mesma: bombacha abotoada nos 
tornozelos, alpargata, chapéu de aba larga e uma guaiaca na cintura. A guaiaca é 
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um cinto largo de couro, com vários pequenos bolsos também de couro à volta. 
A guaiaca tinha que ter um porta-canivete (obrigatório). 

O colono pedia para ver um rolo de fumo e cheirava; pedia para ver outro, e 
cheirava; isso umas três ou quatro vezes, até se decidir. Aí ele comprava um 
pedaço, tirava o canivete da guaiaca e cortava em uns quatro pedaços menores, 
e guardava numa das bolsas da guaiaca. Depois ele ia para a porta do mercado, 
ver o movimento da rua e picar fumo.  

Pegava um pedaço de fumo, colocava na palma da mão esquerda, e com o 
canivete ia cortando o fumo em lascas bem fininhas. Depois de ter picado o 
fumo, vinha a fase do “amaciamento”. Com a lateral da mão direita, e o fumo na 
palma da mão esquerda, ele ficava fazendo massagem naquele fumo por uns 
quinze ou vinte minutos, até ficar bem macio. 

Aí ele pegava na guaiaca um maço de palha de cigarro, tirava uma folha, olhava 
contra o sol para ver se não tinha nenhum furinho, e, quando se dava por 
satisfeito, enrolava o cigarro. Da mesma folha da palha ele rasgava uma tirinha, 
bem fininha, para amarrar o cigarro. Depois de toda essa operação ele guardava 
o cigarro atrás da orelha, e ia embora... Eu achava essa operação muito 
engraçada. Eu acho que nunca vi um desses colonos acender um “palheiro” (era 
assim que se chamava). 

Mas o que mais ficou gravado na minha memória de menino foram as bancas do 
peixe. 

Ficavam na parte traseira do mercado, externa, protegidas por uma cobertura 
com a mesma arquitetura do mercado; uma extensão externa do mercado. 

Eram talvez umas oito mesas em pedra, verdadeiras obras de arte. Redondas, 
mas não circulares, com volutas muito harmoniosas, feitas a cinzel. Obra dos 
artesãos portugueses. Só encontrei fotografia dessas bancas no site 
(www.pu3yka.com.br/Pelotas/regiaocentral/imagens) 

Elas eram levemente inclinadas para o centro, para facilitar escorrer a água. Os 
peixeiros simplesmente espalhavam os peixes, todos de água salgada vindos de 
Rio Grande, por toda a superfície da mesa, sem qualquer ordem, uns sobre os 
outros. Linguados maravilhosos. Corvinas enormes (boas para rechear!). De 
tanto em tanto tempo o peixeiro jogava água sobre os peixes, o que deixava as 
escamas mais brilhantes e os peixes mais atrativos. A gente chegava ali, escolhia 
o seu peixe e ia embora. Embrulhado em jornal... 

Para minha surpresa eu fiquei sabendo, numa das minhas idas a Pelotas, que o 
mercado estava sendo restaurado, porque tinha sido tombado pelo Patrimônio 
Histórico. 

Agora, fico sabendo que a restauração foi concluída em 2012. Na minha próxima 
visita a Pelotas vou matar a saudade do mercado e lembrar o picador de fumo. 
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Os paralelepípedos 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1959. Eu não poderia deixar de registrar um dos grandes ícones do 
patrimônio histórico de Pelotas, que são os paralelepípedos. 

Infelizmente, os historiadores de Pelotas  -  e são tantos  -  estão devendo uma 
abordagem histórica e um melhor registro sobre os paralelepípedos. 

Me faltam dados históricos sobre o uso dos paralelepípedos no Brasil, mas, ao 
que tudo indica, foi por volta de 1873, ligado à produção das primeiras 
pedreiras. 

Já partir da década de 1870 a entrada de trabalhadores europeus no Brasil 
passou a ser oficialmente organizada pelo governo. Foram os trabalhadores 
europeus que trouxeram para o Brasil a técnica de transformar o basalto 
extraído das pedreiras em paralelepípedo. 

Os calçamentos do tipo paralelepípedo são considerados pavimentos 
ecologicamente corretos, permitindo a infiltração da água da chuva. A sua 
colocação tem um termo específico, de origem portuguesa, “calceta”. 

Centenários, um trabalho considerado duríssimo, que em certo tempo era 
oferecido aos presidiários como forma de abreviar as penas de detenção, 
simplesmente porque faltavam operários dispostos a trabalhar sob condições 
tão adversas, confeccionados com muita arte e alta técnica. 

O trabalho final de preparação é chamado de “cantaria” e exige, após o corte da 
pedra na pedreira, pelo menos dois tipos de profissional: o que faz o 
acabamento da pedra e o que faz a “cantaria”, a lavra e o polimento da pedra 
como produto ornamental.  

Os primeiros calçamentos de ruas com paralelepípedo, em Pelotas, dependeram 
da mão-de-obra especializada dos europeus. 

Num exame mais detido das centenas de fotografias de paralelepípedos que 
existem em Pelotas pode se constatar que não foram colocados todos na mesma 
época.  

Os mais antigos têm a face externa levemente abaulada. Como na foto abaixo. 
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Magníficos quando vistos em uma fotografia em preto e branco, ao anoitecer, 
principalmente após a chuva. 

Os que devem ter sido colocados posteriormente, têm a face externa 
absolutamente reta, como na Gal.Osório ou na Benjamim Constant. 
Provavelmente a cantaria da época já não tinha a mesma técnica dos antigos 
europeus. 

As pedras eram fornecidas pelas pedreiras do Capão do Leão. 

São marcantes na cidade, objeto de inúmeros registros fotográficos, mas um 
silêncio total na literatura sobre a sua origem e história.  

No processo de colocação dos paralelepípedos, a boa técnica é deixar entre as 
pedras um espaço de mais ou menos dois centímetros. Através dele, a água 
penetra e é absorvida pelo subsolo, porque assentado sobre areia. Permite a 
infiltração da chuva, recarregando os lençóis freáticos e diminuindo os riscos de 
enchentes.  

Nas enchentes provocadas pelo excesso de chuva, eles absorvem 50% da água. 

Outro fator positivo é que o rejunte desse material é todo feito com pedrisco, o 
que facilita o escoamento da água. Uma rua de paralelepípedos, por questões 
geológicas, absorve menos calor. Os paralelepípedos têm a faculdade de refletir 
a luz do sol, facilitando a dispersão do calor, o que ameniza as altas 
temperaturas. 

Analisados nos dias de hoje, os paralelepípedos oferecem a vantagem de forçar a 
redução da velocidade dos carros, melhorando a segurança da população.  

Aí, vem os eternos dirigentes municipais, querendo dar um ar de modernidade 
na cidade, e recobrem os paralelepípedos com uma manta asfáltica, 
impermeabilizando a rua. 

Em sentido contrário, na Europa, em algumas cidades européias, o asfalto está 
sendo retirado e substituído por pedras, que possuem durabilidade ilimitada, 
são removíveis e reaproveitáveis. Um dos motivos da troca é exatamente a 
diminuição dos acidentes automobilísticos.  
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Além disso, a cobertura com asfalto tem um custo de manutenção muito alto, 
exigindo um permanente trabalho de manutenção, ao passo que os 
paralelepípedos dispensam manutenção. 

Historicamente, aliada ao surgimento dos automóveis, no início do século XX a 
pavimentação das ruas na Europa recebeu melhorias por parte das 
administrações, com novos calçamentos de paralelepípedos de granito nas 
principais vias das cidades.  

Na capital portuguesa, Lisboa, existem trechos com mais de quinhentos anos de 
idade, que se apresentam totalmente perfeitos. Outro exemplo: calcula-se que a 
pavimentação da Praça Vermelha, em Moscou, capital russa, tenha 1200 anos 
de idade. 

Na Europa existem competições de bicicleta exclusivamente em 
paralelepípedos. Há uma, em especial, Paris-Roubaix (França), cuja primeira 
edição data de 1896. São 268 quilômetros pelo norte da França e é considerada 
como a “rainha dos clássicos”.  

Há ainda a Liège-Bastogne-Liège, na Bélgica, e o Tour of Flanders (Bélgica) que 
surgiu em 1913. 

Em Pelotas, ao invés de serem cobertos com piche, os paralelepípedos deveriam 
estar sendo substituídos ... os irregulares por regulares, cortados com capricho e 
boa técnica, embora eu não saiba se existem ainda hoje profissionais que saibam 
cortar uma pedra com boa técnica. 

Em má hora no passado, algum dirigente municipal em Pelotas resolveu fazer o 
calçamento de algumas ruas, e até avenidas, como a Av.Duque de Caxias (na 
época, Gal.Daltro Filho), no Fragata, com paralelepípedos irregulares, que 
podem ser vistos até hoje em algumas ruas e avenidas. Na concepção desses 
dirigentes  -  pobres ignorantes  -   tudo era pedra... 

Kleiton e Kledir, talvez os maiores divulgadores de Pelotas que eu conheço, 
eternizaram os paralelepípedos na música que dedicaram a Pelotas:  

“Caminhando por Pelotas / Lembrei de quando eu nasci / Um quarto da Santa Casa / O palco 
do Guarani // Contei paralelepípedos / A caminho da escola / Sonhei ladrilhos hidráulicos / 
Paredes de escariola” / ... / Pelotas minha cidade / Lugar onde eu nasci, / Ando nos braços do 
mundo / Mas sempre volto pra ti! 

Esquinas de pedra  
(Pelotas, Capital Cultural) 
“Uma das semelhanças entre Pelotas e algumas cidades européias são as ruas calçadas com 
paralelepípedos, um uso urbano comum no século XIX. Hoje em dia, quem admira as 
modernidades globalizadas geralmente abomina o que é antigo e não quer nem saber daquela 
época em que Pelotas reproduzia costumes franceses. Mas se trata de uma reação fóbica ao 
conhecimento das raízes. 
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Foto 1: esquina de Montmartre, Paris 

 
 Foto 2: esquina do Café Aquários 

Além de recordar o sabor de tempos passados, as ruas de pedra são seguras, estéticas e 
ecológicas. Em Pelotas, elas combinam com a umidade do inverno e do verão, e trazem à 
consciência outra parte da história, menos apresentável ao turista: esses paralelepípedos foram 
confeccionados, transportados e colocados por escravos ou seus descendentes.  

Apesar da decadência pelotense, iniciada entre 1930 e 1945 e prolongada até hoje, muito do que 
ficou parado no tempo está sendo valorizado e pesquisado, por turistas e estudiosos.  

Uma das coisas por ser entendidas é como ainda conservamos tantas ruas de pedras, de um 
modo que nos liga àquelas épocas de riqueza e de paraísos sonhados. Essa ponte tão evitada 
pode nos levar a nossas raízes e depois permitir-nos avançar no tempo.” 

Nada disso era do conhecimento dos dirigentes municipais de Pelotas -  santa 
ignorância  -  quando resolveram cobrir as ruas com asfalto. É imperdoável! 

O novo Prefeito de Pelotas poderia baixar um decreto proibindo que, na gestão 
dele, os paralelepípedos atuais não recebam qualquer tipo de cobertura, a 
qualquer título. Eu tenho certeza que essa decisão seria reconhecida 
publicamente pelo Kleiton e pelo Kledir, com uma nova música. 
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O geleiro 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1945. A história da fabricação do gelo data de 1740, mais ou menos, na 
Europa. 

A refrigeração, como é conhecida hoje, somente teve início por volta de 1850, 
nos Estados Unidos. Como o próprio nome está a indicar, os primeiros 
refrigeradores não gelavam, apenas resfriavam. 

O primeiro frigorífico doméstico só apareceu em 1913, nos Estados Unidos. 

Conta a história que um dia, em Brusque (SC), um ricaço levou uma geladeira a 
querosene importada para consertar, em uma oficina onde se consertava de 
tudo. Era o ano de 1945. 

Os donos da oficina, curiosos, desmontaram toda a geladeira. Não sobrou peça 
sobre peça. Estudaram cada pedacinho e partiram para o que na época era uma 
grande aventura: fabricar o primeiro refrigerador brasileiro. Eram, Guilherme 
Holderegger e Rudolf Stutzer, e em 1947, fundaram a Consul. O primeiro 
refrigerador, chamado de CONSUL JÚNIOR, que era a querosene e funcionava 
com resistência elétrica, logo se transformou num sucesso. 

Em Pelotas, as primeiras geladeiras elétricas só apareceram no mercado depois 
de 1950. Até então, havia as geladeiras à querosene, importadas dos Estados 
Unidos e muito caras, que só os muito ricos podiam comprar. E os 
refrigeradores com gelo.  

Desde o início do século XX, até 1946, o usual em Pelotas eram os refrigeradores 
a gelo. Todo mundo tinha. 

Era constituído por uma caixa de madeira grossa, de mais ou menos 1,40 m. de 
altura e uns 60 centímetros de largura. Forrado com zinco. 

Tinha dois compartimentos com portas: um superior, para guardar o gelo, e um 
inferior para guardar bebidas e alimentos. Suas portas, também de madeira 
grossa, eram fechadas por pesados trincos de metal grosso. 

O gelo era entregue todos os dias pelo geleiro.  

Nessa época, o geleiro era uma pessoa importantíssima, porque era necessário 
abastecer de gelo o refrigerador. 

O gelo era transportado em uma carroça com cavalo, e o geleiro, em pé na 
carroça, ia de porta em porta deixando o gelo. As barras de gelo tinham 
aproximadamente um metro de comprimento e eram deixadas na calçada, ao 
sol. Se não fossem recolhidas imediatamente começavam a derreter. 

Cada um que cuidasse de retirar o seu gelo. Era preciso ficar de olho. A sorte é 
que ele passava mais ou menos na mesma hora da manhã. 

Havia uma fábrica de gelo em Pelotas, que já fornecia o gelo em barras, da 
forma que o geleiro ia entregar nas casas. Para o geleiro ficava fácil. Era só pegar 
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as barras e colocar na carroça. Eu era menino e nunca tive a curiosidade de 
olhar como é que ele fazia para as barras não grudarem umas nas outras. 

Como o pagamento era mensal, o geleiro não precisava entrar em contato com o 
cliente. Deixava o gelo na calçada e ia para o próximo. 

Essa prestação de serviço era inestimável para o dia-a-dia das famílias, pela sua 
relevância, e o geleiro tinha que ser de toda confiança, porque não podia faltar. 

As barras de gelo era então recolhidas da calçada, quebradas em pedaços de 
mais ou menos 40 centímetros, e os pedaços envoltos em um saco de estopa. 
Alguns colocavam serragem antes de embrulhar com a estopa. Por último, 
alguns embrulhavam tudo com jornal.  

Os pedaços de gelo eram, então, colocados na parte superior do refrigerador. Na 
parte inferior cabiam dois litros de água, um litro de leite, e um pote de doce. 
Só! 

Pelo menos era possível se beber uma água fresca, no alto verão, e o leite não 
talhava de um dia para o outro. 

Mesmo depois do aparecimento das geladeiras em Pelotas, no pós-guerra, os 
refrigeradores ainda sobreviveram por bom tempo, por que as geladeiras eram 
muito caras e os salários pequenos. 

O povo de Pelotas, nos dias de hoje, não faz a menor idéia do quanto Pelotas era 
dependente do gelo. Não era possível viver sem ele. Era tão imprescindível 
quanto a energia elétrica. 
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As viandas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1948. As viandas já constituíram uma instituição em Pelotas. Hoje eu não 
sei se ainda existem. 

Nessa época Pelotas tinha um pouco mais de 80 mil habitantes na zona urbana. 
Imaginem quantas cozinheiras faltavam ao serviço por dia? 

As chamadas “pensões familiares”, antes de quaisquer outros, se deram conta 
dessa realidade e entenderam que passar a fornecer comida para fora (essa era a 
expressão utilizada na época) era um filão a ser explorado. Já que tinham que 
fazer comida para os pensionistas, não custava nada fazer um pouco mais e 
fornecer para fora, para quem ficou sem a cozinheira no dia.  

Essas pensões familiares eram comuns em todo o Brasil. Pelotas, 
acompanhando o que se passava no resto do Brasil, também tinha várias 
pensões familiares. Eu mesmo, com 3 / 4 anos de idade, morei com meus pais 
por dois anos, mais ou menos, em uma dessas pensões, na rua Andrade Neves. 
Tempos difíceis... 

Um dado interessante: Em Pelotas, pelo menos, a grande maioria das pensões 
familiares era uma iniciativa das mulheres. Dificilmente um homem respondia 
por uma dessas pensões. 

E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para uma reflexão sobre essas pensões 
familiares. 

Geralmente mulheres simples, sem grandes estudos, mas com uma marca 
inconfundível: o tino comercial. Mulheres acostumadas às atividades 
domésticas de repente assumiam postura de comando. 

Não devia ser fácil para quem estava iniciando. Era preciso alugar uma casa 
grande, bem localizada, com muitos quartos e uma sala bem ampla. A cozinha 
tinha que ser também ampla. Era preciso comprar móveis, usados por serem 
mais baratos; roupa de cama e toalhas; panelas, pratos, talheres e copos; enfim, 
uma casa completa que suportasse doze a quatorze pessoas.  

E a casa tinha que ter um quintal grande, porque toda essa roupa era lavada em 
casa. Mas devia ser compensador... 

O interessado em morar em uma pensão familiar, antes de se comprometer com 
a dona da pensão, visitava e casa, geralmente com a família, e fazia uma 
avaliação de todos esses itens. Afinal de contas, ia ser “a sua casa” por algum 
tempo, é onde iria morar. 

Retomando a narrativa. 

Não se fazia propaganda do fornecimento de comida para fora. O conhecimento 
de quem fornecia era passado de boca em boca. 

Por outro lado, o comprador não tinha obrigação de comprar todos os dias. 
Podia comprar um dia só, dentro da sua necessidade. 
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Mais tarde, algumas donas de casa mais humildes, viram que podiam entrar 
nesse fornecimento e reforçar o orçamento doméstico. E passaram a fornecer 
também comida para fora. 

A vianda tem o formato de uma pequena panela de alumínio, com duas 
alcinhas, uma de cada lado, para enfiar na haste. Tem quatro hastes de 
alumínio, paralelas duas a duas, formando um pequeno “u” em baixo de cada 
duas, e uma empunhadura de madeira, para evitar a propagação do calor. 

As viandas são enfiadas pelas alcinhas nestas hastes para facilitar o transporte. 
O fundo de uma vianda serve como tampa para a de baixo; a última, a de cima, 
tem realmente uma tampa. 

Uma curiosidade. “Viande”, em francês, significa carne: “viande rôtie”, carne 
assada. Só no Rio Grande do Sul, exclusivamente, a expressão foi aportuguesada 
para “vianda”, com o significado de “marmita”, como é chamada no resto do 
Brasil. 

Caldas Aulete, no seu Dicionário, registra a expressão da seguinte forma: 4. (RS) 
Refeição fornecida em domicílio [F.: Do fr. viande.]. Ele deve ter sido mal 
informado, ou era um hábito só de Pelotas, mas a vianda aqui nunca foi 
entregue em domicílio. 

O interessado precisava comprar o seu conjunto de viandas e guardar em casa, 
para uma necessidade. Quase todas as casas, em Pelotas, tinham esse conjunto 
de viandas. 

Quando faltava a cozinheira em casa, a solução era fácil. Ia buscar comida de 
vianda. Não precisava nem avisar com antecedência. 

O número de viandas determinava a variedade de pratos. Apenas duas viandas, 
limitava a dois, no máximo três tipos de alimento. Feijão, arroz, uma carne. 
Nesse caso o arroz e o feijão eram servidos em uma única vianda. 

Mas havia, também, viandas de três e até quatro recipientes, que era o número 
máximo. Dependia da vontade do freguês, do quanto ele queria comer, e da 
quantidade de pessoas a serem servidas. Uma salada era sempre uma vianda a 
mais. 

A desvantagem é que não se podia escolher o tipo de comida. Se comprava a 
comida do dia, a do cardápio do dia. 

Para quem fornecia, a variedade de comida disponibilizada tinha que ser 
grande, para satisfazer todos os gostos. Pelo menos quatro tipos diferentes era 
obrigatório, que era o número máximo de viandas que comportava uma haste.  

Mas sempre comida simples, caseira. Tinha gente que preferia a comida de 
vianda exatamente por ser uma comida caseira, ao contrário dos restaurantes.  

Eu fico imaginando que não era fácil para as donas de pensão familiar fazer a 
administração da quantidade diária de comida a ser feita. Elas não sabiam 
quantas pessoas poderiam querer comida, por dia, fora os seus pensionistas! 
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(era assim que se chamavam) Eu acredito, até, que em certas ocasiões elas 
tivessem que dizer ao comprador: Acabou! 

E não é só isso! O que comprar? Na cozinha do brasileiro, principalmente no 
Rio Grande do Sul, tem que ter carne todo dia. Não precisa ter legumes todo dia; 
nem verdura todo dia; mas a carne não pode faltar. 

Porém, a escolha da carne era um grande problema. Não dava para comprar 
filet mignon ou lombo de porco, porque eram muito caros. Muita gente não 
come língua ou fígado, que eram mais baratos. Era preciso encontrar um meio 
termo, um ponto de equilíbrio, entre a preferência da maioria, a qualidade e o 
preço. As preferências acabavam ficando com a carne moída, a costela de boi, o 
lagarto, o coxão mole, o frango, que tinham preços mais razoáveis. 

Mas tinha uma agravante: o cardápio precisava ser para quinze dias. Ninguém 
agüentaria comer os mesmos pratos, nos mesmos dias, todas as semanas. 

Oportunidades de necessidade tinha de todo tipo. A ocorrência mais freqüente 
era a da cozinheira que faltou naquele dia. 

Mas também o marido cuja mulher saiu em férias por quinze dias com os filhos. 
Ele comia de vianda por quinze dias. 

Todos os solteirões, assim como os adultos que moravam sozinhos, porque era 
mais barato comer de vianda do que comer nos restaurantes.  

Mas não precisava comer de vianda todos os dias. De vez em quando, pra variar, 
era possível ir a um restaurante mais popular. 

Interessante é que as mulheres solteironas não comiam de vianda, porque era 
mais econômico fazer a própria comida em casa. E se sentiam bem... 

Não precisava encomendar, a não ser que fosse por muitos dias. Bastava chegar, 
escolher e comprar. Por outro lado, não era possível encomendar um 
determinado tipo de comida para o dia seguinte. Levava o que fosse o cardápio 
do dia. 

As crianças faziam festa em casa quando iam comer de vianda. Era pelo prazer 
da surpresa sobre o que iriam comer. 

Algumas coisas são curiosas, vistas hoje. Não havia o serviço de entrega em 
casa, mesmo nas pensões. Cada um tinha que levar as suas viandas e carregá-las 
na volta. 

Mas era considerado um grande quebra-galho. Pelotas toda comia de vianda. E 
ficava feliz. 

As viandas acabaram cumprindo uma importante função didática para a 
sociedade pelotense, na medida em que mostraram para as cozinheiras que elas 
não eram tão insubstituíveis assim; se a cozinheira faltasse ao serviço um dia era 
substituída pelas viandas, além de ser descontada em um dia de serviço.  

Isso fez com que as cozinheiras pensassem duas vezes antes de faltar ao serviço! 
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O fogão a lenha 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

“Ah, velho fogão a lenha / companheiro de invernias / pelas madrugadas frias / junto a ti a 
me esquentar / cedo me encontro a matear / palmeando a cuia do amargo / buscando calor e 
afago / pra o dia que vai raiar” (um poeta gaúcho). 

Décadas de ‘40/ ’50. Em Pelotas só havia casas, não havia apartamentos. Em 
todas as casas havia um fogão a lenha. No inverno, o fogão a lenha não servia só 
para cozinhar, mas tinha mil e uma utilidades. 

Para uma casa com quatro pessoas e uma empregada precisava ser um fogão de 
6 bocas. Isso exigia que a cozinha tivesse um bom tamanho, porque era preciso 
haver uma boa área de circulação em torno do fogão. 

Era todo em ferro fundido. A chapa também era de ferro, mas de um outro tipo 
que eu não saberia dizer. As 6 bocas tinham, cada uma, 3 aros do mesmo tipo de 
ferro da chapa, e uma tampinha. O primeiro aro tinha uma circunferência maior 
e encaixava certinho na boca do fogão; o segundo, com uma circunferência 
menor que o anterior, se encaixava exatamente neste; o terceiro, com uma 
circunferência menor ainda, se encaixava no segundo aro; e ficava uma pequena 
boca, que era fechada com a tampinha. 

Essa tampinha tinha uma particularidade. Para não tirar o nível da chapa do 
fogão, havia um rebaixo no centro dela, para caber uma pequena haste, por 
onde ela era alçada. Havia um ferro com um gancho na ponta, que servia para 
tirar essa tampinha, bem como para manobrar os diversos aros da boca do 
fogão. 

O fogão a lenha era exigente quanto à limpeza, porque acumulava fuligem, que é 
expelida no ar. Além disso, uma vez por semana era preciso lubrificar a chapa 
do fogão com azeite ou óleo, para não enferrujar. Também era preciso, uma vez 
por mês passar uma lixa fina, suave e repetidas vezes, para polir a chapa. 

Todas as cozinheiras de Pelotas sabiam pilotar um fogão a lenha. Uma 
cozinheira experiente manobrava esses aros com relativa facilidade. Aquilo que 
nos fogões modernos se regula com um botão  -  fogo alto, médio e baixo  -  as 
cozinheiras faziam em cada boca do fogão, tirando e colocando os aros. A boca 
totalmente aberta do fogão, sem nenhum aro, significava fogo mais forte. E se ia 
regulando o fogo com a colocação de mais aros. 

Uma galinha pedrês criada em casa, feita ensopada com todos os temperos 
numa panela de ferro, num fogão a lenha, era imbatível. 

Na parte frontal, o fogão tinha duas portinholas e uma porta maior. Uma das 
portinholas, a superior, era para colocar a lenha; a outra, a inferior, para a 
gaveta do borralho, que são as cinzas; a outra, maior e á direita, era o forno. 

Na frente do fogão havia um varão de alumínio, logo abaixo da chapa, de fora a 
fora do fogão. 
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Havia ainda a necessidade de uma chaminé, que saía de dentro do fogão e subia 
perpendicularmente, atravessando o forro, até o telhado. No telhado, a chaminé 
tinha um cotovelo, direcionando a fumaça, e impedindo que caísse chuva pelo 
cano da chaminé. 

Algumas casas dependuravam um varal sobre o fogão, preso ao teto, para secar 
os panos de cozinha no inverno. No varão de alumínio, em frente ao fogão, no 
inverno, também se colocavam roupas para secar, principalmente as toalhas de 
rosto. 

O fogão era abastecido com lenha rachada a machadinha, geralmente eucalipto. 
Primeiro de tudo era preciso acertar com um fornecedor o fornecimento regular. 
Então era preciso ter um quartinho fora da casa, para guardar a lenha, para que 
essa não ficasse molhada. A lenha, em Pelotas, se chamava “acha”, mas era 
chamada simplesmente de “achinha”. 

No inverno, se colocava todos os dias algumas achinhas embaixo do fogão, para 
secarem da umidade do ar e já ficarem prontas para serem usadas no dia 
seguinte. 

A lenha tinha uma particularidade. Quando era para fazer fogo forte, como para 
cozinhar, por exemplo, eram usadas as achinhas, que queimavam mais rápido e 
faziam fogo alto. Quando era para manter apenas quente o fogão se usava umas 
pequenas toras de madeira, redondas, que queimavam mais de vagar. Nesses 
casos as toras iam queimando devagarinho e deixavam o fogão quente o dia 
inteiro. 

O fogão ficava aceso o dia inteiro, até às dez horas da noite. Havia sempre uma 
chaleira de água quente em cima do fogão. O cafezinho ou o chimarrão saíam na 
hora. 

Quando a cozinheira se apertava e usava as seis bocas do fogão, tinha o recurso 
do fogareiro de carvão, também de ferro fundido. O fogão fornecia as brasas 
para o fogareiro. 

As brasas do fogão também serviam para abastecer o ferro a carvão, para passar 
a roupa da casa. 

Um bom bife de alcatra não precisava de frigideira. Fritava-se diretamente na 
chapa do fogão, com um pouquinho de manteiga. 

No auge do inverno, para a gente comer uma laranja, no meio da manhã, tinha 
que rolar a laranja com a mão na chapa do fogão, porque era muito fria. 

No forno se assavam bolos e roscas, uma leitoa, mas à noite, depois de apagado 
o fogo do fogão, o forno servia para a gente colocar as botinas molhadas, para 
secarem. 

O forno se prestava também para aquecer tijolos, conforme já narrado na 
crônica (“Pelotas no Inverno”). Me lembra muito bem o meu primo Zuza que a 
tia Ana, mãe da Lilly, nossa prima comum, fez a filha mijar dentro de um 
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penico, com o tijolo fervendo dentro! O objetivo era curar a guria de uma 
cistite... Que Deus abençoe os ingênuos e os inocentes! 

Colocar os sapatos para secarem embaixo do fogão era muito comum, mesmo 
com o fogão aceso. Se colocava junto com as achinhas. 

Também era comum no final da tarde, com o fogão ainda aceso, as mulheres 
puxarem as cadeiras para perto do fogão e esticarem as pernas, até que os pés 
ficassem bem perto do fogão. Era o melhor sistema de aquecer os pés, comendo 
um pedaço de bolo. 

Como a cozinha era a peça mais quente da casa, onde se conseguia uma 
temperatura em torno de 20 graus, muitas vezes as mulheres, no começo da 
noite, se reuniam na cozinha para conversar e tomar um cafezinho. 

Apesar de terem sido substituídos pelos fogões a gás, esse tipo de fogão é usado 
ainda hoje em 90% das casas situadas nas áreas rurais do estado de Minas 
Gerais. 

O gás de botijão só entrou no Brasil a partir de 1953. 
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Clube Comercial 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. O Clube Comercial é uma jóia rara! 

Provavelmente foi o mais luxuoso e mais bem conservado casarão de todos os 
que compõem o patrimônio cultural de Pelotas. 

Na realidade, é um magnífico palacete, na concepção correta do significado do 
termo, um pequeno palácio. 

Foi construído em 1871, com o que havia de mais luxuoso e caro que o dinheiro 
podia comprar, por um charqueador muito rico, o pelotense Felisberto José 
Gonçalves Braga, numa época em que os charqueadores ricos faziam 
concorrência para ver qual o que construía a casa mais suntuosa. E isso que esse 
charqueador não era o mais rico de Pelotas. Havia pelo menos uns quinze 
“Barões” mais ricos que ele. 

Apenas para se ter uma idéia, no século XIX havia pelo menos 43 charqueadas 
em Pelotas. Como informa JONAS MOREIRA VARGAS no seu trabalho Os 
charqueadores de Pelotas, suas estratégias familiares e a transmissão de 
patrimônio (1830-1890) “Ao longo de todo o século XIX, o charque foi o produto-rei da 
economia sul-rio-grandense e permaneceu no topo das exportações provinciais. Concentrando 
milhares de cativos e abatendo milhões de reses, Pelotas destacou-se como grande complexo 
charqueador da região.” 

No final dos anos 1800, Pelotas tinha o maior PIB do Rio Grande do Sul, graças 
ao charque. 

Fundado em 1881, o Clube Comercial se instalou nesse palacete em 1888, numa 
das esquinas mais nobres de Pelotas, e ali está até hoje, oferecendo à sociedade 
pelotense a possibilidade de freqüentar um clube do séc.XIX. 

O clube copiou o modelo dos mais clássicos clubes ingleses, os mais fechados, e 
toda a sua organização e funcionalidade seguem fielmente esse modelo. 

Ser associado do clube significa, até hoje, ter recebido um atestado de origem. 

O candidato a sócio precisa preencher um formulário bem completo e será 
investigado, analisado e discutido. Se aprovado por uma comissão, após essa 
fase obrigatória, poderá tornar-se sócio do Clube Comercial de Pelotas.  

O mais comum é que os títulos de sócio sejam transmitidos de pai para filho. Há 
famílias, hoje, cujos sócios já pertencem à 7ª geração. 

A fundação do Clube Comercial em Pelotas provocou uma verdadeira revolução 
social pacífica. Os “barões do charque”, que viviam enclausurados nos seus 
palácios, se abriram para a sociedade. Passaram a conviver com a classe rica 
alta, não nobre. Nessa época já havia em Pelotas uma alta-sociedade 
representativa, constituída por fazendeiros ricos, empresários, capitalistas e 
grandes atacadistas. 



82	  
	  

“En passant”, o Clube Comercial serviu como elo de aproximação das famílias 
de classe alta e médio-alta de Pelotas com as famílias da “nobreza”, dos “barões 
do charque”, dando origem a uma nova “Aristocracia”, mais ampla. 

A entrada do clube é feita subindo-se dois degraus de pedra, o que eleva o piso 
do andar térreo. Originalmente, o casarão era um sobrado, em que a família 
residia na parte superior e a parte inferior, o piso térreo, era reservado aos 
escravos e às cocheiras dos animais. Lembre-se que ainda não havia ocorrido a 
abolição dos escravos. Pela rua Felix da Cunha havia sete portas de ferro 
trabalhado, sendo uma a da entrada. 

Ao entrar, chama logo a atenção aquele pé-direito de 5 metros de altura. No seu 
interior, vitrôs coloridos decoram arcos plenos de janelas e portas. 

Após reformado, o pavimento térreo foi completamente ocupado por salas, 
reservando-se o piso superior para salas e salões, onde se realizaram bailes 
maravilhosos. As paredes do térreo foram enriquecidas com desenhos 
geométricos no estilo Renascimento. 

O capricho na reforma foi tal, que o piso do hall de entrada, imenso, foi 
totalmente coberto com cerâmica veneziana importada da Itália. Para compor 
de forma harmoniosa esse conjunto na entrada, em 1920 a fachada principal 
recebeu uma marquise de ferro trabalhado e vidro jateado. 

No térreo, o clube oferece aos associados o que todo bom clube inglês ofereceria. 

No hall de entrada o clube oferece uma Chapelaria onde, antigamente, eram 
guardadas as cartolas e as bengalas com castão de prata. Agora são guardadas as 
capas, os sobretudos e os guarda-chuva. 

Há uma sala exclusiva para os jogos de cartas típicos ingleses, poker e bridge, 
com mesas e cadeiras indianas. O silêncio é absoluto.  

Pela importância que dá ao poker, o clube promove o Circuito Pelotense de 
Poker, inclusive com a organização de um ranking. 

“Não vou minuciar a descrição do que era antes, apenas exemplifiquei. Aí, na minha 
visita, comecei a caminhar pelo que hoje são quase escombros e vi as galerias, com 
aquelas cadeiras indianas, repletas das belas mulheres de Pelotas, acompanhadas de 
cavalheiros elegantes, vestidos todos a rigor, bebendo champanhe em taças de cristal 
para brindar momentos inesquecíveis. 
Ele era usado, principalmente, na parte de cima, com uma divisão perfeita. Em primeiro 
lugar, havia dois salões que conforme a necessidade se transformavam em um só. No da 
esquerda havia um mezanino de onde ficávamos vendo o desenrolar da festa e, quem 
sabe, tentando escolher um par… 
A sala Luiz XV, totalmente fechada, como a de palestras, defronte a ela, era o local 
escolhido para os namorados tirarem fotografias. O jardim de inverno ficava na parte 
interna da galeria cujas paredes eram cobertas por espelhos enormes, de cristal francês. 
(Nunca tive notícia de que alguém freqüentasse o jardim de inverno depois de que ele 
ficou na parte externa).” (diariopopular.noticias) 



83	  
	  

Há uma sala de snooker e bilhar, onde a meninada mais jovem gosta de se 
reunir. Mas também os mais velhos jogam. Há até aqueles que não passam 
nenhum dia sem ir ao clube jogar uma partidinha. Com um detalhe: é proibido 
jogar a dinheiro. 

	  
Salão de bilhar do Clube Comercial, Pelotas	  
HISTÓRIAS	  E	  LENDAS	  DE	  SANTOS - SANTOS	  EM	  1913 - BIBLIOTECA	  NM	  

	  
Salão de leitura do Clube Comercial, Pelotas 
HISTÓRIAS	  E	  LENDAS	  DE	  SANTOS - SANTOS	  EM	  1913 - BIBLIOTECA	  NM	  

Para os mais velhos, o clube oferece ainda um salão de leitura, com sofás em 
couro, mesas esculpidas a cinzel, em um ambiente realmente tranqüilizante; 
alguns gostavam de tirar uma soneca nessa sala. 

Há um Bar, com mesinhas com tampo de mármore, mas não é muito 
freqüentado. Um clube social não é o local mais adequado para se beber. O mais 
comum é os sócios pedirem um sanduíche e um refrigerante nas salas de jogos. 

Todo o mobiliário foi, em grande parte, importado da França, nos estilos Luís 
XV e Luís XVI, e Império. 
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O acesso ao piso superior é feito através de uma escada principal, em dois 
lances, em forma de “Y”, totalmente em mármore de Carrara e ornamentada 
com um tocheiro maravilhoso. O pé-direito, nesse acesso do prédio, tem 18 
metros de altura. 

No piso superior o que mais me encanta é o número de aberturas e o fato de não 
haver janelas. Acompanhando o corpo principal do palacete, são sete portas-
janelas pela Felix da Cunha e mais quatorze pela General Neto. No andar térreo 
há o mesmo número de aberturas. Todo esse conjunto é cercado e ornamentado 
com sacadas balaustre no andar superior, em ferro trabalhado, formando um 
único conjunto. Vitrôs coloridos decoram arcos plenos de janelas e portas. É 
incrível o capricho com que cada detalhe foi tratado.  

Nos salões do piso superior ocorriam os grandes bailes do Clube Comercial, 
como o Baile da Primavera, o Baile das Debutantes e os bailes de Carnaval. 

Enquanto que nos chamados bailes “de gala” os trajes eram muito formais, no 
Carnaval havia uma descontração muito maior. Nos bailes de gala as mulheres 
usavam vestidos longos de baile, cada um mais fino que o outro; um verdadeiro 
desfile de luxo e bom gosto. Os homens sempre vestiam smoking. Havia uma 
rainha e a sua côrte, que faziam a abertura oficial do baile. Era uma saudosa 
reminiscência dos tempos das côrtes, do reinado. 

Era uma cena de muita pompa, e muito agradável plasticamente de ver-se, 
todos aqueles casais em traje de gala subindo aquela escadaria de mármore de 
Carrara. 

Nos bailes de Carnaval, a descontração trazia junto consigo as fantasias. Os 
vestidos das mulheres já eram mais curtos, embora mantivessem o extremo luxo 
e o bom gosto. As meninas se fantasiavam de odaliscas, ciganas, piratas. Os 
homens vestiam smoking, mas o summer também era usado. Afinal era verão.  

Alguns rapazes arriscavam uma fantasia de malandro carioca (da época): calça 
branca, camisa com gola redonda, listras largas horizontais azul marinho e 
branco, ou vermelho e branco, um quepe branco de marinheiro e uma faixa 
vermelha na cintura. 

A rainha e a sua côrte faziam a abertura oficial do baile. 

Se jogava tanto confeti e serpentina que o chão ficava completamente coberto. 
Não se sentia o chão sob os pés, era só confeti e serpentina. O lança-perfume era 
permitido e até hoje eu acho que o Carnaval de salão perdeu muito sem o lança-
perfume. 

Era fino tomar whisky e champagne. Só havia importados. 

Como era verão, eram abertas as portas-janelas do piso superior, para refrescar. 
O calorentos iam para as sacadas para se refrescarem, para alegria dos que 
estavam na rua, lá embaixo, aglomerados, e olhando para cima para ver se 
conseguiam enxergar alguma coisa, pois só ouviam o som da orquestra. 
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Além dos bailes dos adultos ainda havia os bailes infantis, para os filhos dos 
sócios. 

