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   Sempre:

Quando cheguei em algum lugar e fui questio-
nado da seguinte maneira:

- De onde veio e o que sabe fazer?

Respondi:

- Nada sei fazer, mas tudo eu aprendo, porque é 
vivendo e aprendendo - e morremos e não apren-
demos tudo; por isso que sou adepto da sabedoria 
do não saber e serei um eterno aprendiz.

Nota do Autor





I

Boas lembranças
de um menino curioso

“A vida trabalha sempre em
favor da nossa evolução

e faz o melhor”. 

(Zibia Gasparetto)
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Em 20 de março de 1939, nascia o quinto filho 
de uma família de caboclo mestiço (índio com por-
tuguês).

Foi aí, então, que começou uma história: era o 
começo da Segunda Guerra Mundial, quando a 
vida se tornava mais difícil e não havia emprego.

Tudo é uma história que meu pai contou. 

O que tenho na lembrança é que havia muitas 
famílias em um vagão de trem de segunda classe e 
que viajavam em direção ao Estado do Paraná. Isto 
era no Rio Grande do Sul.

Eu, criança de cinco anos, corria no corredor do 
vagão brincando o tempo todo; então percebi que 
embarcavam muitos soldados e eu fui até minha 
mãe e perguntei:

- Mãe, por que as titias choram?

Minha mãe respondeu: 

- É porque os seus filhos estão indo para a 
guerra.
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Eu, satisfeito com a resposta, continuei a brin-
car. Esse momento ficou muito vivo na memória 
até hoje.

Não sei por onde passamos, só sei que meu pai 
trabalhava em uma ferrovia no Paraná. Foi para 
isso que fomos para o Estado do Paraná.                         

                                                                                
Já teriam se passado, pelo menos, uns seis ou 

sete anos. Deveria ser 1947 e eu tenho outra lem-
brança muito clara, na memória, de quando brin-
cava no pátio do acampamento em que moravam 
os trabalhadores da ferrovia. Encontrei umas fo-
lhas de revista que me chamaram a atenção por-
que eram coloridas e tinham fotos de homens dei-
tados. Fui até minha irmã mais velha e perguntei 
o que os homens estavam fazendo deitados. E ela, 
então, me respondeu que eram os soldados que 
morreram na guerra, mas que já havia terminado.

Essa é mais uma lembrança que tenho em mi-
nha vida.

As minhas histórias são banais, mas não tem 
personagem: sou eu mesmo.

Em 1947, mais ou menos, e apesar da pouca 
idade, já prestava atenção nas conversas da famí-
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lia sobre o desejo de voltar para a terra natal, que 
era Santa Catarina.

Assim que passaram dois anos, mais ou menos, 
começou a procura por uma oportunidade. Não 
demorou muito, apareceu um homem que o cha-
mavam de agenciador. Este nos conduziu para as 
obras da BR 116 que haviam começado em Mafra 
(SC) até Lages(SC) e eu pude ser matriculado em 
uma escola estudando na parte da manhã. À tar-
de, voltava lá para trabalhar carregando água das 
cacimbas improvisadas nas vertentes para os ope-
radores que trabalhavam nas pedreiras extraindo 
pedras. Foi assim que passamos quase dez anos.

Estação na cidade de Mafra. Retirada de http://www.guia-
riomafra.com.br/a-estacao-ferroviaria-de-mafra-uma-historia-

-que-conta-a-nossa-historia
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Ferrovia – Estação Lages (O Tronco Principal Sul, 
entre os anos de 1963 e 1965, uniu as cidades de 
Mafra e Lajes). Imagem retirada de http://www.
estacoesferroviarias.com.br/sc_troncosul/lages.htm

05/07/2020

Mais uma vez acompanhei meu pai e fomos tra-
balhar no meio da mata em um lugar que se cha-
mava Alagados. Tão logo o acampamento militar 
se instalou, passaram a chamá-lo de Taiti, dando 

Eu já tinha oito anos. Passava de 1948 quando 
começaram a aparecer muitas máquinas substi-
tuindo a mão-de-obra braçal. 

Paralelo à BR 116, vinha uma ferrovia partindo, 
também, de Mafra (SC) a Lages (SC). Obras, estas, 
comandadas pelo 2º Batalhão Ferroviário do Exér-
cito.
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lugar à futura estação ferroviária.
Sim, eu fui trabalhar na casa do Capitão Coman-

dante Carlos Castor da Nóbrega. Ali pude frequen-
tar o colégio. Foi mais um ano enquanto a ferrovia 
seguia em direção a Lages.
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II

Você quer
trabalhar comigo?

“Fale menos e observe mais. 
A ansiedade distorce os fatos”. 

(Zibia Gasparetto)
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E no ano de 1951 chegamos a Lages. Foi muito 
difícil porque a minha mãe não tinha mais aquele 
emprego que era o de cozinhar para os trabalha-
dores e lavar as roupas dos mesmos, do qual sem-
pre dependia a nossa alimentação. 

Quando procurava emprego, a resposta era 
sempre a mesma: que eu era muito novo e, assim, 
foram passando os dias, cada vez mais difíceis.

Já era o mês de agosto do ano de 1952. Eu esta-
va em uma manhã muito fria em um posto de com-
bustível onde havia, também, um pequeno restau-
rante, quando chegou, em um Jeep, um casal que 
desembarcou com suas filhas. Eram seis meninas, 
sendo que a mais velha teria, mais ou menos, dez 
anos. E aquele senhor, muito sério, perguntou-me: 

- Tu és capaz de lavar esse Jeep? 

- Sim senhor, posso lavar.

Logo, arrumei pano e água e fui lavá-lo. Passou 
mais de uma hora quando voltaram e ele, então, 
me olhou e me deu uns trocos e agradeceu-me.

Ao sair, olhou-me novamente e perguntou: 
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- Você quer trabalhar comigo? Eu respondi o 
mais rápido possível:           

  
- Quero, sim senhor.

- Você sabe aonde é o Morro do Posto?

 - Sei, sim, senhor.

 - Então, compareça lá que vamos te admitir. 

 - Sim senhor, eu respondi.

Ele foi embora e eu corri até em casa para con-
tar à minha mãe. Já passava do meio-dia quando 
saí em direção a onde ele havia me explicado. Era 
no armazém do João Leocádio que estava o escri-
tório da empresa, que acabara de chegar do Rio 
de Janeiro.

Após ter caminhado duas horas, mais ou me-
nos, cheguei no local e encontrei um senhor que 
se chamava Ernesto. Era o escriturário que ia me 
contratar. Logo, foi pedindo a carteira de traba-
lho de menor e o registro de nascimento. Eu nada 
tinha levado porque só tinha o registro de nasci-
mento e estava diante de um problema que, até 
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então, desconhecia. Voltei para casa, contei para 
minha mãe e para uma das minhas irmãs que já 
havia trabalhado como doméstica e tinha conhe-
cimento. Prontamente, no dia seguinte, ela me le-
vou para fazer a carteira.

Chegamos e fomos bem atendidos por um se-
nhor que me mandou ficar, ali, posicionado em 
frente à máquina fotográfica montada em cima de 
um tripé e coberta com um pano preto. Mandou-
-me encostar na parede e colocou esse pano por 
cima de sua cabeça e fez a foto. Eu mal acreditava 
no que estava vendo. Em vinte minutos as duas 
fotografias ficaram prontas. Minha irmã fez o pa-
gamento e eu já saí com a carteira profissional de 
trabalho.

Com o coração cheio de alegria, fui me apresen-
tar no escritório da empresa, que se chamava Cia. 
Titan de Terraplenagem.


