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1 

                     Suzana Solar 

 
   Quando a gente pensa que o mundo está 

perdido, que as pessoas só pensam nas coisas materiais, 

no ter, no status, nos carros e em ganhar dinheiro... 

Surge alguém como a Suzana. Prática, simples, 

batalhadora e feliz! Feliz!  Ela aprendeu que não precisa 

de muitas coisas para viver, viver com menos é mais. 

 Acordar com o sol nascendo no horizonte, 

adormecer olhando as estrelas.  

O balanço da água acalma, relaxa e leva todo o stress do 

dia embora. 

  Quando as coisas não estão bem, o barco vira 

uma concha e ela pode se fechar lá dentro. Mas, basta 

um lindo amanhecer e ela se abre novamente, 

compartilhando (nas redes sociais) toda beleza ao seu 

redor com os simples mortais como nós. 

  Lógico que tudo tem um tempo de transição, 

ninguém simplesmente decide “vou morar num barco” 

de uma hora para outra. A mudança foi gradativa. 

Primeiro passando um fim de semana com o namorado 

(no barco), depois mais uns dias... Já que era mais perto 

do trabalho estar no barco, do que ficar quarenta 

minutos no trânsito todos os dias... Vamos trocar, 

durante a semana no barco, fim de semana em casa, 

afinal a gente também precisa lavar roupa, ver a família, 

etc. O tempo vai passando e o desapego aumentando...  
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“Eu não uso maquiagem, não preciso de vários 

sapatos... 

Ainda tenho uma arara de roupas no 

apartamento da minha mãe e não sei o que vou 

fazer com elas.”  

 

  De repente, a gente percebe que coisas são 

apenas coisas, e essas coisas ocupam muito espaço na 

nossa vida. Morar num barco é ter pouco espaço e saber 

aproveitar cada cantinho... 

 

  Nesse barco, cada pedaço tem uma surpresa 

escondida: as paredes são armários, as portas são 

reversíveis, os bancos viram camas, as camas abrem e 

tem espaço para guardar outras coisas embaixo, no 

banheiro (talvez a parte mais difícil de acostumar) a 

torneira da pia se move e pode virar chuveiro. 

 

  Na cozinha as frutas  ficam penduradas em 

redezinhas, o fogão fica suspenso e um suporte prende 

as panelas... Eu nunca tinha visto um “fogão de 

balanço”, que ideia genial!  

Numa casa flutuante você tem a opção de dormir na 

rede, sem rede (e mesmo assim, balançando). Também 

tem a opção de escolher o teto, você pode contar 

carneirinhos fechado no quarto ou contar as estrelas, 

sem ter que imaginá-las.   

Como diria Balú, do desenho do Mogli (se você 

tem mais de 40 anos vai lembrar daqueles disquinhos 

coloridos que vinham junto com as histórias, dos livros 

ou até de ter assistido no cinema): 

Eu uso o necessário 

 Somente o necessário 
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 O extraordinário é demais 

 Eu digo necessário 

 Somente o necessário 

 Por isso é que essa vida eu vivo em paz  

 

Suzana é sol! 

 

No caminho...  

  Era para ter sido há duas semanas, mas sabe 

quando tudo dá errado? Foram semanas complicadas, 

além dos problemas para resolver que impossibilitavam 

o passeio, uma chuva que não parava!  

            Eu tenho uma relação muito próxima com São 

Pedro, costumávamos brigar muito quando eu andava 

de moto. Muitas vezes, o dia lindo de sol e eu em casa... 

Era só ter que sair, o tempo fechava e a chuva me 

encontrava no meio do caminho. Agora, com o Johnny, 

os dias estão mais bonitos e divertidos (ainda adoro 

andar de moto, mas não tenho mais condições de pilotar 

na chuva... Vivia doente). 

  Ontem à noite uma forte tomou conta da cidade, 

achei que teria que desmarcar outra vez o compromisso 

com a Suzana. Durante a madrugada, já era possível ver 

as estrelas, o céu estava limpo e tudo indicava que o fim 

de semana seria de sol (todos os sites de previsão do 

tempo também estavam concordando). 

Pedrão me deu um lindo dia de presente, como dizem: 

céu de brigadeiro (de brigadeiro azul, tá? Rsrs). 

  Marcamos ao meio dia, eu nunca tinha ido até 

Itajaí. O aplicativo calculou que levaria um pouco mais 
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de uma hora.  

Câmera, vinho branco, sobremesas: OK 

Protetor solar, pen-drive (para garantir a trilha da 

viagem), água: OK 

Trocados para pagar o pedágio: OK (aqui ele custa 2,60 

para veículos leves). 

E lá vamos nós...  Ao som de “These boots are made for 

walkin’” - Nancy Sinatra, pegamos a estrada. 

   Adoro dirigir com músicas divertidas, os 

motoristas dos carros que passam ao lado devem pensar 

que sou maluca...  Hehehe 

Itajaí para mim, era só uma cidade portuária, nunca tive 

vontade de conhecê-la. Embora esteja no caminho para 

vários outros destinos, as coisas que ouvia sobre a 

cidade não em despertavam nenhuma vontade de ir até 

lá. 

 

  Logo que saí da BR-101 percebi que estava 

enganada... Não se parece nada com o que me diziam, 

talvez o dia de sol tenha colaborado para que eu visse as 

coisas mais bonitas. Talvez quem dizia que não era  um  

lugar  bonito, que não tinha nada para fazer por aqui, 

também estivesse errado.  

Chegamos à baía Affonso Wippel ao meio-dia, 

onde a Suzana estava me esperando para preparar um 

risoto de camarão.  

Estacionei e fiquei alguns minutos só observando o 

local, a baía fica na foz do rio Itajaí-Açú e nela, a 

Associação Náutica de Itajaí. 

  Encontrei vários significados para o nome 

“Itajaí-açú”, todos com uma tradução feita do tupi: Rio 

dos Taiás, Água do senhor da pedra, Rio das pedras que 

emergem... 
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Nenhuma tradução que fizesse sentido pra mim, que 

recém-chegada, ainda estava encantada com o pouco 

que conheci. Procurei uma tradução em tupi para 

“paraíso”, mas eles não acreditavam em céu, inferno 

nem paraíso... Fiquei sem palavras para nomear a 

cidade , certamente, não seria nada com “pedra”. 

  Agora deixa eu falar  um pouco da Suzana... 

Fomos apresentadas virtualmente, por um amigo em 

comum, que naquela época pensou que poderíamos ser 

sócias em alguma coisa relacionada à gastronomia. 

Desde então, mantivemos contato pelo Facebook, sem 

nunca termos tempo de conversar pessoalmente... Era 

só aquela “babação” nas fotos de comida que 

postávamos, eu com os doces, ela com os salgados. 

Nossas vidas mudaram muito nestes últimos anos, 

acredito que para melhor (traduza “melhor” como 

qualidade de vida, não pense que a felicidade seja só a 

parte financeira resolvida). 

  Eu estava bem ansiosa para conhecer essa 

amiga virtual de tantos anos... 

E realmente, parecia que já nos conhecíamos há muito 

tempo, nenhuma diferença das fotos. Ela veio me  

buscar no carro, pra entrar onde ficam os  barcos só 

acompanhada. 

  Tudo muito bom, tudo muito bem até o 

trapiche... Eu não imaginei que minhas pernas iriam 

travar na hora de entrar no barco, e travaram! Eu não 

conseguia dar um passo, um pulinho, a ideia de cair 

entre o trapiche e o barco me apavorava. E se eu 

colocasse uma perna e a outra não acompanhasse e o 

barco fosse se afastando? Me vi naqueles desenhos  do 

Pateta, sabe  quando as pernas vão abrindo e esticando e 
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ele vai  fazendo aquela  cara de desespero? Era eu, a 

perfeita Pateta!  

   A última vez que passei por isso foi em 2006, de 

férias em Paraty- RJ, mas essa é outra história... 

Eu sempre gostei de estar perto do mar, tomar banho de 

mar, mas a ideia de cair numa água escura me apavora. 

Eu preciso ver o fundo pra me sentir segura, deve ser 

algum tipo de fobia (e lembro bem de como começou). 

Uma boa alma viu a situação e puxou o barco para bem 

perto do trapiche, eu entrei rapidinho. UFA! 

Tirando essa parte de entrar e sair do barco, a 

ideia de morar em um sempre me fascinou. Pensar em 

poder ir embora e a casa ir junto, não precisar fazer as 

malas, só mudar de porto é maravilhoso. Querer ir para 

o Caribe e simplesmente  ir... 

Lembrei de várias músicas enquanto estava lá, entendi 

melhor Caymmi e todas as músicas que falam do mar. 

 

Entendi Pessoa, 

 ...Navegar é preciso! 
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       Receita: Risoto de Camarão 

½  xícara de arroz arbóreo  

500 ml caldo de legumes 

400 gr de camarão limpo 

100 gr de cebola picada 

3 dentes de alho picados 

50 gr de manteiga sem sal 

100 ml de vinho branco seco 

100 gr de queijo parmesão ralado grosso 

pimenta do reinos 

salsinha picada 

 

Modo de engordar (digo, comer bem) 

 

1- Derreter a manteiga, refogar a cebola por mais 

ou menos 8 minutos, mexendo sempre. 