O conjunto arquitetônico do Clube Comercial é simplesmente maravilhoso. A 
decoração, a mais luxuosa possível. Não foi poupado dinheiro. O acervo tem 
esculturas de bronze e estátuas “belle époque”. O mobiliário é todo em madeira 
trabalhada com cinzel, em alto e baixo relevos. 

Eu tenho que tirar o chapéu para os arquitetos, por terem conseguido um efeito 
final tão harmonioso com um estilo chamado de “Eclético”. Tem Neoclássico, 
Barroco, Renascimento, Art-Noveau, e não brigam entre si, pelo contrário, se 
harmonizam. 

O Clube Comercial é a síntese mais completa do que foi a Pelotas, e a sua 
sociedade, na virada do século. 
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Vô Caetano 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1935. O Fragata era considerado o melhor bairro de Pelotas. No coração do 
Fragata,na Av.Gal.Daltro Filho, ficava o Parque Sousa Soares, um sonho de um 
visionário português chamado José Álvares de Souza Soares, conhecido como 
Visconde de Souza Soares, que ainda tem descendentes em Pelotas. 

O Parque era muito arborizado, com alamedas, bancos e um coreto, onde se 
apresentavam as retretas, aos domingos.Aos domingos, a classe média–alta de 
Pelotas ia toda para o parque, passar o dia. 

A Light and Power, dona dos bondes que serviam o Fragata, se obrigou a desviar 
os trilhos do bonde que passava na avenida, para dentro do parque, por 
exigência dos freqüentadores. 

Em frente ao parque, do outro lado da avenida, o vô Caetano comprou um 
terreno de uma quadra e construiu 9 (nove) casas, com quatrocentos metros de 
fundo, e um armazém na esquina. Ele trabalhava no armazém, morava em uma 
das casas e alugava as outras, para fazer renda. 

O vô Caetano era um português imponente, com mais de 1,80m. de altura, 
braços longos, mãos grandes, com grossos dedos. O seu rosto era graúdo, com 
um nariz grande e grosso. Na meninice teve varíola, que os portugueses 
chamavam de”bexiga”, o que lhe deixou o nariz grande cheio de pequenos furos. 
Era marcante nele essas cicatrizes, mas não o enfeiavam. 

A varíola sempre foi a causa de epidemias mortíferas. Ela teria surgido na Índia, 
sendo descrita na Ásia e na África desde antes da era cristã. 

Como todo bom português, ele gostava de vinho. No quintal da sua casa ele 
plantou uma parreira, que cuidava pessoalmente. Eu guardo viva na memória a 
delicadeza com que ele pegava as uvasna ponta dos dedos,com aqueles dedos 
grossos, com o maior carinho. 

O vô Caetano tinha hábitos curiosos, de certo reminiscências da sua infância em 
Portugal. Eu era ainda menino quando ele me ensinou a comer ovo cru. Eu 
gostei daquela sensação de sentir a gema quentinha escorrer pela garganta e 
fiquei freguês. 

O vô ficava campanando a galinha no ninho. Quando ela cantava ele ia até o 
ninho e pegava o ovo ainda quente. Com aqueles dedos grandes e grossos ele 
pegava delicadamente, com as pontas dos dedos, na base do ovo. Com todo o 
carinho, fazia um furo na ponta do ovo com um prego grosso, mas sem quebrar 
a casca. Ele levava o ovo à boca, inclinava a cabeça para trás e chupava o ovo 
ainda quente. Ficava só a casca. 

A gente pegava a casca ôca, uma caneta com bico de pena e tinta nanquim, e 
pintava uma cara no ovo. Esses ovos pintados à nanquim viravam coleção para a 
gurizada. 
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O vô Caetano e a vó Emilia eram legítimos representantes da cultura popular do 
interior de Portugal, de Aveiro. Eles sabiam benzer. 

O vô Caetano benzia de “sapinho” e “erizipela”, com pedrinhas de água de 
sanga...Cada benzedura era acompanhada de uma reza. 

Erisipela 
Volta-se para trás (nomeia-se o paciente), que te hei de queimar e te hei de 
abrasar. 
-“-Nem me hás de queimar, nem me hás de abrasar, mas hás de me curar.  
Em honra de Pedro Paulo e da Virgem Maria, Padre Nosso e Ave Maria”. 
Cobreiro 
- Eu te benzo de cobreiro brabo, corto a cabeça e o rabo... (e cortava com a 
tesoura, em cima da água). 

A vó Emília benzia de“quebranto” e “olho-grosso”. 

Quebranto 
Com um ramo de alecrim na mão, a arder, ela dizia três vezes:  
- "Virgem Mãe da Conceição/ Mãe do poderoso Deus/ Tirai este mal, este 
quebranto/ Do corpo de.../ Deus te fez, Deus te criou/ Deus perdoa, a quem 
mal te olhou/ Em louvor à Virgem Maria/ Padre Nosso e Ave Maria”. 
Esta é uma reza, para afastar o mau olhado e quebranto. 
Rendidura, torsão, mau jeito.  
Material: uma agulha com linha e um pano.  
Enquanto reza a benzedeira finge que costura o pano. 
- “Carne quebrada, 
Nervo torcido, 
Osso partido, 
O que é que eu benzo? 
Com essas palavras de Deus e da Virgem Maria, tudo vai ser curado em teu corpo. 
Tudo vai ser soldado, com o nome de Deus e as três pessoas da Santíssima Trindade”. 

Os portugueses antigos, aqueles que queriam demonstrar alguma riqueza, 
usavam sempre um colete, sob o paletó, para guardar o relógio de ouro, 
pendurado numa corrente também de ouro, que era presa em uma das casas do 
colete. O relógio ficava no bolsinho do colete. E a corrente à mostra...O vô 
Caetano também tinha um, que deixava bem à mostra. 

No armazém, o vô Caetano achou que podia fazer uma rendinha extra e 
começou a bancar o jogo do bicho, que naquela época era uma atividade legal. 
Imbecilidade foi proibir o jogo do bicho, a única distração barata a que tinham 
acesso os pobres; jogavam tostões.  

O sorteio era feito pela Loteria Estadual. A vó Emília, que ajudava o vô no 
armazém, gostou da idéia e começou a jogar no bicho, a fazer uma fezinha, 
escondida do vô. 
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O vô tinha muitos filhos, acho que uns oito. Um dos mais velhos, o tio Antônio, 
era um sujeito completamente errado. Diziam na minha família que a culpa não 
era dele, mas do nome dele. O nome era muito pesado. Esse é que não presta. 

O tio Antônio bebia, e nunca foi de trabalhar. Vivia, como se dizia na época, de 
“expedientes”. 

Pobre de lamber embira, ele achava que era rico porque o pai tinha um 
armazém. 

Quando o meu avô começou a bancar o jogo do bicho, foi a sopa no mel. O tio 
Antônio simplesmente usou mais um de seus expedientes. Descobriu que havia 
uma lancha, que fazia a travessia Rio Grande-Pelotas, e que trazia de Rio 
Grande o resultado da loteria. 

Começou a se plantar na chegada da lancha, a fazer amizade com o lancheiro, e 
logo, logo passou a saber com antecedência o resultado da loteria. 

O resto era simples decorrência. Corria para o armazém do pai, fazia o jogo... e 
ganhava no bicho. O vô Caetano teve que desistir de bancar o jogo. 

Desses expedientes vivia o tio Antônio. 

Passaram-se muitos anos, o vô Caetano virou Diretor da Beneficência 
Portuguesa, e eu encontro o tio Antônio, já alquebrado, trôpego, empregado na 
Beneficência como humilde pintor. 

Eu fico me perguntando até hoje se realmente o problema era com o nome de 
Antônio, mesmo. 

Voltando atrás. Com a renda das casas e do armazém o vô Caetano comprou 
mais um terreno de frente para a AvenidaGal.Daltro Filho, mais perto do 
cemitério, e construiu mais oito casas para alugar. 

Mas o vô ficou com o armazém por pouco tempo. Ele viu que alugando fazia 
mais ou menos a mesma renda e não precisava trabalhar. A decisão foi rápida. 

Como o negócio do vô Caetano continuava muito bom, ele comprou mais uma 
casa, na cidade, também para fazer renda, e alugou para umas mulheres. Virou a 
“pensão da Chiquita”. 

Vista de frente a casa era bem razoável. Tinha um jardim na frente da casa, e um 
muro de tijolos com uma grade de ferro, com lanças em ponta, e um portão de 
ferro.  

A casa tinha uma porta ao centro e uma janela de cada lado, com venezianas. 
Protegendo a fachada havia um beiral de uns oitenta centímetros, com telhas. 

Na pensão tinha uma mulher muito bonita, a mais vistosa delas, que se chamava 
Leda Pinheiro. Pois bem, a Leda teve uma filha e colocou o nome de Heloisa 
Helena. A filha da vagabunda passou a chamar-se Heloisa Helena Pinheiro (o 
nome da minha irmã). 
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Todos os meses o vô Caetano fazia questão de ir receber os aluguéis, 
pessoalmente. Na volta para casa a vó Emília pedia para ver o dinheiro...e 
cheirava. Ela achava muito gozado que as notas eram todas perfumadas... e com 
perfumes diferentes. 

Em 1948, nós morávamos em uma casa alugada e a minha mãe pediu para o vô 
Caetano para morar nessa casa, e ele concordou.Nós nos mudamos no mesmo 
ano.  

A Chiquita, para se vingar, alugou uma casa na travessa, a cinqüenta metros de 
nós. Pelo menos ela mantinha uma vantagem; o ponto de referência continuou 
quase o mesmo. 

Nos mudamos, e aí fomos conhecer a casa por dentro. Era bem mais confortável 
do que esperávamos. Tinha três quartos, uma sala de visita, uma sala de jantar, 
duas áreas internas, um banheiro, uma copa, uma cozinha, quarto de 
empregada com banheiro. Nos fundos, do lado de fora, havia uma cobertura 
com telhas, onde ficava o tanque e onde guardávamos a lenha, porque ficava 
abrigada. Tinha ainda um quintal com uma amoreira e um butiazeiro (do qual 
se fazia um licor de butiá) e um galinheiro separado por um aramado. 

Só que ninguém avisou aos marinheiros que as vagabundas não estavam mais 
lá. Então, de madrugada, eles vinham e queriam entrar. O portão estava fechado 
a chave e eles chutavam o portão e gritavam palavrões na língua deles. 

Nós ficávamos muito quietos, com medo de alguma represália mais forte. E essa 
agonia durou mais de um ano. Tinha navio no porto, tinha chutes no portão... 

Aos domingos, por volta de 1948, a gente passava o dia com a vó Emília, no 
Fragata. Íamos de bonde. Também iam o tio Manoel e a tia Maria, o tio Damásio 
e a tia Rosinha. Nessa época era costume as famílias se reunirem com 
freqüência.  

No almoço, era galinha e seus acompanhamentos portugueses. De noite, se fazia 
um lanche. A vó sempre fazia umas rabanadas para acompanhar. 

Para quem não cohece, arabanada é uma fatia de pão de trigo (baguete ou outro) 
que, depois de molhada em leite e no vinho, é passada por ovos e frita. Servem-
se polvilhadas com açúcar e canela. 

Depois do lanche a vó Emília trazia as cartelas da víspora e fazíamos a roda.A vó 
era chegada num joguinho... não era só o do bicho! 

Quem cantava o jogo marcava a sua cartela com as próprias pedrasdo víspora. 
Os outros marcavam com milho ou feijão. A tia Maria marcava nos quadrinhos 
que não tinham número. Nunca ninguém descobriu como é que era o sistema 
dela, mas a gente respeitava. 

A luz da sala era mortiça. Uma única lâmpada de 40 watts...para fazer 
economia. Quase ninguém usava lâmpada de 60. 
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Enquanto a gente jogava o vô Caetano ligava o rádio, modelo Capelinha, anos 
’30, para ouvir a “Voz de Portugal”. As transmissões da Europa eram muito 
ruins e ele tinha que ficar com o ouvido colado no rádio. 

9 horas da noite era hora de voltar para casa! De bonde! 

Depois de alguns anos o vô Caetano e a vó Emilia se mudaram para a cidade. 
Uma tia mais nova, foi morar em um palacete maravilhoso, na rua Osório. Como 
era muito grande, com muitos quartos e salas, convidou os pais para morar com 
ela. 

Com essa mudança para a cidade, o vô Caetano se aproximou dos lideres da 
colônia portuguesa em Pelotas, com os quais já mantinha amizade, mas que não 
freqüentava por ser distante do Fragata. Agora, com uma boa renda, e morando 
na cidade, podia se aproximar deles e tinha padrão para isso. 

A conclusão era mais ou menos óbvia. O palacete ficava a trezentos metros da 
Beneficência Portuguesa, a Portuguesa dominada pelos lideres portugueses, o 
vô virou Diretor da Beneficência. 

E como Diretor ficou por uns vinte anos, até morrer. A vida dele passou a ser a 
Beneficência, onde passava o dia inteiro. A convivência era tanta, que era 
chamado de “Avôzinho” pelas enfermeiras. 

Ao morrer, foi velado no Salão Nobre da Beneficência e mereceu um quadro, 
com a sua fotografia, no Salão Nobre. 
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O Francês 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1954. Eu conheci o francês através da filha dele. 

Ele era parisiense e morava em Pelotas há mais de trinta anos. De estatura 
mediana, mais ou menos gordo, usava óculos de grau, e o que mais chamava a 
atenção nele era a barriga roliça, que se projetava. Devia ter uns 56 anos. 

Era casado com uma brasileira, mãe da minha amiga, cujo tipo físico era bem 
próximo, só que um pouco mais gorda. Tinha seios enormes. E uma bondade 
sem limite. Um bom humor que fazia inveja. Parecia a mulher mais feliz do 
mundo...e não devia ser, pelas circunstâncias que eu conhecia... 

Eles dormiam em quartos separados e a mim dava a impressão que ela até 
preferia. Ela nunca se referia a ele, embora tivesse uma filha única com ele. 
Nunca vi a minha amiga chamá-lo de pai. 

Graças a Deus, essa filha era solteira, morava em casa, e lhe dava uma 
assistência muito grande. Era a grande companheira. 

Apesar de estar em Pelotas há tanto tempo, o francês nunca perdeu o forte 
sotaque. Quando ele queria xingar alguém chamava de “fidi di puti”. “Merde” 
era uma expressão de contrariedade. 

É proverbial o hábito dos franceses não serem muito chegados a banho. Na casa 
em que ele morava havia um hall de entrada. Podia ser coincidência, mas eu o 
via, muitas vezes, em pé, na soleira desse hall, com as pernas abertas e os pés 
afastados (a sua postura preferida), raspando entre os dedos da mão com um 
canivete. 

Ele dormia sozinho em um quarto com uma cama de casal. Além das cobertas 
normais ele se cobria com um pelego. 

Na parte traseira da casa havia uma cobertura grande, de telhas, formando uma 
copa aberta, com tijoletas; depois vinha o quintal. O telhado era sustentado por 
vigas de madeira aparente. Nas vigas, ele dependurava com arame um queijo 
(nunca perguntei o tipo do queijo), até que os bichinhos começassem a andar 
por fora do queijo. Aí ele tirava o queijo e comia, com faca e garfo. Sozinho, 
porque ninguém agüentava ver ... 

Eu sempre desconfiei que ele, dentro da cabeça, vivia uma outra vida ... só dele. 

Às vezes ele fazia certos comentários engraçados, mas fora de contexto. A gente 
dava risada mas ficava sem entender muito bem...Como não eram muito 
freqüentes, a gente levava na brincadeira e deixava pra lá... 

Algumas vezes eu o via no portal de entrada da casa, com os pés bem afastados, 
de certo por causa da barriga, com um sorriso meio vago no rosto. Nessas horas 
eu achava que ele devia estar vivendo a sua outra vida. 

Os seus sonhos iam tão longe que um dia ele chegou para o meu pai e disse: 
“Teu amigo va pa guerre”. Era 1954 e os franceses estavam em guerra na 
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Argélia. Passados uns três meses, ele cruza com o meu pai na rua e diz: “Teu 
amigo non va mais pa guerre”. 

Esse era o francês. 

Ele não trabalhava, vivia da renda de alguns imóveis na França. Ele pouco saía. 
Também não recebia a visita de amigos. Nem sei se ainda os tinha.  

Tinha fama de ser chegado em mulheres, mas eu nunca vi nada que o traísse. Eu 
o considerava um ser inofensivo, mas de fácil relacionamento. 

Estranhamente, era maçom, um sujeito que parecia não ligar para nada. De vez 
em quando baixavam na casa dele uns dois maçons, que se trancavam com ele 
no escritório, e lá ficavam por duas horas ou mais. A filha achava que eles 
estavam dando uma “prensa” nele, mas não desconfiava sobre o que seria, o que 
ele teria aprontado. 

Um dia, ele resolveu tirar férias e viajar para a França. Passou um ano lá. 
Quando voltou, trouxe uns presentinhos para cada um, provavelmente 
comprados na feira livre de lá. 

Depois que voltou, falava o tempo todo em uma mulher que conheceu em Paris, 
com a maior desfaçatez, mesmo na frente da sua mulher, como se não fosse 
casado. Ela, coitada, olhava para nós, dava um sorriso maroto e piscava os 
olhos, como a nos dizer “É tudo fantasia!”. “Ele não é de nada!” 
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Cometa F.C. 
(O futebol amador em Pelotas) 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1953. O Cometa foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais clubes do 
futebol amador do Rio Grande do Sul. 

Em Pelotas, o futebol amador era chamado, nessa época, de “futebol de várzea”. 
Isso porque quase todos os campos disponíveis para o futebol amador estavam 
localizados na várzea de Pelotas. A chamada “várzea” era uma faixa de terra que 
ia da zona do Porto até o campo do Brasil, mais ou menos, pegando toda aquela 
baixada. O estádio do Brasil se chamava o “Estádio da Baixada”. 

Nessa faixa se localizavam quase todos os campos de futebol amador que 
existiam em Pelotas.  

Por volta dos anos 1953/1954, O Cometa, com o time completo, era imbatível 
por qualquer clube amador no R.G.Sul.  

Nada menos que cinco jogadores de futebol profissional jogavam no Cometa. O 
goleiro do Cometa era o Suli, goleiro titular do G.E.Brasil (Ver Colecionador Xavante 
- Resgatando História - Jogadores); o Suli, com quinze anos, já foi campeão de futebol 
profissional pelo Brasil, como reserva do Caruccio; o centro-médio, era o 
Wilsinho Catalã, pra mim o melhor meio de campo do Brasil, depois do Falcão, 
pela elegância em campo e pela visão de jogo; o Wilsinho era o centro-médio 
titular do Farroupilha (se chamava center-half); o ponta direita era o Vilmar 
Catalã, irmão do Wilsinho, e ponteiro titular do Brasil; o centro avante era o 
Nenê Plá, com uma passagem pelo time do Pelotas ( às vezes jogava de centro 
avante o Fernando Bertaso, que era meu colega no Pelotense e eu levei para o 
Cometa); o meia de ligação era o Negrito, um baita meia de ligação, titular do 
Brasil; o outro meia era o Maru, com passagem pelo Pelotas; e o ponta esquerda 
era o Bedeuzinho, titular do Pelotas, que driblava com os dois pés e jogava nas 
duas pontas. 

Mas era muito difícil estarem todos disponíveis para o mesmo jogo. Eles tinham 
os seus compromissos com os Clubes. Mas quando podiam, principalmente nas 
férias coletivas dos jogadores profissionais, eles tinham prazer em jogar pelo 
Cometa. E em muitos dias o Cometa jogou completo. 

Todos eles foram grandes amigos e me dá muita saudade lembrá-los. Eles 
freqüentavam o Cometa todas as noites... e eu também. O Cometa, na realidade, 
era uma grande família. 

Eu tinha 13/14 anos e jogava no juvenil do Cometa. No Cometa eu era o Cacau. 
Merece registro o fato de que, no juvenil, não se jogava com chuteiras, mas de 
pés descalços. Com o tempo, a sola dos pés ficava grossa e a gente nem sentia. 

Como era um pessoal muito humilde, o técnico do juvenil era um torneiro-
mecânico da Indumec, uma indústria metalúrgica que ficava na Gonçalves 
Chaves, a 200 metros do Cometa.  
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Nas classes sociais mais baixas  -  é digno de registro essa particularidade  -  os 
adultos não fazem discriminação com as crianças, que são tratadas como 
adultos, como iguais. Nós, do Juvenil, éramos tratados pelos adultos como 
iguais. 

Ainda mais porque na sede do Cometa havia uma mesa de ping-pong, a única 
diversão que o clube oferecia, e eu ganhava de quase todos eles no ping-pong. O 
Wilsinho Catalã e o Nenê Plá de vez em quando me ganhavam. 

O Cometa tinha a sua sede social nos fundos do bar do Panaiotis, um grego 
solteirão, alto e magérrimo, muito branco, com uma baita paciência para nos 
agüentar. Vivia com duas irmãs e dois sobrinhos; a mais nova, Helena, casou 
com o Vilmar Catalã. 

O bar ficava na esquina das ruas Gonçalves Chaves e Gomes Carneiro. Eu 
morava duas casas depois do bar. Eu morava a vinte metros do Cometa. Era o 
Panaiotis que ficava com a chave da sede do Cometa.  

A sede não passava de um salão com uns cinqüenta metros quadrados. Em uma 
das paredes internas ficavam os armários para guardar os uniformes. 

Encostados nas outras três paredes havia bancos de madeira. Nas paredes, 
prateleiras, para guardar as taças. Uma mesa de ping-pong, tamanho oficial, e 
um rádio, para a gente escutar o futebol à noite. A sede só abria à noite.  

Os freqüentadores, cerca de uns vinte, eram sempre os mesmos. E todas as 
noites lá estávamos nós, jogando ping-pong e falando de futebol. 

O ping-pong era levado a sério. Chegava a haver torneios internos, com a 
distribuição de medalhas. Eu ganhei algumas.  

Os jogos de futebol eram sempre aos domingos de manhã, geralmente na 
várzea. Como a várzea ficava num raio de 1 km. ia todo mundo a pé. E 
uniformizados, porque nos campos de várzea não há vestiário para trocar de 
roupa. As chuteiras iam na mão. 

Quando o jogo era num outro bairro, mais distante, o transporte era o 
caminhão. 

Havia alguns que não jogavam futebol, mas freqüentavam o bar do Panaiotis, 
que era o ponto de encontro do pessoal, à noite. 

Embora o ponto de encontro fosse num bar, quase ninguém bebia. O mais 
comum era o hábito de algum (talvez uns dois ou três) passar no bar do 
Panaiotis na hora do almoço, tomar um cálice de pinga, que era chamada de 
“abrideira”, e ir embora. 

O único mais chegado em bebida era um barbeiro, mas era ocasional. Eu era 
menino de 13/14 anos e evitava chegar perto dele quando ele estava meio 
“tocado”.  
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Usava sempre paletó esporte sem gravata. No bolsinho do paletó ele guardava 
uma navalha. De vez em quando, para mexer com a gente, ele jogava dois dedos 
“em lança” no bolsinho, e já vinha com a navalha aberta, espalmada na mão.  

Uma noite, quando eu passei por ele, encostado na parede na esquina do bar, 
aparentemente já meio tocado, ele me agarrou muito firme no braço, apertou, e 
me disse: “tu vai tomar um conhaque comigo”. Eu, menino, nem discuti. Claro 
que tomei! Mas esse tipo de comportamento não era freqüente. Normalmente 
era um bom amigo. 

A turma do Cometa tinha um conjunto musical, que saía aos sábados à noite, 
dando serenatas. O Ney Rizzo (goleiro do 2º time do Brasil), violão, era o líder; 
o Vilmar Catalã, violão; o Wilsinho Catalã, pandeiro; o Nenê Plá, argê; o Sadi, 
irmão do Suli, tantã. O vocal era feito por todos, a duas vozes. 

Uma noite, eles me deram uma serenata no meu aniversário. 

Todo esse pessoal do Cometa morava pelas redondezas.O seu Machado, pai do 
Suli e do Sady, tinha um armazém, com a casa em que morava, na rua de trás, a 
Santa Cruz, esquina com Gomes Carneiro, ficava a 50. metros do Cometa; O Ney 
Rizzo (goleiro reserva do Suli no Cometa), morava na Gonçalves Chaves entre 
Gomes Carneiro e Uruguai; os Catalã (os três) moravam na Gonçalves Chaves, 
entre Uruguai e a próxima que eu não lembro agora. Na mesma quadra 
moravam o Pedalão, cujo pai tinha a padaria Rosário, e o Jorginho Satte Allam, 
com as duas famílias Satte. O pai e o tio dele eram dois sírios enormes de gordo, 
que tinham carro de praça. 

Eu deixei de freqüentar o Cometa no início de 1956, quando eu passei para o 
Científico, no Pelotense, comecei a namorar, e aí eu só queria saber de ir para o 
Centro me encontrar com a minha namorada (a primeira). Fiz novos amigos e 
perdi totalmente o contato com eles. 

Em 1960 fui para São Paulo, definitivamente. 
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Conheça Pelotas a pé 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. Não havia outra maneira de se conhecer Pelotas. 

Uma das características mais marcantes de Pelotas era o hábito arraigado na 
população de andar a cidade inteira a pé. E tenho sérias desconfianças que 
continua até hoje, a julgar pelas mais recentes pesquisas. 

Desde muito tempo o pelotense anda a cidade toda a pé. É claro, não havia o 
número de automóveis que existem hoje. Era uma outra época. Mas também 
não havia outra opção de transporte. 

Tudo era feito a pé. As pessoas saiam de casa para fazer uma compra no 
comércio, e iam a pé. Os homens faziam o movimento de banco a pé. Visitar um 
doente no hospital era a pé. Até as visitas sociais eram feitas a pé. Nenhuma 
mulher iria gastar dinheiro chamando um carro de praça para fazer uma visita. 

Eu tenho a impressão que nessa época os chamados “carros de praça” deviam 
ser muito poucos e, mesmo assim, deviam passar apertado por falta de corridas. 

Chegava ao ponto de algumas famílias irem aos bailes dos clubes Comercial, 
Diamantinos, Brilhantes, a pé! E voltarem a pé para suas residências! 

Nessa época, nenhum homem pensava em pegar o automóvel para ir ao centro 
da cidade, ao Aquário por exemplo. Ia a pé. 

O turista que quisesse conhecer Pelotas poderia também conhecê-la 
tranqüilamente a pé, porque Pelotas não é uma cidade de grandes atrações 
turísticas. As poucas que existem  -  os famosos casarões  -  estão todos 
localizados dentro de um raio de 300 metros, no centro da cidade. 

Porém, se quisesse conhecer um pouco mais da cidade, como as praças públicas, 
por exemplo, teria que fazê-lo a pé. Os ônibus em Pelotas não cobriam o miolo 
da cidade. 

Em Pelotas, os chamados ônibus “urbanos” não eram urbanos; na realidade, 
eram ônibus de bairros: Areal, Três Vendas, Fragata. Todos convergiam para o 
Centro, de onde voltavam para o final da linha, nos bairros. É claro que no 
trajeto acabavam cobrindo algumas ruas da cidade, mas poucas, e mais por 
necessidade, não por objetivo. 

É interessante analisar o que era a mentalidade dos governantes nessa época. 
Está comprovado que os ônibus eram considerados transporte para o povo dos 
bairros. Não eram considerados transporte para o cidadão urbano.  

As principais ruas, como a Benjamim Constant, a Félix da Cunha, a rua XV de 
Novembro, não eram cobertas pelos ônibus. 

Era uma concepção... Mas hoje não se justifica! 

Eu lembro que era menino de uns onze ou doze anos e gostava de ver uma 
partida de futebol. Eu saía da rua Gonçalves Chaves, esquina com Gomes 



97	  
	  

Carneiro, e ia a pé até o Estádio do Pelotas, na av.Bento Gonçalves, porque não 
havia ônibus.  É um pouco mais de 1,5 quilômetros. Eu achava tão natural que 
nem me dava conta da falta dos ônibus. 

Se eu estabelecer uma faixa  -  da rua Barroso até a Mal.Deodoro; da Benjamim 
Constant até a av.Bento Gonçalves  -  , que eu posso chamar como o miolo da 
cidade, raramente se vê um ônibus. Essa faixa tem, mais ou menos, 1 km. de 
largura, por 2 km. de extensão, no coração da cidade. Não dá para entender! 

A concepção de transporte urbano, para os governantes de Pelotas, não os de 
agora, mas os de sempre, deve ser de que faz bem para a saúde da população 
andar a pé. Muito provavelmente porque eles foram criados em Pelotas, 
também andando a pé. 

O mais interessante é que a população era conformista e considerava natural 
cobrir a cidade toda a pé. O meu pai também ia ao estádio do Pelotas e nunca vi 
ele reclamar por ter ido a pé. 

Muitas vezes o jogo era à noite, e se voltava a pé para casa. Graças a Deus, nesse 
tempo não havia bandidagem, não havia assalto. 

Da minha casa ao Café Aquário eram dez quadras, e eu ia e voltava assobiando... 

Nunca me passou pela cabeça usar uma bicicleta. Mesmo porque quase não se 
viam bicicletas em Pelotas. Nenhum dos meus amigos usava bicicleta.  

Quem usava bicicleta era o caixeiro do armazém para levar as compras em casa. 
E a bicicleta era vista desse modo, como um utilitário das classes pobres. 

Na escola, eu tinha um único colega que usava bicicleta, em cerca de 300 
alunos. Nos dias de chuva ele chegava na escola todo sujo de barro. Era um 
alemão, de cabelo amarelo, com um dente de ouro na frente, que morava fora da 
cidade.  

No clube de várzea onde eu jogava no juvenil, o técnico do time usava bicicleta. 
Um sujeito humilde, que trabalhava como torneiro-mecânico em uma pequena 
indústria. 

Nesse clube de futebol de várzea, onde eram todos de origem muito humilde, e 
exercendo profissões também muito humildes, somente uns três tinham 
bicicleta. 

A praia do Laranjal “pede” uma bicicleta, mas não se vê muitas bicicletas 
rodando, nem na avenida da praia, nem nas ruas internas. Não são organizados 
passeios de bicicletas ao domingos, até para a gurizada se divertir e criar uma 
cultura! 

Olhando essa situação com olhos de hoje, para mim é simplesmente 
incompreensível. Como é que uma cidade totalmente plana, como Pelotas, com 
uma topografia ideal para o uso da bicicleta, simplesmente desconsidera esse 
meio de transporte. Não o leva em conta nem como lazer! 
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Eu quero crer que na época se atribuía à bicicleta um conceito de objeto das 
classes inferiores. Mas e hoje, continua? 

Não há Prefeito, hoje, que entenda essa situação e tente mudar esse 
preconceito? 

Quando eu volto a Pelotas hoje eu procuro para ver se vejo dezenas de bicicletas 
rodando, mas não vejo quase nenhuma! 

Joinvile tem uma média de uma bicicleta para cada dois habitantes. O que foi 
feito por lá para convencer os usuários de que a bicicleta não desmerece 
ninguém? 

Em Berlim, há 720 bicicletas e apenas 320 carros para cada mil habitantes. Para 
3,5 milhões de habitantes há 2,5 milhões de bicicletas. Será que todo povo está 
errado? 

Em Amsterdã o número de bicicletas é superior à população. 

Copenhague é conhecida no mundo como “A Cidade das Bicicletas”. Até outubro 
de 2010, existiam 346 km de ciclovias (0,64m/hab), 23 km de ciclofaixas 
(0,04m/hab) e 42 km de ciclovias verdes (0,08m/hab) na cidade. 

O que será que eles vêem que em Pelotas não se vê? 

Na verdade, o Governo Federal tem uma dose muito grande de responsabilidade 
nessa situação, ao priorizar os automóveis sobre qualquer outro tipo de 
transporte no Brasil, para incentivar a indústria automobilística, que gera muita 
receita e muitos empregos. 

Mas voltando às bicicletas. Os modernos conceitos de preservação da saúde, as 
recomendações para a prática de exercícios físicos, nada disso sensibiliza os 
pelotenses. 

Em São Paulo a gente vê com freqüência os carros com bicicletas na traseira, em 
um suporte. Às vezes, com duas bicicletas. Mas isso porque os modernos 
conceitos foram absorvidos pela população.  

Recente pesquisa realizada com trabalhadores em Pelotas revelou que o modo 
de transporte mais utilizado foi o ônibus (32,1%), seguido dos modos a pé 
(21,7%), automóvel (21,4%), bicicleta (17,2%), motocicleta (6,0%) e outros 
modos (1,6%).  

A pesquisa mostra que andar a pé, mesmo nos dias de hoje, continua sendo um 
hábito dos pelotenses, com a agravante, revelada pela pesquisa, de que em 
Pelotas se anda tanto a pé quanto de automóvel. 

Como a topografia de Pelotas é amplamente favorável ao uso da bicicleta, por 
ser um meio de transporte saudável, pelo preço mais aquisitivo desse meio de 
transporte, por ser uma opção de lazer, o tema está a exigir um trabalho sério de 
pesquisa, talvez pelas universidades, para se entender o que se passa na cabeça 
dos pelotenses. 
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Talvez uma pesquisa junto aos revendedores de bicicleta de Pelotas ajude a 
desvendar esse mistério! 

Em 2012 foi organizada uma “Bicicletada Nacional” em Pelotas, que reuniu mais 
de cem ciclistas... numa cidade com mais de 320 mil habitantes. O que é que 
está acontecendo? 

A Universidade em Pelotas, mostrando ser sensível ao contexto em que está 
inserida, se manifestou através de dois trabalhos: 

- DIAGNÓSTICO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO PARA A CIDADE DE PELOTAS 
FORMOLO, Jeremias¹; RAU,Sabrina Leal²; POLIDORI, Maurício Couto³ 1,2,3 
UFPel, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Educação 
Tutorial-PET FAUrb 

- DETERMINANTES E PADRÕES DE UTILIZAÇÃO DA BICICLETA E 
ACIDENTES DE TRÂNSITO SOFRIDOS POR CICLISTAS TRABALHADORES 
DA CIDADE DE PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
Giancarlo BacchieriI, II; Denise Petrucci GiganteI, II, III; Maria Cecília AssunçãoI, 

III 

I Centro de Pesquisas Epidemiológicas, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, Brasil  
II Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas, Pelotas, Brasil  
III Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil 

Este último trabalho concluiu que existe uma alta prevalência de utilização da 
bicicleta entre trabalhadores com baixa escolaridade (33,9%), e uma 
probabilidade aproximadamente cinco vezes maior de esses utilizarem a 
bicicleta, em comparação a trabalhadores com escolaridade igual ou superior a 
nove anos de estudo. 

Mas nenhum desses dois trabalhos, embora demonstrando uma preocupação da 
Universidade com o tema, não chegaram nem perto do âmago do problema: 

Por que não se usa bicicleta em Pelotas? 

É preciso descobrir as verdadeiras razões da resistência dos pelotenses ao uso 
da bicicleta. 
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Pelotas, o sentido das palavras 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2011. Não há como negar, Pelotas usa uma linguagem diferente, só dela.  

É difícil identificar o motivo. Pelotas tem uma influência portuguesa muito 
grande, conseqüentemente, do vocabulário português. Por outro lado, é uma 
cidade que não mantém intercâmbio com outras cidades do Rio Grande do Sul; 
ela se isola. Não é sem razão que os riograndinos chamam os pelotenses de 
“sebeiros”, o que significa ser “metido a sebo”, “cheio de pose”. 

Por muitos anos Pelotas só reconhecia como digno de registro o Rio de Janeiro, 
que era a capital do País e onde as coisas importantes aconteciam. 

Talvez por uma conjugação de motivos, Pelotas desenvolveu um vocabulário 
próprio, e como não mantinha intercâmbio com ninguém, ninguém ficou 
sabendo. 

Quem não é de Pelotas, passa apertado. 

Eu espero que um dia a Universidade se debruce sobre essa singularidade e 
encontre uma resposta. 

Quando não havia semáforos em Pelotas, o trânsito no Centro da 
cidade era controlado por policiais. Em cada esquina do Centro ficava um 
guarda que, com um cassetete, orientava o fluxo de veículos, indicando a direção 
a seguir. O cassetete que ele usava foi a inspiração que o povo precisava para 
apelidá-lo de “pauzinho”. E como “pauzinho” ficou conhecido por todos. Todo 
mundo sabia quem era. 

Quando o policiamento nas ruas centrais da cidade começou a ser feito por uma 
dupla de policiais, que circulavam no centro, fiscalizando, o povo logo 
pespegou-lhes o apelido de “Pedro e Paulo”. E como “Pedro e Paulo” ficaram 
conhecidos até hoje. 

Hoje a Igreja do mundo inteiro celebra a santidade de vida de São Pedro e São 
Paulo apóstolos. Estes santos são considerados "os cabeças dos apóstolos" por 
terem sido os principais líderes da Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé e 
pregação, como pelo ardor e zelo missionários. 

Os pelotenses, muito católicos, mas também muito gozadores, não deixaram 
passar a ocasião e batizaram os policiais, definitivamente. 

O guarda-noturno era chamado de “ronda”. Nas suas caminhadas à noite pelas 
calçadas, fazendo a vigilância noturna, eles rondavam a possível existência de 
malfeitores. 

Uma carioca estava em Pelotas visitando uns amigos, quando sentiu 
umas cólicas não muito fortes, mas que incomodavam. Pediu à amiga a 
indicação de um médico de confiança e marcou a consulta. 
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Chegando ao médico, explicou-lhe o que estava sentindo e lhe disse que as 
cólicas a estavam incomodando. O médico pediu-lhe que deitasse em uma cama, 
a apalpou, constatou ser um problema intestinal, e perguntou pra ela: 

- A senhora tem ido aos pés? 
A carioca respondeu: 
- Olhe doutor, ginástica eu não faço de jeito nenhum! Quando muito eu faço um 
pouco de pedalete! 

O médico gargalhou por dentro, mas manteve a classe. Deu-lhe um laxante e 
pediu que lhe telefonasse se não melhorasse. 

Dias depois, o médico contou essa gaiatice para um amigo. O amigo, refletiu um 
pouco e falou: 

- Olha, ela não deixa de ter razão. Ir aos pés é uma ginástica. Antigamente 
poucas casas tinham privada. Era preciso ir no quintal e agachar-se atrás de 
uma moita para evacuar. A expressão está correta, porque a evacuação 
realmente “ia aos pés”. Mas é preciso reconhecer, também, que não é fácil esse 
exercício de ficar agachado por algum tempo. É uma ginástica, concluiu, 
sabiamente... 

Um homem entrou em uma loja de artigos.femininos e ouviu uma 
moça discutindo com a balconista: ....eu quero de outra marca! Aquela calcinha 
que você me vendeu, daquela marca, o elástico deu de si... 

O homem comprou o presente que queria dar e foi embora, mas encafifado. O 
que seria que a moça quis dizer com “deu-de-si”? Ficou com isso muito tempo 
na cabeça. 

Foi pesquisar no dicionário. Não encontrou o registro da palavra em nenhum 
dos cinco dicionários consultados. Aí lhe ocorreu: Pelotas é uma cidade com 
uma colonização portuguesa muito forte. Vou procurar num dicionário 
português! 

Consultou o “Novo Diccionário da Língua Portuguesa — Candido de Figueiredo 
(1913)”, e lá estava: 

dar de si: soffrer abalo ou deslocação: aquella parede deu de si 

Para sua surpresa, era uma palavra portuguesa, com mais de cem anos de 
existência, usada no quotidiano de Pelotas, e que não fora registrada pelos 
dicionaristas brasileiros. Esquisito! 

Porém, o dicionário não resolveu o seu problema. A calcinha não sofreu abalo 
ou deslocação. 

