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Título: Histórias de um pescador que não pescava  

Cheguei em Capão da Canoa no verão de 98. Era semana do Garota Verão (concurso de beleza 

da RBS TV que acontecia todos os anos nas areias da praia). Lembro que quem ganhou foi 

Karen Kohler, uma garota de Santa Maria. O desfile aconteceu no antigo Largo do Baronda, na 

beira-mar. Hoje, o lugar é um ótimo espaço de lazer para passar o domingo em família. Não 

lembro ao certo quantos anos eu tinha na época. Tinha menos de sete anos. Meu pai chegou 

em casa com um grande peixe. Pelo que consigo lembrar, era uma espécie chamada Dourado. 

Aos meus olhos, o animal estava morto, pois foi deixado no chão. Eu, menino brincalhão que 

era, comecei a pular por cima do pobre peixinho. Até que a brincadeira de pular por cima do 

peixe, começou a ficar sem graça. Então, comecei a cutucar o peixe com o pé. Resolvi colocar o 

dedão do pé na boca do peixe. E...foi quando realizei a minha primeira grande descoberta na 

vida: "o peixe não morre logo que é tirado da água"... Ainda sobrava um pouco de força ou 

instinto! Isso não sei. Aquele que parecia ser um indefeso animalzinho, fechou a boca com 

seus dentes afiados e me mordeu. Foi um grande fiasco! Não era hábito em nossa casa ter 

produtos de primeiros socorros como soro minha fisiológico ou álcool para higienizar o 

ferimento. O que tinha era uma garrafa de cachaça que o meu pai mantinha em casa para 

tomar um aperitivo ao final de seus cansativos dias de trabalho na lavoura de arroz. Minha 

mãe lavou o pé com a cachaça que mais parecia álcool puro. O peixe que meu pai tinha 

pescado e que serviria para a alimentação da nossa família não estava morto coisa nenhuma, 

ainda lhe sobrava um sopro de vida que, por menor que fosse, serviu para decretar que a 

pescaria não seria minha principal habilidade. Até hoje, para garantir que não haverá 

surpresas, eu só me aproximo de peixes servidos no prato. Meu nome é Valdir Paré Lucero. 

Tenho dois filhos e pouca habilidade para arte da pescaria. 