2- Abaixe o fogo, acrescente os camarões. Mexa 

apenas uma vez, até que estejam rosados e 

firmes. Retire os camarões da panela, mas 

mantenha-os aquecidos. 

3- Coloque o arroz na panela. Cozinhe por 

aproximadamente 5 minutos  (ele  vai fritar com 

a manteiga e a cebola). Mexa!  Acrescente o 

vinho, mexa por  3 minutos, mexendo sempre, 

até que o vinho seja absorvido.  

4- Coloque o caldo de legumes aos poucos, 

mexendo e acrescentando mais caldo, até que 

seja absorvido.  

5- Acrescente o parmesão, mexa 

6- Pimenta do reino 

7- Salsinha picada  
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Decore com camarões grandes dourados na 

manteiga  

 

 

 

 

 

                                  Bom apetite! 
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A Transilvânia é logo ali 

Poderia ser uma aula de história, um roteiro de 

filme, um guia de viagem, um episódio da National 

Geographic, só que não! Foi um dia em Garopaba com o 

Uwe Wilhelm Wagner, comendo, aprendendo e ouvindo 

histórias...  Mas era uma história de tantas outras 

histórias, com castelos, florestas e príncipes. Guerras, 

romances e lendas que se misturam com a realidade. 

Estamos falando de Siebenbürgen (região dos sete 

castelos), já ouviu falar? E se eu disser que é o lugar de 

um príncipe chamado Vlad Tepes ou Vlad III, conhecido 

pelo seu jeitinho "meigo" de tratar os inimigos? 

  Bem, ele era um herói para a cidade e o terror 

dos inimigos. Até recebeu o apelido carinhoso de Vlad, o 

empalador. Imagina, chegaram a inventar que ele bebia 

o sangue das vítimas. Eu prefiro acreditar que era suco 

de groselha e que ele era um cara que entendia muito de 

marketing. Conseguiu afastar os invasores e proteger 

sua cidade criando uma imagem de "terrível". 
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  Mas e a comida, o que se come na Transilvânia? 

Batwings (asas de morcego) com molho barbecue? 

Galinha ao molho pardo? Carne de pescoço? Uma 

carninha mal passada à moda do chef? HAHAHAHAHA 

(risada maligna). Não, nada disso!! A gastronomia da 

Transilvânia foi influenciada pela alemã, romena e 

húngara. Como era distante dos grandes centros, 

permaneceu sem muita inovação nos ingredientes. O 

alho e a cebola estão presentes, não sei se por gosto ou 

por proteção. Na dúvida, muito alho!!! 

  Vi em alguma história de vampiro (não lembro 

qual) que ele foi preso dentro de um caixão e atirado ao 

mar. Não lembro onde foi parar, mas chegou vivo. E se 

esse caixão tivesse atravessado o oceano, e se tivesse 

vindo parar no Brasil? Claro que ele não se pareceria 

com o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, de Chico 

Anysio. Seria um vampiro de verdade, com educação 

europeia!  

  A imaginação, sim, é terrível. Mesmo quando 

não queremos pensar em lendas de vampiro é 

impossível não deixar de pensar nessas coisas quando 
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alguém diz que nasceu na Transilvânia e na mesma 

cidadezinha que o Conde Drácula, Sighisoara! Se o 

Drácula é imortal, eles poderiam muito bem se 

conhecer, talvez tenham brincado juntos, corrido pelos 

castelos... Sei lá! O Uwe garante que não, que não o 

conheceu. Talvez não tenha dado tempo, já que ele veio 

morar no Brasil aos sete anos. Mas, conhece muito bem 

todas as histórias que cercam a Região dos Sete 

Castelos.  

  Fiquei surpresa em saber que foi o primeiro 

lugar na Europa em que a educação foi obrigatória, isso 

nos anos de 1400 (e alguma coisa) todos tinham que 

estudar. 

  E essa mudança para o Brasil não foi fácil, sem 

amigos, sem falar português, sem conhecer o "jeitinho 

brasileiro". Mas as crianças sempre aprendem rápido a 

se virar, fazem amigos e se enturmam com facilidade, 

apesar de que sempre tem alguém se aproveitando de 

um inocente que não sabe como as coisas funcionam no 

Brasil.  
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"Eu tinha ganhado uma bicicleta 

novinha, presente do meu pai. Fui jogar bola 

com meus amigos e deixei a bicicleta encostada 

num canto, quando olhei tinha um cara 

mexendo na minha bicicleta. Eu gritei, 

perguntei o que ele queria e disse que a bicicleta 

era minha. Ele me disse que estava só olhando e 

perguntou se podia dar uma volta...  

– Claro, amigo! Só não demora porque eu tenho 

que ir pra casa jantar! Óbvio que eu nunca mais 

vi minha bicicleta... 

O mais difícil nessa mudança foi perder essa 

inocência, na Europa se alguém pede 

emprestado, a gente empresta. Não pensa que 

vai ser roubado, só pensa que a pessoa estava 

precisando!" 

  Hoje ele mora em Garopaba, onde costumava 

passar as férias com a família e aprendeu a surfar. O 

Otto está sempre junto, fazendo trincheiras no quintal, 

dormindo ou esperando um pedaço de pizza. Diz a lenda 

que os transilvanios-saxões são excelentes pizzaiolos, 
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vou ter que voltar aqui para saber mais desta lenda! 

  Quando cheguei em casa comentei que tinha ido 

entrevistar uma pessoa da Transilvânia. Ninguém me 

perguntou como tinha sido, mas todos procuraram 

marcas no meu pescoço!!! 

No caminho...  

   Essa era uma visita que estava agendada há 

muito tempo e sempre acontecia alguma coisa que me 

obrigava a desmarcar. Hoje, finalmente, o Johnny (meu 

fusca) estava se sentindo bem. Acho que ele estava até 

bem empolgado para fazer a primeira viagem mais 

longa desde que começamos nosso relacionamento 

sério, em abril. 

  O tanque estava cheio, bateria nova, pneus 

novos e velas trocadas. Agora, como aquela expressão já 

tão conhecida, era "Fé em Deus e pé na tábua". Partimos 

nove e vinte da manhã, com destino a Praia da Barra, 

em Garopaba.  
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  O Google Maps foi ligado assim que chegamos 

próximos da entrada de Garopaba. Olha, se não ficar 

atento você passa direto pela entrada... 

Tem uma plaquinha de nada, escrito "IFSC Garopaba" e 

mal se vê a entrada, fiquei na dúvida se estava indo ao 

lugar certo. Deveria ter ligado o GPS assim que saí de 

casa. 

  Garopaba fica à 75km de onde eu moro, para se 

situar melhor melhor, partindo de  Florianópolis são 92 

quilômetros, pegando a BR-101 sentido sul. Paraíso para 

quem gosta de esportes aquáticos, as praias e lagoas tem 

movimento o ano todo. Ah, e se você tiver sorte ainda 

poderá ver algumas baleias (da espécie Franca) que 

costumam passar por aqui entre os meses de julho e 

novembro, época da reprodução. 

   Não venho para essa região desde os meus 14 

anos, as coisas mudaram muito nesse tempo.  Passei um 

verão aqui com minhas primas, fomos de ônibus, numa 

época em que a BR-101 ainda não era duplicada. Horas 

de viagem, num ônibus velho que parava em todos os 

cantos e era sempre lotado. 
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   Lembro que naquele verão havia um bar na 

beira da praia, entre árvores e com redes penduradas. 

Deitei em uma depois do almoço, acabei pegado no sono 

e acordei no final da tarde... SOZINHA! Era uma época 

bem divertida, sem muitos problemas e 

questionamentos. Também parecia ser mais seguro, era 

comum ver adolescentes acampando, viajando com 

amigos, passando às férias longe de casa. Lembro de 

termos feito amizade com uns paulistas naquele verão. 

  Eu sabia que deveria passar a entrada da Praia 

do Rosa e entrar à direita e logo estaria numa estrada de 

chão com mais ou menos dois quilômetros de extensão. 

Bem, o Johnny é um valentão, mas quando viu aquela 

estrada começou a tremer. Não sei se de medo ou se 

pela idade avançada ele está demonstrando sinais de 

Parkinson. Tremeu tanto que a calha de chuva, da janela 

direita, ficou pelo caminho... Ela já não se segurava 

muito bem, largou o Johnny ali mesmo :/ 

  A mocinha do GPS foi educada e paciente até eu 

passar a rua de destino, parecia um jogo de tabuleiro: 

você errou, volte uma casa!!! Tudo bem, foi só uma 
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curva acentuada demais. A melhor parte foi quando ela 

disse: VOCÊ CHEGOU AO SEU DESTINO!!! 

  E cheguei mesmo, o Uwe estava na rede e o Otto 

no portão. Uma casa bem arejada, com rede na varanda, 

árvores, um forno rústico para assar pizzas, daqui dá 

para ouvir o barulho do mar. 

  Assim que cheguei, fomos passear com o Otto, 

eu queria ver o mar e me localizar melhor. O lugar é 

bem calmo, pelo menos nesta época do ano. 