Continuou a refletir. Se o elástico “deu-de-si”, significa, deu de si próprio. Ora, 
quem dá de si próprio cede para alguém. Eureka! O elástico cedeu... 

Deu-se por convencido com a explicação quanto ao sentido da expressão. Mas 
continuou a sua desconfiança com os dicionaristas brasileiros... 
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Eu entrei em uma loja em Pelotas para ver uma televisão. Junto 
comigo entrou um sujeito que disse que queria ver uma frigidér. 

Eu pensei comigo: Será que esse sujeito não sabe que frigidér é marca? Contei 
pra uns amigos, e eles me disseram: Aqui em Pelotas tudo que é geladeira é 
frigidér. 

Fui obrigado a fazer, comigo mesmo, algumas reflexões sobre a importância do 
Marketing. 

O nome “Frigidaire” é de propriedade da General Motors desde 1919 e o produto 
vinha com a indicação "Product of General Motors." 

Passaram-se décadas, até que começasse a se comprar geladeira em Pelotas. E a 
marca era “Frigidaire”. Eu não sei se nessa época havia outros fabricantes de 
geladeira, mas o que se sabe é que não se comprava uma geladeira, mas sim 
uma “Frigidaire”. 

Os tempos passaram e outros fabricantes surgiram. Aqui mesmo, no Rio Grande 
do Sul, Guilherme Holderegger e Rudolf Stutzer fundaram a Consul, em 1947. 

Mas os pelotenses continuaram chamando a geladeira de frigidér. Não é à toa 
que a indústria investe bilhões de dolares anuais em Marketing. 

Uma pelotense chegou no Rio de Janeiro (como gostam de ir pro 
Rio!); de manhã foi na padaria e pediu: 
- Me dá um cacete. 
O atendente ficou aturdido. Era a primeira vez que ele via alguém pedir pra 
tomar um pau. Falou: 
- O que é mesmo que a senhora deseja? 
E a mulher, já irritada, porque achava que tinha sido bem clara, retrucou: 
- Me dá um cacete! Será que eu tou falando grego? E apontou. 
Só aí o atendente entendeu o que é que ela estava querendo. E lhe deu o pão. 

Depois que ela saiu, o atendente foi falar com o patrão, porque ficou com medo 
que ele tivesse ouvido os gritos da mulher e achasse que ele foi descortês. 

O patrão o tranquilizou. Não se incomode...e aprenda. Esse pessoal de Pelotas 
só sabe falar a língua deles e acham que todo mundo é obrigado a saber. Já teve 
mulher aqui que me pediu “dentinho”; uma outra queria uma “cuca”. Há algum 
tempo atrás, uma me perguntou se eu tinha “sonhos”! E a gente tem que manter 
um ar de inteligente... 

Lá, eles chamam o filão de cacete. Eu até hoje não consegui descobrir por quê. 
Se o cacete é pra bater e o pão é pra comer, qual é a ligação? Só pode ser porque 
gostam das duas coisas... 
Nota final: Nenhuma das palavras usadas como “referência” está registrada nos dicionários 
brasileiros. 
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Pelotas no inverno 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1948. Pelotas no inverno nada ficava a dever a Londres. Se Pelotas já se 
sentia uma cidade européia, no inverno ficava mais européia ainda. 

A temperatura média era em torno de 8 graus, quando não fazia 6 e até 4 graus. 
Bater-queixo era a brincadeira preferida da garotada. 

Era uma época, além de fria, com muita chuva, dias a fio. Quando não estava 
chovendo a umidade relativa do ar chegava a 80 ou 90% e os dias eram 
cinzentos escuros. Nesses dias, uma famosa “garoa murrinhenta”, tipicamente 
londrina, castigava a cidade. Uma garoa fininha e fria, com céu escuro, 
ininterrupta. O guarda-chuva era um equipamento obrigatório! E cada um tinha 
que ter o seu. As galochas de borracha para proteger os sapatos eram 
indispensáveis. Não sei se ainda se usa. 

A umidade vertia pelas paredes, principalmente das peças da casa que ficavam 
com as portas e janelas abertas, como a copa e a cozinha. Era preciso secar as 
paredes com um pano pelo menos duas vezes por dia. 

Os armários precisavam ser secados internamente pelo menos uma vez por 
semana, por causa da formação de mofo. 

A lenha, que era guardada em uma edícula coberta, fora da casa, tinha que ser 
colocada em baixo do fogão a lenha, para secar, e poder ser usada no dia 
seguinte. A lenha absorve muita umidade. 

A alimentação. O frio pedia uma boa sopa todos os dias. Como a sopa não tinha 
a finalidade principal de alimentar, mas de “esquentar as tripas”, os caldos eram 
os preferidos. 

Com um pedaço de costela se tirava um caldo de carne, suficiente para fazer 
uma sopa de couve com milho verde. Essa sopa era repetida vários dias na 
semana. Essa era só para esquentar. A comida era outra coisa! 

Comia-se muito guisadinho (carne moída), porque era uma carne mais barata. 
Guisadinho com feijão com arroz; berinjela recheada com guisadinho; 
guisadinho com abóbora, panqueca com recheio de guisadinho; pastel com 
guisadinho; pastelão com guisadinho, enfim o aproveitamento era grande. 
Como eram tempos muito difíceis, a economia era uma necessidade. 

Na minha casa não se tinha o hábito de tomar chimarrão, por isso eu fico 
prejudicado para avaliar o quanto o chimarrão ajudava a combater o frio, por 
ser servido com água fervente. 

O banho. O frio era tão grande que a criançada brigava com as mães para só 
tomar banho aos sábados. Pudera! Não havia chuveiro-elétrico, era um 
aquecedor. A água do aquecedor era esquentada com jornal!  
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Era um cilindro (já contei em outro texto) fixado na parede do banheiro, sobre a 
banheira. A parte superior do cilindro era o reservatório de água. Na parte 
inferior se colocava jornal e se tocava fogo. 

A água quente disponível era só essa. Mas tinha um segredo para se tomar 
banho. A necessidade é a mãe das invenções. Molhava-se o corpo todo, fechava-
se a torneira, ensaboava-se todo o corpo, sem água, e depois do corpo bem 
ensaboado se abria a água só para tirar o sabão. Era a única forma de a água ser 
suficiente. 

Mas antes dessa operação havia um outro problema: o frio do banheiro para se 
tirar a roupa! Então se colocava um pouco de álcool em uma pequena bacia de 
alumínio e se tocava fogo. Havia uma pequena explosão ... e o ar ficava 
quentinho. 

A gente gostava de tomar banho à noitinha, porque depois não se saía mais para 
a rua. Vestia um pijama de flanela, meias grossas de lã, um roupão, e estava 
pronto para o jantar. Nessa época, no inverno, 9 horas da noite estava todo 
mundo deitado, até os pais. 

Não é por outra razão que todas as camas de casal tinham ao lado um criado-
mudo e, sobre ele, um rádio, chamado de “rádio-de-cabeceira”. O pai ficava 
escutando o rádio até 10 horas da noite e ia dormir. A televisão, que não era 
conhecida, não fazia nenhuma falta. 

Os pés. Não se conseguia dormir só com as meias de lã nos pés, por causa do 
frio. 

Mas as mulheres são criativas e logo descobriram um modo prático de 
esquentar os pés para dormir. 

Colocavam água quente em garrafas de vidro (um litro), bem tampadas. Vestiam 
a garrafa com uma capa feita de tricô e colocavam sob as cobertas, nos pés da 
cama. A gente encostava os pés nas garrafas e conseguia dormir. 

Me contaram que antes dessa época se aquecia tijolos no fogão, se embrulhava 
em uma toalha e se colocava sob as cobertas. 

Depois, o processo evoluiu. As mulheres desde há muito já usavam as “botijas”, 
aquelas bolsas de borracha com água quente, para as cólicas menstruais. Foi só 
substituir as garrafas pelas botijas, e a solução já estava dada. Todas as noites 
eram quatro, cinco botijas a serem abastecidas com água quente. 

As cobertas. Cobertor de lã não adiantava. Ainda não tinham descoberto os 
cobertores de lã do Uruguay e os nossos eram “ralinhos”. 

Como quase todas as casas tinham quintal, criava-se galinhas. 

Ia-se comendo galinha o ano todo e guardando as penas. As penas eram lavadas 
e secadas, quando tinha sol. Eram guardadas até que houvesse um bom volume. 
Então eram transformadas em travesseiros e acolchoados. 
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Esses acolchoados eram a salvação da pátria. Para o inverno de Pelotas não 
havia nada melhor do que um bom acolchoado de penas de galinha. Não 
precisava de cobertor. O acolchoado aquecia até a alma!  

Mais tarde, quando surgiram as “estufas”, que eram aquecedores de ambiente 
com resistência elétrica, tudo se modificou. Os quartos ficavam quentinhos à 
noite, já não se precisava de tanta coberta. Mas exigia um cuidado especial 
porque a estufa secava muito o ar. Era preciso, então, colocar em cada quarto 
uma bacia com água, para fazer a umidificação. 

O ceroulão. Não havia a possibilidade de passar o inverno sem que se usasse o 
ceroulão todos os dias. O ceroulão é uma roupa íntima masculina, de inverno. 

Eu não sei se foi a Hering quem inventou. Trata-se de uma peça de malha de 
algodão, colada ao corpo, que cobre da cintura aos tornozelos. Os homens 
costumavam usar o ceroulão com a cueca por baixo, por motivos óbvios. 

Por associação de idéias, criaram também uma camiseta de mangas compridas e 
gola careca, também de malha de algodão. Com isso, os homens ficavam 
aquecidos, com uma proteção para todo o corpo, por baixo das roupas comuns. 
Para as mulheres, só havia a camiseta. 

A gurizada usava o ceroulão de dia e de noite, para dormir, por baixo do pijama 
de flanela. 

O tricô. Em Pelotas, grande parte das mulheres passava o inverno todo fazendo 
tricô...para o próximo inverno. No verão não dá para mexer com lã... 

Duas agulhas grossas de madeira e alguns novelos de lã grossa, de várias cores, 
eram suficientes. 

Faziam pulôveres, para os homens, mulheres e crianças. Como o pulôver 
demorava muito tempo para fazer, em um ano era para os homens, no outro, 
para as mulheres e crianças. Dessa forma, de dois em dois anos a gente tinha 
um pulôver novo. O pulôver era um complemento indispensável para o inverno, 
sendo usado todos os dias. 

Faziam gorros de lã para as mulheres, de uma cor só ou com cores combinadas. 
Quando saíam à rua, no inverno, as mulheres usavam esses gorros. Os homens 
não usavam gorro. 

Faziam cachecol de lã. Os cachecóis eram compridos, cerca de uns dois metros 
de comprimento. Eram enrolados no pescoço, às vezes davam duas voltas, e caía 
uma ponta nas costas e a outra na frente. Tanto homens quanto mulheres 
usavam o cachecol. 

Faziam luvas de lã, para serem usadas pelas mulheres. Os homens se recusavam 
a usar as luvas de lã. Porém havia as luvas de couro, que eram usadas 
principalmente pelos homens. Luvas forradas com uma lãzinha e, até, com pêlo 
de coelho. Estas eram muito caras e só uns poucos tinham. As meninas usavam 
as luvas de lã, mas os meninos se recusavam. Diziam que era coisa de mulher. 
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Faziam meias de lã. As meias faziam grande sucesso e tinham um uso enorme e 
variado. Para usar de dia, só as mulheres o faziam. Mas para usar à noite, para 
dormir, homens, mulheres e crianças as usavam. Uma mulher não saía para a 
rua, no inverno, se não estivesse com meias de lã. 

As mulheres faziam, ainda, sapatinhos de criança e touquinhas, de lã, para fazer 
doação para as creches. 

As frestas. As casas eram antigas, as portas e janelas todas tinham frestas, por 
onde entrava muito frio. Então se faziam sacos de areia, de tecido grosso, com 
uns quatro centímetros de diâmetro e o comprimento da janela ou da porta, e se 
enchia com areia fina. 

Em todas as janelas e portas que davam para a rua, ou para áreas internas, eram 
colocadas essas “cobras”, como eram chamadas, nas frestas inferiores, de forma 
a evitar a passagem do ar frio. 

O sobretudo, também era chamado de “casacão”. Todo mundo tinha que ter um 
casacão, até os mais pobres. Não havia possibilidade de se sair à rua sem que 
estivesse vestido com um casacão. Por baixo do casacão se usava tudo o que 
estivesse disponível para combater o frio. 

Um casacão, um pulôver por baixo (e até dois, às vezes), um cachecol, um 
ceroulão, meias de lã nos pés e luvas, eram o uniforme diário do pelotense no 
inverno. Uma curiosidade: O pulôver atravessava o inverno inteiro sem lavar... 

A gabardine era muito elegante e considerada um luxo, acessível para poucos. 
Substituía, com vantagem, o casacão. Confeccionada com um tecido 
impermeabilizado, era o ideal para os dias chuvosos. Mas só para quem podia 
pagar. 

Havia gabardine para os homens e para as mulheres. Para os homens chegaram 
ao requinte de fazer um chapéu de gabardine. 

Nessa época, quem vivesse em Pelotas ao chegar a Londres, no inverno, se 
sentiria em casa. 
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A Força da Educação 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1959. Pelotas, por tradição, sempre manteve um alto nível na Educação. É 
uma característica marcante da cidade desde há muito tempo. Talvez uns 
oitenta anos, ou mais.  

É oportuno lembrar que todo o RGSul sempre levou muito a sério a Educação.  

Eu lembro que já no início da década de ’50 o Colégio Júlio de Castilhos, em 
Porto Alegre, se orgulhava de seguir os padrões do Colégio D.Pedro II, no Rio de 
Janeiro, o melhor do Brasil, estourado, na frente de qualquer outro. Eu tive a 
sorte de estudar dois anos no Julinho, nessa época. E pude constatar a 
mentalidade avançada, a visão moderna de ensino. 

É interessante ressaltar um aspecto que era uma constante na Educação em 
Pelotas. Os colégios Gonzaga e Pelotense, além de mostrarem um padrão muito 
elevado de ensino, tinham um diferencial muito grande com relação aos outros 
colégios do Estado: formavam também “caráter”. Era uma concepção de 
Educação. 

O Gonzaga foi o primeiro a se instalar em Pelotas, em 1895. Foi fundado por um 
padre jesuíta, passou pelos padres maristas e, finalmente, pelos padres 
lassalistas. Todos educadores por excelência.  

Um dos seus objetivos era, além da educação, a difusão da cultura católica entre 
os jovens. Era somente masculino. 

Segundo a Wikipedia, os Lassalistas “Não formam uma ordem religiosa tradicional 
e se encontram dentro da Igreja Católica no espaço da vida consagrada. Este instituto 
foi aprovado pela Santa Sé como uma congregação religiosa. É a única associação 
religiosa que obteve sua permissão por intermédio de uma Bula Papal, pelo motivo de 
ser uma congregação muito diferente das demais existentes e seu fim é a educação da 
infância à juventude”. 

Em 1902, O Gonzaga foi equiparado ao Colégio D. Pedro II, do Rio de Janeiro, o 
modelo para as escolas no Brasil, chamando-se Ginásio São Luiz Gonzaga. 

As famílis ricas de Pelotas, todas extremamente católicas, matriculavam os seus 
filhos no Gonzaga, ainda que pago por ser particular. 

O Pelotense surgiu como uma resposta da sociedade leiga de Pelotas, em 
contraposição ao ensino católico. Foi uma iniciativa da Maçonaria, em 1902, 
representando uma alternativa de ensino laico aos jovens, no primário e no 
secundário. 

Instalado inicialmente na antiga residência do Sr.Miguel Barcellos, transferiu-se 
para o prédio da rua Feliz da Cunha esquina com Tiradentes, em 1903, 
residência da família Ribas, onde ficou até 1961, e onde eu estudei. 
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Na verdade, a Maçonaria apenas tomou a iniciativa da fundação, passando logo 
o colégio, em 1914, para a Prefeitura, desfazendo assim qualquer ligação de 
caráter filosófico.  

Era o único colégio misto em Pelotas  -  meninos e meninas  -   que oferecia os 
cursos Ginásio e Científico (ou Clássico), até a minha época. Também era a 
única opção de fazer-se o curso ginasial sem ter que estudar o catecismo. 

A classe média esclarecida de Pelotas, mesmo os católicos, matriculava seus 
filhos e filhas no Pelotense, por ser gratuito.  

Essa origem na Maçonaria foi um estigma que o Pelotense teve que carregar por 
muitos anos. 

Os colégios Gonzaga e Pelotense se equivaliam em nível de ensino, sendo ambos 
de altíssimo nível. 

Essa contraposição entre catolicismo e laicismo era tão forte em Pelotas que 
contaminava as famílias. Como as crianças entravam no curso de Admissão ao 
Ginásio (era assim que se chamava) por volta dos dez anos, não tinham vontade 
própria. Eram os pais que decidiam. 

Em 1950, quando o meu pai resolveu me matricular no Pelotense, o estigma 
contra o Pelotense ainda era muito forte. A nossa família toda, católica, caiu de 
pau em cima dele. 

Em 1910, portanto 15 anos depois da fundação do Gonzaga, foi fundado o 
Colégio São José, a alternativa feminina ao Colégio Gonzaga. 

Foi fundado pelas religiosas da Congregação das Irmãs de São José de 
Chambéry, como um colégio particular e católico, nas modalidades de internato, 
semi-internato e externato. 

Todas as meninas ricas de Pelotas estudavam no São José. 

Havia outras escolas femininas em Pelotas, como o Santa Margarida e o Assis 
Brasil, mas o nível do São José era considerado superior.  

As preocupações de Pelotas com a Educação se revelavam desde o curso 
primário. O Colégio São Francisco, misto, já era o melhor colégio primário de 
Pelotas em 1947.  

Todos os meninos e meninas ricas de Pelotas estavam matriculados no São 
Francisco. 

Quase todos os alunos e alunas faziam a 1ª Comunhão, um acontecimento 
marcante na vida dos alunos e da família, no São Francisco, estimulados pelas 
freiras. 

As freiras do São Francisco já demonstravam uma concepção moderna de 
Educação ao manterem um colégio misto, sem discriminação, na década de ’40. 

Quem saía do São Francisco não tinha a menor dificuldade de prosseguir seus 
estudos no Pelotense ou no Gonzaga; ou no São José e Santa Margarida. 
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A Escola Técnica. É um atestado eloqüente da prioridade dada à Educação em 
Pelotas. 

Já em 1917 é criada a “Escola de Artes e Officios”, por iniciativa da Bibliotheca 
Pública Pelotense. Em 1930 o município assume a Escola de Artes e Officios e 
institui a “Escola Technico Proffisional”.  

Vejam que em 1930 Pelotas já se preocupava com a formação técnica de 
profissionais em madeira, metal, artes construtivas e decorativas, trabalho em 
couro e eletro-química. Nessa época Pelotas praticamente não tinha indústrias, 
mas os visionários já olhavam para o futuro.  

Em 1940 o prédio foi demolido para a construção da Escola Técnica de Pelotas, 
oficializada em 1942, através de Decreto do Presidente Getúlio Vargas. 

Dizem os registros da época que “foi criada a Escola Técnica de Pelotas, única 
instituição do gênero no estado do Rio Grande do Sul. O engenheiro pelotense Luís 
Simões Lopes foi o responsável pela vinda da Escola para o município, sendo que além 
da intercessão pessoal junto ao Ministério da Educação e ao Presidente da República 
para a criação da Escola, acompanhou toda a obra de construção do prédio, que foi 
inaugurado em 11 de outubro de 1943, com a presença do Presidente Getúlio Vargas. 
Luís Simões Lopes presidiu a sessão de abertura das aulas em 20 de fevereiro de 
1945”. 

Faculdades eram poucas. Agronomia, Direito. O que obrigava os alunos de 
Pelotas a fazerem faculdade em Porto Alegre. Alguns poucos faziam Medicina 
em Buenos Aires.  

O RGSul todo levou muito tempo para descobrir que em Pelotas também se 
levava muito a sério a Educação, em especial a Universidade. Com isso a vinda 
de estudantes de outras cidades é bem mais recente. 

Dando um salto na história, vê-se Pelotas hoje, simplesmente com duas 
Universidades, a Federal e a Católica, de altíssimo nível. 

Eu pergunto: Quantas cidades no Brasil, cidades do interior, possuem duas 
Universidades? 

É preciso que se dê valor! Isso é a resultante natural da mentalidade dos 
empreendedores de Pelotas. 

Mas essa mentalidade foi herdada. Foi a herança que eles receberam da Pelotas 
antiga, da Pelotas tradicional, passada de família para família. 

Na Pelotas tradicional sempre houve um respeito muito grande à família. As 
famílias têm por tradição transmitirem para as próximas gerações os seus 
princípios maiores, as suas concepções. E é dessa matéria prima que são 
formados os empreendedores. 

Com duas Universidades, Pelotas atrai para si estudantes de todo o Brasil, e até 
do Exterior. Que enriquecem a vida da cidade, com suas culturas variadas, com 
seus costumes, mas que não chegam a influir no modo de vida dos pelotenses. 
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O mais comum é que esses estudantes acabem aderindo ao modo de vida de 
Pelotas, à sua maneira de pensar e de agir. 

A força da Cultura em Pelotas é tão forte que acaba prevalecendo sobre 
quaisquer outros valores. 
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O isolacionismo 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2012. O isolacionismo salvou o linguajar peculiar de Pelotas. 

Mas por quê isolacionismo, se nunca se ouviu falar disso? 
Em princípio, o isolacionismo não é um privilégio de Pelotas. Quase todas as 
cidades do interior, em todo o Brasil, são passíveis desse fenômeno. 

No caso de Pelotas, o isolacionsimo é facilmente explicável. Se deve ao fato de 
que Pelotas não era uma cidade que oferecesse grandes atrações turísticas. Pelo 
contrário, não havia nada relevante em Pelotas que pudesse atrair pessoas de 
outras cidades do RGSul. Muito menos do resto do Brasil. 

Bem poucos vinham a Pelotas exclusivamente para ver os famosos casarões. Ou 
fazer compras. Ou veranear na água doce do Laranjal. O Laranjal agradece. 
Virou uma praia particular maravilhosa! E com isso, Pelotas ficou praticamente 
isolada do resto do RGSul e do Brasil, levando uma vida voltada para si mesma. 

Forçoso é reconhecer que Pelotas sempre foi uma cidade “rempli de soi-même” 
(cheia de si). Orgulho da sua riqueza do passado, dos seus casarões, dos 
grandes nomes de família, da sua cultura. Enfim, Pelotas é Pelotas! E Pelotas 
se basta! 

Pelotas se orgulhava de ser a cidade mais culta do RGSul e de ter o teatro mais 
antigo do RGSul, um dos mais antigos do Brasil, fundado em 1834. 
Vejam que no início do século XIX Pelotas já tinha uma população culta que 
exigia um teatro. 

No passado, a sofisticação era tanta que era comum o uso de expressões 
francesas no dia-a-dia, como “restaurant” (o meu pai não dizia restaurante; 
dizia restôran), “mise-en-scène”, “avant-première”, “demodèe”, “chauffeur”, 
“biscuit”, “derrière”, “aplomb”, “peignoir”, “robe de chambre” (Eu tenho uma 
relação de mais ou menos 150 palavras francesas de uso comum em Pelotas). 

Pelotas achava que não havia nenhuma cidade no RGSul que se equiparasse a 
ela, portanto, não havia porque manter maiores relacionamentos com os 
inferiores. 

O único contato mais intenso dos pelotenses era com o Rio de Janeiro. Esse 
sim, valia a pena! Para os pelotenses, no Brasil só existia o Rio de Janeiro. 
Mas, ao contrário do que se possa imaginar, esse isolacionismo de Pelotas se 
tornou altamente relevante, diferentemente de outras cidades, porque 
provocou conseqüências profundas, marcantes, que tornaram Pelotas uma 
cidade única, com um linguajar próprio, que não se confunde com o linguajar 
de nenhuma outra cidade no Brasil, salvo melhor juízo e uma melhor pesquisa. 
Pelotas, sem se aperceber, transformou o isolacionismo em virtude. 

O vocabulário 
O isolacionismo foi um fator determinante para a preservação incólume do 
linguajar peculiar de Pelotas. 
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Ainda que os pelotenses não se dessem conta, Pelotas falava (creio que ainda 
fala) um idioma não-oficial, sem registro em nenhum dicionário brasileiro. 
Quando o pelotense estabelece um diálogo, como: 
Diálogo: - “Meu amigo, obrigado por tudo o que você fez. Resposta: 
Merece!” 

Nota: A palavra “merece” é repetida em Pelotas dezenas de vezes por dia, ainda hoje; é a 
palavra de despedida de todos os empregados do comércio. 

Ou quando diz “Se a gente não chegar cedo nas arquibancadas, periga 
não encontrar mais lugar” 

Não se dá conta de que as palavras “merece” e “periga” não têm registro em 
nenhum dicionário brasileiro. 

Da mesma forma quando usa as seguintes palavras 
- invaretado= nervoso, irritado 
- pirica= sujeito que vive explorando os outros 
- ligada= com muita sorte 
- baratilho= liquidação 
- se tapar= cobrir-se com coberta 
- cacetinho= pão francês 
- balaqueiro= que canta vantagens 
- dar de si= ceder, afrouxar 
- tercelim= trancinha de algodão, passamanaria 
- churrio=desarranjo intestinal 
- recheada= sanduíche 
- nata batida= creme chantilly 
- meia-hora= meio-dia e meio ou meia noite e meia 
- rafuagem= grupo de pessoas de baixo nível, bagunceiras 

deixa de saber que nenhuma dessas palavras têm registro nos dicionários 
brasileiros. 

Vejam que eu não me refiro à linguagem escrita, mais culta, mas à linguagem 
oral, a que mais se utiliza. 

Por curiosidade, eu passei mais de um ano colecionando essas palavras faladas 
no dia-a-dia de Pelotas e que não têm registro em nenhum dos quatro 
melhores dicionários brasileiros consultados (Dicionário da Academia 
Brasileira de Letras, Caldas Aulete, Aurélio e Michaelis). 

Resultado: Hoje eu tenho uma coleção de 180 palavras faladas no quotidiano 
de Pelotas e que não têm registro em nenhum desses dicionários. 
Se surpreendam: Dessas, apenas 12 surgiram em Pelotas nos últimos 50 anos. 
Todas as demais têm mais de 50 anos...e algumas mais de cem. 

São palavras muito anteriores à instalação das Universidades em Pelotas, 
portanto, à vinda de estudantes de fora. 

Eu desconfio, até, que algumas dessas palavras como as abaixo já caíram em 
desuso, o que reafirma a necessidade de ficarem registradas. 
- fresteiro=o que olha pelas frestas 
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Nota: em Pelotas, nas décadas de ’40 e ’50, era comum no alto-verão as casas deixarem frestas 
nas janelas da frente para ventilar. Os fresteiros aproveitavam para olhar para dentro dos quartos 
à noite. Eram poucos e conhecidos, e apontados na rua. 
(Se eu pego um fresteiro olhando pra dentro da minha casa à noite eu dou uma marretada na 
testa dele. Vai ter uma bela dor-de-cabeça!) 

- coquear=carregar sacos na cabeça 
Nota: Até a década de ’60 o descarregamento de um navio (estiva) em Pelotas era manual. É 
dessa época o jargão local 'coquear saco'. Os produtos eram importados em sacarias e não 
restava outra alternativa aos estivadores a não ser carregar os sacos na cabeça. (Ora, vá se 
danar! Vai coquear saco na estiva!) 

- paninho (ou faxineiro)= absorvente íntimo de pano 
Nota minha: Antigamente não havia “modess”. Os protetores (absorventes) eram 
confeccionados em casa, no formato do modess, compostos por várias camadas de tecido, 
envoltos por tecido atoalhado. Eram lavados em casa e reutilizados. 
(Meus paninhos eu não gosto de dar para a empregada; eu mesmo lavo) 

- pauzinho= guarda de trânsito 
Nota: em Pelotas, os guardas de trânsito ficavam nas esquinas principais do Centro, sobre uma 
banqueta de madeira, com um cassetete na mão (pauzinho), apontando o sentido do tráfego 
(Quando eu vejo esses pauzinhos nos cruzamentos do Centro eu fico pensando...Quantas 
horas por dia esses caras ficam em pé, em cima de um tamborete, virando de um lado pro 
outro a cada dois minutos?) 

- galocha= carro grande e velho 
Nota: No final da década de ‘50 (1958) a Ford tinha um modelo enorme, conversível, 
considerado já superado: 1958_Ford_Fairlane_Convertible_RWZ199. 
(O Márcio gosta de desfilar em roda da praça, aos domingos, com aquela galocha (ou 
banheira) velha, só pra se exibir!) 

-tranchan=em ordem 
(Arregacei as mangas e resolvi botar a casa em ordem. Joguei fora um monte de 
badulaqueiras. Dei outras. Fiz uma faxina geral. Deixei a casa tranchan!) 

Com medo que essas palavras desaparecessem no tempo por falta de registro, 
e, principalmente, por falta de quem as transmitisse, com muito prazer eu fiz 
doação do arquivo à Academia Pelotense de Letras, na pessoa da sua 
Presidente, dra.Zênia De León. 

Agora eu estou tranqüilo, porque estão registradas em uma instituição muito 
séria e estarão sempre disponíveis a qualquer pesquisador que queira explorar 
o assunto no futuro. Não correm mais o risco de desaparecerem na poeira do 
tempo... até por desuso. 

Pela sua singularidade, eu considero essas palavras um verdadeiro patrimônio 
cultural de Pelotas, dignas de registro em um documento oficial. 
Para aumentar o aspecto curioso, eu fui pesquisar, e encontrei algumas dessas 
palavras em dicionários portugueses, ainda que não registradas nos 
dicionários brasileiros. Para mim está a indicar que foram trazidas pelos 
primeiros portugueses que chegaram em Pelotas. 

Ainda mais: Há palavras faladas em Pelotas, registradas nos dicionários 
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portugueses, que existem há mais de cem anos, e mesmo assim continuam sem 
registro nos dicionários brasileiros. O Novo Diccionário da Língua Portuguesa, 
de Candido de Figueiredo, é de 1913. As palavras pelotenses ali registradas são 
anteriores a 1913. Estranho, não? 

Eu estou inclinado a acreditar que o fato de essas palavras não terem registro 
nos nossos dicionários está a indicar que são faladas por um grupo tão 
pequeno de pessoas que os dicionaristas ainda não detectaram a sua 
existência... 

O isolacionismo de Pelotas, a ausência de gente de fora, foi fundamental para 
manter íntegro esse vocabulário desde o século XIX. 

Mas me assalta uma dúvida. Será que essas palavras sem registro não são 
faladas em outros municípios do RGSul? Ou em outras regiões do Brasil? 
Como não fazia parte da rotina de Pelotas receber pessoas de outras cidades, 
eu acredito que essas palavras não tenham vindo de outros lugares, mas que 
sejam originais da terra. Isso, porém, não descarta a possibilidade de que 
outras cidades ou regiões do Brasil de colonização portuguesa também as 
usem, simultaneamente. 

Por outro lado, se forem originais da terra, qual a origem primitiva dessas 
palavras? Foram formadas em Pelotas, mesmo? Como é que ocorre o processo 
de formação de uma palavra nova que passa a ser usada na linguagem 
coloquial por toda uma população? 

Esse fenômeno não pode passar desapercebido pela Universidade em Pelotas. 
Eu espero que a Universidade se debruce sobre o fenômeno, em algum 
momento, e possa nos dar uma resposta.	  
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O Café Aquário 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2012. O Café Aquário é um dos ícones de Pelotas, uma referência. 
Localizado na esquina das ruas XV com Sete de Setembro, ocupa um dos lugares 
mais nobres da cidade. 

Dizem alguns que a história do Aquário se confunde com a história de Pelotas. 
Eu acredito. É o lugar mais freqüentado da Cidade. 

Inaugurado junto com o Palácio do Comércio, prédio da Associação Comercial 
de Pelotas (ACP), o café Aquário data de 1943.  

 “... inicialmente tinha o nome de Café Nacional. Em seguida, passou a se 
chamar Café 35, quando foi comprado pela marca homônima. A partir de 1970, 
os irmãos portugueses Joaquim e Ramiro Rodrigues assumiram a 
administração do local que, então, recebeu o nome de Café Aquário. Anos 
depois, o título do estabelecimento sofreria mais uma mudança, desta vez 
pequena. Para o registro da marca, uma letra foi adicionada ao nome que, a 
partir daí, tornou-se Café Aquários”. (tanto@revistatanto.com) 

O café Aquário é parada obrigatória em Pelotas para várias gerações, e hoje é 
quem vende o maior número de cafés em xícara no Estado. Depois que 
fecharam o café Ryhan e o café da Bruxa, no centro de Porto Alegre, o Aquário é 
o único a manter o perfil tradicional. 

O local é tão valorizado que no Carnaval de rua de Pelotas, na minha época 
(1953/4), cadeiras eram colocadas nas calçadas da rua XV pelos lojistas, e 
alugadas, para ver o Carnaval. A calçada do Café Aquário era a mais cara, 
juntamente com a da Casa Americana, que ficava na esquina em frente. Era 
coisa para rico. 

Freqüentado quase que exclusivamente por homens. Seus freqüentadores o 
freqüentam todos os dias, fielmente. Todos os homens de Pelotas vão ao 
Aquário diariamente. Essa é uma das suas marcas. 

Raramente se via uma mulher no interior do Aquário. Elas não gostavam nem 
de passar na calçada, porque tem homem de mais. Um fato que chamava a 
atenção é que jogador de futebol também não freqüentava o Aquário. 

Por volta de 10,30/11 hs o café ficava lotado de homens, até mais ou menos 
12,30 hs. Mas o café tinha bastante movimento até às 22 horas (até hoje), 
quando fecha. 

Na sua arquitetura, ele tem um balcão interno em forma de voluta, o que 
permite ter dois balcões, um do lado direito e um do lado esquerdo da voluta. 
Entre os dois balcões fica uma ilha, onde estão localizadas a máquina de café, a 
pia, o escorredor e os armários para guardar copos e xicrinhas. 

O balcão tem uma altura suficiente para que o cafezinho seja tomado em pé, 
confortavelmente. Já é tradicional os homens encostarem no balcão, pedir um 
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cafezinho, e ficar conversando ali mesmo no balcão, sem a preocupação de estar 
ocupando um espaço. 

No meu tempo, o café era de coador. Um horror! Com uma particularidade. Em 
Pelotas ninguém ligava se o café era de coador. O café que se tomava em casa 
era chamado de “essência” e também era passado no coador. 

Era passado o pó do café num coador e o produto final era um extrato 
fortíssimo, que era guardado numa garrafa. Quando se ia servir um cafezinho, 
se colocava no fundo da xicrinha um pouco de essência e se completava com 
água fervendo. Eu fico imaginando o horror que os mineiros sentiriam... 

Um pouco afastadas do balcão, e ocupando todo o salão, há mesinhas pequenas, 
com quatro lugares, com tampo de granito e cadeiras austríacas com encosto em 
vime torcido. Ficam lotadas. Quem senta nas mesinhas não tem pressa para 
sair. Têm caras que fazem das mesinhas o seu escritório. 

As paredes externas do salão do Aquário são envidraçadas, com vidros de cima a 
baixo e mais ou menos 2 metros de largura cada um. Em cada lateral externa há 
dois desses vidros e uma coluna em mármore negro separando.  

Esses vidros foram colocados uns 25 cm recuados em relação ao nível da 
fachada, de forma que formam um ressalto, onde o pessoal também senta. Na 
fachada do Aquário há sempre homens sentados no ressalto quase que o dia 
todo. 

Essa fachada envidraçada revela totalmente todo o interior do café; expõe à 
vista de quem passa por fora todo o seu interior, o que acabou inspirando o 
nome “Aquário”. 

Numa das portas de entrada do Aquário, a que fica na esquina, há um recuo da 
porta de vai-e-vem, formando um átrio de entrada, coberto, com piso de 
granito. Tem o formato arredondado, para acompanhar o desenho da calçada da 
esquina, que também é arredondado. 

Nesse átrio também ficam homens conversando. 

As portas de entrada são de vidro, de vai-e-vem, com molduras de madeira, e 
apresentam em cada folha um puxador, em latão dourado, com mais ou menos 
40 cm. 

Por volta das 11,30/12 horas, todos os dias, os dois balcões estão ocupados, 
todas as mesas estão ocupadas, os ressaltos do vidro estão todos ocupados, as 
duas portas de entrada estão ocupadas; além da esquina e da calçada, onde 
ainda tem gente conversando. 

Pelas suas próprias características, por ser um café, é um local que atrai muitos 
aposentados e desocupados. Uns poucos contrabandistas, que trazem 
contrabando do Uruguai, também buscam o Aquário, mas seu interesse é a 
conquista de clientes, já que há uma concentração tão grande de homens. 

Eu calculo que umas 70/80 pessoas freqüentem o Aquário nesse horário, ao 
mesmo tempo. E isso todos os dias. 
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É claro que acabaria virando o ponto de encontro de todas as esquisitices de 
Pelotas. A começar pelo engraxate. 

O engraxate engraxava os sapatos somente de quem estava sentado no ressalto, 
ou em pé na calçada. Ele não entrava no café. Enquanto ele engraxava ele 
cantava, e batucava na caixa de graxa. Ele tirava som até do pano de lustrar. 
Tinha que ser samba de breque, que proporciona as paradinhas para as batidas 
na caixa e no som do pano. O problema é que o repertório era pequeno... 

Às vezes aparecia um outro engraxate. Não havia disputa, cada um fazia o seu 
serviço, mas o pessoal gostava de brincar com o fazedor de samba. 

É natural que nesse universo surgissem alguns tipos muito curiosos, com suas 
manias. 

Um, que eu me lembro, era muito misterioso. Ninguém sabia quem ele era, 
onde morava e o que fazia. Muito magro e alto, estava sempre de terno, sem 
gravata. Terno de cor muita escura, cinza bem escuro ou preto. Este era um 
freqüentador esporádico. 

Ele chegava no café e ficava parado na esquina, olhando para um lado, depois 
para o outro, por meia hora mais ou menos. Entrava no café, tomava um 
cafezinho, e saía; não falava com ninguém. Voltava para a esquina.  

Saía da esquina e ia para a porta. Em algum momento ele se decidia a falar com 
alguém, mas a pessoa tinha que estar sozinha, na porta do café ou na calçada; se 
estivesse acompanhada por alguém ele não chegava.  

Quando ele se aproximava, ele falava como se estivesse contando um segredo; 
quase no ouvido e bem baixinho.  

À boca pequena, se dizia que ele era esquizofrênico. Eu tinha medo dele, porque 
eu ouvia algumas histórias. 

Eu sei que ele morava pros lados da Gonçalves Chaves, pros lados do Porto, 
porque às vezes eu via ele cruzando por ali quando eu saía de casa. No bar do 
Cometa, que ficava na esquina da minha casa, conheciam ele de vista e me 
diziam que se eu o visse à noite, e ele estivesse com os ombros curvados para a 
frente, ele estava atacado e eu deveria voltar. Eu ficava com um bruta medo 
porque ele morava pros meus lados. 

Mas havia outros tipos de mania no Aquário, menos chocantes. Havia o que 
gostava do jogo de palitinho. Ele chegava no café, pedia um café, e começava a 
olhar na roda, fazendo mentalmente a seleção daqueles já conhecidos.  

Escolhidos os parceiros, geralmente mais três ou quatro, era só fazer um sinal e 
estava formada a roda, ali mesmo no balcão. Esse joguinho despretensioso 
ocupava um pedaço do balcão por quase uma hora. E o mais interessante é que 
o café não reclamava.Quando ele não estava no balcão ele ia para o átrio, na 
entrada, e o joguinho já começava a correr ali mesmo. 