A maioria das casas não tem grades nas janelas, o que 

dá a sensação de ainda ser um lugar seguro para se 

viver. 
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RECEITA: Klausenburger Kraut – Chucrute à 

moda de Klausenburgo 

  ½ cabeça de chucrute (repolho fermentado) 

1 xícara de arroz 

1 xícara de molho de tomate 

½ xícara de bacon picado e frito 

1 cebola roxa, média, picada 

4 dentes de alho amassados 

100gr de pernil de porco moído 

200gr de coxão mole moído 

1 pimentão grande vermelho 

1 pimentão grande amarelo 

sal e pimenta do reino à gosto 

Vamos por partes... 

1- O arroz deve estar cozido e frio, pode ser arroz do dia 

anterior. 

2- O Chucrute deve ser deixado de molho em água fresca 

por 10 minutos para retirar o excesso de sal e depois, 
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picado. Refogado com azeite e misturado com o bacon 

frito. 

3- O molho de tomate pode ser o seu preferido. Nesta 

receita foi feito com tomates italianos sem pele. 

4- Cebola e pimentões, picados grosseiramente e 

refogados com o alho. 

5- As carnes moídas são misturadas e refogadas. Depois 

misturadas com a cebola, alho e os pimentões. 

A montagem 

Em uma travessa untada, monte em camadas: molho de 

tomate, chucrute, arroz, carne. Repita as camadas e 

termine cobrindo com o chucrute. Leve ao forno pré-

aquecido à 180º, até que comece a borbulhar. 

Pode ser servido com pequenas porções de nata, o que 

lembra o sabor de strogonoff. 

Sirva quente 
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                         Gaden Opetit !  
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Caio Monti e Carreteiro 

 

“Era  tudo picado numa tábua qualquer  da 

própria carreta, campeiro não tinha luxo...”  

  Assim começou nossa  conversa, com charque, 

arroz, panela de ferro e direito a uma aula de história 

gaúcha: desde as tradições até a arte de Debret (sim, 

aquele  francês que veio numa  missão artística para o 

Brasil, em 1816). Diz á lenda que Debret passou pelo Rio 

Grande do Sul retratando a fauna, flora, e a vida no 

território gaúcho (outros dizem que ele pintava o que os 

viajantes relatavam).  

  Uma pena que não tenha feito um registro sobre 

a culinária, né? Naquela época ninguém fotografava as 

refeições? Aposto que ele nem provou os doces de 

Pelotas, os vinhos da Serra Gaúcha, os chocolates de 

Gramado e também não deve ter provado o legítimo 

arroz de carreteiro. Coitado, perdeu uma parte 

importante da viagem (nem vou falar da ambrosia, seria 

muita crueldade com o artista).  

 

  Mas é melhor deixar o Debret pra lá e cuidar das 

panelas, a arte de hoje é o Carreteiro do Caio. E aqui a 

história é longa e perfumada, porque não é só sobre 

cozinhar, mas entender de onde veio essa receita. 

Obviamente, quem é aqui do sul já comeu um carreteiro 

ou achou que comeu, não é mesmo?  Carreteiro é feito 

com charque, não tem tempero verde, não tem tomate, 

não é feito com resto de churrasco, e por favor, não 

coloquem queijo ralado por cima! 
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Calma, calma, isso não quer dizer que o resto de 

churrasco não fica uma delícia (eu adoro!), só não 

deveria ter esse nome. 

 Como disse o Caio, 

“... o carreteiro tem esse  nome porque era 

transportado e feito na carreta, depois, já mais 

perto das cidades a carne fresca era mais 

barata e transportada nas charretes. Seguindo 

esta lógica, o arroz  de resto de  churrasco  é o 

Arroz de Churrasqueiro!!!”  

  A história deste prato, como o próprio no me 

diz, faz referência à carreta. Carreta era o nome dado às 

carroças, o carreteiro era quem conduzia a carreta com 

os mantimentos e era também o encarregado de fazer a 

comida. Ele precisava sair um dia antes da tropa para 

encontrar o pouso e deixar tudo preparado para o 

pessoal que ia chegar “morto de fome”. Geralmente, era 

um trabalho feito por um ex-tropeiro,  já com idade 

mais avançada e ainda apaixonado pelo trabalho.  

  Agora que você sabe que o carreteiro é feito com 

charque, vou contar outra novidade...  Bem, pelo menos 

pra mim é novidade: a primeira charqueada (lugar onde 

é produzido o charque) que se tem registro foi 

construída por um cearense refugiado da seca, José 

Pinto Martins. Ele até tentou fazer a carne de sol, mas 

viu que aqui no sul não era possível. A carne precisava 

ser mais desidratada que a carne de sol, aumentando o 

prazo de validade e evitando as moscas.  Mudando um 

pouco o processo, aprendeu a fazer o charque.  

   Será que o Sul ainda vai insistir em se separar 

do resto do Brasil, mesmo sabendo disso?   
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 Ainda tem aquele pessoal que vai dizer que é 

apropriação cultural...  

 

No caminho...  

  O sábado estava com cara de domingo, daqueles 

que a gente não quer sair da cama. Bem nublado e com 

chance de chover ainda na parte da manhã, mas 

compromisso é coisa séria. O único bolo que eu dou são 

aqueles de comer, sem chance de faltar aos 

compromissos. Desta vez, quem demorou para acordar  

foi o Johnny...  Acho que ele não queria sair na chuva, 

mesmo sendo um passeio bonito e perto de casa, ele 

demorou pra acordar. Nada que um carinho e uma 

conversa não resolvam, ele reclamou, mas sabia que era 

muito importante pra mim.  

Câmera, tripé, brownie com avelã e uma panela de barro 

(feita por mim), tudo pronto! 

  Desta vez não fomos muito longe, o Caio mora 

no Balneário (na minha opinião, o melhor lugar de  

Florianópolis). Pertinho da beira-mar continental, o 

bairro é tranquilo e bem residencial. Acho que é um dos 

poucos que ainda não trocaram as casas  por  prédios 

enormes Elas  tem  cadeiras nas  varandas e a maioria 

um pequeno  jardim.  Floreiras nas janelas e 

senhorinhas simpáticas são vistas com frequência. 

  As crianças brincam no quintal e ainda podem 

aproveitar a pracinha: brinquedos, areia, quadra de 

esportes, uma pistinha para andar de bicicleta... Eu já 

brinquei muito aqui e também trazia meu filho pra 

brincar, é a melhor praça de Florianópolis.  
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  Deixei o Johnny na rua ao lado do apartamento, 

uma senhora lavava a calçada e não tinha movimento na 

rua. Ela disse que era seguro deixar ali, que muitos 

moradores deixam os carros na rua e que ela ficaria de 

olho naquele “fusquinha lindo”. O Johnny costuma  

atrair a atenção das pessoas, 90% sempre tem um elogio 

pra ele. Os outros 10% ficam contidos, só olhando e 

admirando. 

  Tem uma padaria na esquina, não tive tempo de 

conhecer (eu adoro padarias), tem coisa melhor que 

cheirinho de pão fresco, panetones, sonhos,... ? 

A padaria vai ficar pra outro dia, hoje tem carreteiro! 

 

  O apartamento é uma graça, decorado com 

lembranças, artes, relíquias de família. Tudo muito 

cheio histórias, desde os móveis até as coisas de cozinha. 

Uma incrível coleção de panelas... Tinha de ferro, de 

barro, de pedra e aquele paneleiro antigo que eu fiquei 

babando, claro! Sonho de todo cozinheiro é uma cozinha 

bem equipada, não precisa ser grande, só bem 

organizada.  

Olha, é tanta história para contar, tantas receitas e 

tantas memórias que dava pra fazer um livro todo só 

com o Caio.  

 

P.S: Este capítulo foi temperado com respeito e 

admiração, o Caio Martini Monti foi meu primeiro 

professor de gastronomia... E lá se vai mais de uma 

década, me suportando, tirando dúvidas e me 

incentivando em tudo que eu queria fazer (e fazia). 

Sempre com dicas preciosas, mais que um professor, foi 

(e continuará) um mestre!  

P.S 2: Conheci a Vivi (esposa do Caio) que também 

cozinha e adora um docinho, os gatos e o Otávio, que 

não gosta de banana, mas curte fotografia ;) 
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Receita:  Legítimo Carreteiro  

 2 xícaras de arroz branco 
300 gramas de charque 
1 cebola picada 
3 dentes de alho 
1 colher de sopa de banha de porco 

Modo de fazer 

Picar o charque e dessalgar com água quente 
Refogar o charque,  até que fique levemente dourado 
Acrescentar a cebola e o alho 
Por último, o arroz, mexer e colocar água quente 
Tampar a panela e deixar cozinhar 

P.S:  Fica melhor se for feito em panela de ferro ;) 

P.S 2: Não precisa colocar sal 

 

 

Bom apetite! 
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4  

Isso é tão Estefânia... 

  Uma história local, como tantas aqui na região 

da grande Florianópolis... As famílias que moram 

afastadas viviam do que era produzido no campo, o 

trabalho era pesado, as mulheres cuidavam dos filhos, 

da casa, da plantação e de deixar o terno do marido 

sempre impecável. A cozinha não tinha luxo, o ato de 

cozinhar era só para matar a fome.  

  Não tinha a delicadeza dos temperos, a 

preocupação com o sabor. A comida era só um alimento 

para o corpo, a alma era de Deus.  Muita água no feijão, 

assim era a vida no interior de uma família que não 

tinha posses. 

  A avó era costureira e morava na cidade, na rua 

Duarte Schuttel.  A casa ficava na esquina onde hoje tem 

um hotel. Ela alugava quartos para os filhos de famílias 

abastadas que vinham estudar na cidade, parece que até 

o Conder Reis, tinha morado lá.  

   A tia Estefânia (que morava com a vó) era a tia 

solteira, naquela época a filha que não casava cedo 

ficava com a função de cuidar dos pais idosos. Era ela 

que fazia as melhores comidas e contava as melhores 

histórias.  

 

“No quintal tinha peru e muita galinha, muita 

galinha, nossa como tinha galinha naquele 

quintal!!!” 

 

  Eram pobres também, mas na cidade havia mais 

dedicação ao cozinhar, tudo  era mais caprichadinho. 
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Talvez porque o trabalho era menos pesado do que 

quem ficava na roça, na cidade tinha tempo para 

conhecer e usar um temperinho.  

  Perto das três da tarde, de longe já se sentia o 

cheiro do café... Café de vó, café de tia! 

A farofa de banana, os bolinhos, aquele bolinho frito de 

banana, bem manézinho, tinha muita fritura e ninguém 

era gordo. As coisas eram mais puras, a banana madura 

era só buscar no quintal.  

 

  Mas a tia Estefânia fazia uma torta de banana 

diferente, com aveia e canela. Um bolo sem medidas de 

ingredientes, mas recheado com muito afeto. Não havia 

técnicas culinárias, jeito certo de picar, amassar, mexer, 

o importante era ficar gostoso. Eu já me sentia como 

uma sobrinha da tia Estefânia também, esperando o 

café da tarde e mais histórias. 

  

  Enquanto a torta estava no forno, fui conhecer o 

quintal. Muitas árvores, flores, uma infinidade de 

passarinhos faceiros nos pés de frutas. Aqui atrás tem 

um chafariz e uma casinha nos fundos, com janelas lilás 

e uma cerquinha. Parece aqueles livros infantis 

ilustrados ou um desses filmes que mostram lugares 

encantados, que se abre uma porta e está em outro 

mundo. 

   Alguns minutos depois senti o cheirinho do café 

e da torta de banana, senti também que a tia Estefânia 

devia estar por ali. E estava mesmo, em cada detalhe, 

em cada flor, em cada temperinho plantado, havia um 

pouquinho de tia Estefânia.  

- Se eu pudesse escolher alguém para ressuscitar, seria a 

tia Estefânia! Disse Fátima, toda sorridente. 

Já eu, acho que “Estefânia” deveria ser elogio... 

“Ah, eu estou me sentindo tão Estefânia hoje” 
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No caminho...  

   Domingo chuvoso, friozinho, daqueles com cara 

de domingo mesmo. Vontade de ficar na cama até 

tarde... Mas hoje, não! 

Eu coloquei um anúncio nas minhas redes sociais 

procurando pessoas que gostem de cozinhar e tenham 

boas histórias para contar, parece que está funcionando. 

Estou recebendo muitas mensagens de pessoas 

interessadas no meu projeto. Parece que todo mundo 

tem um cantinho reservado para as memórias afetivas, 

muitas delas quase se perdendo com o tempo. 

   Os cheiros, os sabores da infância, os lugares 

das férias, a casa da avó, das tias... Na correria dos dias 

vamos optando pelo lado prático e essas lembranças vão 

ficando esquecidas.                        

  O compromisso de hoje conhecer a Fátima da 

Silva. Ouvir, conversar e saber mais sobre sua tia 

preferida, a tia Estefânia.  

Para isso, fui até o Morro das Pedras ao sul da ilha de 

Florianópolis. Exatamente 27 quilômetros da minha 

casa, um trajeto de 30 minutos. Bem, seriam 30 

minutos se não tivessem marcado um jogo de futebol 

para às 11horas da manhã! O Johnny não gosta muito de 

filas, ainda mais na chuva... Quem gosta, não é? 

Jogo de futebol, chuva e uma fila que não andava... 

Acabei me atrasando um pouco. 

  Há muito tempo não vou para aqueles lados. Se 

nãome falha a memória, a última vez que fui para o sul 

da ilha foi pedalando (sim, já fui uma “pedaladora”de 

primeira), eu tinha 16 anos!! Naquela época era possível 

fazer longas pedaladas sem ter que brigar por espaço 

com os carros. Já não tenho mais essa coragem, mas 
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tenho esperança de um dia morar num local plano, com 

ciclovias e pessoas conscientes da importância de 

respeitar o espaço e o próximo.  

  Fiquei confusa com o trânsito para o sul da ilha, 

até o trevo de acesso para o aeroporto sempre foi 

tranquilo de chegar.  Agora, no acesso para o sul, tem 

uma faixa que muda a direção do fluxo de acordo com os 

horários de mais movimento. São várias placas, 

sinaleiras, outdoors, cones, uma infinidade de 

lombadas... Uma confusão visual até para quem está 

acostumado a vir pra cá. 

  O Johnny não ficou muito a vontade com tantas 

placas de velocidade máxima 40 km, pra ele é quase 

uma tortura andar na segunda e terceira marcha (pra 

mim também, claro), paciência! 

Ah, lógico que esqueci de prestar atenção na mocinha do 

GPS e acabei passando uma rua.   

  Enfim, achei a casa da Fátima, que ouviu o 

barulho do Johnny e veio me receber no portão.  É um 

sobrado simpático, com pintura em tom pastel e grades 

brancas nas janelas. Um grande pé de pitanga do lado 

direito (que parecia estar decorado, cheio de frutos 

maduros, bem vermelhinhos) e uma horta com as coisas 

de todo dia: manjericão, alecrim, salsinha, cebolinha, 

couve, limão... O vento frio se encarregava de espalhar o 

aroma dos temperos.  

  É uma casa muito acolhedora, com muitos 

quadros, um piano, almofadinhas, cortinas e flores na 

escada. Tudo muito exclusivo, com jeitinho das casas de 

antigamente, daquelas que a gente entra e se sente bem. 

A Fátima me disse que muito da casa foi inspirado na 

Tia Estefânia, até mesmo os móveis que foram feitos 

pelo Thiago (marido da Fátima), eram réplicas dos que 
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havia na casa da tia. 

Com o meu atraso, atrasei o preparo do almoço 

também. Direto para a cozinha!!! 

  O almoço estava uma delícia, tinha 

escondidinho de carne e um prato que eu ainda não 

conhecia: couve- manteiga com farofa. E claro, é uma 

receitinha da tia Estefânia também, adorei! 

  Meu encantamento com a Fátima foi além das 

histórias da tia, ela quis me mostrar sua outra paixão, as 

bonecas!! Logo, pra quem ela foi mostrar, né? 

Mais do que colecionar, ela costura para elas. 

 Roupinhas tão pequenas e delicadas, fico imaginando 

que nesse quintal maravilhoso deve ter gnomos, fadas, 

duendes,... Algum ser fantástico que aparece aqui no 

ateliê e costura essas miniaturas tão perfeitas. 

 Esse lugar é puro encantamento, acho que estou 

apaixonada! 

 

RECEITA: Torta de banana da Tia 

Estefânia 

1/2 xícara de manteiga em temperatura ambiente 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de trigo 

1 xícara de aveia 

8 bananas maduras 

canela à gosto 
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Misture a manteiga com o açúcar até ficar cremosa 

Adicione o trigo, a aveia e a canela à mistura 

Descasque e pique as bananas em rodelas 

Unte uma forma com manteiga (ou margarina) 

Comece montando a torta com uma camada de farofa e 

em seguida uma de banana 

A última camada deve ser de farofa 

Regue com um pouco de manteiga derretida e leve ao 

forno (pré-aquecido 180º) 

Quando começar a sentir o cheirinho da banana com 

canela... Está pronto!!! 

 

 

 

                                   Tá na mesa!!! 
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5 

A flor da Pereira 

 

  Década de 1920, crises políticas, greves, 

revoltas, movimento modernista. Às vezes tinha café, 

outras leite. O movimento tenentista que queria 

moralizar a vida política e pôr um fim na corrupção 

eleitoral, parece que até hoje não deu certo.  Para quem 

morava no interior, a palavra era garantida "no fio do 

bigode" e dava até morte, se não fosse cumprida - o 

mesmo não valia pra palavra política, é claro! 

  No ano de 1924, morreu o primeiro governador 

de Santa Catarina, Hercílio Luz. O responsável pela 

construção da ponte que ligaria a Ilha de Santa Catarina 

ao continente, que mais tarde receberia o seu 

nome.Neste ano, também nascia minha avó... A Maria 

da Anunciação Pereira, que era para ser da Glória, mas o 

escrivão esqueceu desta parte. 

  Como o assunto principal é a memória, ninguém 

melhor para entrevistar do quê ela. Minha avó é 

conhecida como Dona Glória, porque ninguém se 

importa mesmo com o que está na certidão, para os 

mais íntimos, Gogó! 