Havia o que conhecia as barbadas do turfe. Esse não ia ao café todos os dias; só 
ia próximo das corridas. Ele tinha sempre uma barbada para fornecer. Parece 



118	  
	  

que esse tipo de gente tem uma necessidade íntima de ser possuidor de um 
segredo e contar para alguém...e de ser importante. 

Mas como Pelotas não é uma cidade chegada ao turfe, não havia muitos 
aficcionados. E com isso ele tinha poucos interlocutores. Mesmo assim, ele 
estava sempre disponível, com o programa da próxima corrida na mão. Todos o 
conheciam. 

Havia o corretor do jogo do bicho. Todos o conheciam. Ele passava mais de duas 
horas no café. Bebia dois, três cafezinhos por dia. Estava sempre circulando. 
Circulava no salão; circulava na porta; circulava na calçada. Na cabeça dele, ele 
precisava ser visto. A visão dele podia despertar nos apostadores o desejo de 
fazer um joguinho. 

Mas os tipos curiosos não se resumiam nestes. Havia diversos personagens 
cujas características eram conhecidas pelos freqüentadores do Aquário e dos 
quais (de alguns) procuravam se afastar...quando dava. Havia o cascateiro, o 
pirica, o que sempre tinha uma piada nova, o que ria mais do que falava, o que 
ficava lendo o jornal a manhã inteira numa mesinha, o que contava os casos 
puxando as mangas da camisa do outro, o que só fumava palheiro e picava o 
fumo na palma da mão, o que só usava suspensórios e não usava cinto, porque 
era muito gordo, e por aí vai... 

Enfim, o café Aquário era uma síntese da humanidade, reunida num único local. 
Um prato cheio, um laboratório vivo para os cientistas sociais. 

E uma passagem obrigatória para nós... 
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O racismo 
(Este texto é uma homenagem à Profª. Beatriz Loner) 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. Não há como falar de Pelotas sem fazer referência ao racismo. 

Os negros estão em Pelotas desde os anos 1700. Na verdade, desde a fundação 
portuguesa, porque já vieram com os primeiros portugueses, como escravos. E 
como escravos viveram aqui por mais de um século. 

Não se pode dizer que, nessa época, Pelotas fosse uma cidade “racista”. Não 
havia por que haver racismo. Os brancos eram os brancos. Os negros, escravos, 
ora. 

Não obstante, Pelotas revela um grande paradoxo. Concedeu a abolição aos 
escravos quatro antes da Abolição da Escravatura no Brasil. Esse dado vai 
conflitar, posteriormente, com o racismo que imperou em Pelotas por mais de 
oitenta anos. 

Eu só posso falar até 1960, enquanto vivi em Pelotas. Pelotas era extremamente 
racista. Embora os pelotenses o negassem veementemente, a sua postura os 
traía. A população branca criou expressões que revelavam essa postura. 

Um dos meus tios morava em um palacete maravilhoso, com porão habitável. 
No porão morava um casal de caseiros, mulatos, com um filho de uns 23 anos, 
mais escuro. Um rapaz alto, magro, elegante, sempre bem vestido. Andava 
quase sempre de terno e gravata. Poucas vezes eu o vi em traje esporte. A mãe 
engomava as suas camisas brancas e os colarinhos. Pois bem, esse tipo de negro 
em Pelotas era chamado de “negro bodoso”, ou seja, “negro metido a besta”. 

Se um branco fizesse uma grande estupidez, dizia-se que ele fez “uma negrice”. 

Se um preto fizesse a mesma estupidez, diziam que “negro quando não suja na 
entrada, suja na saída”. 

Se um negro se mostrava muito educado, atencioso, gentil, se dizia que era “um 
negro de alma branca”. 

Certas expressões traíam o racismo: os negros eram apelidados de “tição”; 
“preto retinto”, era um negro muito escuro; “nêga mina”, era uma negra muito 
escura; os lábios grossos eram chamados de “beiços”; o cabelo era “carapinha”, 
também chamado de “mola de isqueiro”. Os negros eram também chamados de 
“chão de oficina”. 

Se alguém gritasse para um grupo de rapazes ”Ei, vocês aí!”, a resposta vinha 
imediata: “Vocês é uma carroça cheia de negros!”. 

Se um negro vestisse um terno de linho branco se dizia que “caiu a mosca no 
leite”. 

Os jogadores do G.E.Brasil eram chamados de “os negrinhos da baixada”. 

Se dizia que os negros têm o calcanhar branco porque Jesus Cristo quando foi 
batizá-los mergulhou-os no rio e segurou pelo calcanhar. 
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Conta uma lenda que em uma procissão em Pelotas o padre mandou que 
colocassem a imagem do São Benedito, que era negro, no final da procissão, a 
última imagem. Em resposta, o manto caiu dos ombros de São Benedito e não 
houve quem conseguisse colocá-lo de volta... 

Os charqueadores muito ricos se orgulhavam de disporem de um motorista 
particular negro, de uniforme, quepe e luvas brancas. 

Os pelotenses, sempre bem educados, encontraram uma maneira civilizada de 
preservar o racismo. Os negros eram tratados com educação, mas 
distanciamento. Polidez, com frieza. Cerimônia. 

Os negros eram aceitos normalmente pelos brancos ... quando se tratava de 
contratar mão-de-obra. Muitos negros eram pintores de parede. Outros, 
mecânicos. Muitos trabalhavam para a Prefeitura, na limpeza das ruas. Mas eu 
nunca vi um negro marceneiro... 

As empregadas domésticas eram quase todas negras, e que belas cozinheiras... 
Vinicius de Moraes já dizia que a primeira mulher na vida de um homem é uma 
negra. 

Eu era menino, fui criado vendo tudo isso, e achava normal.  

Cresci, e a minha compreensão das coisas foi mudando. Passei a respeitar os 
negros e até a reverenciar. Apesar de todas as vicissitudes por que passaram, os 
negros de Pelotas não abaixaram a cabeça, não se humilharam, e também não se 
revoltaram. 

Adotaram uma filosofia de “coexistência pacífica”. Compreenderam sabiamente 
que podiam construir uma sociedade igual a dos brancos, em paralelo. 

Já nos primeiros anos do século XX criaram os seus clubes sociais e 
desfrutavam de um convívio social igual ao dos brancos, talvez até melhor, 
porque sem os preconceitos sociais, tão comuns entre os brancos. Entre os 
pretos não havia distinção de poder aquisitivo. 

Se os brancos tinham o Diamantinos e o Brilhantes, os negros tinham o Depois 
da Chuva, o Chove e o Fica. 

O Clube Carnavalesco Depois da Chuva, foi fundado em 1916, o Chove Não 
Molha, em 1919, e o Fica Aí Pra Ir Dizendo, em 1921. 

Outro indício da forte organização da etnia na cidade é a existência do jornal 
“Alvorada”, jornal negro, criado em 1907. 

“A constituição desses espaços propicia para parte da população negra 
pelotense, a participação em atividades de lazer, recreação e sociabilidade aos 
moldes das sociedades aristocráticas brancas da época, nas quais não era 
permitida a participação de negros. Os clubes carnavalescos desempenharam 
importante papel como aglutinadores de famílias negras da cidade”.( O carnaval e 
os Clubes Carnavalescos Negros em Pelotas  -  Santos, M.; Gill, L.; Paula, D.; Tavares; Marcello; 
Oliveira; Meggiato; Loner, B.) 
E aí chega o Carnaval! 
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Era o momento de glória dos negros de Pelotas. Eles conseguiram dar a Pelotas 
a fama de o 3º melhor Carnaval do Brasil. 

Como dizia Vinicius de Moraes 
“Se o samba é branco na poesia 
Ele é negro demais no coração” 

O Carnaval era feito pelos negros. O resto do Carnaval eles deixavam para os 
brancos se divertirem.  

Mas quando as escolas de samba, só de negros, entravam na Rua XV, à noite, 
puxando o samba, e com todos os seus instrumentos de percussão batidos com o 
coração, a multidão de brancos nas calçadas subia nas cadeiras e pulava junto.  

Nessa hora não havia racismo; só respeito pela excelência...  

Aqueles negros deixavam de ser pedreiros, pintores, eletricistas. Agora eles 
eram “passistas”, o degrau maior da fama. 

E voltavam para casa com a alma lavada... 

Os negros eram o corpo e a alma do Carnaval de Pelotas. 
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Os Mendigos de Pelotas 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1959. Pelotas não tinha mendigos. Não se via ninguém pedindo esmola nas 
ruas. Não se via um miserável, sequer, pedindo um prato de comida. 

Mas antes eu quero deixar claro que nessa crônica eu não vou enfocar aqueles 
chamados de “mendigos de rua”, mas que usam a rua apenas como dormitório. 
Não significa que sejam pedintes. A estes não adianta querer ajudar, porque eles 
se recusam a deixar as ruas. Não adianta oferecer um albergue. Eles não querem 
sair das ruas.  

De qualquer forma, também não existiam mendigos de rua em Pelotas nas 
décadas de ’40, ’50 e ’60. Eles apareceram somente depois de 1970, mas não me 
perguntem por quê; eu já estava fora de Pelotas! 

Aliás, eu devo dizer que só posso falar por Pelotas até 1960. Depois disso eu fui 
embora. Tenho voltado a Pelotas muitas vezes, mas eu vou direto para o 
Laranjal e lá eu fico todo o tempo. Uma praia maravilhosa! 

O meu enfoque será somente o daqueles que pedem esmola nas ruas. 

Em Pelotas, todos os necessitados sempre encontraram um tipo qualquer de 
assistência social na cidade. Pessoalmente, e olhando com olhos de hoje, eu não 
creio que houvesse qualquer empenho específico da Prefeitura para esconder da 
vista os necessitados de Pelotas.  

Acredito muito mais em uma cidade, e toda a sua comunidade, consciente dos 
seus deveres sociais, movida por uma fé cristã muito grande, desenvolvendo um 
trabalho conjugado de auxílio a terceiros desamparados. 

As ações comunitárias eram parte natural da vida da sociedade.  

Em Pelotas, o mendigo de chapéu na mão, clássico, não existia. Também nunca 
vi um miserável maltrapilho, doente, se arrastando pelas calçadas. 

No centro da cidade, na calçada do Café Aquario, eu nunca vi passar nenhum 
mendigo. Nunca vi ninguém pedindo dinheiro na porta do Aquario. O que se via 
era alguém muito pobre, com uma caixa de engraxate, engraxando sapatos na 
calçada. Ou um outro vendendo jornal, ou bilhete de loteria. Ou ainda um outro 
guardando os carros. Sempre alguma forma de ganhar algum dinheiro sem ter 
que pedir. Havia até um engraxate que de vez em quando aparecia no Centro. 
Ele usava muletas, pela falta de uma perna. Com dificuldade ele sentava na 
caixa e engraxava os sapatos, mas não pedia esmola. 

Porém, é preciso estabelecer uma clara distinção entre o pedinte e o “pirica”. O 
pirica pede. Geralmente cigarro. Mas não por necessidade e sim por sem-
vergonhice.  

O Café Aquário sempre foi um polo de atração para os piricas. Eram só uns dois 
ou três, mas eram bastante conhecidos. Havia piricas de dois tipos: o pirica de 
cigaro e o pirica de cafezinho.  
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O pirica de cigarro, se não conseguir “filar” de ninguém, ele disfarça, sai de 
perto, e fuma dos dele. 

O pirica de cafezinho chega no café, olha na volta, e se aproxima de alguma 
rodinha que esteja perto do balcão. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde 
alguém vai pedir uma rodada de cafezinho. É aí que ele aproveita pra tomar 
também, sem pagar. Mas se ninguém pedir um cafezinho ele também não pede.  

O pirica, no Aquário, fica olhando nas mesas que estão ocupadas. Se alguém se 
levantar, e deixar o jornal, o pirica é rápido como um raio para pegar o jornal. 
Mas comprar ele não compra! 

Ser pirica é um estado de espírito. É aquele que quer levar vantagem em tudo! E 
o pirica tem uma filosofia própria: aceitar sempre! Se lhe oferecem um copo 
d´água, ele aceita. Se lhe oferecem uma cadeira pra sentar, no café, ele aceita. 

O pirica tem um hábito que sempre me deixou curioso; eu nunca entendi. O 
pirica não se despede ... ele some. Quando você se dá conta ele já não está mais 
ali. Eu nunca consegui entender como é que ele consegue e , principalmente, 
qual a motivação. 

Na Praça Cel.Pedro Osório era comum encontrar-se vadios sentados nos bancos, 
absolutamente à toa na vida. Mas nunca vi nenhum dirigir-se a alguém que 
estivesse passando para pedir uma moeda. Aliás, na praça não havia nem 
vendedores, de qualquer coisa que fosse. O transeunte da praça nunca foi 
molestado por ninguém. A gente atravessava a praça, de ponta a ponta, sem 
sofrer qualquer tipo de abordagem. 

No Mercado Municipal se encontrava alguns miseráveis. Estes, se ofereciam 
para fazer pequenos “biscates”. Se ofereciam para carregar o balaio de compras. 
Se ofereciam para levar as compras em casa. Mas nunca pediram uma esmola. A 
mim parece que os miseráveis de Pelotas tinham vergonha de pedir. 

Na Mal.Floriano e Andrade Neves era comum encontrar-se alguns caras muito 
pobres vendendo pipoca com um carrinho, ou vendendo rapadurinha. No verão 
vendiam fatias de melancia ou de abacaxi. Nunca pedindo. 

Era também comum, nas ruas de Pelotas, a gente cruzar com aqueles que a 
gente chamava de “homem-cavalo”. ”. Tinham uma carrocinha pequena para 
carregar pequenos volumes, e eles se colocavam no lugar do cavalo, puxando a 
carrocinha. Esse tipo era muito comum. Mas sempre era considerado um 
trabalho, um meio de ganhar algum trocado. Nunca pedindo. 

Pros lados em que eu morava, perto da Igreja do Porto, era comum aqueles que 
faziam o serviço de “mandalete”. O mandalete era um “menino de recado”. 
Através dele você mandava recado para alguém. Ou usava o mandalete para 
devolver as garrafas vazias no bar. Alguns, já maiorzinhos, cortavam algum 
galho em uma árvore. Um mandalete jamais pediria uma esmola. Seria uma 
humilhação. 
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Os armazéns de Pelotas, todos, usavam mandalete. E os meninos pobres 
gostavam muito disso, porque além de ganharem um dinheirinho extra ainda 
andavam de bicicleta, de graça. 

Eu mesmo, com uns quatorze anos, servia de mandalete para um tio que tinha 
armazém em frente à Igreja do Porto, só pra andar de bicicleta, que eu não 
tinha. Anos depois eu morria de dar risada disso. Eu chegava na casa de colegas 
meus de escola, ricos, entregando as compras do armazém. 

Eu estou convencido que, antigamente, “pedir” era uma licenciosidade tomada 
exclusivamente pelos velhos, no geral. Mas os velhos de Pelotas, em especial, 
não viam dessa maneira. Eles tinham consciência que em Pelotas havia uma 
rede de amparo à velhice que dispensava qualquer necessidade de pedir. 

A quantidade de entidades de amparo à velhice e aos necessitados em Pelotas 
poderia servir de modelo para as cidades brasileiras. Há mais de trinta 
entidades assistenciais, que cobrem todas as eventuais necessidades, de 
qualquer idade. 

Em primeiro lugar e acima de qualquer outra, existe o ASILO DE MENDIGOS 
DE PELOTAS, uma entidade filantrópica de auxílio aos mendigos, com origem 
no ano de 1938. 

O Asilo atende exclusivamente idosos acima de 60 anos e costuma comemorar 
festas como o Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina e 
Carnaval. Uma forma de os idosos se sentirem vivos. 

Mas não só os idosos são objeto de cuidados e preocupações.  

Uma outra instituição notável é a FUNDAÇÃO PÃO DOS POBRES, regida pela 
Congregação Lassalista. A instituição vocacionou-se para o atendimento a 
crianças e adolescentes órfãos. Não se via em Pelotas uma única criança 
pedindo. 

Quando fundada, em 1895, seu objetivo era amparar as viúvas e os filhos das 
vítimas da Revolução Farroupilha. 

Muito ajudou nessa tarefa de tirar as crianças da rua o ABRIGO DE MENORES. 
Posteriormente denominado Instituto de Menores de Pelotas, foi inaugurado 
em 26 de março de 1944, numa casa adquirida no bairro Areal. No início eram 
apenas 18 meninos, que antes vagavam pelas ruas de Pelotas e que foram 
recolhidos pelo Abrigo, diga-se, pela sociedade pelotense. Daí para a frente 
desapareceram os meninos de rua. 

Ainda a destacar-se especialmente a ação da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE PELOTAS, a mais antiga instituição assistencial e hospitalar em 
funcionamento em Pelotas. Originalmente, destinava-se a prestar assistência 
especialmente aos indigentes, que os havia muitos nessa época. Desde o início 
da instituição também tornou-se o local preferido para “os expostos”, crianças 
abandonadas nas “rodas”. As rodas eram colocadas nos muros das Santas Casas 
de Misericórdia e de alguns conventos, com o objetivo de abrigar as crianças que 
eram abandonadas em diferentes lugares nas cidades e que muitas vezes 
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morriam de fome ou frio. Ao tocar a campainha, a roda girava, de forma que as 
crianças ficavam do outro lado do muro, aos cuidados das freiras que residiam 
nas Santas Casas de Misericórdia.  

Hoje, presta assistência médica e hospitalar gratuita a todos os necessitados de 
Pelotas, indistintamente. Sua fundação data de junho de 1847. 

A quantidade de entidades assistenciais (***) existentes em Pelotas, e a 
diversidade de objetivos, dá bem uma idéia do grau de conscientização e de 
comprometimento social da população:  

(***)	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  OSTOMIZADOS	  FAMILIARES	  E	  AMIGOS	  –	  ASSOFAM	  /	  	  ASSOCIAÇÃO	  DOS	  AMIGOS	  DO	  FRAGATA	  
/	  	  ASSOCIAÇÃO	  DOS	  PAIS	  E	  AMIGOS	  DOS	  EXCEPCIONAIS	  -‐	  APAE	  DE	  PELOTAS	  /	  	  CASA	  DA	  CRIANÇA	  SÃO	  FRANCISCO	  DE	  
PAULA	  /	  	  CASA	  DO	  SANTO	  ANTÔNIO	  DO	  MENOR	  /	  	  CENTRO	  DE	  REABILITAÇÃO	  DE	  PELOTAS	  –	  CERENEPE	  /	  -‐	  CENTRO	  
DE	  TREINAMENTO	  AGRO-‐PECUÁRIO	  DA	  IGREJA	  EVANGÉLICA	  DE	  CONFISSÃO	  LUTHERANA	  DO	  BRASIL	  /	  	  CENTRO	  
ESPÍRITA	  FRANCISCO	  DE	  JESUS	  VERNETTI	  /	  	  CENTRO	  PAROQUIAL	  NOSSA	  SENHORA	  DA	  LUZ	  /	  	  CENTRO	  SOCIAL	  E	  
CULTURAL	  EVANGÉLICO	  BETEL	  /	  	  CENTRO	  SOCIAL	  FILADÉLFIA	  /	  	  CÍRCULO	  OPERÁRIO	  PELOTENSE	  /	  	  CLUBE	  CULTURAL	  
FICA	  AI	  PRA	  IR	  DIZENDO	  /	  	  ESCOLA	  ESPECIAL	  PROFESSOR	  ALFREDO	  DUB	  /	  	  ESCOLA	  LUÍS	  BRAILLE	  /	  	  FEDERAÇÃO	  SUL-‐
RIOGRANDENSE	  DE	  UMBANDA	  /	  FUNDAÇÃO	  DE	  APOIO	  UNIVERSITÁRIO	  –	  FAU	  /	  	  GRUPO	  DE	  AMOR	  À	  VIDA	  -‐	  GAV/RS	  
/	  	  HOSPITAL	  ESPÍRITA	  DE	  PELOTAS	  /	  	  INSTITUTO	  DE	  MENORES	  DE	  PELOTAS	  /	  	  INSTITUTO	  ESPÍRITA	  LAR	  DE	  JESUS	  /	  	  
INSTITUTO	  ESPÍRITA	  NOSSO	  LAR	  /	  	  INSTITUTO	  NOSSA	  SENHORA	  DA	  CONCEIÇÃO	  /	  	  INSTITUTO	  SÃO	  BENEDITO	  /	  	  LAR	  
ASSISTENCIAL	  SÃO	  FRANCISCO	  DE	  ASSIS	  /	  	  MITRA	  DIOCESANA	  DE	  PELOTAS	  /	  	  SANTA	  CASA	  DE	  MISERICÓRDIA	  DE	  
PELOTAS	  /	  	  SOCIEDADE	  ASSISTENCIAL	  NOSSA	  SENHORA	  DE	  FÁTIMA	  /	  	  SOCIEDADE	  EDUCACIONAL	  DE	  PELOTAS	  /	  	  
SOCIEDADE	  ESPÍRITA	  ASSISTENCIAL	  DONA	  CONCEIÇÃO	  /	  	  SOCIEDADE	  PELOTENSE	  DE	  ASSISTÊNCIA	  À	  MATERNIDADE,	  
À	  INFÂNCIA	  E	  AUXÍLIO	  AOS	  NECESSITADOS	  /	  	  SOCIEDADE	  PELOTENSE	  DE	  ASSISTÊNCIA	  E	  CULTURA	  /	  	  SOCIEDADE	  
PORTUGUESA	  DE	  BENEFICÊNCIA	  /	  	  UNIÃO	  PELOTENSE	  DE	  ASSOCIAÇÕES	  COMUNITÁRIAS	  E	  ASSOCIAÇÕES	  DE	  BAIRRO-‐
UPACAB).	  

Todos os velhos e os miseráveis de Pelotas sabem da existência dessas entidades 
e espontaneamente as procuram. Quando não, são encaminhados por almas 
caridosas para as entidades. É por esse motivo que não se vê nas ruas de Pelotas 
nenhum miserável pedindo. 

Louve-se o trabalho espontâneo e desinteressado da sociedade pelotense, que 
presta colaboração a todas essas entidades assistenciais. 

É um trabalho silencioso, permanente, e extremamente valioso. Sem esses 
colaboradores seria muito difícil manter o mesmo nível de assistência, sem 
qualquer paga. 
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A Língua Francesa 
Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1951. É incrível, mas a primeira lição de francês a gente nunca mais 
esquece. No meu livro de francês, na primeira série ginasial no Pelotense, a 
primeira lição do livro começava assim: “Le matin maman appele, George lève 
toi. Je me lève e je cour à la douche. Je me baigne, je me peigne mes cheveux e 
je m’habille”. 

E o primeiro verbo era: je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. 
Isso faz mais de sessenta anos. 

Nas décadas de ’40 e ’50 ainda se usava em Pelotas muitos termos em francês, 
na linguagem diária. Na realidade, a França exerceu uma influência muito 
grande na formação cultural do povo de Pelotas. 

Quando os “barões do charque” mandavam os seus filhos para estudarem na 
Europa, era para a França que eles iam. E de lá traziam os costumes e muito 
vocabulário. 

Os barões também traziam professores da França para ensinarem aos seus 
filhos  -  geralmente as filhas --  aqui em Pelotas, nas residências. Alguns desses 
franceses abriram escolas em Pelotas. Sobre esse tema, e sobre a influência 
francesa em Pelotas, eu vou me dispensar porque há farta literatura na Internet. 

O Pelotense sempre foi um colégio que levava muito a sério a Educação. O 
Pelotense tinha como padrão de excelência a ser seguido o Colégio D.Pedro II, 
no Rio de Janeiro, considerado o melhor colégio brasileiro. 

O Francês era matéria obrigatória nos quatro anos de Ginásio. Os livros 
adotados seguiam uma linha didática crescente, num processo de continuidade. 
Eu lembro muito bem de um ano em que cada lição do livro enfocava um 
monumento histórico de Paris, com uma descrição: Le tombeau de Napoléon, 
L’Hôtel des Invalides, L'église de la Madeleine, La Seine, L’Arc de Triomphe... 

Ao final deste ano, a gente conhecia Paris como se tivesse morado lá. A 
professora de Francês, da.Gilda Alves, a bondade em pessoa, tinha uma maneira 
muito particular de ensinar explicando. E a gente nunca mais esquecia. 

E o Pelotense tinha uma vantagem. Não mudava a professora. A da.Gilda foi 
nossa professora durante os quatro anos de ginásio. Como ela tinha filhos da 
nossa idade, ela sabia como adaptar a sua linguagem ao nosso grau de 
desenvolvimento intelectual. 

Na década de ’40 ainda se lia muito em francês, em Pelotas. O idioma inglês não 
era sequer mencionado.  

Na década de ’50 começaram a entrar as traduções de autores franceses, e os 
alunos já podiam ler os autores franceses traduzidos. Nessa época, os autores 
franceses eram muito lidos pela meninada.  
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• Os meninos liam preferencialmente Alexandre Dumas (“O Conde de Monte 
Cristo”, “Os Três Mosqueteiros”); Paul Fèval (“O Cavaleiro de 
Lagardère”); Victor Hugo (“Os Miseráveis”). 

• As meninas liam Guy de Maupassant (as histórias curtas, algumas das quais 
se tornaram mundialmente conhecidas, como “Bola de Sebo, O Colar, Uma 
Aventura Parisiense, Mademoiselle Fifi”); Gustave Flaubert (“Madame 
Bovary”, “Salambô”); Collette (“Les Heures longues“, “La Maison de 
Claudine”); Françoise Sagan (“	  Bonjour Tristesse”, “Un certain sourire”, 
“Aimez-vous Brahms?”). 

A literatura inglesa, que já há via entrado para a meninada, na década de ’40, com 
Edgar Rice Burroughs (a série do “Tarzan”), teve seqüência com Conan Doyle 
(com a série do “Sherlock Holmes”). 

Entretanto, mesmo na década de ’50, a quantidade de palavras francesas usadas 
no dia-a-dia em Pelotas era incrível. Eu acredito que hoje bem poucas dessas 
palavras ainda sejam usadas. O meu pai não dizia “restaurante”, era 
“restaurant”. E ele se considerava um bom “chauffeur”. A minha mãe usava 
“soutient” e “peignoir”. 

O mais interessante é que a gente, menino, não se dava conta que essas palavras 
eram francesas. Era como se fosse o português normal.  

Eu me surpreendo, hoje, com a faculdade que tem as expressões francesas de 
impregnarem a memória da gente para o resto da vida. Até hoje eu uso 
espontaneamente, no dia-a-dia, expressões como “coup de vue”, “en passant”, 
“mise-en scène”, “tout court”. 

Embora morando em São Paulo, eu sempre volto a Pelotas. E, quando volto, 
nunca reparei se ainda usam essas palavras e expressões, mesmo porque se 
continuassem a falar eu não as registraria, porque me soariam como normais. 

Até que num dia de reflexão em São Paulo, eu me lembrei dessa particularidade 
e comecei a forçar a memória, e registrar as palavras que eu ouvia falarem no 
meu tempo de menino. Me surpreendi com o resultado. Eu consegui relacionar 
nada menos do que 143 palavras francesas que integravam o vocabulário de 
Pelotas. 

À guisa de curiosidade para os pelotenses de hoje que tenham menos de 
sessenta anos, transcrevo abaixo os meus registros. 

Vocabulário Francês em Pelotas 
Galicismo 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Galicismo ou francesismo é uma palavra ou expressão de origem francesa, ou afrancesada, tendo ou não 
mantida a sua grafia original. 

O Francês em Pelotas 
Palavras francesas introduzidas na linguagem oral de Pelotas 
Galicismos do uso vulgar 
(a pronúncia é a brasileira) 
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§ Abat-jour (abajur) 
§ Ambulance (ambulância) 
§ Avalanche (avalanche) 
§ Ballet (balé) 
§ Bidet (bidê) 
§ Bijuterie (bijuteria) 
§ Boîte (boate) 
§ Bordeaux (bordô) 
§ Boutique (butique) 
§ Buffet (bifê) 
§ Cabine (cabine) 
§ Cache-col (cachecol) 
§ Camelot (camelô) 
§ Canapé (canapé) 
§ Carnet (carnê) 
§ Chalet (chalé) 
§ Chantilly (nata batida) 
§ Chic (chique) 
§ Coupon (cupom) 
§ Courage (coragem) 
§ Crèche (creche) 
§ Crème (creme) 
§ Croquette (croquete) 
§ Équipe (equipe) 
§ Filet (filé) 
§ Gabardine (gabardine) 

§ Garage (garagem) 
§ Garçon (garçom) 
§ Guichet (guichê) 
§ Madame (madame) 
§ Maillot (maiô) 
§ Marmite (marmita) 
§ Marron (marrom) 
§ Matinée (matinê) 
§ Mayonnaise (maionese) 
§ Menu (meni) 
§ Métro (metrô) 
§ Nouvelle (novela) 
§ Omelette (omelete) 
§ Pâté (patê) 
§ Purée (pirê) 
§ Raquette (raquete) 
§ Reportage (reportagem) 
§ Routine (rotina) 
§ Sabotage (sabotagem) 
§ Soutien (sutiã) 
§ Sufflé (suflê) 
§ Toilette (toalete) 
§ Travesti (travesti) 
§ Tricot (tricô) 
§ Vitrine (vitrine) 

 

 
Galicismos do uso culto 
(a pronúncia é a francesa) 

§ Aplomb (aplombe) 
§ Apothéose (apoteose) 
§ Atelier (ateliê)  
§ Avant-première (avant-premiér) 
§ Bonbonnière (bomboniére)  
§ Bouquet (buquê) 
§ Brevet (brevê)  
§ Bustier (bustiê) 
§ Cache-pot (cachepô) 
§ Carpette (carpete) 
§ Champagne (champanhe) 
§ Champignon (champignom) 
§ Charme (charme) 
§ Charrette (charrete) 
§ Châssis (chassi) 
§ Château (chatô) 
§ Chauffeur (chofér) 
§ Claque (claque) 
§ Cognac (conhaque) 
§ Complot (complô) 

§ Baguette (baguete) 
§ Bas-fond (bafond) 
§ Bibelot (bibelô)  
§ Blague (blague)  
§ Guirlande (guirlanda) 
§ Gourmand (gurman) 
§ Hors concours (hór concur) 
§ Lilas (lilás) 
§ Lingerie (langerri) 
§ Maître (metre) 
§ Manchette (manchete) 
§ Manteau (mantô) 
§ Maquette (maquete) 
§ Maquillage (maquiage) 
§ Marchand (marchan) 
§ Marionnette (marionete) 
§ Marquise (marquise) 
§ Mise em scène (misancéne) 
§ Mocassin (mocassim) 
§ Mousse (musse) 
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§ Corbeille (corbéie) 
§ Costume (costume) 
§ Coupé (cupê) 
§ Couvert (cuvér) 
§ Crepe (crepe) 
§ Crépon (crepon) 
§ Crochet (crochê) 
§ Croissant (croassan) 
§ Croquis (croqui) 
§ Débâcle (debacle) 
§ Dégradé (degradê) 
§ Démarche (demarche) 
§ Démoder (demodê) 
§ Détail (detalhe) 
§ Dossier (dossiê)  
§ Écharpe (echarpe) 
§ Édredon (edredon) 
§ Escroc (escroque) 
§ Évaser (evasê) 
§ Fondue (fondi) 
§ Frappé (frapê) 
§ Frisson (frissom) 
§ Gaffe (gafe) 
§ Garçonnière (garçoniére) 
§ Glacé (glacê) 
§ Godet (godê) 
§ Guidon (guidom) 

 

§ Mousseline (musseline) 
§ Nécessaire (necessér) 
§ Parquet (parquê) 
§ Passe-partout (passepartu) 
§ Patronnesse (patronesse)  
§ Peignoir (penhoar) 
§ Pellerine (pelerine) 
§ Pié-de-poule (piê-de-pule) 
§ Pierrot (pierrô)  
§ Pivot (pivô)  
§ Réchaud (rechô) 
§ Rendez-vous (randevu) 
§ Rentrée (râantrê) 
§ Reprise (reprise) 
§ Réveillon (reveion) 
§ Robe de chambre (robe) 
§ Rosé (rosê) 
§ Rôtisserie (rotisserri) 
§ Rouge (rugem) 
§ Soufflé (suflê) 
§ Sous-plat (suplá) 
§ Souvenir (suvenir) 
§ Suite (suíte) 
§ Tablette (tablete) 
§ Tailleur (taiêr) 
§ Tournée (turnê) 
§ Troupe (trupe) 
§ Vernissage (vernissage) 
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As pessegadas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1958. Não há como falar de Pelotas sem fazer referência às pessegadas. 
Uma instituição nacional! 

Eu estava no Rio de Janeiro, em 1956, passeando em Copacabana. Passei na 
frente da Confeitaria Colombo, famosa no Brasil inteiro, e lá estava um cartaz 
enorme na vitrine: “Recebemos pessegadas de Pelotas”. Todo o Rio, e todos os 
turistas, sabiam o que isso significava... 

Pelotas sabe trabalhar o pêssego como ninguém. Daí vem a fama. 

Eu era guri, em Pelotas, e via a minha mãe comprar pêssegos das carrocinhas 
que passavam em frente da minha casa, o carroceiro gritando: “Olha o pêssego! 
Olha o pêssego!” Se a memória não me falha, se comprava 10 kg.de pêssego de 
cada vez. O pêssego que se comprava era o pêssego duro, para fazer compota. 

Na verdade, Pelotas é a capital nacional do pêssego. É o maior produtor 
nacional da fruta. E nada mais natural que todas as donas de casa, com essa 
fartura, aproveitassem o produto para transformá-lo. Mas em Pelotas a 
transformação é tão grande que surpreende. Mil e uma coisas são feitas com o 
pêssego... 

Não há consenso sobre a sua origem. Dizem uns que a China, onde era cultivado 
desde cerca de 2000 anos antes de Cristo; outros a Pérsia, de onde a espécie 
teria sido introduzida na Europa.	  A espécie foi trazida para as Américas por 
exploradores espanhóis no século 16, e eventualmente chegou à Inglaterra e à 
França no século 17, quando era considerada uma fruta cara e apreciada. 

Entre os diversos aproveitamentos que se faz do pêssego em Pelotas, talvez o 
mais importante sejam as pessegadas. 

Como o pêssego é uma fruta de verão, a pessegada em Pelotas é feita no verão, 
mas para ser comida exclusivamente no inverno. Não se come pessegada no 
verão. 

Há uma técnica para se fazer a legítima pessegada, que não é conhecida por 
muitos. Poucos dominam essa técnica. A pessegada tem que ser molinha  -  não 
pode ser dura  -  e sentir-se os pedaços do pêssego na boca; não pode ficar 
desmanchada. São pequenos pedaços, molinhos. E a cor (é fundamental) tem 
que ser quase da cor do pêssego. Bem pouquinho mais dourada. É só olhar a 
pessegada na caixeta, a cor dela, para se saber se foi bem feita. Aquela pessegada 
escura, não presta. 

Feita a pessegada, é guardada para o inverno em caixetinhas de 1 kg, ou em 
caixetas de 5 kg., forradas as caixetas com papel encerado e fechadas com uma 
tampa da mesma madeira da caixa, com taxinhas. 

O meu pai tinha umas primas em Porto Alegre e umas no Rio de Janeiro. 
Quando as primas de Porto Alegre iam visitar as primas do Rio, antes vinham a 
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Pelotas comprar as caixetinhas de pessegada, pra levar de presente. A caixetinha 
de pessegada é considerada um presente requintado, de muito bom gosto. 

O modo clássico de fazer é o seguinte: Lava-se os pêssegos para tirar a poeira. 
Descasca-se os pêssegos com cuidado, cascas finas para não tirar uma parte da 
carne (“carne” é o nome que se dá em Pelotas à polpa do fruto). 

Eu devia ter uns quatorze anos e ajudava a descascar. Depois, guri curioso, 
ficava por perto acompanhando fazerem, até serem guardadas nas caixetas. 

Guarda-se as cascas em uma bacia grande com água, porque elas vão ser 
aproveitadas, depois, para fazer a “ximia”, que também tem que ficar dourada. 
Corta-se os pêssegos em pedaços de tamanho médio, restando apenas o caroço. 
Guarda-se os caroços. Também vai ser aproveitado. 

Dá-se uma leve fervura na carne para tirar algum eventual amargo. Para 5 kg.de 
pêssego é preciso usar um taxo grande de cobre e um fogo de chão. Vai no tacho 
a carne do pêssego em pedaços, um pouco de água e açúcar refinado (se não me 
engano, na proporção de 1 kg de açúcar para 2 kg de carne de pêssego). Com 
uma colher de pau com cabo bem comprido vai se mexendo devagar, até que 
fique no “ponto”.  Esse ponto, só dá quem sabe... É preciso acertar o grau de 
cozimento e a cor. Não é fácil ... 

Com as cascas do pêssego, açúcar e pouca água as donas de casa fazem a 
“ximia”, um doce pra passar no pão. As cascas precisam ficar bem 
desmanchadas, e essas cascas desmanchadas é o que se chama de “ximia”. 

Com os caroços, como não se consegue tirar totalmente a carne deles, eles são 
colocados para ferver, com açúcar, e viram uma geléia de pêssego, bem fininha, 
mais fina que o mel, que se passa no pão. 

Com o pêssego também se fazem as compotas. Tem compota com caroço e 
compota sem caroço. As sem caroço são essas que a gente compra nos super-
mercado, em latas. Em Pelotas há várias fábricas dessas compotas. Mas as 
compotas industriais têm um grande problema  -  para o meu gosto  -  os 
pêssegos são muito fervidos. É muito difícil se encontrar um fabricante que 
deixe as metades um pouco duras. As que a gente faz em casa, com as metades, 
dá para regular melhor o grau de fervura, uma simples fervura, e deixar os 
pêssegos um pouco mais duros. 

Mas as que eu mais gosto são as compotas com caroço. Os pêssegos são fervidos 
inteiros, com o caroço. A gente só tira as cascas, bem fininhas. Nessas compotas 
os pêssegos têm que ser bem fervidos. Eles têm que ficar bem molinhos. A gente 
mordendo, o caroço se desprende na boca com facilidade. Essa compota, no 
verão, bem geladinha, é uma delícia! 

E ainda restam as passas de pêssego, que todos os anos eu compro em Pelotas e 
trago pra São Paulo. Elas não ficam velhas e a gente come o ano todo. 

Eu nunca vi ninguém fazer passa de pêssego em casa. Acho que por ser muito 
difícil. Eu sempre compro em confeitarias. 
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Depois que a gente já fez todos os aproveitamentos possíveis do pêssego, o que 
sobrou a gente come como fruta. Mas dificilmente alguém em Pelotas vai 
comprar pêssego para comer como fruta. 

Transcrevo, ipsis literis, a receita postada na Internet pela Universidade Federal 
de Pelotas (pelotas.ufpel.edu.br/passadepessego.html)  

Ingredientes  
• 50 pêssegos  
• 9,5kg de açúcar  
• Água, q.s. para cobrir os pêssegos  
• Um pouco de cinzas  

Modo de preparar  
• Escolha pêssegos bonitos e sem machucados e limpe-os;  
• Ferva água com um pouco de cinzas (o que facilitará a retirada da pele), 

mexendo com uma escumadeira;  
• Na água fervente, vá colocando 4 pêssegos de cada vez, retirando-os 

quando estiverem no ponto de pelar e colocando-os em um recipiente com 
água fria;  

• Com as mãos, retire a casca e coloque-os em outro recipiente com água 

limpa;  

1. Descaroce as frutas. Para 50 pêssegos, faça uma calda rala com 3 kg de 
açúcar, e vá colocando as frutas na calda uma a uma, até ficarem lustrosas;  

2. À medida que forem ficando entranhados de calda, retire-os e coloque-os 
em uma vasilha, onde devem ficar cobertos com calda até o dia seguinte, 
quando serão retirados da mesma e colocados em uma peneira de taquara 
para escorrer;  

3. Com 2,5kg de açúcar, faça outra calda (mais grossa), e nela deite os 
pêssegos e deixe-os;  

4. No terceiro dia, retire-os da calda, arrume-os e leve-os novamente a 
escorrer em peneira de taquara;  

5. Com 4kg de açúcar, faça uma nova calda em ponto de refinar e nela leve 
os pêssegos novamente ao fogo até levantar fervura;  

6. À medida que os pêssegos forem ficando prontos, bem trespassados de 
caldas, retire-os e arrume-os em uma peneira onde, depois de frios, devem 
ir ao sol para secar;  

7. Diariamente, mude-os de posição, virando-os. Levam de 15 a 20 dias para 
ficarem prontos.  

São Maravilhosas! E só existem em Pelotas! 