  Ela nasceu naquele tempo em que mulher não 

precisava estudar, diziam os pais. Mulher precisava 

saber cuidar da casa, dos filhos, cozinhar, costurar, 

bordar... Até os 66 anos, a vida dela foi assim, salvando 

"arquivos" na própria memória, pois foi privada de ir à 

escola. Abrindo uma dessas pastas, tão preciosas, 

encontrei mais que a Graça de Deus. 
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  O Brasil vivia um período de mudanças, muitas 

delas infelizmente não chegariam a maior parte da 

população, como a carne também não chegava. A carne 

"verde" era só no sábado de aleluia, o peixe era farto, 

não tinha trigo. O pão era de milho, assado na folha de 

bananeira e se parecia com bolo. Tinha berbigão, 

marisco, caldo de peixe e muito pirão. 

"Mas quando tinha vento, era só feijão" 

  Trocava-se com os vizinhos o peixe pelo feijão, 

pelo café, pelo açúcar. O dinheiro quase não existia. A 

família só tinha dinheiro vivo quando vendia a colheita. 

Com os recursos da venda, comprava o que não plantava 

nem tinha para trocar. No armazém de secos e 

molhados comprava tecido. Além da venda das 

plantações de café, milho, mandioca, a Gogó vinha de 

barco para Florianópolis com os irmãos vender peixe no 

mercado público. No caminho, as mulheres da família 

vendiam chapéu e balaio feito de palha de milho, de 

folha de bananeira e até de tiririca (que ainda não sei 

direito o que é), só que é uma planta que dá para fazer 

chapéu. 

  Sem médico e nem dentista, o que tinha era 

muita benzedeira. As doenças não tinham remédio, era 

a fé que curava tudo. E quando a dor era de parir, 

chamava a parteira (e a benzedeira, só pra garantir). 

Para o transporte, cavalo ou no carro de boi. Nem tênis 

confortável e nem tanto problema de saúde. Quando era 

preciso chegar, muito precisava caminhar. 

  Não tinha telefone, muito menos um 

smartphone. Não tinha gravador, nem televisão, sequer, 

luz. Para guardar o que é de importante, a cabeça era o 
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melhor lugar: as receitas, as rezas, os nomes, os 

números, os poemas, as músicas. 

  Na memória, um espaço com capacidade 

infinita de armazenamento. Quando a conta estava 

difícil, havia sempre um lápis atrás da orelha para 

ajudar. Não existia cartão de crédito, nem crediário... 

Em quem se podia confiar, as compras no secos e 

molhados ficavam anotadas no caderninho do fiado. 

  A comida sempre fresca, raramente alguma 

coisa fazia mal. Era tudo natural, sem hormônio, nem 

sabor artificial. Intolerância à lactose ninguém ouvia 

falar, só não podia misturar manga com leite porque era 

veneno. 

  Pelos que vinham de fora, chegavam ás notícias. 

O comércio na Passagem do rio Maciambú fazia o papel 

de central de informações e fofocas. Ali se sabia de tudo 

que acontecia na comunidade, "o jornal" era falado e a 

transmissão era ao vivo. Vez em quando, chegava uma 

carta. Para os amores, pão-por-deus. 

Onde muitos não sabiam ler e escrever, o padre rezava a 

missa em latim. 

  Hoje as coisas estão diferentes, a missa é rezada 

em português e o padre fica de frente para os fiéis. Mas 

quem se importa? Ir à missa já não é mais um 

compromisso imperdível, nem nunca foi para minha 

avó. Quando era nova, ela dizia que era coisa de velhos! 

  Apesar de não frequentar nenhuma igreja, ela 

reza muito. Reza por todos, um rosário a cada noite. 

Pelos que estão aqui e pelos que já se foram. Rezar, 

pedir paz e saúde nunca é demais. Mesmo dando umas 
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cochiladas entre uma Ave Maria e outra, acredito que 

Deus está sempre ouvindo seus anseios. 

  Sem abandonar os hábitos da roça, hoje ela se 

divide entre o apartamento da cidade e a vida no sítio. 

Ela sabe o nome de todas as plantas e para quê serve 

cada uma delas, como se planta, qual a época de colher e 

de plantar. Os dias de lua, se o tempo vai virar, se vai 

chover ou ventar, ela sempre sabe! 

PS: Graça de Deus era uma farofa de farinha de 

mandioca doce, servida com café. A princípio não tinha 

nome. Em resposta à pergunta "Mãe, o que tem pra 

comer?", a inocência infantil acabou dando nome àquela 

farofa doce quando a "Graça de Deus" era o que 

alimentava. 

 

No caminho...  

  Foram várias tentativas frustradas para 

encontrar minha personagem: a chuva não deu trégua 

por semanas seguidas, o que impossibilitava minha ida 

ao sítio e a vinda da Dona Glória para o apartamento na 

cidade; quando o tempo melhorava, ela não tinha tempo 

para entrevistas. Tinha seus compromissos com as 

amigas e o Grupo de Poetas, do qual faz parte ou com os 

filhos que sempre inventam algum compromisso e 

carregam a vó com eles. 

  Finalmente, São Pedro resolveu colaborar e fez 

um lindo dia de sol. Acordei cedinho, peguei as coisas e 

coloquei no carro. Enquanto o fusca esquentava... 

(apesar do dia lindo de sol, estava muito frio e carro 
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antigo é como criança, precisa de um chamego para 

acordar) liguei para meus tios, para me certificar que 

não perderia a viagem e conseguiria umas horinhas para 

conversar com ela. 

   O sítio fica aproximadamente a 45 quilômetros 

de Florianópolis, seguindo pela BR-101, sentido sul. 

Passando o Morro dos Cavalos, aquele que sempre tem 

alguma notícia no jornal sobre acidentes ou sobre 

disputa de propriedade entre os índios e o Estado, são 

cinco quilômetros de estrada de chão. Na verdade, mais 

buracos que estrada! Mais árvores, mais pedras e mais 

pássaros também!  

  Neste lugar o tempo passa devagar, as casas 

ainda sem grades nas janelas, as cercas de arame 

farpado não deixam os animais irem para a rua. Falo 

dos animais grandes, porque as galinhas sempre dão um 

jeito de fugir. 

   Eu costumava passar os fins de semana aqui, há 

mais de 25 anos. Tem uma igreja no caminho, nunca vi 

aberta. Disseram que tem missa aos domingos e que vai 

ter quermesse.Uma única estrada com poucos 

moradores no caminho.  

 Todos se conhecem e quando passa um carro levantam 

o chapéu ou acenam para cumprimentar quem passa. As 

pedras são pintadas de branco e em alguns sítios o 

laguinho cercado por personagens da Branca de Neve, já 

com pintura bem desbotada parecem esquecidos pelo 

dono. 

  Missionários tentaram abrir uma igreja 

evangélica, mas não deu muito certo. A comunidade do 

Maciambú já aceitou Jesus e os santos da Igreja Católica 

há muito tempo, sem abandonar a fé nas benzedeiras, 

sem deixar de acreditar nas bruxas, na mula sem cabeça, 

no homem que vira lobo em noites lua cheia, claro! 
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Havia muito escravo na nesta região. Dizem que ainda 

se ouvem gritos, choro e barulhos de correntes 

arrastando. As lendas permanecem vivas, quase nada 

mudou. Os mais velhos falam de um tesouro enterrado e 

contam que é melhor não passar pelo Morro da Boneca 

à noite. Se for noite de Lua Cheia, melhor mesmo é nem 

colocar os pés para fora. Morcego não vira vampiro, mas 

bruxas estão sempre fazendo arte. 

Meu plano é estar de volta na cidade antes de anoitecer, 

não que eu tenha medo de alguma coisa... Sou só 

precavida! 

  Cheguei ao sítio às 9:30 da manhã achando que 

estava atrasada. Fui recepcionada pelos cachorros da 

família: Mulambo, uma mistura de pastor com labrador, 

que gerou um filhote de dinossauro, grande e delicado; a 

Mel, uma labrador que está rouca e o Metralha, o 

cachorro que foi encontrado numa esquina, quando 

ainda era um filhote. O que ele tem de feio, tem de 

carinhoso. 

                Para minha surpresa, o pessoal da casa ainda 

estava de pijamas e nem havia tomado o café da manhã. 

Respirei aliviada: cheguei na hora certa! Não tem café 

como o do sítio, o café que a vó planta, colhe, torra e 

mói. Tão diferente do café da cidade! Durante o café, ela 

me perguntou sobre o que iríamos conversar. Eu disse 

que era sobre as histórias dela. O que ela já está bem 

acostumada a contar... 

Vaidosa, depois do café foi trocar de roupa e se 

"arrumar", para começarmos o trabalho. 

Enquanto isso, eu procurei o melhor lugar para 

conversarmos. Não foi fácil, todos os lugares são lindos. 

Achei que na beira do lago ao redor das árvores, ficaria 
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bom e não seríamos incomodadas. Regulei o tripé, 

posicionei a câmera e fui buscar a Dona Glória. 

A infância 

Comecei perguntando sobre a infância, do que ela se 

lembrava daquele tempo. 

E ela me respondeu com um poema: 

 

Lembranças da minha infância 

saudades do meu sertão 

da casa de pau-a-pique 

o assoalho era de chão. 

 

O fogão de quatro estacas 

era fincado no chão 

uma corrente amarrada no caibro 

na outra ponta, pendurado, o caldeirão. 

 

O fogo sempre aceso 

para fazer a refeição 

o café sempre quentinho 

lá em cima do fogão... 
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  As brincadeiras eram simples e eu era uma 

moleca, gostava de subir em árvore, plantar bananeira, 

subia morro e descia dando cambalhotas. Os vizinhos 

fofoqueiros contavam para meu pai que eu amarrava o 

vestido na cintura e descia o morro rolando, aquilo não 

era coisa de menina! Eu apanhava, ficava de castigo... 

Mas, no outro dia estava brincando de novo. 

  Que época boa ser criança, guardo com carinho 

essa lembrança. Depois que meu pai deixou minha mãe, 

ficou tudo mais difícil. 

  Percebi que fazer perguntas diretas não seria 

uma boa ideia, eu também não me contentaria com as 

respostas curtas e objetivas. Queria ver os olhinhos dela 

brilhando durante os relatos de saudade, sem cortar a 

empolgação e o orgulho que ela sente de sua história. 

Não é fácil entrevistar uma poetisa, tudo é rimado com 

muito cuidado e se fosse escrever num perfeito 

português, está conversa perderia muito de sua riqueza. 

Fiquei só ouvindo, admirada com tantas lembranças e 

pensando que tenho menos da idade dela e já não me 

lembro de muita coisa. 

A adolescência 

  Eu era namoradeira! Gostava muito de dançar e 

me divertir com as amigas, pedia para elas escreverem 

as cartas e os bilhetes que eu ditava. Fazíamos chapéu 

de palha para vender, trabalhava na plantação, 

costurava e cuidava da criação. A vida não era fácil, mas 

era muito divertida. Muitas vezes andávamos (ela e as 

amigas) um dia e uma noite pra ir num baile, não 

importava se era longe. Queria era dançar! 
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  Depois as coisas se complicaram, tive que ir 

morar com um irmão mais velho na Laguna. Ele disse 

pra minha mãe que ia me ensinar a ler e escrever, ia me 

colocar na escola... Mas era tudo mentira! 

Cheguei na Laguna e ele me fez de empregada. Eu tinha 

que cuidar dos filhos dele, limpar a casa, costurar, 

cozinhar e a mulher dele não fazia nada! 

 Só sabia brigar comigo e exigir que eu trabalhasse mais. 

Não tinha tempo para ir para a escola.  

Depois de uma briga com meu irmão, fugi para a casa da 

vizinha e voltei para casa de minha mãe. 

O amor 

  Noivei três vezes, os primeiros não queriam que 

eu saísse de casa, só podia ir à missa. Não durou nem 

dois meses, terminei tudo. O terceiro, eu nem queria, 

chamei de "amarelo"! Ele insistiu, disse que queria 

namorar comigo. Eu disse que morávamos muito longe 

e não podia dar certo. Ele me disse que o cavalo dele era 

muito bom e que para o amor não tinha distância. Eu 

recusei! 

  Meu irmão, que gostava muito do João (o 

amarelo), arrendou uma venda na praia da Gamboa pra 

eu cuidar. E já fez de caso pensado, quando cheguei na 

Gamboa o João estava lá! Me cumprimentou e foi logo 

dizendo: agora podemos namorar, já moramos perto! O 

pai do João tinha muitas terras na região, da Gamboa 

até Garopaba, era quase tudo dele. 

  Desta vez, eu aceitei! Em um mês nos casamos, 

tudo muito rápido e muito bom. A festa começou no 

sábado e se estendeu pelo domingo, na segunda-feira 

ainda tinha gente indo embora.  

  O João foi o amor da minha vida, tivemos oito 

filhos. Quando meu sogro faleceu, mudamos para 
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cidade. A gente queria que os filhos soubessem ler e 

escrever. Todos foram para a escola e trabalhavam no 

outro período para ajudar em casa. 

Minha alegria foi embora quando uma triste notícia 

chegou, o João tinha sido atropelado perto de casa e não 

resistiu. Fiquei sozinha com oito filhos, o mais novo 

tinha só um aninho. 

Meu coração se partiu! 

A vida sem João e um motivo para continuar 

  Passei muito tempo de luto, o João era tudo pra 

mim. Eu lavava e costurava pra fora, rezava muito e 

perguntava pra Deus porque ele tinha feito isso comigo. 

Eu não tinha mais alegria para viver, não dançava mais. 

Vivia num pranto sem fim! 

Os filhos foram crescendo, casando e saindo de casa. 

Logo vieram os netos... 

  Quando a vida ficou mais tranquila minha filha 

Glorinha chegou com uma novidade: 

- Mãe, vai ter alfabetização para adultos lá no Centro de 

Florianópolis, já fiz sua matrícula! Não era seu sonho 

aprender a ler e escrever? 

No dia seguinte, fui toda feliz na papelaria. Comprei um 

caderno, lápis e borracha, sentei na máquina de costura 

e fiz um estojo de retalhos. 

  Estava muito ansiosa, eu queria muito poder 

pegar um ônibus e saber onde estava indo sem ter que 

perguntar para as pessoas o que estava escrito. Queria 

poder colocar tudo que eu pensava num papel. Queria 

saber o que estava escrito naqueles livros, queria saber 

mais de tudo. Poder ler um jornal, uma revista, escrever 

uma carta para os amigos... Meus filhos e netos 



      

42 
 

ajudavam no começo, desenhar as letras não era fácil. 

Eu já tinha quase 70 anos! 

  Quando comecei a ler, descobri uma alegria 

para viver. Fiz mais amigos e também comecei a 

participar de grupos da terceira idade. Voltei a dançar, 

fazia vestidos para as festas e também criava músicas e 

poesias. Depois de alguns anos, uma amiga me levou 

para conhecer um grupo de poetas que ela participava. 

Eu fui só conhecer, mas me perguntaram se eu gostava 

de poesia e se queria participar. 

Tomei coragem e declamei um poema, me aplaudiram e 

perguntaram como eu conseguia decorar um texto tão 

grande. Eu disse que tinha que ser boa em guardar as 

coisas na cabeça, fiquei muito tempo sem saber 

escrever. Desde então, faço parte do Grupo de Poetas 

Livres. Tenho muitas poesias publicadas, muitas ainda 

na cabeça, nem tudo eu preciso escrever. 

  A alfabetização diminuiu a dor de ter perdido 

meu amor, a saudade eu transformo em poesia e assim 

os dias vão passando com mais alegria. 

  Já era quase meio dia, quando meu tio chamou 

para o almoço. Desliguei a câmera e paramos nossa 

conversa. Sem nenhuma dúvida, ela tem assunto e 

histórias para um livro inteiro e eu espero ter tempo 

para ouvir todas. Após o almoço, tive um tempinho para 

colher umas frutas e caminhar no mato na companhia 

do Mulambo. 

  Antes de pegar a estrada, fui presenteada com 

um café da tarde. Daqueles que só a vó sabe fazer, 

simples e com gostinho de infância. Lembrei das tardes 

que ficava com ela, sempre tinha farofa de banana. 
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Desta vez, aproveitei para aprender como fazer essa 

farofa tão simples e que eu nunca consegui fazer igual. 

Tem coisas na vida que não adianta saber só a teoria... 

 

RECEITA: Farofa de banana frita 

3 bananas brancas fatiadas 

2 xícaras de farinha de mandioca 

banha de porco ou óleo de soja para fritar 

açúcar e canela à gosto (opcional) 

Modo de ser feliz (ou modo de preparo, se preferir) 

Aquecer o óleo na frigideira 

Fritar as bananas em fogo baixo 

Retirar as bananas, colocar mais gordura e acrescentar a 

farinha de mandioca 

Tostar a farinha e acrescentar metade das bananas 

Misturar bem e acrescentar o restante 

Se necessário, colocar açúcar e canela 

Misturar e servir 

             

                          Vem, o café já está pronto! 
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6 

As viagens de Irma 

  Essa história começou em Forquilhinha (no sul 

do estado de Santa Catarina), uma colônia alemã, e se 

misturou com as histórias de viagens, amores, família, e 

claro, comida. Família grande, eram 12 filhos e uma mãe 

que ficou viúva muito cedo. Os filhos iam crescendo e 

mudando para cidades maiores, havia a preocupação de 

estudar e ter uma vida melhor. Alguns foram estudar 

fora do Brasil, fazendo o movimento contrário aos dos 

seus antepassados. 

   A mãe que cozinhava muito bem, também 

cuidava da terra e das criações. Aipim, batata e dois mil 

pés de frutas, tudo que a família precisava era produzido 

ali. Era o que tinha, e era tudo muito bom. O salame, a 

linguiça, a banha de porco (presente na vida das pessoas 

desde os tempos mais remotos, até aparecer o óleo de 

soja) eram todos produzidos na chácara. A cerveja 

também!!!  

"O bacon era toucinho... Porque somos alemães, 

e não americanos!" 

Nessa época os alemães eram perseguidos e 

discriminados (aqui nessa parte do Brasil), havia um 

sentimento de raiva dos americanos pelos alemães 

também. Coisas da guerra. 