Atualmente, Pelotas está com uma preocupação muito sadia de validar 
oficialmente a procedência do produto. Assim como “Made in England”. 

Apenas os frutos produzidos na região, e dentro das normas, poderão ser 
chamados de “pêssegos de Pelotas”.  

A Lavoura Nº 689/2012 publicou: 
“Os pêssegos de Pelotas, assim como os doces, são famosos em todo o Brasil. A tradição no 
cultivo do fruto e a qualidade diferenciada chamam a atenção de paladares de todo o país. 
Entretanto, hoje faltam normas específicas ao uso do nome e não há nenhuma certificação de 
origem garantindo ao consumidor que o pêssego consumido realmente é da região de Pelotas. 
Para mudar a situação, um grupo de trabalho que está tratando da indicação geográfica do 
produto reuniu-se em junho, em Morro Redondo-RS, para traçar os próximos passos do 
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processo de obtenção da validação. O grupo de trabalho formado para conduzir o processo na 
região inclui, além da Embrapa a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Emater/RS, 
AZONASUL, Associação Gaúcha dos Produtores de Pêssego, SINDOCOPEL, Banco do Brasil, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pelotas e CAFSUL.” 
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Manias de Pelotas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1956. Quando eu procuro nos dicionários o significado da expressão 
“mania”, a minha primeira conclusão é que todos os dicionaristas são malucos.  
Todos eles, sem exceção, associam mania a um tipo qualquer de loucura ou de 
desequilíbrio mental. 

Seria tão mais fácil identificar a mania como uma maneira diferente de fazer as 
coisas! Ou, ainda, uma tendência de fazer sempre as mesmas coisas do jeito que 
se está acostumado! 

E é nesse sentido que eu vou considerar a mania. Vou fazer um relato de 
algumas manias dos pelotenses que eu considero muito típicas da cidade, 
características, e só por isso merecem um registro especial. Um registro para a 
posteridade. 

É forçoso reconhecer que toda cidade tem as suas manias. É próprio do ser 
humano e das coletividades. Mas as manias que eu vou descrever são manias 
que caracterizam Pelotas, em especial, e a diferenciam de todas as demais 
cidades. São manias próprias de Pelotas. 

Indiscutivelmente, a maior mania do pelotense é andar a pé. Essa peculiaridade 
já mereceu um registro meu em outra crônica (“Conheça Pelotas a pé”). 

Mas além dessa, outras manias acometem aos pelotenses, e eu vou procurar 
descrevê-las o mais honestamente possível. 

§ Fazer compras em Jaguarão. Eu nunca vi! Como o pelotense gosta de fazer 
compras em Jaguarão! Sabemos que no Uruguai a importação é livre; que os 
produtos estrangeiros comprados no Uruguai são mais baratos, porque não têm 
o imposto de importação que encarece brutalmente os produtos. 
Mas tem uma quota para os brasileiros comprarem no Uruguai sem impostos, e 
é muito pequena. 

Não importa! O que importa é a sensação de estar comprando mais barato um 
produto estrangeiro. Ainda que seja só um vidro de perfume francês, ou um litro 
de whisky escocês. 

Mas eu não posso ser injusto. Os cashmeres uruguaios são realmente muito 
bons, com cores de muito bom gosto, e os preços atraentes. O pessoal de Pelotas 
é louco por esses cashmeres, para o inverno. 

E as mantas uruguaias? Ma-ra-vi-lho-sas! Uma lã muito macia, espessa. Cores 
de muito bom gosto. Não existe manta de uma cor só, elas são listradas e 
xadrezes. 

Dá para se cobrir à noite, como dá para só enrolar nas pernas e fazer tricot. Só 
os uruguaios sabem fazer mantas como essas. 
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Mas, além disso, há uma outra grande atração em Jaguarão: o contrabando, ou 
seja, aquilo que é comprado acima da quota. A frouxidão da fiscalização na 
fronteira brasileira, que costuma fazer “olhos grossos” aos pacotes carregados 
pelos brasileiros. Deve ser em nome da amizade entre os dois países... 

Do lado uruguaio os guardas dão risada e deixam sair. São divisas que estão 
entrando no seu país. 

§ Se fantasiar de mulher no Carnaval. Essa é uma das grandes manias dos 
pelotenses, e é eterna. 
Se quiser, pode pesquisar nos arquivos do Diário Popular as fotos dos Carnavais 
de Pelotas da década de ’20. Lá estão os foliões vestidos de mulher. 

Em Pelotas, se vestir de mulher não é uma decisão. É uma compulsão. 

Os foliões de Pelotas estão plenamente convictos que para brincar no Carnaval é 
absolutamente necessário se vestir de mulher. As roupas devem ser as mais 
velhas que encontrarem em casa. E a pintura na cara a mais exagerada; muito 
pó-de-arroz e rouge, e muito baton. Na realidade, é uma grande sátira... 

Prestem atenção no Carnaval de rua. A animação do folião vestido de mulher, 
travestido, é muito maior do que a daquele com roupas comuns. Quem já se 
vestiu de mulher no Carnaval, como eu, sabe que o estado de espírito é 
totalmente diferente.  

Com roupas comuns a pessoa nem se sente um folião; se sente um passante, um 
assistente do Carnaval. Para esse, não faz diferença estar andando no meio da 
rua, na folia, ou estar sentado em uma cadeira na calçada apreciando o 
Carnaval. Dá na mesma. 

Prestem atenção se algum desses passantes se mistura a um grupo de foliões 
fantasiados brincando na rua. Não se vê um! São líquidos não miscíveis. 

O travestido sai de casa sozinho (não importa!), vai pro Centro, e se mistura 
com qualquer um, com todos os outros.  

O travestido mexe com todo mundo, é ousado, atrevido. O passante não tem 
coragem. Eu não consigo conceber o Carnaval de rua de Pelotas sem essa massa 
imensa de foliões travestidos. Como não consigo conceber um Carnaval que não 
tenha oito dias. 
E não se diga que é a maioria dos foliões que se veste de mulher. Não! São 
todos! Todos os homens de Pelotas abaixo dos trinta anos se vestem de mulher 
no Carnaval. E muitos também acima dos trinta.  
E o que é mais importante: são as suas mulheres que os ajudam a se vestir, e 
fornecem a roupa e a pintura. 
Não é à toa que o Carnaval de Pelotas era considerado o 3º melhor do Brasil.  
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§ O café de coador. Quem mora em Pelotas não se dá conta, as donas de casa 
não se dão conta, mas o café que é oferecido pra gente nas residências é o pior 
café do mundo. 
As donas de casa usam uma técnica de passar o pó de café, com água fervendo, 
num coador de pano, e tirar um extrato, chamado de “essência”, que é um 
horror.  

Aqui eu abro um parêntese. Por muitos e muitos anos em Pelotas só se tomava o 
Café 35, acho que feito em Pelotas mesmo. Acontece que Pelotas nunca foi 
região pra café. Região pra café são algumas regiões de São Paulo, como 
Ribeirão Preto, e o sul de Minas. 

Com muita curiosidade eu leio na Internet que o Café ’35,  próximo de 
completar 93 anos, prepara-se para voltar ao mercado e reconquistar seu 
espaço.  

Ora, com o Café ’35 passado num coador de pano, tirava-se a chamada 
“essência” de café. Essa essência era guardada em uma garrafa. Na hora de 
servir o cafezinho se colocava um pouco de essência de café no fundo da 
xicrinha e por cima se colocava água fervendo. Estava servido o cafezinho...com 
muito gosto. 

Mesmo depois da entrada no mercado das máquinas italianas, e das máquinas 
de café expresso, a essência continua tendo a preferência geral, porque as 
máquinas são caras. 

Essa mania de passar o café em um coador de pano, e tirar um extrato, é uma 
das mais antigas de Pelotas, e tenho minhas dúvidas que um dia acabe. 

§ Bar Bavária. Freqüentar esse bar não é um hábito, ou uma tradição, é uma 
mania. Uma mania que já existe há 56 anos.  
Em Pelotas os freqüentadores entram no Bavária da forma que os jogadores de 
snooker costumam dizer, “na caída da mesa”. 
É um bar com muita personalidade, praticamente sem janelas pra rua, 
intimista. A ambientação alemã, os lambris de madeira nas paredes, a luz meio-
quebrada, estimula o desejo de pedir uma salsicha bock alemã e tomar um 
chopp, principalmente de noite. 

Não é só um bar. É também um restaurante, onde se pode comer um peixe à 
escabeche de tirar o chapéu.  

Os freqüentadores são geralmente os mesmos, e tem grupos que tem a “sua” 
mesa reservada. 

Como a casa é pequena, não precisa ter mais que um garçom, e o dono. O 
atendimento está perfeito. O garçom já sabe os gostos de cada um, não precisa 
pedir. 
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O Bavária é o lugar em que os amigos se encontram e batem longos papos, da 
cidade e da sociedade. A prosa rola solta. Eles se justificam dizendo que é uma 
forma de fazer uma hora antes de ir embora pra casa.  

Tem gente que freqüenta o Bavária cinco dias por semana. Todas as semanas. 
Isso já é uma mania, sem qualquer fundamentação lógica. 

§ A recusa em tomar taxi. Certamente é uma das mais arraigadas manias de 
Pelotas.  Os pelotenses, especialmente as mulheres, se recusam 
terminantemente a gastar dinheiro com taxi, que em Pelotas se chama carro-de-
praça. Consideram um dinheiro muito mal-gasto. 
Essa mania acabou provocando, como conseqüência, uma outra mania de 
Pelotas, já comentada, a de andar a pé. O povo chega a andar 2 ou 3 quilômetros 
a pé, atravessam a cidade, só para não pagar um taxi. Da Pça.Cel.Pedro Osório à  
Av.Bento Gonçalves, o pelotense vai a pé.  

Tomar um taxi não está no subconsciente coletivo. 

Eu acredito que tudo tenha origem nos tempos muito difíceis enfrentados por 
Pelotas na década de ’40, durante a II Guerra Mundial, quando o dinheiro era 
muito escasso. 

Quem tiver dúvidas sobre essa realidade pode fazer a prova com facilidade. 
Basta se sentar em um banco da Praça, em frente ao Bco.Itaú, na esquina da 
Rua XV, e prestar atenção no ponto de taxi que fica em frente ao banco. Esse 
talvez seja o ponto de taxi de maior movimento em Pelotas. 

Para começar, não vai ver nenhuma mulher tomando um taxi. Só homens. E 
alguns deles com pasta e maletas. Provavelmente homens de negócio que vêm a 
Pelotas. Não são gente da terra. Entretanto, e a bem da verdade, há que se fazer 
uma ressalva: alguns homens de Pelotas tomam um taxi quando estão com 
pressa. Ou quando estão indo levar um remédio pra casa... 

À noite, o movimento no ponto de taxi cai quase a zero. Quem não tem carro, 
em Pelotas, não sai à noite. 

A gente é forçado a reconhecer que é uma profissão para quem não é muito 
chegado no trabalho. 

§ O mecânico particular. Em Pelotas, as oficinas autorizadas, de fábrica, 
passam apertado com os proprietários de carros novos. Todo motorista de carro 
só usa a oficina autorizada enquanto o carro está na garantia. Saiu da garantia, o 
carro vai para o mecânico particular. 
Todo mundo em Pelotas tem o seu mecânico particular, aquelas conhecidas 
oficinas de fundo de quintal. O mecânico e um ajudante. Para esses mecânicos, 
marca não é dificuldade, eles entendem de todas. Mecânica é mecânica! dizem 
eles. 
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Os proprietários se justificam dizendo que é por causa da maior confiança; que 
o mecânico  -  geralmente o dono da oficina -  é de sua inteira confiança. Mas 
nós todos sabemos que não é bem assim; que essas oficinas, na realidade, são 
preferidas porque cobram muito mais barato. Só que, em contrapartida, você 
volta mais vezes...e nem sempre as peças são as originais de fábrica.  

Muitas dessa oficinas ainda são do tempo da “gambiarra”.  

Tem oficina que também faz desamassamento de lataria, mas é tão cara-de-pau, 
que coloca o nome de “Martelinho de Ouro”, como a declarar publicamente que 
o seu desamassamento é feito na base do martelo. 

Mas essa mania dos pelotenses tem mais de cinqüenta anos  -  desde que 
surgiram as primeiras marcas brasileiras no mercado (1957)  -  e ninguém vai 
tirá-la dos automobilistas. 

§ A boina. Quando eu era menino, lá pela distante década de ’50, os guris em 
Pelotas usavam boina. Foi a última vez que eu vi alguém usando boina.  
“En passant”, na década de ’40 as mulheres usaram boina, imitando as artistas 
do cinema europeu. 

Você chega em Pelotas, no Centro, e passa os olhos por cima, ali na Rua XV, e 
não vê ninguém de boina. 

Mas experimenta passar por perto do Mercado, na calçada em frente ao 
Mercado, nas travessas do Mercado, e na Pça.Cel.Pedro Osório! Você vai ver 
muita boina. 

São aqueles moradores das vizinhanças de Pelotas, das colônias próximas, 
quase todos com o cabelo bem amarelo, e todos de boina. Eles usam a boina 
como uniforme: bombacha, guaiaca, alpargata ... e boina. Todos, sem exceção. 

Eu acredito que eles substituíram aqueles chapéus de aba larga que eles usavam 
pela boina, por ser mais prático. Mas fazem todos juntos, ao mesmo tempo... 

Curiosamente, em Pelotas ainda há lojas que vendem boinas até hoje. E se 
procurar na Internet vai encontrar boinas de todos os tipos. Eu só fico me 
perguntando quem compra...  

Isso pode até virar moda novamente. Mas para os colonos isso não é moda, é 
mania.  

§ Os dias de tempestade. Em Pelotas há uma mania muito curiosa, que deve ter 
mais de cem anos. As senhoras acendem uma vela em casa, naqueles dias de 
tempestade, com raios e trovões muito fortes. 
Eu acredito que seja um costume vindo de Portugal. A presença portuguesa em 
Pelotas é muito forte, com sua cultura e suas tradições. E os portugueses são 
extremamente religiosos. 



139	  
	  

Essa vela é queimada em louvor à Virgem Maria, ou ao santo da sua devoção. 
Em Pelotas, São Francisco de Paula o padroeiro da cidade é um dos preferidos. 
Junto com a vela acesa queima-se ramos secos de folhas das palmeiras, 
guardadas o ano todo da Procissão de Ramos. 

A Procissão de Ramos, para quem não se lembra, abre as celebrações da Semana 
Santa para os católicos. Em muitas igrejas, as folhas de palmeira são guardadas 
para serem queimadas na Quarta-feira de Cinzas do ano seguinte. A Igreja 
Católica considera as folhas abençoadas como sagradas. 

A vela acesa é colocada em frente a uma estátua, ou a um quadro da Virgem 
Maria, ou do santo preferido. A minha mãe tinha uma imagem de São Francisco 
de Paula, com mais ou menos uns 40 centímetros de altura, porque o meu pai se 
chamava Francisco. E colocava a vela em frente a ela. E ali também queimava os 
ramos secos da palmeira. 

Enquanto a tempestade não vai embora a vela fica queimando... 

§ Usar alpargatas, mesmo no inverno (com meias de lã). Em Pelotas, a 
alpargata é uma instituição nacional. Mas tem que ser alpargata “Rueda”, 
comprada no Uruguay. É adulto, criança, mulher, os velhos principalmente, 
todos usam as alpargatas. 

Mas cá pra nós, ela é gostosa mesmo! Sempre que eu vou a Pelotas eu procuro ir 
a Jaguarão (Rio Branco) só pra comprar as alpargatas. Eu, aqui em São Paulo, 
tenho uma que eu uso todos os dias, como chinelo de quarto, e ainda tenho uma 
novinha no armário, na reserva. 

A sola de corda, com o uso, fica lisinha por dentro, como se fosse de seda. É um 
segredo que os uruguaios guardam a sete chaves... 

Essa é uma mania que eu aprovo! 

Os colonos, quando vêm à cidade, usam as suas melhores roupas: bombacha e 
alpargata. 

§ Tomar chimarrão na praia. Quer uma coisa mais incompatível? 
Um baita calor, um sol de rachar mamona, e os pelotenses com uma cuia de 
chimarrão na mão. E dá-lhe água fervendo... A água, pra não esfriar, fica no 
“térmo”. 

Dizem as más línguas que os pelotenses tomam chimarrão bem quente na praia 
porque assim eles se esquecem das contas ...  

§ Freqüentar muitos e muitos velórios (todo mundo se conhece). Pelotas, com 
mais de 300 mil habitantes, continua a ser uma cidade provinciana. Todo 
mundo se conhece. Quando morre alguém, certamente é da família de um 
conhecido. E é considerado uma obrigação social ir ao velório e dar os pêsames 
à família. É uma mania da cidade. 
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Aqueles que receberam os pêsames, por sua vez, se sentem na obrigação de ir ao 
velório dos que lhes deram os pêsames, e assim vira uma corrente... 
Muitos aproveitam os velórios para fazerem visitas sociais ... e rever os amigos. 
Tem gente especialista em contar piada nos velórios, fazendo todo mundo rir. 

§ “Colecionar antiguidades” é uma das manias mais tradicionais de Pelotas. É 
uma decorrência natural de quem vive ainda hoje as tradições de família. Tem 
sempre um antigo morrendo e deixando para os herdeiros um monte de coisas 
antigas. E esses que recebem, uma hora qualquer também vão ficar velhos, e 
morrer, e vão deixar para os herdeiros um monte de coisas antigas. 
Não pára nunca ...  

§ Ir ao Café. Entenda-se: Ir ao “Aquário”. 
Metade dos homens de Pelotas vão ao Aquário todos os dias, pela manhã, e a 
outra metade vai de tarde. 
E há os que vão de manhã e de tarde. 
Ali se fica sabendo de tudo o que a televisão não deu. E as notícias dos velórios 
correm rápidas.  
E é proibido entrar mulher ...  

§ Perguntar a família da qual descende... 
Ninguém deve se ofender com essa pergunta. Em Pelotas ela é feita com muita 
freqüência, e naturalmente. Ao ser apresentado a alguém, a primeira pergunta 
que se ouve é: 
“A que família tu pertences?” 
E é bastante compreensível. Todo mundo se conhece. Ora, se a pessoa está 
sendo apresentada a uma que não conhece, nada mais natural do que perguntar 
“a que família tu pertences?”. É a mesma coisa que dizer: 
“Como é que eu não te conheço até hoje”? 

Na realidade, essas manias acabaram se transformando em uma tradição em 
Pelotas. 

Pessoalmente eu acredito que, enquanto houver descendentes de portugueses 
em Pelotas, essas manias não acabam. 
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Morro Redondo 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

O município de Morro Redondo foi criado em 1959, subordinado a Pelotas. Até 
então era um amontoado de alemães pomeranos, um vilarejo. Lá só se falava 
alemão. À guisa de curiosidade, a Lili (tua prima) se orgulhava de ser alemã e 
não gostava de brasileiros. Tanto assim que se casou com um alemão puro. 

No Morro Redondo, o tio Rodolfo, marido da tia Ana, era o único dentista do 
povoado. Mas dentista prático, daqueles que nunca passaram por uma 
faculdade.  

Como único dentista do povoado, desfrutava de uma posição privilegiada na 
comunidade. 

Mandou construir uma casa, um sobrado, no estilo alemão, com tábuas 
sobrepostas, com um torreão acima; elevada do chão, com uma vasta escadaria 
para subir...e um vasto porão. 

O terreno era mais uma chácara. Cheio de árvores frutíferas e muitas flores. 

Em frente à casa, distante uns trinta metros, mandou construir o “consultório”, 
mas já em material. Nesse consultório ele exercia a sua “profissão”, junto com a 
tia Ana. 

A atividade principal era a de arrancar dentes. É capaz que já houvesse 
anestesia...não sei. Os que tinham mais dinheiro faziam questão de colocar um 
dente de ouro, mas se fosse na frente. Era um sinal de riqueza. 

A tia Ana, que era dona de casa, era quem fazia as próteses (ela só fez o curso 
primário). Naquela época se usava muita dentadura postiça, que eram feitas 
pela tia Ana.  

Eu era menino de uns sete anos e a tia Ana fazia umas bolas com o gesso para eu 
brincar. 

Passa o tempo, o tio Rodolfo pegou uma menina, alemã pura, lá no vilarejo e 
deu um pé na bunda da tia Ana. 

Com dois filhos e uma pensão mixuruca, a tia Ana internou o filho Darcy em um 
seminário (ele sempre quis ser padre; mas acabou não sendo), e foi pra Rio 
Grande com a Lili, a filha, onde o tio Manoel, já casado com a tia Maria, 
trabalhava na Capitania dos Portos. 

Eu devia ter uns onze anos e passei uma ou duas férias com a tia Ana em Rio 
Grande. Pra tentar a sorte, a tia Ana jogava no bicho todos os dias, e me ensinou 
a fumar... 
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O Efeito Getúlio 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

A década de ’50 (outubro/50) inicia com a eleição de Getúlio Vargas. Com a 
posse, em 51, como Presidente eleito do Brasil, Pelotas deixa de ser aquela 
cidade cinzenta do pós-guerra, com cara de inverno, de dia-de-chuva. 

O sol voltou a brilhar e o povo nas ruas voltou a sorrir. Todos nós. 

Aquele jeito bonachão do Getúlio, de “pai da pátria”, em muito contribuiu para a 
irradiação de um sentimento de felicidade geral em todo o Brasil. O seu sorriso, 
muito explorado pela área de Comunicação do Governo, serviu até de mote para 
uma marchinha de Carnaval encomendada pelo Governo, composta por 
Haroldo Lobo, na voz de Francisco Alves: 

Bota o retrato do velho outra vez / 
Bota no mesmo lugar / 

Bota o retrato do velho outra vez / 
Bota no mesmo lugar / 
O sorriso do velhinho / 
Faz a gente trabalhar 

Em Pelotas, refletindo o clima geral do país, a economia começou a se 
recuperar. Fábricas foram abertas. Em 1950 teve início a construção do novo 
prédio da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel.  

Estranhamente, não tenho conhecimento da abertura de novas faculdades em 
Pelotas na década de ’50. Ao que tudo indica porque todas as atenções estavam 
voltadas para o Comércio e para o consumo. 

O “miolo” da cidade adquiriu nova feição, de cidade de porte médio querendo 
tornar-se grande. Edifícios foram construídos. Apenas para citar alguns, na 
década de’50: Hotel Rex, Edifício Presidente Vargas, Ferraz Vianna, Tuyuti, 
Princesa do Sul, Sulbanco, Itatiaia, Assumpção Rheingantz, Ferreira Diniz.  

Lembre-se que a construção civil é um fator de enorme relevância no 
crescimento e desenvolvimento do Comércio.  

Aproveitando a onda de progresso, em 1952 teve início a urbanização da Praia 
do Laranjal. Foi inaugurada oficialmente a Vila Residencial Balneário 
Sto.Antônio. O Balneário Sto.Antônio foi o primeiro dos três a ser implantado. 
As construções iniciais eram chalés de madeira. 

Getúlio abriu os cofres do Governo. O Brasil virou uma grande gandaia. Um 
cabide de empregos para todos os amigos.  

“Para os amigos tudo! Para os inimigos os rigores da Lei!” (frase de Getúlio 
Vargas).  

Ao que retrucavam os inimigos: “A Lei? Ora a Lei!” (uma outra frase de Getúlio 
Vargas) 

... E foram felizes para sempre ... 



143	  
	  

O Brasil se endividou até às tampas! Mas não era problema dele; era do próximo 
governo. O povo nas ruas estava feliz e tinha dinheiro no bolso. 

Com dinheiro no bolso, o povo de Pelotas foi às compras, alavancou fortemente 
o Comércio. O Comércio agradecia... e se desenvolveu muito. Com o aumento 
das vendas, a arrecadação de impostos também cresceu. E a Prefeitura 
agradecia. 

Pelotas se transformou na capital regional do Comércio. 

(O desenvolvimento do comércio local impulsionou o processo de 
modernização econômica da cidade e possibilitou inúmeras mudanças na 
paisagem urbana. Por ser um grande centro econômico regional, Pelotas 
atraia para o município inúmeras populações migrantes, principalmente dos 
municípios vizinhos. (Cidade e Modernidade: A Pelotas dos anos 50. (Parte 1), por 
André Luís Borges Lopes) 
Com dinheiro no bolso, as famílias pelotenses contrataram um número muito 
grande de empregadas domésticas, com reflexos imediatos na melhoria da 
qualidade de vida das famílias pelotenses ... e da população mais pobre. 

Com dinheiro no bolso, as empregadas domésticas foram às compras. E o 
Comércio crescia. E a Prefeitura agradecia. 

Enfim, se instalou em Pelotas, nessa década de ’50, uma verdadeira “Roda da 
Felicidade”, para alegria geral. 

Na realidade, Getúlio não tinha porte, nem perfil, para ser Presidente da 
República. Ele queria ter a imagem pública de um estancieiro de São Borja, de 
botas, bombachas e uma cuia de chimarrão na mão. E aparecer como “o pai dos 
pobres” (pura demagogia). 

Mas Getúlio tinha “faro” e soube se cercar de gente de lª linha, do porte de um 
Oswaldo Aranha, de um Afonso Arinos, de um João Neves da Fontoura, de um 
Horácio Lafer. 

Getúlio foi um presidente marcado pelo investimento no Brasil. Além de criar 
obras de infra-estrutura, como a Petrobras, e desenvolver o parque industrial 
brasileiro. 

Em 1953 foi o início da montagem da Kombi no Brasil, com as peças 
importadas, no sistema CKD (Completely Knocked Down, em inglês), pelo 
Grupo Brasmotor. Em 1956 se instalou definitivamente a indústria 
automobilística, com o início da fabricação da Romi-Isetta. 

E Pelotas se beneficiou de toda essa onda de alegria e de otimismo que invadiu o 
Brasil. Desse “Efeito Getúlio”. 

A gente já podia ter um automóvel, ainda que de 2ª mão. O meu tio Damásio, 
que era muito rico, logo comprou um Pontiac ’51 zero quilômetro, cinza, 
hidramático, o único na cidade.  
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Uma carola muito rica deu um carro tipo “rabo-de-peixe” para o Bispo de 
Pelotas. Esse tipo de carro a gente chamava de “último tipo” e era a última 
sensação nos Estados Unidos. 

Com um carro, a gente já podia tomar um banho no Cassino. Mas em Pelotas o 
velho e tradicional bonde continuou a ser usado por muitos anos ainda, pelo 
povo. 

A energia elétrica se estabilizou um pouco mais. A sua instabilidade já não 
queimava tanto os aparelhos elétricos, o que era um horror na década de ’40 e 
começo da década de ‘50.  

A luz já não faltava mais. Isso foi um grande incentivo à instalação de novos 
aparelhos elétricos nas residências. 

O meu pai até se animou a comprar uma eletrola, que era um móvel grande, 
com duas portas, com um rádio de válvulas, com sete faixas de onda, um toca-
discos e quatro alto-falantes. 

Quando a vizinhança ficou sabendo, aqueles de melhor poder aquisitivo (já 
existia isso nessa década de ’50) compravam aqueles discos de 78 rotações  -   
muito tempo depois chamados de “bolachões”  -   uma música de cada lado, e 
chegavam lá em casa com o disco em baixo do braço, para pôr pra tocar. O meu 
pai ficava muito orgulhoso de ter a única eletrola do pedaço. 

A estabilização da energia elétrica permitiu também a disseminação de uma 
outra modernidade em Pelotas: a instalação de um número muito maior de 
chuveiros elétricos nas residências, embora já existissem desde a década de ’30. 
Agora, sim, era possível se tomar um banho quente, porque no sistema anterior 
a água do chuveiro era aquecida com jornal. 

As famílias também ficaram deslumbradas com as primeiras geladeiras 
elétricas. Que facilidade! Era só ligar na tomada, não tinha manutenção. E os 
espaços internos? Enormes! Água gelada tinha tanta que às vezes era preciso 
refrear o entusiasmo. E o congelador? Era mágico. A carne podia ficar quinze 
dias no congelador sem estragar... 

Mas os fogões continuaram a ser a lenha. 

Outra modernidade que deixou as donas de casa muito satisfeitas foi a 
introdução do ferro elétrico. Já não era preciso, mais, passar roupa com o velho 
ferro a carvão. Já não era preciso conservar as brasas acesas a tarde inteira no 
fogão para poder passar uma roupa. 

E os ventiladores? Que maravilha! Já não se precisava mais deixar as janelas da 
frente abertas, no verão, para ventilar. Os ventiladores funcionavam a noite 
inteira, um em cada quarto. Mas os pais não deixavam que as crianças usassem 
o ventilador ligado diretamente sobre seus corpos. Eles viravam o ventilador 
para a parede, de forma que o ar rechassasse na parede e voltasse para o quarto. 
Refrescava o quarto de forma indireta. 
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O rádio continuou a ser o grande veículo de comunicação de massa em Pelotas, 
em especial a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e suas novelas noturnas, visto 
que a TV somente entrou em Pelotas na década de ’70. 

Na década de ’50, os pauzinhos continuaram a dar plantão nas esquinas do 
Centro. Não consegui saber em que ano foram introduzidos os semáforos em 
Pelotas. 

Na segunda metade da década de ’50 ocorre uma explosão de luz e cores, como 
se fosse uma festa de “Reveillon”. Em 1956 toma posse Juscelino Kubistchek e 
sua bonomia, um otimista incorrigível. E um reconhecido pé-de-valsa. 

O Plano de Metas de Juscelino estava resumido no slogan: 

“Cinqüenta Anos em Cinco” 

Com Juscelino, o Brasil consegue romper a barreira e dá o grande salto em 
direção à Modernidade. E Pelotas junto! 
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A Religião 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1960. Pelotas era uma cidade essencialmente católica. Sem medo de errar 
eu diria que era algo em torno de 90% da população. 
Eu faço essa avaliação pelo volume de gente que eu via nas procissões. Era um 
mar de gente. A impressão que dava era a de que metade da população da 
cidade estava na procissão. E um detalhe muito interessante. A maior parte dos 
participantes das procissões era de gente muito humilde. Era comum ver-se 
senhoras, de joelhos, acompanhando a procissão por um certo trecho. A gente 
sabe que somente pessoas muito humildes fariam isso. 
Num cálculo “por cima”, eu diria que 5% da população de Pelotas era 
constituída por sírios e libaneses, também muito católicos. E os restantes 5% de 
raças variadas, com predominância dos judeus. 
Nesse cálculo eu não estou considerando os negros de Pelotas, incluídos que 
estão nos 90%, e que merecem um capítulo à parte. 
No final do séc.XIX, a população negra de Pelotas era maior que a população 
branca. Por razões que eu desconheço  -  e também nunca pesquisei  -  os negros 
abandonaram os seus custumes afro, inclusive os cultos, e aderiram aos 
costumes dos brancos, principalmente quanto à religião, e se tornaram 
católicos. 
É óbvio que o fizeram por influência dos seus patrões, mas num processo 
absolutamente natural de absorção cultural. 
E hoje, o que se vê em Pelotas, ainda é uma população negra bastante 
representativa em quantidade, e totalmente católica.  
Nas procissões a gente observava quantidades e quantidades de negros, 
principalmente, de negras, com véus sobre a cabeça, nas mãos um rosário e 
velas, os filhos pela mão, em atitude muito respeitosa e contrita. Os filhos iriam 
assegurar a manutenção dos costumes entre os negros, no futuro.  
Pouquíssimas manifestações afro eram ainda sentidas, como os cultos afro 
umbanda e kimbanda, praticados por uma minoria insignificante. A kimbanda, 
prestava serviços à comunidade, sendo capaz de diagnosticar, prevenir, tratar e 
curar as doenças próprias da época, hereditárias ou não. 
Nos primórdios do Brasil a realidade era outra e se desenvolveu um forte 
sincretismo religioso no Brasil, produto da simbiose dos cultos de escravo e 
escravocratas, chegando a tal ponto que se cultivava um orixá com nome e 
imagem do santo católico, não se podendo diferenciar em certas exteriorizações 
onde começa um onde termina o outro. São flagrantes os casos de São Jorge 
(Ogum), Nosso Senhor do Bonfim (Oxalá) e Santa Bárbara (Iansã).  
Não raro, muitos chefes de terreiro mandavam rezar missas e se declaravam 
também católicos, além de haver um grande número de praticantes que 
frequentavam as duas religiões.  
Em Pelotas, tudo isso desapareceu, absorvido pelo catolicismo. 

Os judeus em Pelotas mantinham um relacionamento apenas cordial com os 
sírios, mas não se misturavam, principalmetente porque os sírios são católicos e 
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os judeus não; eles têm a sua sinagoga, onde fazem as suas reuniões. Passa a 
impressão que os judeus são apenas tolerantes com relação aos sírios. 
Não era comum ver-se um judeu e um sírio conversando no café. 
Proporcionalmente, a população sírio-libanesa de Pelotas era muito grande e 
representativa. Praticamente estavam todos no ramo do Comércio. Os filhos, 
hoje já cinqüentões, geralmente são médicos. 
Essa colônia se entrosou de tal forma na sociedade pelotense, que não há 
distinção entre brasileiros e sírios-libaneses, onde convivem em total harmonia, 
diferentemente do que ocorre no Oriente Médio. 
Não se via na rua uma mulher árabe com a cabeça coberta, ou com roupas 
orientais, como se vê em São Paulo, por exemplo. 
Essa identificação entre sírios e libaneses é constante em todo o Brasil. Em São 
Paulo, o segundo melhor hospital da cidade é o Hospital Sírio-Libanês. No Rio 
de Janeiro, um dos melhores clubes sociais é o Clube Sírio-Libanês. 
Os dirigentes da Síria e do Líbano deviam vir passar uma temporada no Brasil. 
Quem sabe se assim conseguiriam estabelecer a paz entre as duas nações. 

Mas voltanto à Religião... 
A procissão do Encontro é, talvez, a maior manifestação religiosa em Pelotas. 
São duas procissões, a do Encerro e a do Senhor dos Passos, que saem de pontos 
diferentes e se encontram.  A procissão do Encerro simboliza a Via-Crucis de 
Jesus. 
O cortejo simboliza a dor do encontro da mãe com o filho que carrega a cruz.	  
A Procissão do Senhor dos Passos é a mais antiga manifestação religiosa de 
Santa Catarina. Até na China, em Macau, antigo território português que foi 
devolvido para a República Popular da China em 1999, se mantém essa tradição 
religiosa, católica, que existe há mais de 400 anos. 
Na Procissão dos Passos existe a figura da Verônica, uma mulher do povo que 
enxugou o rosto de Jesus com um pano, em uma das suas quedas, e o rosto de 
Jesus ficou gravado no tecido. 
Contam os Evangelistas que Jesus, no seu caminho em direção ao Calvário, 
carregando a cruz, sofreu três quedas. Na procissão, a Verônica, em cada queda, 
sobe em uma escadinha e canta em louvor a Jesus. 

Uma outra procissão muito significativa em Pelotas é a Procissão dos Ramos. O 
domingo de Ramos é o ponto de início da Semana Santa, para os católicos, e 
abre as comemorações que culminarão 7 dias depois, no domingo de Páscoa. 
Todos os que participam da procissão carregam ramos em suas mãos, que 
depois serão benzidos pelo bispo e ou padre local. Em Pelotas, esses ramos são 
guardados nas residências pelos católicos e, depois de secos, queimados em 
pratinhos de barro nos dias de tempestade, para acalmar os deuses. 
O grande significado do Domingo de Ramos é a entrada de Jesus sobre um 
jumento em Jerusalém . 

Ainda há uma outra manifestação muito representativa para Pelotas que é a 
Procissão dos Navegantes. Tem origem em 1932, na Matriz Sagrado Coração de 
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Jesus, também chamada Igreja do Porto, e que era a nossa igreja, porque 
morávamos perto. 
Na sua origem, a procissão ocorria pelas principais ruas do bairro e outra fluvial 
pelo Canal de São Gonçalo e Arroio Pelotas. Esse modelo durou quatro décadas. 
Nos anos ’70 a procissão dos Navegantes foi transferida para a Colônia Z-3 de 
Pescadores, no Laranjal. 
Embora essa decisão tenha sido muito contestada, na época, eu a considero 
acertada. Afinal de contas os maiores fiéis da Nossa Senhora dos Navegantes 
são os pescadores, que dependem dela para o bom sucesso nas suas pescarias. 
É muito bonito de se ver, no Laranjal, a procissão dos Navegantes, feita em 
barcos, um atrás do outro. A Santa vai no barco da frente e todos os outros 
barcos a seguem. 

Pelotas é uma cidade tão católica que as mães ensinam as crianças, desde cedo, 
a ir a missa todos os domingos. Não é uma obrigação. É um traço cultural. 
Quando as crianças são ainda pequenas, elas vão a missa com os pais. Depois 
dos sete anos, quando fazem a primeira comunhão, as crianças passam a ir a 
missa sozinhos. 
Eu me lembro que quando tinha sete anos eu morava perto da Catedral e, aos 
domingos, colocava gravata  -  com calças curtas  -  e ia a missa na Catedral, e 
comungava. 
Isso foi uma prática constante até eu vir para São Paulo, com vinte anos. 
Esse traço cultural tanto estava impregnado nos meus hábitos que, já em São 
Paulo, eu colocava terno e gravata para ir a missa aos domingos, na Igreja da 
Consolação, e comungava. 
E aqui eu deixo um registro interessante. Toda vez que eu entrava na igreja da 
Consolação eu lembrava de Pelotas. 

Com o tempo, e o relaxamento, eu abandonei esses hábitos. 
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Brincadeiras e brinquedos   

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1947. Quando eu vejo, hoje, as crianças brincando nas praças e nos 
parques, eu chego à conclusão que o progresso, a moderna tecnologia, roubou 
das crianças o seu tesouro mais caro, o seu bem mais precioso, a Imaginação. 
As calçadas em Pelotas sempre foram a praia da criançada. 
As crianças enfeitavam as ruas com a sua disposição e a sua alegria.  

Hoje, em Pelotas, não se vêem mais crianças brincando na calçada. Eu nem sei 
se as crianças hoje são alegres, aquele alegria irradiante, que contaminava a nós 
todos.  

As calçadas sempre foram a escola da vida da meninada. Ataulfo Alves, num 
momento de rara felicidade, escreveu  

Eu daria tudo que tivesse 
Pra voltar aos tempos de criança 

Eu não sei pra que que a gente cresce 
Se não sai da gente essa lembrança 

Aos domingos missa na matriz 
Da cidadezinha onde nasci 

Ah!meu Deus ,eu era tão feliz 
No meu pequenino Miraí 

Que saudade da professorinha 
Que me ensinou o be-a-bá 
Onde andará Mariazinha 

Meu primeiro amor,onde andará 
Eu igual a toda meninada 

Quantas travessuras eu fazia 
Jogos de botões pela calçada 

Eu era feliz e não sabia 

Eu não vejo mais as crianças brincarem de amarelinha, pegador, polícia-ladrão, 
esconder, bolinha de gude, pular corda, bola de meia, perna de pau, arco e guia, 
álbum de figurinhas, bafo, boneca de pano, todas brincadeiras da minha 
infância. São prazeres que sequer foram experimentados pela criançada de hoje. 
O que é triste de ver! 

A capacidade de imaginação da criança é algo incomensurável. Não eram os 
adultos que ensinavam as brincadeiras. Elas próprias as criavam. 

A imaginação da criançada é tão incrível que rolar na calçada um pneu velho de 
automóvel com a mão lhes dá satisfação. 

Década de ’40. O Brasil em plena guerra mundial. Pelotas inserida nesse 
contexto cruel. Uma escassez brutal. Não havia dinheiro. Os empregos eram 
poucos e pagavam mal. E não adiantava querer trocar de emprego porque não 
havia outro. Os que estavam empregados davam Graças a Deus! E a criançada 
nem tomava conhecimento da guerra e se divertia normalmente. 

Os guris jogavam futebol na rua com bola feita com meia de mulher. Era muito 
simples e barato. Pegava-se uma meia da mãe, quanto mais grossa melhor, 
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porque durava mais. Enchia-se o pé da meia com jornal e dava-se um formato 
arredondado, de bola. Depois, havia uma técnica. Dava-se uma torcida na meia 
e uma volta para cima. Outra torcida, e outra volta para cima. Até chegar na 
extremidade da meia onde tinha um tecido largo com elástico. Esse elástico 
servia para arrematar a bola. E a bola estava pronta para ser jogada. 

Se jogava na calçada. O gol era marcado com dois tijolos, distantes l,5 m. um do 
outro. E mesmo assim se fazia gol. Era ataque contra defesa, e um goleiro. E a 
meninada tinha metade da tarde ocupada, dando uma folga para os pais. Tudo 
isso de graça. 

Milton Nascimento eternizou a bola de meia nesses versos: “Bola de meia, bola de 
gude / O solidário não quer solidão / Toda vez que a tristeza me alcança / O menino me dá a 
mão / Há um menino / Há um moleque / Morando sempre no meu coração / Toda vez que o 
adulto fraqueja / Ele vem pra me dar a mão” 

Já na década de ’50 a situação financeira em Pelotas tinha melhorado um pouco 
e já dava para se comprar uma bola ... de borracha; de couro não, porque era 
muito cara. 

A bola de borracha obrigou a uma mudança nos hábitos da criançada. Não dava 
para jogar na calçada, porque ela era muito rápida e quicava muito. O jogo teve 
que ser transferido para os terrenos baldios, de terra, e para as quadras das 
escolas. 

A bola de couro, que era chamada de “balão”, era diferente das modernas. Havia 
um “tento”, uma válvula de borracha com uns 8 centímetros,  por onde a bola 
era enchida, com bomba de bicicleta. O tento era guardado dentro da bola. Para 
tanto era preciso que a bola tivesse uma abertura, com ilhoses, por onde passava 
um tirante de couro. A bola era desamarrada, tirava-se o tento para fora, enchia-
se a bola, amarrava-se bem firme o tento com barbante, dobrava-se e guardava-
se dentro da bola. Feita essa operação, se amarrava novamente com o tirante e 
já se podia jogar. 

Uma cabeçada nessa bola, quando pegava no tirante, não era das coisas mais 
agradáveis. 

Qual o guri que nunca soltou pandorga? A pandorga era um outro brinquedo 
que se fazia em casa. 

Bastavam umas varas fininhas de bambu, papel encerado e cola. E se fazia uma 
pandorga. O rabo era feito com tiras de pano velho, catadas em casa. E os guris 
ainda se davam ao luxo de colocar um roncador na pandorga. 

Só se comprava o papel encerado e a linha, que era comprada em rolo, no 
armazém da esquina. E lá iam os guris para o meio da rua soltar as suas 
pandorgas. Ficavam horas nessa brincadeira. E alguns, já maiores, faziam 
guerra de pandorga, tentando com a sua pandorga derrubar a do outro. 
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O jogo da amarelinha já era mais exigente. Era preciso encontrar uma calçada 
que fosse de laje de pedra para poder riscar com giz. Mas esse tipo de calçada 
era comum nessa época. A amarelinha é um jogo conhecido no mundo todo. 

O jogo consiste em pular, com um pé só, sobre um desenho riscado com giz no 
chão, com quadrados ou retângulos. Os quadrados são numerados de um a dez,	  
e no topo o céu, em formato oval. 

Cada jogador joga uma pedrinha na casa número 1 e deve acertar dentro dos 
seus limites. Em seguida pula, em um pé só nas casas isoladas e com os dois pés 
nas casas duplas, evitando a que contém a pedrinha. 

Chegando ao céu, pisa com os dois pés e retorna pulando da mesma forma até as 
casas 2-3, de onde o jogador precisa apanhar a pedrinha do chão, sem perder o 
equilíbrio, e pular de volta ao ponto de partida. Não cometendo erros, joga a 
pedrinha na casa 2 e seguintes, repetindo todo processo. Ganha o jogo quem 
primeiro alcançar o céu. 

Guris e gurias, indistintamente, jogavam a amarelinha. E passavam mais meia 
tarde dando folga para os pais. De graça. 

Pegador e polícia-ladrão tinham mais ou menos a mesma filosofia. Um guri, o 
pegador, corria atrás dos outros e tinha que pegar um. Com uma diferença. Na 
brincadeira de pegador, aquele que era pego virava pegador. Na brincadeira de 
polícia-ladrão, aquele que fosse pego ia para “a cadeia”, e só saía de lá se um dos 
guris, na correria, conseguisse tocar nele.  

Para formar o grupo eram precisos quatro a cinco guris. Não dava para brincar 
com menos do que isso. Ficava uma brincadeira sem graça. E a folga para os 
pais continuava. De graça. 

Na brincadeira de esconder, um dos guris, no par ou ímpar, tinha que esconder 
o rosto no braço dobrado, apoiado na parede. Enquanto isso os outros se 
escondiam. Tinha que contar até dez e sair procurando os guris que estavam 
escondidos. O primeiro que fosse encontrado virava o procurador. De graça. 

As bolinhas de gude já exigiam um pequeno investimento, porque tinha que se 
comprar as bolinhas, mas eram baratas. Também é um jogo conhecido no 
mundo todo. 

Só podia ser jogado na areia, porque eram pequenas bolas de vidro maciço, 
intensamente coloridas e tinham que correr sobre a areia.  

Desenhava-se na areia um triângulo, onde eram colocadas bolinhas de gude dos 
participantes. A distribuição das bolinhas variava de acordo com a combinação 
que fizessem. 

Geralmente eram três ou quatro jogadores. Os jogadores deviam, com um 
impulso do polegar, jogar a sua bolinha no triângulo e acertar as bolinhas. Se 
conseguisse retirá-las do triângulo, elas se tornavam suas. Vencia aquele que 
ficasse com as bolinhas de seus companheiros. 
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Como eram bolinhas de vidro, com o uso elas iam lascando. Chegava ao ponto 
de ficarem totalmente lascadas, quando então eram chamadas de “cascudas”. O 
uso prolongado dessas bolinhas cascudas chegava a comer o centro da unha do 
polegar. 

Com pouco dinheiro a gurisada se divertia por horas a fio. 

O jogo de botão era um dos preferidos pelos guris. Envolvia várias crianças, 
porque eram dois jogadores e a torcida. 

Os botões não eram aqueles comprados nas lojas, mas um aproveitamento dos 
botões das roupas velhas, aposentadas, em casa. Tudo de graça. 

A formação era a universal: um goleiro, dois zagueiros, três médios e cinco 
atacantes. Mas nas décadas de ‘40/’50 os nomes eram os ingleses: goal keeper, 
os backs, os halfs e a “linha”. O centro avante se chamava “center-forward”. 

Os zagueiros eram dois botões grandes, de casacão. Três botões um pouco 
menores eram os médios. A linha atacante eram botões levemente menores. O 
goleiro era uma caixa de fósforos. As traves, duas caixas de fósforos 
perpendiculares. 

A bola era um grão de milho, porque era achatado e não rolava. Para se jogar se 
usava uma ficha, daquelas de jogo de cartas. 

O jogo de botão segurava a gurizada entretida por quase uma tarde inteira. 

Quase todo guri sabia fazer as pernas-de-pau em casa. Bastavam dois cabos de 
vassoura, que a gente pegava em casa, e a gente pedia para um marceneiro dois 
tacos de madeira, de uns dez centímetros de comprimento. Os tacos eram 
pregados nos cabos de vassoura, na altura que se quisesse, um em cada cabo, e 
estavam feitas as pernas-de-pau. 

Na China, no séc.7 A.C. já se usava pernas-de-pau. Performistas se vestiam com 
caracteres legendários e atuavam com pernas-de-pau amarradas às pernas. As 
pernas-de-pau também são conhecidas no mundo todo. 

Os guris iam para a rua com as pernas-de-pau, subiam nos tacos, às vezes bem 
altos, e andavam na calçada para mexer com os outros, já que ficavam bem mais 
altos. Tudo de graça. 

Os guris, especialmente, eram muito criativos. Qualquer coisa servia para fazer 
um brinquedo. A gente pedia nos funileiros um arco de metal, que para eles não 
valia nada. Com um pedaço de arame comprido, a gente fazia a guia. Era preciso 
entortar o arame na ponta, de forma a que contornasse o arco e pudesse dar 
direção a ele.  

Aí a gente saia para a rua, com o arco e a guia, e corria na calçada dirigindo o 
arco. Com a prática, começavam a surgir malabarismos feitos com o arco, mas 
para ter graça era preciso que fosse correndo. Parado todo mundo fazia... 
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Pular corda era uma coisa que os guris não eram muito chegados. Era uma 
brincadeira da preferência das meninas. Mas alguns guris também aderiam à 
brincadeira. 

As gurias ficavam horas a fio pulando corda na calçada. Dando folga para os 
pais. Enquanto pulavam cantavam uns versinhos próprios da brincadeira: “uni, 
duni, tê / salamê, mingüê / um sorvete colorê / uni, duni, tê!”. 

A corda era um brinquedo muito barato, porque qualquer pedaço de corda de 
mais ou menos 2,5 m. servia. Mas havia, também, as cordas compradas em 
lojas. Essas já representavam uma despesa, que muita gente não estava disposta 
a fazer. Os tempos eram duros! 

As mães também eram criativas. Algumas fabricavam as próprias bonecas para 
as filhas menores em casa, de pano. Eu, mesmo, aprendi a fazer bonecas de 
pano para a minha irmã. 

Com alguns retalhos, e um enchimento de palha, se fazia uma boneca em casa. 
Os olhos, o nariz e a boca eram bordados com linha. E as meninas pequenas 
passavam tardes inteiras brincando com uma boneca de pano, dando folga às 
suas mães. De graça. 

As bonecas são muito antigas, historicamente. Até 1930, as bonecas eram 
confeccionadas em pano, pelas costureiras e artesãos. Algumas bonecas eram 
confeccionadas para que fossem espetadas com alfinetes e agulhas, para que não 
se perdessem. 

O compositor Assis Valente dedicou um samba-canção às bonecas de pano: 
"O tempo foi se passando / E ela se desmanchando / E hoje quem olha pra ela não diz quem é 
/  Em vez de boneca de louça / Hoje é boneca de pano / De um sombrio cabaré" 

A boneca de pano ficou eternizada no Brasil, depois da criação da Emilia, por 
Monteiro Lobato, uma boneca de pano con recheio de macela. 

Antigamente, toda menina tinha a sua boneca de pano de estimação, e brincava 
de ser mãe. 

Passam-se os anos. Já na década de ’50, surgem os álbuns de figurinhas. E virou 
“febre” entre a gurizada. Só que tinha um problema: as figurinhas eram pagas. 
Vinham embrulhadas em balas. 

Um dos primeiros foi o álbum da Seleção Brasileira de Futebol de 1950. As 
figurinhas vinham junto com o papel que embrulhava as balas açucaradas. 

Para vender mais balas, o fabricante inventou uma coisa chamada figurinha 
“carimbada”, que eram produzidas em muito menor quantidade e, portanto, 
mais difíceis de conseguir. Aí se comprava mais balas para ver se saía a tal 
figurinha carimbada. 

Me lembro bem de um álbum exclusivamente sobre o Brasil, com figurinhas de 
ótima qualidade, belos cromos, um tema em cada página. Em uma página 
vinham todos os governadores dos Estados. Em outra, as bandeiras dos Estados. 
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Em outra, as pedras semi-preciosas do Brasil. Em outra, um representante de 
cada tribo indígena. Em outra, as árvores. Em outra, as aves. Em outra, os 
animais silvestres, e por aí vai. 

Era uma maneira didática de ensinar História do Brasil para a criançada. 

Com as mesmas figurinhas se jogava “o bafo”. Eram usadas as figurinhas que 
sobravam dos álbuns, as repetidas. Tem o nome de bafo porque o vento 
provocado pela mão em concha durante a batida no monte de figurinhas é que 
vira as figurinhas. O objetivo é ganhar figurinhas dos companheiros. 

Dois ou mais jogadores formam uma roda onde todos ficam sentados ao redor 
das figurinhas que estão sendo disputadas. Cada jogador coloca uma quantidade 
de figurinhas, já combinado entre os participantes, no centro. É sorteada a 
ordem de ação dos participantes. 

O primeiro jogador coloca todas as figurinhas em um montinho, viradas de 
costas, e bate com a mão no monte de figurinhas. As figurinhas que virarem de 
frente são recolhidas pelo participante que acabou de bater. 

O próximo participante arruma as figurinhas que restaram e bate no monte, 
retirando aquelas que conseguiu virar. O processo continua até que todas as 
figurinhas em jogo sejam retiradas do monte, ou seja, sejam viradas de frente. 

Olhando as calçadas vazias de Pelotas, hoje, tristes, eu tenho que lamentar o que 
nós roubamos das crianças, esses seres indefesos, que dependem de nós para 
serem felizes. 

  



155	  
	  

Passo dos Carros 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1947. O Passo dos Carros ficava no Município de Pelotas. Não sei se ainda 
fica. Distava uns vinte quilômetros do Centro. Foi uma rota histórica muito 
utilizada desde o século XVIII, sobretudo por tropeiros que levavam o gado da 
campanha pras charqueadas de Pelotas. Estrada que continua sendo usada para 
transporte de gado em pé até hoje. 

Os ricos de Pelotas gostavam de ter uma chácara no Passo dos Carros, para fugir 
do lufa-lufa da cidade, como diziam. 

Eu devia ter uns sete anos e passava algumas temporadas na chácara de um tio, 
muito rico, no Passo dos Carros. 

Naquela época, as famílias se freqüentavam, costumavam passar temporadas 
juntas. O espírito de família era outro! 

Em algumas ocasiões estavam na chácara a minha tia e o marido, dono da 
chácara, meu avô e a minha avó, meus pais, eu e minha irmã, e uns tios com 
uma prima. 

A casa era muito boa, com uns quatro quartos, uma sala ampla, uma cozinha 
enorme, mas só um banheiro. O horário do banho tinha que ser programado 
com a família inteira. Os dejetos do banheiro escorriam para um fosso no 
quintal, chamado “poço negro”. 

Havia uma varanda na frente da casa, com uns quinze metros de extensão e uns 
dois metros e meio de largura, e uma cobertura de telhas à vista, onde a gente 
colocava cadeiras espreguiçadeiras de lona, que em Pelotas são chamadas de 
“cadeiras preguiçosas”. Precisava ter umas oito a dez cadeiras. 

Para quem não tinha nada para fazer, essas cadeiras eram o ponto de reunião do 
pessoal na parte da manhã e no final da tarde. Muito se conversava e muita 
prosa fora se jogava. 

A frente da casa era toda de chão batido e havia uns cinco canteiros circulares, 
com capim na sua auréola, e em cada canteiro uma roseira, cujas rosas eram 
colhidas, uma a uma, e colocadas em vasos solitários. 

Na parte lateral da casa da chácara, a uns trinta metros, passava uma estrada de 
terra, que era a via de acesso da região. Todas as manhãs, na primeira hora 
porque era mais fresquinho, a família toda saía a caminhar na estrada, para 
fazer um exercício e passar o tempo. 

Quando o sol começava a incomodar, todos vinham para as cadeiras na varanda, 
na sombrinha. 

A chácara era totalmente arborizada, com muitas árvores de porte. Em um de 
seus lados, quase mata fechada. De árvores frutíferas havia laranja, vergamota, 
pitanga e butiá. É claro que o butiá virava licor, muito apreciado no Sul.	  	  
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No meio dessa mata fechada corria um arroio rasinho, de água límpida e 
corrente, onde o pessoal tomava um meio banho (já que a água era pouca) para 
se refrescar. Afinal era verão! As crianças gostavam de brincar nessa água.	  	  

A mata era grande, e continuava do outro lado da cerca, acho que mais fechada 
até. Como era muito fechada, e do outro lado da cerca, a gente não explorava 
para saber o que tinha do outro lado. O que a gente sabia é que, nas noites de 
lua cheia, a gente escutava tambores batendo quase que a noite inteira. Nós 
achávamos que eram sessões de umbanda. A minha avó Emília não 
gostava...Tinha muito medo. 

Um casal de caseiros tomava conta da chácara, e com isso a gente tinha galinhas 
e ovos à disposição. Porcos só se matava duas vezes por ano. As galinhas eram 
das raças pedrêz e “rhodes”, e geralmente feitas ensopadas. Somente quando 
tinha menos gente era feita uma galinha à molho pardo. 

A Pedrês Portuguesa está distribuída por todo Portugal, e adaptada aos mais 
diversos climas, não só pela sua natural rusticidade e resistência ás doenças 
como pelos anos e anos de evolução. 

A Rhode Island Red (vermelha), é uma raça de galinha dos Estados Unidos, 
desenvolvida na segunda metade do século XIX . É uma raça com duplo 
propósito, produzindo ovos e carne. São rústicas, resistentes a doenças, boas na 
busca de alimento quando soltas e normalmente dóceis, tranquilas e amigáveis. 

Uma pequena plantação de milho, fornecia tanto o milho verde para se comer, 
como o milho seco para as galinhas. As palhas secas do milho iam para o fogão. 

Havia uma pequena horta, não muito bem cuidada, mas suficiente para fornecer 
um pouco de verdura fresca para o almoço. 

O caseiro tinha uma carroça e um cavalo, em que ele ia fazer as compras. Eu 
nunca soube onde era. A mulher dele ajudava na limpeza da casa e na lavagem 
da roupa, enquanto a empregada da minha tia se encarregava da cozinha. 

A casa era toda em tijolos, cobertos com argamassa e cal. O chão de toda a casa, 
inclusive a cozinha, era de tijolos aparentes. Estavam tão lisinhos e clarinhos, 
que deviam estar há mais de cinqüenta anos no chão. O forro era de tábuas 
corridas. 

As aberturas eram de madeira grossa, esculpida. 

Todo mundo aposentava os sapatos. Só se usava chinelos e sandálias. Eu 
preferia as alpargatas “Roda”, uruguaias. Só tinham marrons. 

A água era de poço artesiano, com bomba d’água a óleo. A bomba jogava a água 
pra cima, para uma caixa-d’água acima da casa. E a água descia nas torneiras 
por queda livre. Por fora da caixa havia uma régua, que indicava o nível da água 
dentro da caixa. Quando a caixa precisava de água, se acionava manualmente a 
bomba d’água e esta enchia a caixa. 

Para se beber, a água era filtrada, em um filtro de barro, com duas velas. 
Guardava-se a água filtrada em garrafas e ia pra geladeira. 
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Só se bebia água e suco de laranja. Ninguém bebia bebida alcoólica. 

Não havia luz elétrica. Era lampião de querosene. Cada quarto precisava de um 
e a sala de dois. O rádio era à bateria. A geladeira era à querosene, considerado 
na época uma modernidade. Quase ninguém tinha geladeira. O mais comum em 
Pelotas era o frigorífico, com pedras de gelo compradas num fornecedor, o que 
numa chácara, complicava. 

O fogão era de ferro e à lenha, de quatro bocas. Fazer comida para oito, dez 
pessoas, em um fogão de quatro bocas, precisava ser artista! 

O pão era feito em casa. O leite era comprado diariamente em um “tambo”, era 
assim que se chamava. Era um sitiante que morava perto e que tinha vacas de 
leite. 

A manteiga também era feita em casa, a partir da gordura do leite. Como o leite 
era integral, era preciso desnatar o leite e bater a nata, até virar manteiga. Em 
compensação se bebia um leite magro... A manteiga era guardada na geladeira. 

Depois do almoço, dormir. Levantavam e tomavam um cafezinho. As mulheres 
tomavam três a quatro cafezinhos por dia. Interessante, é que não se tomava 
chimarrão! 

No final da tarde, lá pelas seis horas, quando o sol já tinha descambado, ia se 
passear na estradinha de terra de novo, até começar a escurecer. O meu tio 
muitas vezes ficava escutando o rádio, as últimas notícias da Rádio Nacional. 

Se voltava, jantava, e era montada a mesa para o víspora, à luz de dois lampiões. 
Todos os dias. Umas sete ou oito pessoas jogando. Até nove horas da noite, 
quando chegava a hora de dormir. 

A gente era feliz e não sabia... 

Me conta o meu primo Zuza que, numa época em que eu não estava mais em 
Pelotas, voltavam da chácara: ele, a minha mãe, o Chiquinho, meu irmão mais 
novo, e a Gude, babá do meu primo, em um carro DKW dirigido pela minha 
mãe. 

A minha mãe não era das dez mais na direção. Em determinado momento o 
carro derrapou no barro e caiu numa valeta lateral. Me diz o meu primo que o 
Chiquinho (que tinha uns 16/17 anos e uma força descomunal) levantou o carro 
pelo pára-choque traseiro e o recolocou na estrada embarrada... 

Geralmente se ia no verão, porque o inverno de Pelotas é muito úmido. E verão 
é época de pêssego. As mulheres compravam um saco de sessenta quilos de 
pêssego, e aí até a gurizada entrava na dança. 

Pelotas é a capital nacional do pêssego. Portanto o pessoal de Pelotas tem 
tradição em como tratá-lo. 

Aquela montanha de pêssego era primeiramente toda descascada, para vários 
usos. Fazia-se pêssego em calda, inteiro e com caroço, chamado de compota. 
Guardava-se em vidros lacrados e se comia enquanto durasse. 
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Também se cortava o pêssego em pedaços, sem caroço, para fazer pessegada. 
Com as cascas do pêssego, bem cozidas e com bastante açúcar, se fazia “chimia”, 
um doce pra passar no pão. 

Ao cortar os pêssegos em pedaços, não há como tirar totalmente a “carne” do 
caroço. Sempre fica alguma coisa. Pois bem, esses caroços, bem fervidos e 
bastante açúcar, dão uma geléia espetacular, bem fininha e com forte sabor de 
pêssego. 

A pessegada era feita em um tacho de cobre, enorme. Com tijolos, se fazia um 
fogão, no chão, fechado em três lados e o lado da frente aberto, para sair a 
fumaça. Umas cinco fileiras de tijolos empilhados já dava. Colocava-se lenha 
seca para arder. Quando o braseiro já estava bom, colocava-se sobre os tijolos o 
tacho com os pedaços de pêssego, bastante açúcar e um pouco de água. Mexia-
se com uma colher de pau, de cabo longo, bem devagarinho, raspando sempre o 
fundo do tacho para não queimar. O ponto certo as mulheres sabiam quando 
chegara. 

Deixava-se essa pessegada esfriar e se colocava em caixetas de madeira de cinco 
quilos, forrada com papel encerado. Tampava-se e pregava-se umas taxinhas na 
tampa. Ia ser aberta somente no inverno. 

O marmelo também era uma fruta muito apreciada em Pelotas, principalmente 
pelos descendentes de portugueses. Com o marmelo se faz a marmelada branca 
e os doces de marmelada branca. Com uma particularidade: o marmelo 
desmancha quando cozido. Vira quase uma pasta. Mas é muito apreciado pelas 
famílias “finas” e considerado um doce pra quem tem classe. A marmelada 
branca também era guardada em caixetas de cinco quilos. 

E o marmeleiro ainda dava como sub-produto aquela varinha flexível que eu já 
fiz referência a ela em outro texto, que servia para bater nas pernas de calça 
curta dos meninos e que deixava aqueles vergões nas pernas... 
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O Automóvel 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1959. Quando ainda não havia chegado o automóvel em Pelotas, as famílias 
ricas utilizavam as carruagens, para o seu transporte. Devia haver uns quatro 
tipos diferentes de carruagens, geralmente para duas pessoas, com cocheiro ou 
não. 

O Tílburi foi um dos modelos mais difundidos no Brasil, e	  foi utilizado como 
meio de transporte coletivo de um passageiro (o outro assento era ocupado pelo 
tilbureiro/condutor), no Rio de Janeiro em 1830, vindo da França. Por ser um 
veículo muito simples e rápido, de duas rodas, facilitava a locomoção, daí a sua 
preferência. 

A caleça já era usada pelos muito ricos e transportava quatro pessoas, de frente 
duas a duas. O cocheiro ia fora, sentado na boléa.	  	  

 

Mas havia os “carros”. O termo “carros” era reservado para descrever as 
carruagens simples com coberturas de couro (como a imagem de um anúncio da 
época). No prédio da rua Tiradentes, 310, foi fundada em 1845 pelo francês 
Carlos Rüelle a primeira fábrica de carros de Pelotas. Grande parte do material 
utilizado na fabricação dos veículos vinha do exterior. 

 
Esses carros foram muito utilizados não só como carros particulares, como 
também como “carros de aluguel”, podendo ser considerada a primeira frota de 
taxis de Pelotas. Eram muito organizados e tinham, até “ponto de espera”. Os 
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carros de aluguel também eram chamados de “coches” pelo povo comum, e os 
condutores, de “cocheiros”. Os argentinos chamavam de “coches de alquiler”	   

No entanto, entre os diversos tipos de carruagens existentes, um, em especial, 
marcou época: a carruagem fúnebre, adaptada para o transporte dos caixões 
fúnebres. 
Havia dois tipos: as mais simples e as mais luxuosas. As mais simples eram 
puxadas por dois cavalos. 
As carruagens fúnebres mais luxuosas eram ricamente adornadas. Nos enterros 
dos mais ricos eram puxadas por seis cavalos pretos, cobertos com capas de 
veludo negro bordadas em dourado. Na cabeça, os cavalos levavam penachos 
pretos. O cocheiro vestia casaca preta e cartola. 
Nos enterros de crianças e adolescentes, o carro fúnebre era branco e os cavalos 
brancos também. 

 

As “corbeilles” eram colocadas sobre o caixão. 
Atrás do carro fúnebre seguiam outras carruagens acompanhando o féretro e, 
mais tarde, os automóveis. 
Graças a Deus Pelotas conserva até hoje estas carruagens, que enobrecem 
qualquer enterro e significam um sinal de respeito ao passado. 

Não consegui muitos dados sobre o primeiro automóvel a chegar em Pelotas. 
Sabe-se que, em Porto Alegre, o primeiro automóvel chegou em 1906, um carro 
De Dion Bouton 1906, importado da França. 
Ocorre que, em 1906, Pelotas era a maior cidade do RGSul, economicamente, 
maior que Porto Alegre, e havia mais homens ricos que em Porto Alegre. 
Portanto, é possível imaginar que o primeiro automóvel tenha chegado a Pelotas 
antes dessa data. 
O que se tem notícia é que em 1911, Manoel Etchegaray, que trabalhou com o 
pai João Etchegaray (antigo oficial de Carlos Rüelle, que fabricou o primeiro 
“carro” em Pelotas), adquiriu o negócio e montou a primeira fábrica de 
automóveis de Pelotas (sujeito a confirmação!!!). Acho muito difícil que em 1911 
Pelotas tivesse condições de fabricar um chassis de automóvel, motor, eixos e 
um sistema de transmissão. Na Europa, o primeiro automóvel a ser construído 
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em grande série, o Modelo A da Ford, somente foi produzido a partir de 1919. 
Mas a informação existe. 
Registros informam que já em 1913 havia Corso no Carnaval de Pelotas com a 
presença de “carros”, sendo que 40 eram automóveis e os outros 160 diferentes 
veículos de tração animal. (“A elite em festa: a comemoração do 
Carnaval de Pelotas na década de 1910” - Álvaro Barreto).Essa é uma 
outra informação sujeita a confirmação. Primeiro, porque era muito automóvel 
para o ano (1913). E depois porque no Carnaval de 1959, por exemplo, não havia 
40 carros no Corso! 
Como o meu objetivo é fazer um relato da Pelotas das décadas de ’40 e ’50, me 
limitarei a esse período, em que vivi em Pelotas. 
Ford ’29. Foi o carro mais popular em Pelotas nas décadas de ’30 e ’40.  

 
No final da década de ’30 apareceu em Pelotas o primeiro Volkswagen, um carro 
projetado por Ferdinand Porsche, na Alemanha. A fábrica só havia produzido 
algumas unidades quando a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939. 
Os primeiros carros chegados a Pelotas tinham o volante em madeira de lei, 
substituído algum tempo depois por outros materiais. 
Os primeiros carros ingleses a chegar em Pelotas tinham uma característica 
muita estranha para nós: o volante ficava no lado direito e as marchas eram 
trocadas com a mão esquerda. Não vou afirmar, mas ao que tudo indica, essa 
prática continua na Inglaterra. 
Na década de ’40 havia muitos carros estranhos em Pelotas. Nessa década havia 
um único carro Essex 1930, raro e caro, fabricado pela Hudson americana. 
Havia também um único Skoda 1930, produzido pela fábrica tcheca Skoda-
Pilsen. Um único carro Saab, 1947, sueco. Um único Opel Kapitan, 1949, 
alemão. Um único MG 1948, inglês, dois lugares, conversível, baixinho, 
vermelho. Cobiçado por todos os rapazes da cidade. 
Também inglês era o Austin A-40, 1947. O Citroën ’48, preto, francês, caiu no 
agrado de muita gente. Muito ajudou na propaganda desse modelo da Citroën 
os filmes franceses, porque era o carro da polícia francesa. 
Já em 1950 apareceram em Pelotas uns poucos carros da marca Javelin; na 
realidade o modelo se chamava Javelin, mas o fabricante era a Jowett, inglesa.  
Também havia muitos Chevrolet, mas o Ford era imbatível, desde o ’29. 
A Chrysler tinha os modelos DeSoto e Dodge A GM tinha os modelos Buick, 
Chevrolet, e Pontiac. 
Nessa época, a Ford era a Ford e estamos conversados, não precisava de 
modelos. 
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Os carros que “pegaram”, mesmo, em Pelotas foram os Ford ’29, os Ford Coupê 
’41 e ’46, e o Ford ’51. E os Chevrolet Bel Air ’51 e ’52. 

A II Guerra Mundial praticamente interrompeu a fabricação de automóveis no 
mundo, no período 1939-45, salvo algumas exceções, como o Ford Coupê ’41, 
americano. 
Essa enxurrada de carros importados fez a festa das oficinas mecânicas em 
Pelotas. Não havia fabricação de automóveis no Brasil, portanto não havia 
Oficinas Autorizadas. Quando um proprietário precisava, recorria a oficinas 
mecânicas “de fundo de quintal”. Eram mecânicos que aprenderam “na prática” 
e abriram uma garagem por conta própria. Muitos até viraram bons mecânicos, 
mais por vocação. 
Depois, os “fusquinhas” e os DKW tomaram conta... 
Em 1956 aparece o DKW, e foi um sucesso. O DKW era um carro alemão, 
montado no Brasil pela Vemag. Logo, logo, os corredores de automóvel 
descobriram o DKW como o grande carro para as corridas de rua. 
A Volkswagen é um capítulo à parte. A Volkswagen Brasil é uma empresa 
automobilística brasileira. Foi fundada em 1953 e é uma subsidiária da 
Volkswagen AG. Seus primeiros carros fabricados no Brasil sairam às ruas em 
1956. Desde então o Volkswagen, no Brasil, se transformou no maior sucesso de 
vendas já registrado. 
Por justiça é preciso que se diga que o primeiro carro fabricado genuinamente 
no Brasil foi o Romi-Isetta, em 1956, produzido no Brasil, entre 1956 e 1961, 
pelas Indústrias Romi S.A., com sede, em Santa Bárbara d'Oeste, interior de São 
Paulo. 
Foi o primeiro automóvel de passeio de fato fabricado em território brasileiro. 
A década de ’40 viu ocorrer uma revolução nos conceitos de automóvel, não só 
através do design, mas também dos conceitos de mecânica. Acabou gerando nos 
usuários uma postura de rejeição aos modelos da década de ’30. 
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Pelotas vista de fora 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2012. Pelotas vista pelos olhos do observador externo, não–residente como 
eu, apresenta alguns aspectos muito interessantes. 

Pelotas teve que escolher a sua vocação e concluiu que não é a industrial. O 
comércio se desenvolveu, graças a uma classe média grande, de bom poder 
aquisitivo. A área de prestação de serviços também se desenvolveu, em 
decorrência. Mas ficou faltando a vocação. 

Encontrou-a na Educação, que sempre foi o forte de Pelotas. Nisso, Pelotas se 
mostrou coerente. 

Hoje Pelotas é um grande centro de educação, com duas grandes Universidades 
(UFPel e UCPel), além do Instituto	  Federal	  de	  Educação,	  Ciência	  e	  Tecnologia	  Sul-‐
rio-‐grandense(IFSul), integrante da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, e das Faculdades Anhanguera. Também possui outras IES por 
conta da expansão da Educação Superior, além de uma grande diversidade de 
escolas. No total, Pelotas conta com cinco instituições de ensino superior, e 
quatro grandes escolas técnicas. 

Pelotas, hoje, atrai estudantes universitários de todo o Rio Grande do Sul e, até, 
de outros estados do sul. 

Como um dado significativo da sua vocação, Pelotas tem o Colégio Pelotense 
(1902), a maior escola municipal do Brasil e uma das maiores da América 
Latina, segundo a Wikipédia. 

Como fortalecimento da sua base para o futuro, Pelotas tem hoje uma taxa de 
alfabetização de 95,7%, mas precisa melhorar, porque na Europa há pelo menos 
30 países com 99%.O Ministério da Educação e Cultura - MEC, instituiu o selo 
Município Livre de Analfabetismo, aos municípios com taxa de alfabetização 
acima de 96% (falta pouco!). 

Se essa é a sua vocação, esse deve ser o seu foco. Pelotas merece que sejam 
criadas todas as condições favoráveis para o pleno desenvolvimento dessa área. 
O comércio e a prestação de serviços não podem ser foco; devem ser meras 
decorrência. 

O porte médio, com uma população de 320 mil habitantes, confere a Pelotas 
todas as facilidades de uma cidade grande, sem os inconvenientes dessas. As 
atividades de comércio e prestação de serviços são praticamente auto-
suficientes, não necessitando de apoio externo. Com isso, as necessidades 
básicas da população são facilmente atendidas localmente. 

O pelotense não se dá conta da verdadeira dimensão de Pelotas. Pelotas tem o 
mesmo porte de Nice, na França; de Essen e Bremen, na Alemanha, e de 
Nápoles e Turim, na Itália. 
É forçoso reconhecer que Pelotas tem todas as características de uma cidade 
tipicamente européia. 
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O modo de vida pacato, sossegado, estão muito mais próximos do modelo 
europeu do que da agitação febril das cidades americanas. Em Pelotas os 
homens têm tempo, ainda, para se reunir no centro, no Café Aquário, no meio 
da manhã, para um cafezinho e um bom bate-papo. 

Pelotas tem muitas qualidades que a aproximam do modelo europeu. Se não 
vejamos:A cidade ainda não sentiu necessidade de se verticalizar. É uma cidade 
plana, com casas térreas, que permitem o convívio na calçada, à moda antiga. 

O trânsito é educado. Não há grandes avenidas expressas cortando a cidade, o 
que faz com que os carros andem em velocidade moderada. O modo de vida 
pacato, e principalmente a educação do povo, em muito contribuem para a baixa 
velocidade. 

Por haver apenas uma pequena quantidade de indústrias, o ar que se respira em 
Pelotas é muito mais puro do que em outras cidades do mesmo porte, 
principalmente por estar às margens da Lagoa dos Patos. A despeito disso, o ar 
que se respira em Pelotas é considerado apenas “satisfatório” pelos órgãos 
controladores, o que indica a necessidade de maiores esforços para a melhoria 
da qualidade do ar. 

A cidade está absolutamente equilibrada quanto à relação “qualidade de vida 
versus infra-estrutura”: Não houve necessidade de abertura de novas avenidas. 
Os três bairros de Pelotas (Fragata, Três Vendas e Areal) são acessados hoje 
pelas mesmas avenidas de há setenta anos atrás. 

A estrada do Laranjal, que é relativamente nova, veio atender a uma 
necessidade também nova, qual seja, o desenvolvimento populacional de uma 
área que se tornou nobre. 

A abertura da Av.Ferreira Vianna, no norte da cidade, foi uma decorrência da 
expansão do núcleo urbano, com a criação de um bairro de classe “A” 
maravilhoso, que dignifica os elevados padrões de vida de Pelotas. 

Não há congestionamento de veículos nas ruas e avenidas, o que significa um 
equilíbrio entre o número de veículos na cidade e a disponibilidade de espaços. 
Há espaço mais do que suficiente nas ruas para se estacionar. 

É claro que todos os centros de cidades de médio porte são congestionados. É 
por isso que surgiram as garagens públicas. Porém, à exceção do centro, há 
ampla disponibilidade de vagas para carros nas ruas. 

Pelotas apenas requer que os seus governantes entendam a opção da população 
pela qualidade de vida. Que atendam a esse requerimento, proporcionando 
sempre melhorias na qualidade de vida da população. 
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Olhando pra frente 
(uma abordagem sociológica) 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Quando Pelotas caiu do 2º lugar para o 9º, na participação sobre a economia do 
Estado, a tese dominante era a de que só a Indústria teria capacidade de 
recuperar a economia de Pelotas. O Comércio e a Prestação de Serviços já eram 
responsáveis por 70% dessa economia, e a Agricultura e o Turismo tinham 
participação irrelevante na economia da cidade. 

Analisando friamente a realidade, posta de lado qualquer emoção, constata-se 
haver nisso um grande erro de avaliação. Pelotas nunca teve vocação industrial. 

Pelotas já teve 420 indústrias, na década de ’50. Hoje, o Centro das Indústrias 
não tem mais que 60 indústrias associadas. Apenas para ter-se um parâmetro, 
Caxias do Sul tem mais de 6.000 indústrias e é a 3ª colocada na participação 
sobre a economia do Estado. 

A população de Pelotas, para viver feliz, teria que trocar a sua variável mais 
relevante. Seria imperioso. Ao invés de ser “a maior cidade do interior do 
RGSul” e a 2ª colocada no Estado, fatos de que eu muito me orgulhava quando 
morava em Pelotas, até os vinte anos, a variável mais relevante teria que ser a 
“Qualidade de Vida”, uma variável muito mais moderna e realizável. 

Para viver feliz os pelotenses teriam que ignorar, para todo sempre, a existência 
de uma variável chamada “ranking do Estado”. 

Pelotas foi a maior cidade do interior durante quarenta anos, até 1960. Para ter-
se uma idéia da importância desse fato, os pelotenses nunca registraram a 
existência de Porto Alegre. Para eles (ou melhor, para nós), cidade era o Rio de 
Janeiro. 

Os tempos mudaram, a economia mundial mudou, o Brasil mudou, e Pelotas 
teve que se adaptar. 

Deve ter havido necessidade de um ajuste muito forte, principalmente no 
padrão de vida. Segundo a FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA do 
RGSul, o PIB per capita de Pelotas em 2009 era de R$ 11.256,00, enquanto que 
o de Santa Cruz do Sul era de R$ 36.708,00 e o de Rio Grande de R$ 32.457,00. 