   Uma coisa que eu tenho percebido sempre que 

converso com descendentes de alemães é o jeito 

diferente que foram criados, a maneira certa, melhor 

dizendo. Numa família tradicional alemã, não existem 

tarefas distintas entre homens e mulheres.     
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  Homens aprendem a costurar, cozinhar, 

arrumar a casa e lavar a roupa da mesma forma que 

mulheres também aprendem a carnear um porco, cuidar 

da roça e outras tarefas mais pesadas. Os filhos são 

criados para o mundo e não para serem dependentes de 

outras pessoas. Existe também a preocupação em 

manter a cultura, o interesse pelas artes e pela música 

desde pequeno. 

   Onde a terra era plana, havia plantação de 

arroz. Nos lugares mais altos se plantava aipim, aipim 

não tem frescura, nasce em qualquer lugar. O chapéu 

grande, de palha, protegia do sol e das lagartas que 

caiam das folhas do aipim. 

  Fico arrepiada só de imaginar essa situação, 

lagartas enormes caindo em cima do chapéu... Eu já 

teria jogado o chapéu longe, e no estilo Forrest Gump, 

ainda estaria correndo das lagartas ainda. Mas esta não 

é a minha história, é a da Irma! E ela me conta com 

muita tranquilidade, sobre o peso que as lagartas faziam 

em cima do chapéu (deuzulivre)... 

 "era preciso tirar o chapéu e sacudir várias 

vezes durante o trabalho". 

 Bem, chega de lagartas! É melhor falar de borboletas, 

coisas bonitas, agradáveis... E dos concursos de beleza 

promovidos pela rádio da cidade. 

"... os Estados brasileiros se apresentam... nesta 

festa de alegria..." 

Ops, música errada!  Mas o concurso era de verdade, e a 

Irma, namoradeira (como ela mesma disse) era 

presença garantida nos desfiles. 
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 E foi num desses que se apaixonou... Um amor que não 

iria muito longe, pois logo ela foi morar em Porto 

Alegre. Ele disse que era melhor terminar, que a 

distância não daria certo... (parece que essas histórias 

de homens que desistem fácil nunca acabam). 

   Irma, já em Porto Alegre, arrumou outro 

namorado, casou e teve dois filhos. Depois de alguns 

anos voltou para Santa Catarina com a família, procurou 

na lista telefônica pelas amigas da época.  

Mas e aquele ex-namorado, onde estaria? Elas disseram 

que ele estava casado e também havia mudado de 

cidade. 

  Uma daquelas curiosidades que a gente tem na 

vida é querer saber onde estão nossos antigos amores, e 

também, como seria se a história tivesse sido outra. 

   Ela era bancária, o marido também. Depois de 

muitos anos o casamento já não estava mais aquelas 

coisas. Um momento de depressão, distanciamento, 

rotina... Eu nunca casei, mas sempre escuto falar dessas 

"crises" e do tempo de repensar a vida. 

 Já não estava bom pra nenhum dos dois... 

  Trinta anos depois, talvez por um capricho do 

destino, aquele ex-namorado lá de Forquilhinha, entrou 

na agência que Irmã estava trabalhando. Ela se separou 

do marido, ele da mulher e resolveram retomar aquela 

história do passado. Uma história de SIM... 

Sim, sim pra vida! 

Sim, para o amor! 

Sim, para a esperança! 
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Sim, para todos os lugares que eles viajaram e ainda vão 

viajar! 

   Parece história de novela, daquelas que depois 

de tanta confusão dos personagens, a gente fica 

torcendo pelo final feliz. 

P.S: Deu tudo tão certo que o ex e o atual são amigos, a 

Irma e o marido são padrinhos do filho do ex dela! 

  Confesso que já pensei nisso algumas vezes, mas 

nunca tive vontade de reviver alguma coisa. Talvez 

porque eu ainda acredite "que o novo sempre vem" e 

será melhor do que o que já passou. 

Mas depois dessa história da Irma vou dar uma olhada 

nas minhas agendas antigas...  

Vai que... 

 

No caminho...  

 

  Ultimamente todos os caminhos me levam para 

a Alemanha, será que tem alguma relação com estarmos 

em outubro e eu adorar a Oktoberfest? 

  Nas minhas buscas por boas histórias de 

cozinha conheci um professor de gastronomia, que por 

sua vez, me indicou outro professor, o Daniel. 

Quando expliquei meu trabalho e o que eu precisava, ele 

não pensou duas vezes: VOCÊ PRECISA CONVERSAR 

COM A MINHA MÃE!!! 
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  E assim, fui conhecer a Irma Heerdt, tomar café, 

aprender uma nova receita e ouvir algumas boas 

histórias. Uma história que começou em Forquilhinha 

(no sul do estado de Santa Catarina), uma colônia 

alemã, e se misturou com as histórias de viagens, 

amores, família, e claro, comida. 

  Desta vez, o Johnny ficou em casa. A distância 

não era grande e considerando os poucos lugares para 

estacionar, resolvi pegar uma carona com meu pai. 

Obviamente, quando chegar em casa  tenho que levar o 

Johnny para dar uma voltinha. 

Sim, ele morre de ciúmes quando fica em casa e me vê 

entrando em outro carro. Rola até uma chantagem 

emocional, ele faz birra e fica de mal... Coisa de fusca 

mimado! 

  Ela mora perto da Universidade Federal de 

Santa Catarina- UFSC. É um apartamento muito 

acolhedor, muitas plantas na área externa, uma cozinha 

bem iluminada e uma sala com muitas lembranças.  

As fotos nas paredes contam muitas histórias... Os filhos 

ocupam a maior parte das paredes, na outra parte, fotos 

da dançarina (bailarina) Irma com as amigas e o 

marido. 

Na cristaleira uma coleção de pratinhos de porcelana, 

cada um de um lugar diferente, deixando claro o gosto 

pelas viagens. Muitos são da Alemanha, e ela sabe todos 

aqueles nomes difíceis de pronunciar e o melhor de cada 

cidadezinha. Enquanto conversamos na sala, tomando 

café (daquele jeitinho que eu gosto, preto e sem açúcar) 

Kodak nos observa. 

Kodak é um gato preto, lindo e bem peludo. Idêntico ao 

meu Noah, só que muito mais extrovertido. 
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  Quanto mais eu escuto, mais vontade eu tenho 

de viajar... E quem sabe, de aprender alemão também. 

Até agora, o mais próximo que cheguei de uma cidade 

alemã foi Blumenau, e nem fica na Alemanha! 

  O Daniel estava certo, a Irma tem muita história 

para contar e são muito boas! Eu fui buscar uma história 

e uma receita, mas aprendi muito mais que isso... 

Foi uma lição sobre amor, perdão e sobre como a vida 

fica mais leve quando não guardamos mágoas e 

ressentimentos. 

 Nada acontece por acaso! 

 

RECEITA: Bolo de aipim 

 

500 gramas de aipim amarelo cozido 

150 gramas de bacon 

2 ovos batidos 

Sal 

Óleo de soja (azeite ou banha de porco) 

 

Modo de fazer 

Amasse o aipim com o garfo e separe 

Pique o bacon em pedacinhos 
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Refogue o bacon e acrescente o aipim aos poucos, vá 

mexendo até dourar (criando uma crosta dourada e 

crocante). 

Acrescente os ovos batidos e continue mexendo. 

Pressione com a ajuda de uma espátula, na frigideira. 

Com o auxílio de um prato, vire o bolo e devolva para a 

frigideira para dourar o outro lado. 

O bacon pode ser substituído por linguiça ou salame. 

Pode acrescentar tempero verde, cebola, pimenta,... 

Delícia! 

 

 

 

                                      Hummmmm... 
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7 

Santinha 
 

  Se fosse um roteiro de filme, começaria assim: 

Kayaboop (sim, euzinha) está na cozinha tomando café. 

Ela usa um coque bagunçado e uma camiseta velha e 

confortável.  

O sol da tarde deixa a cozinha em tons de laranja. Livros 

de culinária estão sobre a mesa, dois gatos ocupam as 

cadeiras.  

Ela estava com vontade de fazer alguma coisa diferente 

para a janta, mas seu olhar era de decepção. 

 Olhava os livros e nada lhe agradava.  

Ela não tinha nenhuma receita de kibe que lembrasse o 

melhor que já havia comido.  

Pega o telefone e liga para a mãe, ela diz que tem uma 

receita bem antiga: tenho a receita que a tua avó fazia! 

Dispensando todas as facilidades tecnológicas, ela entra 

no carro, aquele fusca verde estacionado no quintal, 

carinhosamente chamado de Johnny.  

Segue até a casa de sua mãe. No som do carro, Elis... 

"ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os 

mesmos e vivemos... Como nossos paaaaaaiiiiiiiissss".  

A janela está aberta, o sinal está fechado.  

Ela canta, acompanhando Elis.  

Motoristas dos carros ao lado estão rindo. 

Ela encontra a receita num pedaço de papel, a data de é 

1983. O papel tem manchas e foi escrito em caneta azul. 

O olhar agora é de surpresa. A receita parece divina. 

 A mãe não deixa ela levar a relíquia para casa, mas 
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permite uma foto. Ela volta para casa, colhe a hortelã no 

quintal e prepara os ingredientes para o kibe... 

  E foi assim, preparando uma receita de minha 

avó que estaria completando 107 anos, que comecei a 

pensar nas melhores coisas da infância e na importância 

de ter passado esses momentos com ela. 

   Eu queria ter convivido mais, minha avó era o 

tipo de pessoa que havia passado por todas as coisas 

ruins da vida e mesmo assim não se deixava abater. 

Chamada carinhosamente, pelos amigos e familiares, de 

Dona Santa ou Santinha. Quase ninguém conhecia como 

Elena, eu já emendava tudo e dizia "Vólena". 

  Ninguém soube me dizer de onde veio esse 

apelido, acredito que tenha sido pela extrema bondade e 

pelo fato de estar sempre preocupada e ajudando todos 

que podia. 

Um casamento que não deu certo, dos três filhos, 

apenas um sobreviveu. Dois morreram ainda bebês com 

doenças que hoje são diagnosticadas e curadas 

facilmente. Nunca teve uma casa que pudesse chamar 

de sua, acreditava na sorte e pagava religiosamente o 

carne do Baú da Felicidade...  

   Lembro bem dela, era vó com açúcar... Não só 

porque era um doce de pessoa, mas ela colocava açúcar 

na mamadeira, nas frutas, nos sucos, no pão e até na 

salada de alface. Quando sobrava tempo, ela ainda fazia 

um puxa-puxa. Acho que era pra deixar netos 

entretidos, afinal, criança comendo doce não tem 

motivos pra brigar. 
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   Naquele tempo, início dos anos 80, não havia 

essa preocupação tão grande com o consumo de açúcar 

e os problemas que ele poderia causar. Os refrigerantes 

vinham em garrafas de vidro, um litro parece que rendia 

20 copos. As vendas, como eram chamadas as quitandas 

dos bairros, exibiam suspiros enormes e coloridos, 

sorvete de Maria-mole que vinham com brindes (eu 

gostava daqueles anéis de plástico, com corações que 

imitavam pedras preciosas).  

  O doce de leite vinha em pequenos pacotinhos, 

era preciso fazer um furo (bem pequeno, pra durar 

mais) para abrir e ficar chupando o doce.  

As balas eram vendidas em baleiros enormes que 

giravam, era difícil escolher um sabor só. Os pirulitos 

eram em formato de chupeta, o palito era de madeira e 

ruim de segurar. O sorvete era da Kibon e vinha em latas 

decoradas, parece que rendia muito mais que os de hoje 

também... 

Quando a vó dizia "vamos na venda", eu sempre estava 

pronta! 

   Todo esse açúcar consumido era gasto em 

pouco tempo nas brincadeiras pela rua: pega-pega, 

esconde-esconde, bicicleta, pé na lata, queimada, 

elástico...  A vizinhança toda se conhecia, os portões não 

ficavam cadeados, os cachorros não ficavam dentro de 

casa. A  gente terminava rápido os deveres de casa para 

poder brincar na rua. Eu tinha uma coleção de bonecas, 

essas eu não levava para rua, brincava sozinha para não 

estragar. 

   Era um tempo que a gente podia brincar na rua 

até anoitecer, não tinha tanto carro nem tanta violência. 

Era o tempo que a gente voltava pra casa com joelho 

ralado e o mertiolate ainda ardia, a roupa ficava 

encardida e os pés ficavam pretos. 
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Mas a vó dava banho e comida antes de os pais 

chegarem em casa... Cheirosinhos e comportados como 

dois anjinhos (ela nunca contava das brigas e das "artes" 

pra eles). 

   Eu estudava na Escola Alferes Tiradentes, que 

ficava (olha, que surpresa!!!) na rua Tiradentes, no 

Centro de Florianópolis. 

 Quando ela me buscava o roteiro era quase sempre o 

mesmo: almoço num restaurante simples na rua da 

escola, depois uma passada na Igreja São Francisco (que 

está numa reforma sem fim) para rezar.  

 Uma parada para olhar o bazar e acender velinhas para 

os que já se foram. Fazer pedidos e também um 

momento para agradecer. 

   Depois, ela gostava de visitar uma amiga que 

morava na Avenida Hercílio Luz, a "Dona Aracy", que 

também, sempre tinha uma balinha guardada para as 

visitas. 

  Não lembro ao certo quando minha vó deixou 

de morar aqui em casa, mas lembro que fiquei 

chorando. 

Hoje eu entendo que o mais doce foi tê-la por perto. 

 

                 A receita original escrita pela minha vó 



      

55 
 

Receita: Kibe da Vó Elena 

½ kg de carne moída 

½ kg de farinha para kibe 

4 ovos 

3 tomates sem pele e sem sementes 

1 cebola ralada 

hortelã 

sal 

pimenta do reino 

nós moscada 

cebolinha verde 

salsinha 

1 cl. de sopa de azeite ou margarina 

 

Modo de fazer 

 

Deixar o trigo de molho de um dia para o outro 

Escorrer a água (espremendo o trigo para sair o excesso) 

Misturar todos os ingredientes, deixar descansar 

Modelar os kibes e fritar em óleo quente 
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Servir com pedacinhos de limão 

 

 

 

 

                         O melhor kibe do mundo! 
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8 

Dois cafés e uma história, 

por favor! 

 

  Essa história aconteceu na minha antiga 

doceria, era muito comum pessoas chegarem sozinhas e 

se sentirem acolhidas. Chegavam querendo alguém para 

conversar, tomar um café e contar uma história.  

Eu não lembro o nome desta moça, mas espero 

encontrá-la outra vez.  

  Ela chegou tímida e sorridente. Olhos azuis, 

cabelos loiros, aparentava menos idade do que tinha. 

Pediu um café, um bolo de chocolate e pude perceber 

que queria conversar. Disse que adorava café e tomava 

devagar para sentir bem o sabor de cada gole. O mesmo 

acontecia com o bolo de chocolate, comido em lentas 

garfadas. 

Elogiou o bolo de chocolate, 

 "nunca havia comido um bolo de chocolate tão 

bom"  

Ela nem mesmo gostava de doces.  Mas achou que o 

meu era especial. Não era doce demais, era leve e muito 

saboroso.  Falou da decoração, percebia o capricho e o 

carinho em cada detalhe. 

  Neste momento, eu também peguei uma xícara 

de café e me sentei para conversarmos... 

Ela trabalhava numa escola próxima, estava passando e 

resolveu tomar um café. 
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  E logo começou a me contar sua história:  tem 

dois filhos, trabalha muito e estava se separando de um 

marido que não valia nada. Depois de vinte e nove anos 

de casamento, ela tomou coragem e resolveu começar 

outra história. 

"Os filhos já estão crescidos, agora vou cuidar de 

mim!". 

Funcionária da Prefeitura de São José, concursada! 

Falou com orgulho. Não mais orgulhosa, do que quando 

disse que era artista. Artesã, ceramista, que sabia 

costurar, pintar e ainda arrumava tempo para cuidar de 

idosos à noite. 

Eu ouvia tudo, atenta aos detalhes fiquei feliz por ela ter 

entrado aqui. 

  Mais um elogio ao café e ela me disse (com 

lágrimas nos olhos) que tinha sido menina de rua. Que 

passava na frente das casas nos fins de semana e via a 

família reunida, sentia o cheiro da comida e imaginava o 

que estariam comendo. 

 Com o irmão menor pelas mãos, seguia de casa em casa 

e se oferecia para lavar a louça em troca de um prato de 

comida. E podia ser o resto mesmo, não ligava de comer 

os restos. Para quem tinha que catar comida no lixo, os 

restos lhe pareciam um luxo. 

 

 "Vivi muito tempo na rua, cuidei do meu irmão 

menor. Passei noites em claro, passei frio e fome, 

até que fomos parar num abrigo. Consegui 

estudar, fiz o primeiro grau e o segundo 

também. Decidi que nunca mais iria passar 

fome e que teria uma família linda". 
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   Viu no casamento um sonho de estabilidade e 

segurança. Fez três faculdades e nunca parou de 

estudar.  

Hoje ela voltou, sempre sorridente e entusiasmada com 

a vida, me pediu um café: 

" Mais café do que leite. Preciso acordar... ESTOU 

NAMORANDO!" 
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... Começo 

 

  Estes primeiros capítulos são parte do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso. Para muitos 

representa o fim de longos anos de estudo, um ponto 

final na vida acadêmica. 

 

  Para mim este trabalho é o início de tudo. 

 Um projeto de vida onde eu consegui juntar todas as 

minhas paixões: gastronomia, literatura, fotografia, 

viagens, arte, música, amigos e meu fusca. 
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               Com Suzana Staudinger, em Itajaí. 
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            Com Caio Monti, em Florianópolis 

 

 

 

 



      

63 
 

 
 

         Com Fátima Silva, no Morro das Pedras 
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                 Com Uwe Wagner, em Garopaba 
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Com Irma Heerdt, em Florianópolis      
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                   Com minha vó Elena e meu irmão 
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                         Vó Glória, no sítio (eu era a fotógrafa) 
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Meus sinceros agradecimentos a todos que fizeram 

parte destes primeiros capítulos, foi um prazer poder 

ouvir e compartilhar estas histórias. 

                                                                   Kayaboop 