A população de Pelotas ficou pobre ao longo dos últimos cinqüenta anos. Mas 
há um detalhe importante que não pode passar despercebido. Grande parte da 
população de Pelotas, hoje, tem quarenta anos ou menos. São de uma geração 
em que a economia de Pelotas não mais crescia. Apenas como referência, a 
economia de Pelotas não cresceu absolutamente nada, zero, nos últimos trinta 
anos. Já nasceram dentro dessa realidade. 

Os mais velhos, sim. Estes tiveram que fazer um ajuste no seu padrão de vida, 
provavelmente forte. Mas o que se nota hoje é uma população feliz, satisfeita 
com o que tem e com a vida que leva. Provavelmente devido à boa índole da 
população. À sua bonomia. E ao tempo que teve para se reacomodar. 
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O Café Aquario e o Bavaria continuam com a sua população costumeira. 

Como a queda do PIB de Pelotas ocorreu ao longo de cinqüenta anos, talvez 
tenha sido possível para a população ir absorvendo aos poucos a redução, 
fazendo os seus ajustes necessários, adaptando-se às novas realidades, quase 
sem sentir. Afinal “o corcunda sabe de que lado se deita!”. 

Provavelmente, é por isso que são felizes! 

Como alternativa à ausência de indústrias, Pelotas voltou-se para a Educação, 
cuja opção deve ser destacada e valorizada. 

Pelotas se transformou em um grande centro universitário. Não é qualquer 
cidade que pode ter à sua disposição três universidades, fora as faculdades 
avulsas. Servem não só aos mais de 300 mil habitantes de Pelotas como a todo o 
RGSul. Por sinal, a Educação está muito bem atendida. São dezenas de escolas 
municipais, estaduais e particulares dando assistência ao ensino fundamental, 
1º e 2º graus. 

Na realidade, Pelotas, que sempre foi uma cidade muita culta, que valoriza o 
saber há duzentos anos, nada mais fez do que dar continuidade à sua vocação. 
Aqui, sim, podemos falar de vocação. 

E quanto à “Qualidade de Vida”? 

Se há uma coisa que se pode falar de Pelotas é da sua qualidade de vida. Pelotas 
tem todos os ingredientes para oferecer à sua população uma excelente 
qualidade de vida. 

É uma cidade calma. O trânsito é relativamente tranqüilo, sem os 
congestionamentos característicos de outras cidades do mesmo porte. A cidade 
é espalhada, não é concentrada, provavelmente pela inexistência de grandes 
edifícios. O ar é de boa qualidade, principalmente pela inexistência de indústrias 
poluidoras e à circulação limitada de carros. 

O Laranjal oferece um oportunidade de lazer maravilhosa. 

Na saúde pública, Pelotas conta com dois grandes hospitais gerais (Beneficência 
Portuguesa e Santa Casa de Misericórdia), e dentro em breve com um Hospital 
Escola da UFPel, 100% SUS, com cerca de 500 leitos e 2.000 servidores. 

Em Saúde Pública, Pelotas está muito bem assistida. Conta com 3,88 médicos 
por mil habitantes, quase o dobro da média nacional, que é menos de 2 médicos 
por mil habitantes. Pelotas é apontada como modelo nos congressos nacionais 
de Medicina. 

Na área social, Pelotas dispõe de três grandes clubes sociais, sem contar com os 
menores, e dois clubes com campos de golfe, onde são realizados torneios 
internacionais. 

Na verdade, Pelotas oferece todos os ingredientes básicos para uma boa 
qualidade de vida. 



167	  
	  

Mas olhando pra frente, Pelotas não pode dormir nos louros e tem que estar 
atenta a alguns detalhes importantes. 
1 – O índice de desemprego é o dobro da média nacional. 

Desemprego significa falta de rendimento, que significa redução do poder 
aquisitivo da população, cujas conseqüências vão se refletir nas vendas do 
Comércio. 
Como a economia de Pelotas é dependente fundamentalmente do Comércio 
e da Prestação de Serviços, sem demanda não há crescimento do Comércio, 
conseqüentemente da economia, que é o que vem acontecendo nos últimos 
trinta anos (crescimento zero). 

2 – O PIB per capita de Pelotas é somente 1/3 do de Rio Grande. Essa redução 
brutal do poder de compra novamente vai se refletir no Comércio e na 
Prestação de Serviço, tal e qual no item anterior. 

3 - Construção de ciclovias e ciclofaixas 
O problema é antigo em Pelotas, e sem solução. Se não há vontade política, a 
população precisa se manifestar publicamente. 
É incompreensível que numa cidade absolutamente plana, com apenas 1 
metro acima do nível do mar, a bicicleta não seja o meio de transporte 
dominante como na Europa. 
A repórter Anna Fernandes, do Diário Popular, já abriu espaço no jornal 
para esse debate. O então vereador Eduardo Leite (PSDB) realizou uma  
audiência pública para debater a mobilidade urbana com ênfase nas 
ciclovias. 
O representante do Observatório de Mobilidade Urbana, Roger Lange, 
apresentou o curta-metragem animado canadense Saga City, que mostra o 
caos gerado pelo excesso de automóveis, a falta de planejamento urbano, e a 
transformação ao repensar a cidade voltada ao ser humano. O Observatório 
foi criado por profissionais que pretendem detectar os problemas e 
apresentar um posicionamento tentando auxiliar o Poder Público e a 
sociedade civil.  
Pasmem! Enquanto se discute o macro, a Prefeitura pensa no micro. “O 
arquiteto e técnico da prefeitura Guto King abordou as situações de conflito 
existentes no município, como a quadra da rua Marechal Floriano entre 
Calçadão e General Osório”. 
A redução de carros nas ruas melhora ainda mais o ar que se respira em 
Pelotas, aumenta a qualidade de vida. 
Até a Universidade Federal de Pelotas já se envolveu na discussão e gerou 
um documento, para dar consistência técnica na discussão: 

 “DIAGNÓSTICO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO  
PARA A CIDADE DE PELOTAS” 

FORMOLO, Jeremias¹; RAU,Sabrina Leal²; POLIDORI, Maurício Couto³ 
1,2,3 UFPel, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Educação Tutorial-PET 
FAUrb  -  jereformolo@yahoo.com.br 

Mas nada é feito! 
4 – Pelotas não tem porto, não tem aeroporto, não tem estação de estrada de 

ferro. 
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A dependência da via rodoviária é total, para felicidade do empresário de 
ônibus, que agradece... 
Em uma hora qualquer, pra frente, Pelotas vai ter que encarar esse desafio. 
Não diz respeito à Qualidade de Vida, mas diz respeito diretamente à 
economia da cidade, ao barateamento do frete. 

5 - Construção de uma nova Rodoviária 
A atual rodoviária de Pelotas já é insuficiente para atender a demanda local. 
Está velha e desconfortável, em desacordo com o porte de uma cidade de 320 
mil habitantes. 
Se hoje Pelotas dispõe apenas do transporte rodoviário para o deslocamento 
intermunicipal, é preciso dar mais atenção a esse passageiro. Essa situação 
fica agravada quando se pensa no turismo de eventos. 
Pelotas tem uma característica muito interessante. A população, para ir a 
Porto Alegre, deixa o carro na garagem e vai de ônibus. 
O “Expresso Embaixador” deve ser convocado para a solução desse 
problema. Pode construir uma nova rodoviária, moderna e confortável, em 
troca de uma concessão de trinta anos, ou vai ter que se defrontar com uma 
licitação pública. 

6 - Reforma do Teatro Sete de Abril 
Pelotas sempre teve a tradição de ser uma cidade culta e deve continuar a sê-
lo. Não é admissível o desprezo com que o Teatro Sete de Abril é tratado 
hoje. 
É preciso uma reforma urgente no teatro, preservando-o exclusivamente 
como teatro. O teatro precisa ficar luxuoso, como ocorre com todos os 
teatros no mundo. O luxo é inerente ao teatro! A arte, a riqueza cultural, 
também é qualidade de vida. 
Devem ser envolvidos o Centro de Artes da Universidade Federal e o Teatro 
Escola de Pelotas, considerado Patrimônio Cultural Pelotense.  

A outra alternativa é não fazer nada. Já foi até filosofia de vida...”Laissez 
faire, laissez passer, et le monde va de lui même” !!! 
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Uma Injustiça 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Atribuir a Pelotas a fama de “terra de bichas” não é só uma injustiça; é uma 
grande sacanagem! 

Não tenho a menor idéia de quando tiveram início os primeiros comentários. 
Mas não venham me dizer que não havia maldade. A maldade é como erva 
daninha, se espalha rapidamente. 

Alguns acadêmicos que andaram explorando o tema atribuem à cultura do 
charque, à opulência da época, cujos senhores mandavam os seus filhos 
estudarem na Europa, nas mais importantes e conceituadas escolas e 
universidades. 

Quando retornavam, traziam hábitos europeizados, no trajar e no modo de 
receber. Refinamento e cavalheirismo seriam as qualidades que mais chamavam 
a atenção dos viajantes quando vinham a Pelotas. 

Mas afinal de contas o número de viajantes que visitavam Pelotas no final do 
século XIX não era tão grande assim que justificasse a criação de uma fama. Pra 
mim, não justifica ... 

Essa postura de refinamento do povo de Pelotas provocou uma grande irritação 
no povo de Rio Grande, que, logo, logo, pespegou aos pelotenses a alcunha de 
“sebeiros”. Eles queriam dizer que o povo de Pelotas é “metido a sebo”, ou seja, 
é metido a besta, tem mania de grandeza. 

Em resposta, os pelotenses apelidaram os riograndinos de “papa-areia”, porque 
não se consegue comer nada, na praia do Cassino, que não seja com aquela areia 
bem fininha, que penetra em tudo. 

A bem da verdade, Pelotas e Rio Grande sempre foram rivais. Cidades do 
mesmo porte, muito próximas uma da outra, seria natural que surgissem 
rivalidades. O que não interferia em que o relacionamento pessoal fosse cordial. 

Mas voltando a Pelotas e à sua fama, eu reafirmo que foi uma grande 
sacanagem. De onde partiu, eu não sei, mas desconfio ... 

Eu fui criado em Pelotas, de 1940 a 1960. Eu freqüentava o Centro todos os dias. 
O ponto de encontro era na frente do Café Aquário. O “único” bicha que 
transitava por ali (não vou revelar o nome, porque seria indelicado) fazia 
questão de ser conhecido como bicha. Ele era alto, meio gordo, e tinha uma 
bunda grande. Ele passava na calçada em frente ao Café  -  onde estava a 
gurizada  -  , rebolando, e olhava pra trás dando risada. Era pura provocação. 
Era conhecidíssimo. 

À exceção desse, havia mais uns quatro ou cinco rapazes engomadinhos, que 
freqüentavam o Centro, sempre bem vestidos, e que não se misturavam com os 
demais. Dois deles eram colunistas sociais. Tinham um ar delicado, mas não 
tinham jeito de bicha, e nunca deram demonstrações públicas de bichice, de 
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“despencar”. Eram rapazes de famílias conhecidas, que freqüentavam a 
sociedade normalmente. Somente um detalhe os traía. Gostavam muito de 
coluna social e não namoravam. 

Pelotas nessa época tinha mais de 150 mil habitantes. E se contava os bichas nos 
dedos de uma só mão. Não se justifica a fama. Não é justo... 

Eu jogava futebol, no juvenil de um time de várzea, que tinha a sua sede perto 
da minha casa, lá pros lados da Igreja do Porto. Entre todos os que 
freqüentavam a sede do clube, havia “um único” bicha, que também fazia 
questão de ser conhecido como bicha. O único. Esse despencava. 

Então, eu não vejo nenhum fundamento na fama. Só pode ser sacanagem. 

Eu tenho uma outra tese. Agora, especulando... 

Os pais ricos do interior do RGSul reconheciam Pelotas como uma cidade culta, 
de bons colégios. Então mandavam os seus filhos para Pelotas, para estudar. O 
mesmo que os pais ricos de Pelotas faziam com seus filhos quando mandavam 
pra Europa, França de preferência. 

Quando esses rapazes do interior chegavam a Pelotas estranhavam a boa 
educação, os bons modos de tratar  -   até certo ponto exagerados, para eles  -  , 
mas absolutamente naturais para os filhos de Pelotas. 

Eu só fico imaginando. O pessoal do interior do RGSul é reconhecido por todos 
como “grosso”. Ao serem surpreendidos com esse tipo de tratamento, voltavam 
pra sua terra dizendo que os rapazes de Pelotas eram bicha. É uma tese ... 

Como os gaúchos sempre tiveram uma atração muito grande pelo Rio de 
Janeiro, que freqüentam no verão, a fama de “pelotense bicha” logo, logo 
chegou ao Rio, onde se espalhou pela zona sul. 

Mas quanto à etiologia da fama do gaúcho de “grosso” eu até posso imaginar. 
Foram os próprios gaúchos que a desenvolveram, julgando os outros gaúchos. 
Não foi gente de fora. 

Os próprios gaúchos não negam essa característica de grosso ... mas dos outros 
gaúchos; jamais de si próprios. 

Para os gaúchos, o grosso é sempre o vizinho. 

Além disso, O RGSul sempre teve muito pouco intercâmbio com os estados 
vizinhos. A fama se desenvolveu internamente, mesmo.  

Mas não me venham dizer que o espírito não era maldoso, depreciativo! 

E para os gaúchos, o gaúcho mais grosso é o gaúcho de fronteira. Por quê? eu 

não saberia dizer. Talvez pela fala, que é mais carregada, mais acentuada nas 
cidades de fronteira, por influência dos uruguaios e argentinos. 

Para mim, o que mais identifica a grossura dos gaúchos não é o uso do 
chimarrão. Em Pelotas, que não poderia ser chamada de terra de grosso, alguns 
poucos homens tomam chimarrão andando, nas ruas. E chamam a atenção. Eu 
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não considero isso um “vício”. Considero muito mais como uma marca 
registrada de grossura de uns poucos. 

Para mim, o que mais caracteriza a grossura dos gaúchos é a falta de trato social. 
Dá a impressão que eles não foram criados em casas, mas nas cabanhas.  

Quando eu era rapaz, lá pelos idos de 1960, fui a um baile em Bagé, no melhor 
clube social da cidade. E o Clube tinha uma sala, no sub-solo, com uma mesa 
enorme, só para os sócios deixarem seus revolveres e facas.  

Eu ficava impressionado. O sujeito ia a um baile de gala, com a sua esposa, de 
smoking e armado com revolver... 

É isso, para mim, que é falta de trato social.   

“Gaúcho macho”, característica de que se orgulham os homens do RGSul.         

Outra manifestação bastante eloqüente da falta de trato social é a falta de 
cavalheirismo. É dar a frente a uma senhora. É puxar uma cadeira para a 
mulher sentar. É deixar a mulher escolher o prato, no restaurante. 

Pra mim, a fama de “pelotense bicha” foi criada por toda essa gauchada grossa, 
por ignorância.           
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Um nome de família 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2010. Um nome de família como referência, em Pelotas, é melhor que um 
diploma universitário. 

Um diploma universitário qualquer um pode tirar. Um nome de família, só os 
escolhidos. (“Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos” - Mateus 22:2-14) 

Mas como se forma um nome de família? 

Primeiramente é preciso remontar à Europa. O nome de família estava ligado à 
riqueza. Os Médicis. 

Quando os portugueses  -  que não deixam de ser europeus, embora de segunda 
categoria  -  vieram para Pelotas, trouxeram essa tradição. 

Surgem, então, os primeiros ricos de Pelotas, os charqueadores, que começaram 
a formar os primeiros nomes de família de Pelotas. Os Simões Lopes e os 
Antunes Maciel foram dos primeiros nomes de família a serem reverenciados 
em Pelotas. Mas Pelotas teve mais de quarenta charqueadores ricos, cada um 
deles formando um nome de família. 

O cartão de visitas, que não se usava na época, era o nome de família. 

Muitas dessas famílias desapareceram, mas outras permanecem até hoje, com o 
mesmo “aplomb”. Não basta o dinheiro. Outras qualidades são exigidas, como o 
requinte no vestir-se e nas boas maneiras. A nobreza ao receber. A convivência 
social seletiva. Cada qual com os seus iguais ... E principalmente o ar solene. 

Não havia a preocupação com a ostentação. Os que conviviam entre si tinham o 
mesmo nível, portanto não fazia sentido a ostentação. Aquilo que se poderia 
chamar de ostentação nada mais era que o seu modo natural de viver. 

Pelo fato de somente conviverem entre si, era comum o casamento entre iguais. 
E assim se formaram muitos nomes duplos de família. 

As festas (os “saraus”) eram dadas nas residências, não nos clubes sociais. E por 
conviverem somente entre si, casavam entre si. Com uma grande vantagem: o 
dinheiro se somava... 

Na fase final do charque surge, talvez, o nome de família mais tradicional de 
Pelotas, ainda hoje  -  o do Coronel Pedro Osório, um charqueador que anos 
mais tarde se voltaria para o arroz. 

Passada a fase do charque, depois de 1920, uma outra realidade se impôs: a dos 
atacadistas. E estes também formaram uma outra geração de nomes de família, 
mas acabaram desaparecendo no tempo, por razões que eu desconheço. 

Não me ocorre nenhum nome de família de nenhum grande atacadista, a não 
ser o de João Antonio Pinheiro, que por ter apenas um filho, praticamente não 
deixou descendentes. 
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Já numa terceira fase, vieram os comerciantes e poucos industriais. Eu lembro 
do velho Mazza e seus descendentes, talvez o nome mais tradicional dessa 
época; do Haertel (da Cervejaria), do Leivas Leite (do laboratório), do Francisco 
Caruccio (da olaria), do Pinto Ferreira (da joalheria), do Bertaso (da livraria). 

Talvez tenha sido a última geração que formou nomes de família em Pelotas, 
reverenciados pela sociedade, mas não mais com a mesma intensidade, nem o 
formalismo dos antigos. 

O nome de família “Osório” continuou a imperar em Pelotas, já agora cruzado 
com outros grandes nomes de família, como os Magalhães e os Assumpção. E 
como muitos deles casaram entre si, formaram-se vários outros ramos de 
Osório. 

Ainda hoje, em Pelotas, um nome de família continua valendo mais que um 
diploma universitário. Pelotas dá muito valor a isso. 

Essa tradição se mantém, mesmo sem a riqueza de antigamente. Muitos 
perderam quase tudo. O Mundo mudou. Mas, na Pelotas de hoje, o que mantém 
o nome de família não é mais o dinheiro. É o “pedigree”. São as origens. É a 
origem nobre. É um modo especial de viver. É a vivência social. É a maneira 
diferenciada de se relacionar em sociedade. E, acima de tudo, o local onde mora. 

Quer ver alguém sumir da relação de nomes de família? É só se mudar para uma 
casa de classe média. 

Por isso em Pelotas ainda são mantidos os grandes casarões, agora preservados 
pela Prefeitura. São um sinal de “status”. São uma maneira de conservar 
incólume o nome de família. 

Por falar nos casarões, não há como não mencionar o nome do charqueador 
Felisberto José Gonçalves Braga, que mandou construir, em 1871, um magnífico 
palacete na rua Felix da Cunha, cuja parte superior serviu de residência à 
família e a inferior abrigava a escravaria e as cocheiras, tal o requinte. 

Felizmente esse palacete está perfeitamente conservado e serve de sede social ao 
Clube Comercial de Pelotas. 

Mas voltando às novas levas, a população cresceu, profissionais ascenderam no 
estrato social, e se formaram novos nomes de destaque na alta sociedade. Mas, 
agora, como “sobrenomes” de respeito, não mais como “nomes de família”. Os 
chamados “nomes de família” são somente os antigos; são exclusivos das 
gerações passadas. Quem tem, tem; quem não tem, não terá jamais ... 

Um amigo meu, que já pertence a essa última geração, mas faz questão de 
manter a pose, costuma dizer: “o que eu posso, eu faço; o que eu não posso, eu 
“entéro” com a pose...” 

A grande verdade é que Pelotas ainda hoje procura manter essa distinção entre 
os que representam alguma coisa socialmente e aqueles que não representam 
nada. São chamados “a nata da sociedade” (le crème de la crème). 
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Isso a gente nota com facilidade no Café Aquário, no Bavária, no Clube 
Comercial. A distinção agora é feita não só pelo que representam, pelo “poder 
específico”, mas também pelos lugares que freqüentam. 

A bem da verdade, isso não pode ser chamada de uma característica de Pelotas. 
Em qualquer cidade brasileira isso ocorre, e no Nordeste com mais ênfase. 
Algumas cidades do Nordeste, em especial as Capitais, algumas famílias ainda 
tentam viver os tempos de glória do Império. 

Por isso, esse aspecto, hoje, não chega a chamar a atenção. 

Mas enquanto houver em Pelotas descendentes dos antigos senhores, herdeiros 
dos antigos “nomes de família”, Pelotas não deixará de reverenciar esses nomes, 
e ser uma cidade orgulhosa de seu passado e de sua história. 
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O traçado das ruas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2012. A freguesia de São Francisco de Paula foi estabelecida em 1812 a 
partir do desmembramento da então freguesia de São Pedro do Rio Grande do 
Sul (Rio Grande). Em 1832, é promovida à vila de São Francisco de Paula, e em 
1835 à cidade de Pelotas. 

O primeiro loteamento da área, em torno da capela, acontece em 1815; no 
segundo loteamento, o núcleo urbano expande-se para o sul em direção ao cais 
do porto; a trama reticulada é mantida, ficando evidente a continuidade do 
traçado anterior.  

À guisa de informação a Catedral de São Francisco de Paula foi construída por 
fora da primeira capela. 

Por ser uma cidade absolutamente plana, sem nenhum desnível no perímetro 
analisado, o traçado das ruas ficou muito interessante.  

As expansões projetadas posteriormente seguem as mesmas características dos 
dois loteamentos anteriores, dando continuidade às ruas já implantadas. A 
definição do traçado em tabuleiro de xadrez seguiu uma tradição nas cidades 
novas fundadas na América, tanto espanhola como portuguesa.  

No Rio Grande do Sul, quase a totalidade das cidades fundadas no século XIX, 
utilizaram o plano em tabuleiro de xadrez. Pode-se afirmar que o mesmo 
processo ocorreu nas cidades da pampa argentina.  

No desenho original destacam-se a praça central e os edifícios no 
seu entorno, a rua comercial e a estação ferroviária, e os elementos periféricos 
(cemitério, o matadouro e o “remate-feira”), que desempenham um papel 
fundamental no crescimento da cidade. 

O tabuleiro de xadrez  
As ruas foram ordenadas exatamente de acordo com a direção dos pontos 
cardeais, seguindo uma tradição do urbanismo romano que também foi aplicada 
em outras regiões da América espanhola. 

No centro se interrompiam três ruas no sentido longitudinal e uma rua no 
sentido leste-oeste, em função da abertura da praça da Igreja. Eram justamente 
estas as ruas que concentravam o maior número de construções e onde os 
moradores mais ricos (os estancieiros e charqueadores) construíram suas casas.  

Os traçados reticulados, com ruas paralelas que se desenvolvem no sentido 
leste-oeste, cortadas por vias perpendiculares traçadas no sentido norte-sul, 
permitiram a insolação dos quarteirões que se formaram e dos edifícios 
edificados. O sol matinal banha os limites periféricos dos quarteirões e as 
fachadas dos prédios voltados para o leste e para o norte. Durante a tarde, o sol 
incide sobre as laterais das quadras e dos frontispícios voltados para o oeste e 
para o sul. 
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A planta originou dezenove ruas, doze longitudinais e sete transversais, entre as 
atuais Barroso e Marcílio Dias; e avenida Bento Gonçalves e General Neto. 

O número de edifícios construídos, de acordo com a planta de 1815, foi de 107 e 
as ruas próximas ao templo eram as mais edificadas.	   

As novas ruas traçadas eram mais largas que as do núcleo primitivo e a cidade 
experimentou um câmbio na direção de sua expansão, se tornando mais extensa 
no sentido norte-sul. 

Mais tarde, houve a hierarquização das ruas: as longitudinais - alargadas em 
direção ao sul, até as margens do São Gonçalo - passaram a ser as ruas 
principais; as de sentido leste-oeste foram consideradas como transversais e não 
se produziu a ampliação de seu traçado, mas a cidade ganhou mais 16 ruas nesta 
direção.  

A cidade, então, se organizou em 23 ruas transversais e 12 ruas longitudinais 
(principais), com um total de 35 ruas e 142 quadras, das quais 40 estavam 
somente delimitadas, sem ocupação.	   

Foram planejados e demarcados os espaços para as futuras praças (um total de 
cinco) e se produziu uma nova centralidade urbana na cidade. Ao redor da nova 
praça da matriz se construíram a Câmara Municipal - o principal órgão 
político-administrativo do município-, o Teatro 7 de Abril, e se demarcou o 
terreno para a nova igreja matriz, que, contudo, nunca seria construída nesse 
local. 

As ruas foram pavimentadas com pedras de granito e criados passeios para 
pedestres, onde se distribuíram os postes dos lampiões da iluminação pública. 
As praças receberam chafarizes e foram ajardinadas. 

Esse calçamento, feito com paralelepípedos perfeitamente alinhados, um 
trabalho esmerado de “calceta”, criou um visual muito harmonioso e elegante no 
conjunto calçada-leito da rua, existente em algumas ruas até hoje. 

Quatro foram os chafarizes instalados: 1. Chafariz da Praça Coronel Pedro 
Osório. 2. Chafariz da Praça da Catedral. 3. Chafariz da Praça do Porto. 4. 
Chafariz da esquina das ruas Félix da Cunha e Gomes Carneiro.  

O segundo traçado, que data de 1834 se desenvolveu em direção ao canal São 
Gonçalo, originando mais quinze ruas transversais. Os dois projetos foram 
executados com “planta em retícula heterogênea com quadrícula”, e se 
conformaram por meio de ruas paralelas, desenhadas no sentido norte e sul, 
cortadas por artérias traçadas no sentido leste e oeste. 

As praças  
No primeiro loteamento, um quarteirão não edificado deu origem à Praça da 
Igreja Matriz.  
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A foto acima mostra a Praça da Matriz, em Pelotas.  
Atualmente, ela se chama Praça José Bonifácio. A vista  
é desde a Rua Santo Antônio, que também não tem mais  
esse nome – agora ela é a Rua Dr. Miguel Barcelos. 

No segundo loteamento, outro quarteirão não construído originou a Praça 
Coronel Pedro Osório.  

Esses logradouros públicos centrais dos dois loteamentos, que originaram as 
praças da cidade, são típicos desta forma de organização praticada por 
portugueses e espanhóis na urbanização dos povoados do Novo Mundo. 

O traçado da Praça Coronel Pedro Osório apresenta como ponto central de 
referência e destaque a Fonte das Nereidas, um presente do Governo da França 
a Pelotas, e instalada em 1873, inicialmente para abastecimento de água. Dela 
convergem caminhos com diagonais paralelas, formando canteiros geométricos 
e “boulevards”, produzindo efeitos de simetria e pontos focais permeados pela 
vegetação e circulação secundária . 

O quarteirão central ocupado pela atual Praça Coronel Pedro Osório, 
inicialmente teve o nome de Praça da Regeneração. No seu entorno foram 
erguidos prédios públicos, semi-públicos e privados – as residências das 
famílias mais abastadas da localidade.  

A cidade como obra: as transformações urbanas 
Depois da consolidação do traçado que forma o núcleo original e de sua 
primeira ampliação, a cidade de Pelotas passou por um novo período de 
transformações urbanas, nas décadas posteriores à Revolução Farroupilha, na 
segunda metade do século XIX.  

A cidade da elite aristocrática e suntuosa necessitava fazer-se singular e 
monumental.  

Desta forma se produz o início da construção do Mercado Público (1848) na 
nova área central da cidade. 



178	  
	  

Os “casarões” edificados nestas décadas (1878 / 1879) são as construções mais 
expressivas na morfologia urbana de Pelotas, verdadeiros marcos urbanos, entre 
os quais se destaca outro traço singular, sua colocação em frente às praças, 
reforçando a significação destas como espaços públicos.  

Sem dúvida, o lugar mais beneficiado foi a nova praça construída a partir da 
ampliação da cidade, produzida em meados da década de 1830, chamada então 
de Praça da Regeneração. No entorno desta estavam os prédios da Câmara 
Municipal, a Biblioteca Pública, o Teatro 7 de Abril e - em posição oblíqua – o 
Mercado Público.  

Em 1881 foi construído o prédio da atual Prefeitura Municipal de Pelotas, em 
frente à Pça.Cel.Pedro Osório, pelo engenheiro pelotense Romualdo de Abreu e 
Silva, meu bisavô paterno, originalmente concebido para ser a Câmara 
Municipal de Pelotas. 

O processo de evolução urbana faz com que Pelotas se diferencie por suas 
características peculiares: a topografia plana, o traçado reticulado e a 
arquitetura, que lhe conferem identidade e merecem ter sua paisagem e história 
preservada.  

Pelotas é considerada o Maior Patrimônio Eclético do Brasil, com cerca de 46 
prédios tombados e inventariados.   

Muito se deve à participação de construtores imigrantes originados da França 
nas edificações do período, e para o gosto francês que apresentam alguns dos 
prédios da época. 

 

A Rua XV 
O trecho analisado é o da Rua XV de Novembro no trajeto compreendido entre 
as praças da Matriz e Coronel Pedro Osório. Na sua maior parte, desenhado no 
primeiro loteamento. 

A trama reticulada é mantida. O antigo nome da atual Rua XV de Novembro foi 
“Rua dos Canários”, relacionado com antigos moradores desta via, provenientes 
das Ilhas Canárias, e que ali teriam estabelecido casas de comércio.  

Com uma resolução da administração da cidade, na década de 1850, os nomes 
das ruas perderam suas antigas nomenclaturas, para ganharem nomes de 
Santos católicos. Assim, a Rua XV também se chamou “São Miguel”, antes de 
ganhar seu nome contemporâneo, em homenagem ao advento da República.	  	  

Inicialmente, o calçamento da Rua XV foi feito com paralelepípedos de granito, 
extraídos das jazidas do antigo distrito pelotense do Capão do Leão. Na rua 
havia trilhos dos bondes e postes com as fiações do telégrafo e do telefone. 

Em 1873, a primeira linha de serviço de bondes com tração animal foi 
inaugurada em Pelotas, cuja implantação foi de responsabilidade da companhia 
belga Ferro Carril e Caes, que criou linhas que partiam da estação central, na 
atual Praça Coronel Pedro Osório, em direção aos pontos periféricos da cidade. 
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“Senado Federal - DECRETO N. 4967 - DE 22 DE MAIO DE 1872 
Concede á Companhia Ferro-Carril Caes da cidade de Pelotas autorização para funccionar, e 
approva seus estatutos.” 

A primeira linha criada ligou o porto à praça central, por óbvio, facilitando o 
deslocamento de passageiros e de mercadorias para a área de comércio da 
cidade. 
Em 1874, um segundo trajeto foi inaugurado que teve origem na Praça Coronel 
Pedro Osório e se estendeu pela Rua XV de Novembro até a Praça da Matriz, o 
que evidencia a importância, na época, do trecho urbano estudado. 

A instalação da iluminação pública e privada a gás igualmente qualificou a zona	  
central da cidade. 

Nas vias públicas foram distribuídos postes e lampiões de ferro fundido 
importados, com seus combustores, o que resultou em um novo ofício, os 
acendedores e apagadores dos lampiões públicos. A iluminação a gás 
potencializou o convívio urbano, ao prolongar a permanência das pessoas na rua 
até algumas horas após o anoitecer.	  	  

A atual rua Félix da Cunha, antiga Rua do Comércio, inicialmente foi o endereço 
preferencial da nobreza pelotense. Ali estavam estabelecidos quatro dos 11 
prédios pertencentes a barões e tombados atualmente. 

Um terço das residências comportavam atividades comerciais e foram erguidas - 
não por coincidência - na Rua do Comércio, no centro da cidade.  

“A pesquisa provou que a antiga Rua do Comércio abrigava não só os negócios 
mas também as melhores residências”, confirma a professora Ester, autora do 
livro Barro e sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas (1777-
1888). 

Posteriormente, o eixo se deslocou para a rua XV de Novembro. 

Na época, a Rua XV de Novembro, alcunhada de “alma da cidade”, (Diário do 
Povo, 26.02.1941), tornou-se a principal artéria da área de comércio da cidade. 
No trecho analisado desta rua estavam situadas as melhores lojas de tecidos e 
ateliês de costura, armazéns de secos e molhados, bazares, confeitarias, 
livrarias, cafés, os cinemas e ateliês fotográficos.  

Segundo os Relatórios da Intendência e as informações dos antigos jornais e dos 
almanaques pelotenses, como também dos registros da rua nas velhas 
fotografias existentes nessas publicações, era através da circulação de pessoas 
nas casas comerciais da via, ou da movimentação de pedestres e veículos na XV 
de Novembro, que o coração da cidade pulsava. 

A partir do final da década de ’40, várias casas comerciais se deslocaram da rua 
XV para a rua Andrade Neves, onde estão até hoje, em especial as lojas de 
tecidos, de aviamentos e ateliês de costura. Permaneceram na rua XV as 
confeitarias, livrarias, cafés e ateliês fotográficos, aquilo que era considerado 
“luxo”. 
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A Umbanda em Pelotas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 1960. Este tema tem que ser aberto com uma declaração enfática. 

A Umbanda é uma instituição que pela sua postura conquistou o respeito da 
população de Pelotas.  

Seita ou Religião? 

Isso me faz lembrar a minha primeira lição de Espanhol, no Colégio Pelotense, 
com a Mme.Bittar (lá se vão sessenta anos, mas a memória continua 
respondendo): “Castellano o Español. Ambos nombres designam esa lengua 
esquisita, dulce y musical, en que fue escrito el "Don Quijote", obra maestra de 
la literatura universal.” 

Seita ou Religião. Ambos os nomes indicam uma instituição que goza do maior 
respeito pela população de Pelotas por sua postura discreta, simplicidade e, 
acima de tudo, pela forma inteligente de conviver com a religião católica, em 
uma cidade eminentemente católica. 

Querem os umbandistas que seja considerada uma religião espírita. Pra mim, 
não faz nenhuma diferença ... 

Pouco contacto eu tive com umbandistas. Aliás, quase nenhum. Mas em Pelotas 
não há como não tomar conhecimento deles, porque eles fazem a sua festa 
maior, a de Iemanjá, na praia do Laranjal, à noite. 

Quando eu falo “Laranjal” é preciso esclarecer ao leitor. 

Na realidade o Laranjal é um bairro de Pelotas. E onde se localizam os três 
principais balneários do município: Santo Antônio, Dos Prazeres (Barro Duro) e 
Valverde. Há também uma vila de pescadores que tem o nome de Z-3.  

As classes mais favorecidas costumam se referir ao Balneário Santo Antonio, a 
praia que freqüentam, chamando-o simplesmente de Laranjal, quando, a rigor, 
o Santo Antônio é apenas uma das praias do Laranjal.  

Então quando eu me refiro ao Laranjal estou me referindo ao Balneário Santo 
Antônio. 

É muito bonito de se ver. Centenas de pessoas (eu não saberia dizer quantas 
centenas), homens e mulheres, todos vestidos de branco. As mulheres usam 
vestidos brancos, longos, até os pés, e pés descalços, em sinal de humildade; os 
cabelos longos, soltos ao vento como Iemanjá, com pequenas coroas de flores 
brancas na cabeça. E braçadas de flores. Os homens, também vestidos de 
branco; calça comprida, uma túnica branca, tênis branco, e um gorro branco na 
cabeça.  
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E entram na Lagoa, todos, cantando hinos, as mulheres com braçadas de flores 
que serão jogadas ao mar. Empurram um pequeno barco de madeira, onde está 
instalada Iemanjá, já que a festa é pra ela. No barco, em torno da imagem de 
Iemanjá, dezenas de velas acesas. 

Um fato chama a atenção de todos os que estão na praia. Eles chegam na Lagoa, 
fazem suas orações, entram na Lagoa, e não dão uma palavra com ninguém, não 
se comunicam, não se dirigem a ninguém. A impressão que passa é de que eles 
estão numa concentração total, alheios ao que se passa no entorno. Eles estão 
no Nirvana ... 

A praia fica coalhada de gente para assistir a passagem deles. 

Para os umbandistas, a “Mãe Iemanjá” é a Deusa e a Rainha do Mar, 
representada na forma de uma sereia. Iemanjá é considerada o orixá feminino 
mais popular do Brasil.	  Dizem os muito católicos que se trata de um sincretismo 
religioso com Nossa Senhora da Glória, da religião católica. 

Na verdade, eu acho que mais se assemelha à Nossa Senhora dos Navegantes, da 
religião católica, visto serem as festas de ambas realizadas no mesmo dia e 
ambas serem consideradas protetoras dos pescadores. 

Mas o Laranjal, na realidade, não é a praia dos umbandistas. Pela sua 
humildade, eles preferem se afastar e irem para a Praia do Barro Duro, 
freqüentada por um povo mais humilde, como eles. Lá eles se sentem mais à 
vontade e é onde fazem as suas reuniões durante o ano.  

Porisso, quem freqüenta a praia do Santo Antônio, como eu, fica sem 
informação sobre os umbandistas. Quem freqüenta o Barro Duro pode dizer 
mais. A impressão que eu tenho deles é que são extremamente discretos, 
silenciosos, e não propagam a sua fé, não fazem proselitismo. Também não 
incomodam ninguém ... 

Eu reconheço que de umbanda eu não sei quase nada, mas porque nunca tive 
contacto próximo com umbandistas.  Uma forma de se conhecer é quando se 
tem algum colega umbandista na escola, mas eu nunca tive nenhum; pelo 
menos que eu soubesse, porque eles são muito discretos e reservados; a gente 
nunca sabe... 

Uma outra forma, é quando se tem em casa uma empregada umbandista. Mas 
também nunca tivemos uma empregada umbandista. Mas essa, eu desconfio do 
porquê. A minha mãe, uma portuguesa que falava de forma muito direta, devia 
perguntar na entrevista de admissão da empregada: Tens religião? 

O pouco que se sabia era que a Umbanda é de origem africana; portanto, 
identificada com as origens primitivas dos povos. Pelotas foi um grande centro 
escravagista no Brasil, na época das charqueadas. Isto a partir de, talvez, 1820. 
Nessa época, havia mais negros que brancos em Pelotas. 
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Os costumes religiosos desses negros, que eram somente escravos, sem 
possibilidade de um maior relacionamento com a população branca, possibilitou 
que os seus costumes religiosos não sofressem alteração. Eu acredito, até, que 
deva ter ocorrido alguma evolução nos costumes, nas práticas e na maneira de 
pensar, através das dezenas de anos que se passaram, mas nada substancial, que 
modificasse a essência.  

Uma prova inequívoca desse distanciamento entre negros e brancos é que, nas 
procissões católicas, até hoje é muito pequena a presença de negros, quase 
insignificante.  

Mas como algumas negras escravas trabalhavam nas casas dos patrões, 
acabaram sofrendo a influência das patroas, que eram, todas, católicas. Dessa 
forma, algumas negras se converteram à religião católica, talvez até para 
agradar a patroa. 

Em defesa dos interesses dos umbandistas do RGSul, foi criada a Federação Sul-
riograndense de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros, que realiza em 2013  a 55ª 
Festa de Iemanjá, no Laranjal. 

O que, para nós, mais caracterizava a Umbanda era a sua postura discreta, sem 
alardes; o modo respeitoso com que se dirigiam aos outros, talvez um resquício 
da humildade da escravidão; a simplicidade, principalmente das mulheres, cujo 
único capricho era o de usar cabelos compridos. 

De repente, em Pelotas, surge um umbandista candidato a político. Pegou todo 
mundo de surpresa. Pessoalmente eu acredito que uma boa parte dos 
umbandistas tradicionais de Pelotas recriminava essa atitude exibicionista. 

Não vou dizer o nome, porque não é o caso, mas ele conseguiu se eleger 
Vereador em Pelotas, por duas legislaturas, depois Deputado Federal, por três 
legislaturas.  Provavelmente, os umbandistas de Pelotas acharam que ele era 
uma voz que eles precisavam na Câmara Federal. 

Mas também não tenho dúvidas que devia ser recriminado pelos umbandistas 
mais velhos, mais conservadores, por essa atitude julgada exibicionista, 
incompatível com o Umbandismo. 

Na prática, os umbandistas de Pelotas são pessoas que levam uma vida normal, 
como quaisquer outros; se relacionam, trabalham, se divertem. E têm os seus 
momentos reservados para os seus cultos, mas não precisam ficar propagando. 

São geralmente pessoas afáveis, bem educadas, falam baixo e não gostam de 
confusão. São solícitas, com uma predisposição muito grande para ajudar o 
próximo. 

Enfim, eu não consigo fazer muita diferença entre um umbandista fiel e um 
católico fiel. A mim parece que os princípios básicos de boa educação, de 
convivência civilizada, de auxílio e respeito ao próximo são idênticos. 
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Eu ouvia falar, quando menino, que havia uma Umbanda de terreiro, onde se 
evocava o Exu, onde baixava a pomba-gira, e coisas dessa ordem ...  

Talvez por ser ignorante nesse assunto, eu prefiro considerar esse tipo de 
manifestação como apenas um braço da Umbanda, o braço do mal da seita, de 
baixo nível, primitivo, e não tomar conhecimento. 

E até hoje, já muito mais velho, eu continuo achando que a Umbanda de que eu 
tenho alguma referência é alguma coisa superior. E que essa outra Umbanda, de 
baixo nível, é própria das civilizações primitivas. 

  



185	  
	  

	  O Folklore de Pelotas 

Luiz Carlos Marques Pinheiro 

Ano 2012. Toda cidade do interior tem o seu folklore. Pelotas também tem o 
seu, que serve para abastecer as prosas em torno das mesas do Café Aquário, do 
Clube Comercial e do Bavária. 

Tendo o meu primo Zuza como abastecedor dessas historinhas, já que eu estou 
fora de Pelotas há muito tempo, passo à narrativa. 

§ Meu tio Damásio era uma figura incomum. Família tradicionalíssima em 
Pelotas, meio baixo, gordinho, andava sempre apressado. Na rua, era incrível 
a pressa com que ele andava ... pra nada. Puro vício. 
Da mesma maneira que andava, ele falava. No começo eu tinha dificuldade de 
entender o que ele dizia, tão depressa falava. 

Tinha uma outra particularidade, era muito rico. Dinheiro para ele não era o 
problema. 

Ora, se juntarmos essas duas particularidades, não poderia acontecer outra 
coisa. 

Ele era o engenheiro-agrônomo responsável pela Fazenda da Palma, do 
Ministério da Agricultura. Não sei se ainda hoje pertence ao Município do 
Capão do Leão. 

Estava indo ele para a Palma com a minha tia Rosinha, numa segunda-feira 
de manhã cedo, quando, ao cruzar a linha férrea, numa passagem de nível, 
ele abalroou o trem. 

Só o fato de abalroar um trem já era um fato digno de registro. Nunca 
ninguém tinha abalroado um trem antes! Era inédito! 

Desceu do carro rápido, como sempre, e falou rapidinho para o maquinista:  
Não se preocupe, não se preocupe que eu pago tudo...eu pago tudo! 

Ele era conhecido na família por ser desse jeito. Ele não discutia ... ele 
pagava. 

§ Nós temos um amigo, o Paulinho, um tipo muito estranho: bem magrinho, 
pálido prá danar e que anda sempre com as mãos cruzadas no peito! Afora 
essa particularidade, é muito nosso amigo, companheiro, e muito gozador. De 
passagem se diga que era um dos mais assíduos freqüentadores da capela do 
cemitério. 

Morreu um amigo comum, muito rico, e o Paulinho convidou o "tio Pedro" 
(autor da consagrada frase:"Não se desconta cheque! Cheque foi feito para 
circular..."), que também era conhecido por ser "piolho de rico" para irem ao 
velório, no cemitério.  
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De familiares, somente uma meia dúzia. Aí o “tio Pedro” diz ao Paulinho que 
ia dar uma chegada em casa para tomar um banho e se arrumar, para o 
enterro.  

Chegaram os agentes funerários, olharam na volta, poucas pessoas, um deles 
chegou bem pertinho do ouvido do Paulinho e perguntou baixinho: Quem é o 
morto?  

O sacana não ia deixar passar barato uma dessas. Com um ar circunspecto, 
apontou para o morto e disse: É ele!  

§ Havia um sujeito em Pelotas, que eu vou ser obrigado a declinar do nome 
dele, famoso por não pagar ninguém. Emprestar dinheiro para ele, nem 
pensar! Cheque dele ninguém aceitava. Ele era famoso como caloteiro 
inclusive no comércio. 

Ele não pagava não só o condomínio como todas as contas que podia adiar. 
Só pagava a conta da luz porque se não cortariam. 

Um dia, um comerciante novo na cidade, que tinha aberto uma loja há pouco 
tempo, aceitou um cheque dele. 

Diga-se de passagem que ele ficava aguardando que uma nova loja fosse 
aberta na cidade para fazer uma compra, mesmo que não precisasse. Se não 
precisasse ele vendia e fazia dinheiro. 

Como o banco devolveu o cheque, ele foi questionado pelo lojista a respeito 
do seu cheque-sem-fundos. 

Com a maior desfaçatez do mundo ele respondeu: Ora, mas se o banco não 
tem dinheiro para pagar o cheque, tu vais querer que eu tenha? 

§ Da minha mãe eu tenho muitas histórias. Ela era muito criativa e muito 
prática. Para tudo ela tinha uma solução. Se não tivesse, ela inventava na 
hora. 

Ela sempre gostou muito de cachorro. Mas não era dessas que ficam fazendo 
festa para o cachorro. Ela gostava era de ter em casa, no quintal. Eu acho até 
que não era muito por amor. Era muito mais como guarda da casa. 

Quando um dos cachorros fazia cocô perto da porta da cozinha, ela pegava ele 
pelo cangote e esfregava o focinho no cocô, como a dizer que ali não é lugar 
para se fazer cocô. 

Um dia, um dos cachorros simplesmente morreu. O que é que ela fez? 
Chamou a empregada e pediu que enchesse um copo com água. Abriu a boca 
do cachorro soltou duas aspirinas lá dentro, derramou a água por cima. E foi 
embora. 

Duas horas depois ela voltou ao quintal para ver como estava o cachorro. 

Encontrou o cão feliz da vida, abanando o rabo pra ela. 
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Ela se virou para a empregada e disse, com aquele sabedoria portuguesa: “Eu 
não te falei? O que não mata, engorda...” 

§ A minha mãe era tão decidida, tão cheia de iniciativa, que ela já dirigia 
automóvel em 1928, com 16 anos de idade. 

Ela dirigia muito melhor que o meu pai, que era um baita barbeiro. 

Se eles estivessem juntos, de carro, e o carro atolasse no barro, era ela quem 
descia para tentar desatolar. O meu pai descia, mas ficava olhando. 

Um dia nós íamos para o Cassino, de carro. O meu pai dirigindo. Lá pelo 
meio do caminho, o meu pai avistou um posto da Polícia Rodoviária. 
Encostou o carro e disse para a minha mãe para trocarem de lugar, porque 
ele estava com a carteira de motorista vencida. Aliás, ele nunca ligou para 
isso.  

A minha mãe assumiu o volante e foram em frente. Quando chegamos no 
posto, o guarda mandou parar e pediu a carteira de motorista da minha mãe. 
Ela mostrou. O guarda conferiu os dados e perguntou para ela: “Dona 
Conceição, por que é que a senhora parou o carro lá atrás?” Ela deu uma 
pensada rapidinha, fez um ar de constrangida, e respondeu: “Seu guarda, eu 
‘tava apertada pra fazer xixi...”  

O guarda deve ter dado uma gostosa gargalhada por dentro, mas não se traiu. 
Devolveu o documento, agradeceu e desejou boa viagem. 

§ O Pedalão é o Chico Rosário, filho do seu Inácio, que tinha uma padaria na 
Gonçalves Chaves depois da rua Uruguai, vizinho de porta do Jorginho Satte 
Allam. Ambos muito amigos da gente e ambos muito gozadores. 

Num daqueles carnavais maravilhosos da Pelotas antiga, o Carnaval da rua 
XV, o Pedalão se aproveitou que havia um carro alegórico com uma jaula 
vazia estacionado na travessa e resolveu aprontar com um louquinho 
conhecido na cidade, chamado Peri, e que estava vendo o Carnaval. 

Foi no Mazza, comprou uma fantasia bem vagabunda de leão, e fez uma 
aposta com o Peri que ele não teria coragem de vestir a fantasia e entrar na 
jaula. 

O Peri topou. Aí, então, o Pedalão colocou três comprimidos de purgante 
num copo de cerveja e deu para o Peri beber. O Pedalão disse que era pra ele 
se animar. 

O Peri animado, entrou na jaula, e o Pedalão trancou a jaula por fora. E o Peri 
imitando um leão lá dentro. 

Daí a pouco o cordão carnavalesco se movimenta e entra no Carnaval. E o 
Peri na jaula, dando risada, imitando o leão. 
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De repente, o Peri começou a gritar: -“ Pedalão, o leão quer cagar! Pedalão, 
pelo amor de Deus!” 

E o Pedalão só dizia: - “Que é isso Peri? Onde tu viste leão em banheiro... 
Leão caga na jaula!” 

E deu merda! 

§ Todos os anos eu passava férias com a minha família no Laranjal, junto com 
meus pais. Minhas duas filhas tinham um relacionamento muito especial 
com a avó, que as considerava o seu “xodó”. 

Eram muito amigas e passavam o dia junto, conversando. Iam juntas para a 
praia e passavam a manhã inteira rindo e dizendo bobagens. A minha mãe 
gostava muito de rir. 

As meninas estranhavam que a avó se queixava de uma mancha grande, 
escura, na perna. Parecia que a cada ano a mancha aumentava. Isso durou 
uns cinco anos. Ela já tinha passado de tudo o que lhe tinham aconselhado e 
não melhorava. Já tinha ido até a uma benzedeira, e nada. 

Um dia, ela disse para as minhas filhas: 

- “Eu já sei o que vou fazer; vou passar xixi, por uma semana!”. 

Terminaram as férias, nós voltamos para São Paulo, e as meninas 
esqueceram do xixi.  

No ano seguinte, quando voltamos, elas viram a avó e lembraram 
imediatamente do xixi. E perguntaram se a perna tinha melhorado com o 
xixi. 

A minha mãe respondeu: 

- “Melhorar, não melhorou. Mas agora a mancha quase desapareceu. Como 
não melhorava...eu resolvi ir ao médico”. 

§ Essa ficou no folklore do Banco do Brasil de Pelotas. 
O gerente geral do banco passou e viu o Dirceu na fila do caixa. 
Pediu a um funcionário que levasse o Dirceu na Gerência. 
E falou, enérgico: 
“Sêo Dirceu, eu já mandei vários avisos na sua casa ... O seu título venceu!” 
E o Dirceu, candidamente: 

“Venceu? Eu achava que ele nem empatava!...”  

§ A minha mãe era uma mulher muito objetiva, muito direta. Ela não 
mandava recado.  
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Ela morava em frente à Pça.Cel.Pedro Osório. Eu estava em férias em Pelotas, 
e convidei ela, no meio da manhã, para dar uma voltinha na praça, para ela 
andar um pouco.  

Ela ia andando, e conversando. Gostava de comentar tudo. As minhas filhas 
se divertiam muito com ela, com esse hábito de comentar.  

Passamos por um banco, no Redondo, que tinha um casal de namorados se 
beijando demoradamente, sem nem perceber que existia um mundo em sua 
volta. Ela registrou, mas não falou nada. Eu até achei estranho... 

Na volta seguinte, quando passamos pelo banco, o casal continuava se 
beijando da mesma maneira. Eu até achei que era o mesmo beijo da volta 
anterior.  

Dessa vez, a minha mãe não perdoou. Pegou o rapaz pelo  braço e disse: 

“Se afasta um pouco da moça, coitada! Ela precisa respirar! Assim você vai 
acabar matando a pobre sem ar!!!  

Essa era minha mãe. E as minhas filhas morriam de dar risada com ela. O 
mais interessante é que ela ria junto. 

§ Na Pça.Cel.Pedro Osório tinha um sujeito que, praticamente, morava na 
praça.  

Ele estava ali todos os dias. Alto, muito magro, maltrapilho, barba de muitos 
dias, sapatos velhos, desbeiçados, sem meia.  

Ele sentava nos bancos das alamedas, sentava no Redondo, voltava para as 
alamedas, levantava e andava bem devagarinho, sentava de novo. Ia até o 
Mercado e ficava algum tempo lá, voltava para a praça. E assim passava o dia 
inteiro, vagando. Eu até desconfio que no Mercado davam alguma coisa para 
ele comer...  

Se alguém deixasse um jornal num banco da praça ele pegava o jornal, 
sentava, e ficava lendo por umas duas horas.  

Não abordava ninguém, não pedia esmola, não falava com ninguém. Também 
não cumprimentava ninguém. O pessoal que cruzava a praça todos os dias, já 
estava acostumado com ele, e às vezes alguém dava uma moeda, ou uma nota 
de 1 cruzeiro. Eu acho que na volta do dia ele devia fazer uns oito ou dez 
cruzeiros.  

De noite, ele continuava por lá. Ele esperava o movimento da praça reduzir a 
zero, escolhia um banco numa das alamedas, que é mais escuro, deitava e 
dormia.  

O vigia noturno da praça já estava acostumado com ele e, condoído, deixava 
ele dormir em paz.  

Uma noite, uma dupla de Pedro e Paulo resolveu dar um giro na praça, na 
madrugada.  
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Deram com ele, dormindo em um banco.  

Um dos policiais sacudiu ele pelo ombro e gritou: “Acorda! ... Acorda!”...  
Ele deu um salto repentino e falou rápido: “Vendi pro Maneca Tôco!” 
Essa noite ele foi dormir no xadrez, preso por furto. Só aí ficaram sabendo do 
quê ele vivia: pequenos furtos.  

§ A fama de pão-duro dos portugueses é antológica. Já rendeu muitas piadas. 
Na casa do vô Caetano, no Fragata, à noite só se podia acender uma 
lâmpada, e de 40 watts, pra economizar.  

Eu morava na Gonçalves Chaves e meus vizinhos da esquerda eram uma 
família de portugueses. Dois cunhados, marceneiros, com suas respectivas 
famílias, morando tudo numa casa só, pra economizar.  

Nos fundos da casa, no final do quintal, ficava a marcenaria. Eles usavam a 
serragem da madeira da marcenaria no fogão a lenha, pra economizar.  

Do lado de lá dele, vizinho, morava uma família também de portugueses, 
casal e cinco filhos.  

Por cima do muro que separava as duas casas no quintal, o português meu 
vizinho puxou dois galhos da parreira do outro português e fez uma parreira 
para ele, do lado de cá.  

Uma galinha do português de lá voou para o quintal do português meu 
vizinho. Nesse dia comeram galinha a molho pardo e enterraram as penas no 
quintal de terra para não deixar vestígios.  

Um dia o português meu vizinho chamou um dos filhos e disse: 
- “Vai no português aí do lado e pede o serrote dele emprestado; mas não diz 
que fui eu que pediu.”  
O guri foi e daí a pouco voltou, e disse:  
- “Ele falou que não vai te emprestar!”  
O português meu vizinho explodiu:  
- “Português pão-duro. E eu precisando serrar umas tábuas. Traz o nosso de 
cima do armário.” 

§ A minha mãe tinha dois cachorros, mas nunca passou pela cabeça dela 
gastar dinheiro com veterinário. O veterinário era ela mesma.  

Um dia a empregada disse pra ela: “Dona Ceção, a Rebecca está cheia de 
pulga, e ela tem o pêlo muito grande!”  

A Rebecca era uma cadela “pêlo de arame”, com pêlos muito longos.  

A minha mãe disse pra empregada: “Me dá o tubo do Detefon e segura ela.”  

A empregada segurou a cadela pela cabeça e a minha mãe borrifou Detefon 
em toda a parte superior do lombo. Pegou um pedaço de cobertor velho, 
enrolou no lombo da cadela e amarrou com uma corda.  
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Disse: “Agora solta ela e vamos ver se daqui a três dias tem pulga!...”  

Passados os três dias, a minha mãe mandou a empregada segurar a cadela. 
Soltou a corda e tirou o cobertor. Junto com o cobertor vieram quase todos os 
pêlos do lombo da cadela. Sobraram uns poucos tufos de pêlos, esparsos.  

A empregada espantada, disse: “...Dona Ceção!...”  

A minha mãe não se impressionou e disse pra empregada: “Agora tu pega o 
óleo de cozinha e passa no lombo dela. Tu vai ver que daqui a alguns dias o 
pêlo já começou a voltar!...”  

§ Toda cidade do interior tem as suas figurinhas carimbadas. Pelotas também 
tem as suas. Uma delas é o Boxexa, um dos maiores gozadores que Pelotas já 
teve. Vivia aprontando com os outros. Mas ele envelheceu  -  hoje tem perto 
de 80 anos  -  foi ficando surdo, muito surdo, e a parceria começou a 
aprontar com ele. E aqui vão duas do mesmo personagem:  

1- Dois antigos companheiros de gozação descobriram nos classificados do 
Diário Popular que o Boxexa havia anunciado um bode guacho para vender, 
desses criados no pátio de casa.  

Não deu outra! Ligaram para a casa do Boxexa e foram logo perguntando:  
- Nós temos umas cabritas e queremos saber se é ai que tem um bode 
guacho para vender?  

E o Boxexa respondeu, mas já meio desconfiado:  
- É! Por quê?  

Diz a dupla: 
- Nós queríamos saber se o bode já está “formado”? (Isso em linguagem 
campeira, quer dizer que o bicho já cobre as cabritas).  

Conhecendo os amigos que tinha, essa pergunta foi suficiente. E o Boxexa 
irritado já foi dizendo:  
- Não! Não está formado não... Está estudando ainda filho da puta! 

2 - Essa, os mesmos amigos gozadores contavam no café Aquário, gozando a 
surdez do Boxexa: 

Cedinho, de manhã, toca o telefone na casa do Boxexa e ele escuta o seguinte: 

- Sr. Osório aqui fala a Adriane Galisteu. Estou ligando para... 

Já cansado de ser sacaneado pelos amigos, ao escutar o nome de Adriane 
Galisteu, o Boxexa já se armou e começou a despejar palavrões linha a fora.. 

Lá pelas tantas, quando ele notou que a moça não parava de falar, perguntou 
de novo: 
 - Mas quem é que fala ai, mesmo? 

Foi quando, finalmente, ele conseguiu escutar: 
- É a Adriane da Listel, seu Osório... Adriane da Listel! 
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A turma do Aquário morria de dar risada, se vingando das sacanagens que já 
tinham sofrido do Boxexa.  

§ Tinha um folião que todos os anos participava do Carnaval de Pelotas 
vestido de peão de estância, pilchado. Para ele, quanto mais brilhassem as 
suas botas, maior era a sensação de asseio...das botas, é claro!  

Era uma figurinha muito manjada no Carnaval. Todos o conheciam de vista. 
Contavam uma história dele, que eu vou passar adiante do jeito que me 
contaram.  

Era Carnaval, e o peão estava andando à toa na Praça Cel.Pedro Osório, 
arrastando as esporas. Vendo umas chinocas sentadas nos bancos, resolveu 
se aproximar de uma delas. Pediu licença, sentou no banco...e ficou calado 

A chinoca perguntou: “O que o senhor faz?” 

E ele respondeu cheio de orgulho: “Eu faço a lida do campo: domo, monto, 
laço, aparto, vacino, marco, faço arreios e tal e coisa... E a sra?”  

E ela, vendo que ele não era o seu tipo, respondeu: “Pois a minha vida é uma 
merda! Eu sou lésbica! Só gosto de mulher. Acordo, passo o dia e durmo 
pensando em mulher...”  

O peão não sabia muito bem o que era isso, mas achou que não devia ser 
coisa boa e levantou.  

Descartada essa montaria, o peão resolveu sentar com outra chinoca.  

A segunda chinoca perguntou-lhe também: “O quê o sr. faz?”  

Já de saco cheio com esse tipo de pergunta, o peão respondeu: “Eu faço a lida 
do campo: domo, monto, laço, aparto, vacino, marco, faço arreios e tal e 
coisa... E, também, sou um pouco lésbico!”. Fecha o pano. 
 

§ O Darci resolveu se candidatar a vereador. A tia Ana, como mãe, achou 
que precisava dar apoio à candidatura do filho. 

O Darci mandou fazer uns cartazes grandes de propaganda, com a fotografia 
dele, para serem colados nos postes. 

A tia Ana foi à luta, para encontrar quem colasse os cartazes nos postes. 
Depois de muito procurar, e de muito perguntar, indicaram para ela dois 
negrinhos, de uns dezessete anos. 

Ela falou com eles, mas eles só podiam fazer à noite, porque a Polícia não 
permitia o trabalho de menores. 

Combinou, então, o seguinte: ela pagaria 5 cruzeiros para cada um, por noite, 
para colar os cartazes. E eles aceitaram. 
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O Darci levou os cartazes para casa e entregou para a Tia Ana. À noite, ela fez 
uma cola com água e maizena, colocou em duas latas, uma para cada um, e 
entregou para os negrinhos a cola e uns dez cartazes. 

No dia seguinte o Darci foi ver como tinha ficado, e gostou. A cara dele 
estampada nos postes da vizinhança.  

Passaram-se mais uns três dias, e o Darci não via aumentar o número de 
cartazes nos postes. Falou com a tia Ana e ela confirmou que todas as noites 
dava 5 cruzeiros para cada negrinho, as latas de cola e dez cartazes. 

Desconfiado, o Darci resolveu ficar na campana dos negrinhos. Naquela 
noite, ele deixou os negrinhos saírem, e foi atrás. 

Ele viu os negrinhos dobrarem a esquina, se sentarem no meio fio da calçada 
... e comerem a cola de maizena. 

Depois desse dia, o Darci desistiu de colar cartazes nos postes ... e perdeu a 
eleição. 

§ No Quartel do 9º R.I. passou um tenente que deixou fama pela tirania e 
pelo rigorismo dos seus princípios. 

Contam que certo dia ele passou por um soldado, no pátio interno do Quartel, 
e parou. Ele notou que a túnica do soldado estava com os dois botões 
superiores desabotoados. Gritou: “Soldado!” 

O soldado deu meia-volta e se perfilou. 

O tenente disse: “Sentido!” 

Ele não falava com um soldado se ele não estivesse em posição de sentido. 
“Soldado, o senhor está nu!” 
“Gu-a-r-da! Leva ele pro xadrez.” 

Numa outra ocasião, o tenente estava dando ordem-unida no pátio do 
Quartel, para um pelotão subordinado a ele. 

Ordem-unida é aquele história de marchar pra lá, marchar pra cá, marchar 
pra lá, marchar pra cá... 

De repente, um dos soldados deixou a arma cair no chão. 

O tenente falou: “Pelotão, alto!” 

Todos pararam e se viraram para o tenente. Falou o tenente: “Soldado!” 

E o soldado que deixou a arma cair no chão saiu da formação e se apresentou 
ao tenente. 

E o tenente: “Soldado!...Sentido!”. O soldado bateu os calcanhares. 
“Soldado! Deixa a sua mãe cair na vida mas não deixa a arma cair no 
chão!” 
“Gu-a-r-da! Leva ele pro xadrez.” 
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Numa noite, o vigia da noite pegou um recruta praticando relações sexuais 
com uma mula, e prendeu o recruta. 

Na manhã seguinte, na primeira hora, o tenente convocou os três pelotões 
que comandava e os postou em posição de sentido no pátio do Quartel. 

“Pelotão, des-can-sar!” A posição de descansar é aquela com os pés afastados 
e com as mãos para trás. 
“Guarda, traga o soldado”. 

E o guarda trouxe o soldado puxando a mula pelo cabresto. 
“Soldado! Sentido!” 
“Ordinário! Marche!” 

E o coitado do soldado teve que desfilar na frente dos três pelotões, 
marchando, e puxando a mula pelo cabresto. 

Esse tenente entrou para a história do folklore do Quartel. 

§ Do marmeleiro se extrai o fruto, que em Pelotas dá uma marmelada 
branca maravilhosa, e também se extrai a vara de marmelo, instrumento de 
punição bastante usado no passado, e ainda em uso em algumas localidades 
de Portugal. 

A vara do marmeleiro é bem fininha, longa e muito flexível. Ótima para bater 
nas pernas dos filhos que aprontam. 

A minha mãe, portuguesa, conhecia os poderes da vara de marmelo.  Como a 
gente não tinha marmeleiro em casa, encomendou uma vara, que guardava 
atrás do guarda-roupa. 

Bastava a gente aprontar alguma travessura e lá vinha a minha mãe com a 
vara de marmelo na mão. Ela não batia com a mão, nem com o chinelo. Ela 
batia nas pernas com calças curtas, com a vara de marmelo. 

Cada varada nas pernas deixava um vergão, um “lanho”. Ela se satisfazia com 
uns três lanhos. 

Ela deixava passar umas duas horas e aí fazia uma salmoura bem forte e 
banhava as pernas da gente com aquela salmoura. Era o remédio dos 
portugueses para menino travesso. 

Eu não sei qual dos castigos era o pior: se as varadas ou o banho de salmoura. 

§ Sobre o meu tio Damásio eu já contei. Era um engenheiro-agrônomo, 
Administrador da Fazenda Experimental da Palma, uma fazenda-modelo, 
integrada ao Instituto Agronômico do Sul.  

A fazenda podia ser chamada com muita propriedade de “modelo”. Seu 
antigo proprietário, o Cel.Alberto Rosa, devia ter sido um homem muito 
avançado para a sua época. A sede da fazenda era uma enorme casa em estilo 
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espanhol, com grande quantidade de quartos, imensas salas e uma cozinha 
enorme. Em torno da casa, uns doze pés de Hortência floridas, azuis e rosa.  

Havia um enorme galpão, que era a ferraria; um curral grande para as 
domas; e duas cabanhas para o gado. Tudo em tijolo.  

Havia luz elétrica, graças a um gerador movido por um cata-vento colocado 
no topo de um silo enorme de tijolo. A luz elétrica permitia um modernismo 
na fazenda: a ordenha mecânica. Um outro modernismo: não era permitida a 
“monta natural”. Tudo era feito com inseminação artificial.  

O Cel.Alberto Rosa foi um homem muito influente em Pelotas, tendo sido um 
dos dois principais acionistas do Banco Pelotense, junto com Plotino Amaro 
Duarte. Foi também sócio do Coronel Pedro Osório, na firma Pedro Osório & 
Cia, que durou até 1922. Morreu em 1923.  

A única coisa velha na fazenda era o telefone. Era daqueles antigos, de 
manivela. A gente tocava a manivela, e dava sinal no Centro telefônico, no 
Capão do Leão. A telefonista atendia, a gente pedia o número, e ela fazia a 
ligação. Mas antes de pedir o número se batia um papo com a telefonista. 
Uma curiosidade: os números tinham só dois dígitos.  

O tio Damásio sempre foi uma pessoa muito caprichosa. Isso era facilmente 
detectável pelo cuidado especial com que ele tratava os livros da sua infância, 
e que me emprestava para ler.  

Com o mesmo capricho ele cuidava da Palma. Para o Instituto, a Palma era “a 
jóia da corôa”. Tanto era assim, que quando chegava algum visitante do 
exterior no Instituto, eles levavam para mostrar a Palma.  

O churrasco de comemoração ao Dia do Agrônomo, coisa para mais de cem 
pesoas, era realizado na Palma, à sombra de uma meia dúzia de figueiras 
enormes, centenárias, alinhadas em seqüência. E um enorme braseiro em 
uma vala aberta no chão. O legítimo churrasco gaúcho.  

Eu, com oito anos de idade, acordava às 6 hs.da manhã para acompanhar de 
perto todas as atividades de preparação do churrasco.  

O tio Damásio andava sempre vestido de bombacha e botas sanfona. Na 
cintura um cinto largo. E no cinto um chaveiro. Mas não era um chaveiro 
qualquer. Era um ”senhor” chaveiro, com mais ou menos umas quinze 
chaves. Quando a gente via ele de frente, a primeira coisa que se via eram as 
chaves na cintura.  

Umas duas vezes por semana, o tio Damásio organizava, à tardinha, um 
joguinho de futebol com os empregados. Ele comprava a bola, do tipo oficial.  

Os empregados tiravam as botinas, ficavam de pés descalços, e 
arremangavam as calças. O tio Damásio era o único que jogava de botas. 
Passados muitos anos eu fui compreender isso. Menino rico, filho de família 
tradicional, nunca brincou com os pés descalços. A pele do seu pé não 
agüentaria pisar naquela grama.  
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Baixinho, gordinho, de botas, quando ele corria atrás da bola, o chaveiro ia 
sacudindo na cintura, batendo na anca. Era uma cena hilária.  

Tinha um empregado, um alemão de cabelo bem amarelo, de mais ou menos 
um metro e oitenta e tantos, forte como um touro, que quando tirava as 
botinas, os pés deviam ser 46. Os dedos dos pés enormes e grossos, abertos, 
espalhados. Não é à toa que era chamado de “Pé-de-Anjo”.  

Esse alemão era o único que, descalço, entrava em uma bola dividida com o 
tio Damásio, de botas.  

Esse ambiente criado pelo tio Damásio, essa postura liberal, criava nos 
empregados um sentimento de igualdade, que se refletia no seu 
comportamento, facilmente detectável na alegria com que trabalhavam e no 
carinho com que me tratavam.  

§ A minha mãe é freqüentadora assídua do Folklore. 
As minhas filhas se encarregam, hoje, de me lembrar de algumas histórias 
dela.  

A minha mãe tinha umas três amigas que se conversavam pelo telefone quase 
todos os dias. “Como vais?” (a resposta não era muito relevante). Contavam o 
que tinham feito ontem, o que iam fazer hoje... Nada mais do que dez 
minutos de telefone. 

Um dia, a minha mãe contou pra uma delas: “Olha! Amanhã nós vamos a 
Jaguarão pra fazer compras!” A amiga não ia deixar passar uma 
oportunidade dessas e disse: “Ah! Jaguarão? Ah! Então me traz um cachecol 
de lã que está fazendo muito frio!” Era mais ou menos óbvio que ela não ia 
tocar em dinheiro. 

A minha mãe rebateu na hora, com a mesma franqueza que todos já 
conheciam: “Cachecol? Mas pra quê tu queres cachecol? Tu não tens 
pescoço!” 

As minhas filhas me lembram dessas histórias, hoje, ... e morrem de dar 
risada ... 

§ O Alfredinho era um baita safado, com fama de putanheiro, embora fosse 
casado e com um filho de colo. Se aproximava o Carnaval e a mulher viu que 
precisava tirar ele de Pelotas. Fez uma reserva, para o período do Carnaval, 
no Hotel Querência, na praia do Cassino. O hotel fica distante do centro do 
Cassino, onde está o “fervo”. 

Ele absorveu o golpe. Foi pra rua e comprou um maiô novo pra mulher, um 
calção pra ele, e um guarda-sol pro bebê.  
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Na segunda noite de Carnaval, madrugada, deu a louca no Alfredinho. Ele 
ficou sonhando com toda aquela mulherada quase pelada, deixando cair as 
calcinhas nos camarotes do Teatro Guarani... 

Levantou da cama e roubou a chupeta da criança, que não parou mais de 
berrar. 

A mulher desesperada, pediu ao Alfredinho que procurasse uma farmácia 
aberta no Cassino para comprar uma chupeta, mesmo que fosse no “fervo”, 
porque já era quase madrugada. 

O Alfredinho só apareceu no hotel, de novo, no dia seguinte, com o sol já bem 
alto. Borracho, sujo de bâton, com confetes e purpurinas escorrendo pelos 
ombros. 

Com o filho no colo, já roxo de chorar, a mulher pergunta para o Alfredinho:  
- Trouxeste a chupeta? 

E o Alfredinho:- Chiii! Esqueci! 

§ O Boxexa é um freqüentador assíduo do Folklore de Pelotas .Ele contava 
as histórias como verdadeiras, e não dava risada. 

Certa vez o Boxexa estava aguardando o final do expediente do plantio de 
uma lavoura, quando notou um peão desgarrado, indo em direção aos 
galpões... Observando melhor, teve provas que o sujeito iria "matar um sorro" 
(“ir aos pés” na linguagem campeira). Viu o peão pegar do chão umas folhas 
caídas e começou a olhar de um lado para o outro, meio desconfiado, assim 
como um ventilador. 

Conta o Boxexa ainda que nesse final de tarde de verão, ventava e trovejava 
prá danar, o que muito facilitou a ele ter agarrado um pá de concha e se 
aproximado quase invisivelmente do peão, já agachado atrás do madeirame. 

Nesse meio tempo, o peão soltou mais de um kg. de merda, exatamente em 
cima da pá, que ele havia colocado entre o cano de descarga do sujeito e o 
chão e que, evidentemente, foi logo recolhida. 

- Depois de cagar uma montanha, não tem quem não se vire para contemplar 
a obra! E deu no que deu! A merda tinha sumido... 

Em meio aquele temporal, completamente apavorado com o que havia 
ocorrido, o peão chegou para o Boxexa e falou: 

- Seu Osório, quero as minhas contas, que esse lugar é mal assombrado! 

§ Conta um motorista da UFPel que num dos verões mais quentes e secos já 
vividos em Pelotas, num dia em que o sol estava de rachar mamona, um casal 
esperava o ônibus no olho do sol, ao longo da estrada entre o Campus Capão 
do Leão e a cidade. 
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Condoído, ele deu carona ao casal. 

Pra puxar conversa, perguntou ele ao marido: 
- E essa seca? 

Diz o homem: 
- Pois é! Não sei o que tem esta mulher. Estou levando ela pra uma 

consulta na cidade!!!... 

§ Um castelhano, de passagem por Pelotas, se soltou nas calças, e deixou 
uma frase antológica: 

“-Si mierda es sangre, estoy herido!” (Se merda é sangue, estou ferido!)  

§ A minha mãe é freqüentadora assídua do Folklore. Era uma portuguesa 
que não mandava recado. 

Um dia cheguei em Pelotas e fui direto para o Laranjal. Nem passei em casa. 
No dia seguinte fui visitar a minha mãe, na cidade. No caminho eu já fui 
pensando: Chi! Ela vai pegar no meu pé! Eu tou com o cabelo muito 
grande! 

Cheguei no apartamento, falei com ela, contei as novidades de São Paulo, 
fiquei um tempinho, me despedi e voltei para o Laranjal. Fiquei surpreso 
que ela não falou nada do cabelo...  

No dia seguinte, voltei ao apartamento. E já na chegada ela me disse: Olha 
aqui! Tu não vai cortar esse cabelo? Vai ficar com esse cabelo de bicha? 
E disse mais: E olha! Vai dormir no Laranjal, porque aqui só dorme 
mulher (na realidade, ela e a acompanhante; as outras duas iam dormir em 
casa).  

Eu adorava essa maneira de ser da minha mãe. Eu dava muita risada... 

 - Capítulo Especial  -  Chico Louco 

Toda cidade pequena tem os seus tipos folclóricos e deixam suas lendas. Pelotas 
não podia ser diferente. A Revista “Seleções do Reader’s Digest”, na década de 
’40, chamava de “Meu tipo Inesquecível”. 

Em Pelotas, o Meu Tipo Inesquecível se chama Chico Louco. 

Por uma questão de justiça, eu copio o que publicou o Diário Popular, em 
27.08.2003: 
“Dono de talento e humor inconfundíveis, o médico Francisco Ribeiro da Silva - ou como 
ficou conhecido em Pelotas, Doutor Chico "Louco"-, tornou-se uma das figuras mais 
populares da cidade no século 20. Foi médico, professor e vereador. Conforme o jornalista 
Mairo Cavalheiro - autor do livro Dr. Xico Silva - O homem que curava brincando - ao longo 
dos 51 anos de profissão ele atendeu mais de 150 mil pacientes e realizou mais de um 
milhão de procedimentos médicos. De milhares destes pacientes nunca cobrou um centavo. 
"É uma troca de serviço por carinho e gratidão, solidariedade, amizade. Até por uma piada 
nova", teria explicado algum dia, conforme Cavalheiro. 
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Afora a profissão e a família, as piadas e os carros eram as grandes paixões do médico. 
Contam que era do tipo que perdia o amigo, mas não a piada. Um dia teria ido visitar uma 
idosa, que estaria na cama há seis meses. Silva tirou os sapatos e enfiou-se embaixo das 
cobertas junto com a mulher, que no mesmo instante saltou para fora da cama. "Rarrááá. Te 
peguei. Então não podias levantar, né?", teria dito. "Doutor Xico aliviou dores e salvou vidas, 
entre uma risada e outra, semeando pelo caminho a lição de que bem poderíamos ser todos 
mais generosos, saudáveis e felizes", escreveu Cavalheiro.” 

Do Chico Louco, que eu tive a sorte de conhecer pessoalmente, conheço muito 
pouca coisa; mas o meu primo Zuza, que mora em Pelotas até hoje (eu estou 
afastado há muitos anos) me lembra de algumas, que vou me atrever a 
reproduzir: 

1) No primeiro dia, o vizinho telefonou para o Chico Louco às 2h30min da 
madrugada, reclamando dos latidos dos cachorros. Ele atendeu, ouviu, e 
se despediu. No segundo dia, durante a madrugada, o Chico Louco 
retribui a ligação ao vizinho no mesmo horário, dizendo que NÃO tinha 
cachorro em casa. 
 

2) Certa vez uma rapaziada adentrou no Clube Regatas e se deparou com o 
Chico Louco, pescando com caniço e anzol sem isca, em uma poça d'água 
formada pela chuva. Vendo aquilo, um dos rapazes alertou a ele: - o 
senhor, por acaso, acha que vai pescar alguma coisa, sem isca? E ele 
respondeu: e o senhor, por acaso, acha que aqui tem peixe? 
 

3)  Gozador que era, o Chico Louco postou-se em frente a uma casa, onde 
havia um velório, e para chegar até o morto era preciso percorrer um 
baita corredor escuro. Para cada um que chegava, ele dizia: - cuidado 
com o degrau! E lógico, evidentemente, as pessoas que entravam iam até 
o fundo, levantando os pés, como se estivessem entrando na água.  
E ele não dava risada. 
 

4) Conta o Arnóbio Zanottas Pereira que quando a Aidil matou o Zé Correia, 
no consultório deste, nos altos do Itatiaia, ninguém ficou dentro do 
Aquário. Todo mundo dando fé dali da calçada do Café.  
Com os populares assistia à movimentação policial o Doutor Chico. 
Depois, de tudo dado fé, dirigiu-se para o seu consultório, a poucas 
quadras dali, na Voluntários. Chegando já atrasado no escritório, por 
força das circunstâncias, antes de atender a clientela, despejou num 
canto da sala de espera tudo que tinha dentro da bolsa duma cliente. No 
outro canto, abriu outra bolsa de mulher e despejou tudo no chão. Depois 
deu a desculpa:  
-Não me entram aqui dentro mulheres sem que eu reviste as bolsas... 
Vocês tão matando os homens. 
 

DOAÇÃO FEITA À FACULDADE DE SOCIOLOGIA DA UFPEL, NA 
PESSOA DO PROF.PAULO POSSAMAI	  (paulopossamai@ymail.com),	  em	  
01.10.2013 


