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[51]2 Conhecia-a no sertão. Era uma mulata de estatura regular, cheia 

de corpo, cadeiras largas e braços grossos. Tremiam-lhe as nádegas a seu 

passo forte. Trazia sempre à cabeça um lenço de cor, atado junto à nuca, 

deixando pender as duas pontas, que substituíam as tranças. Ostentava 

invariavelmente o colo de nhambu, descoberto, aparecendo os seios duros, 

saltitantes, presos no bico pela renda da camisa alva. Cercava-lhe o pescoço 

um colar grosseiro, pesado, de grandes contas de ouro maciço. Das orelhas 

pendiam-lhe brincos grandes, também de ouro, em forma de meia-lua. 

Tinha a pele macia e a carnadura cheia do viço que transudavam seus lábios 

vermelhos, sempre úmidos. As linhas do [52] rosto, corretas que eram, 

representavam no conjunto de seu corpo o cunho da raça caucasiana. Esse 

conjunto aliava à graça da europeia a sensual indolência das filhas d’África. 

Era provocadora — a mulata! 

_________________________ 
 

1 ARINOS, Afonso. A Esteireira. In: ARINOS, Afonso. Contos: Pelo sertão, Histórias e paisagens, A 
rola encantada. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 51-62. [1898]. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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Chamavam-lhe “Esteireira”, por causa do pai, empregado no ofício de 

fazer esteiras de taquara. 

Lavadeira exímia, pela praia do Lontra, sobre o brilhante cascalho, 

estendia ela sua roupa, de alvura tão nítida, que, ao vê-la pela manhã no 

coradouro, diríeis um cendal de geada caída durante a noite. 

Encontramo-la muita vez de saia arregaçada, metida n’água até os 

joelhos, curvada sobre uma grande pedra, na qual batia as peças de roupa, 

depois de mergulhá-las no córrego. 

Ana Esteireira gostava de um rapaz conhecido por Filipinho, diminutivo 

por que sempre foi tratado, por ser de baixa estatura. Era um pardo de peito 

largo e saliente, sobre o qual assentava um pescoço de anta. Sua cabeleira 

preta e encrespada sustentava um leve chapéu de palha de buriti, e da 

ilharga esquerda pendia-lhe um grosso e pesado facão, preso a um cinturão 

de sola. 

Andava sempre em mangas de camisa e de calças arregaçadas, à 

maneira de calções; camisa e calças abotoadas por uns grosseiros botões de 

chifre, fabricados mesmo na terra. 

Esse mestiço era objeto de perseguição e busca da polícia local. 

[53] De gênio atrevido e despreocupado, arredio a toda espécie de 

trabalho, Filipinho estava ao pintar para companheiro do Besouro, do Pedro 

Barqueiro, do Lucas e outros terríveis bandidos que infestaram as regiões 

banhadas pelos rios Urucuia, Sono e Preto. 

Mais de uma vez, o cabo Marianão, à frente de um pugilo de bons 

soldados, dera, cara a cara, com Filipinho, arremetendo todos em massa 

contra ele. Mas o endemoninhado mulato era mais destro no pulo do que o 

canguçu; riscava com o facão as fardas aos soldados e, dando um assobio 
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agudo, desaparecia em qualquer touça de arbustos nas imediações. Não era 

à toa que o mulherio o julgava como tendo trato com o Sujo. 

De uma vez, foi a causa da morte de um subdelegado. Correra na cidade 

que o Filipinho andava fazendo suas tropelias mesmo intra muros, e alguém 

foi às pressas avisar ao Manuel Lourenço, subdelegado que então era. Estava 

este acabando de jantar, mas saltou presto da mesa para o lombo de um 

cavalo amarrado à porta. Sai em corrida disparada para o lugar onde o tigre 

se havia entocado; não o alcançou, porém, que uma apoplexia lhe arrancou 

a vida no cumprimento do dever. 

Já Filipinho estava encantoado, depois de ter por centenas de vezes 

querido romper o círculo em que o fechara o cabo Marianão. 

[54] — Desta vez estás na unha, moleque — disse o gigantesco soldado. 

De fato, caíra; mas, astucioso que era, mudou de tática para a 

resistência, vendo que do emprego da força só mal poderia advir-lhe. 

Entregou os punhos às algemas, manso como um cordeiro, deixando-se 

levar à casa da autoridade policial para aí sofrer o inquérito. 

Crime visível e grave não o cometera ele, que alguém dissesse. Era 

turbulento, mas não fizera morte, nem roubo. Temiam-no e atiravam à sua 

conta toda escalada em casa alheia durante a noite, qualquer pancadaria na 

sombra dos becos e vielas. Provas não havia; entretanto, sabendo Filipinho 

do conceito de que gozava, vivia foragido. 

Aí, nas próprias barbas da autoridade, desenvolveu a Esteireira uma 

arenga em defesa do seu “Bem”, em que com os seios descobertos, inflados 

de cansaço e ira (correra da praia ao saber do que se passava), fazia largos 

gestos com os lindos braços nus, bronzeados, úmidos e bordados por uma 

renda de espuma. 
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Tinha desviado para si a atenção; e os soldados, confiando na postura 

humilde de Filipinho, limpavam a testa, resfolegantes, deixando-o solto na 

sala, pois já estava algemado. 

Imperceptivelmente, ele se afastava até a porta e, voltando-se de 

repente, entra a correr pela rua acima. 

[55] Tomaram-lhe a dianteira. 

No largo podia ele desenvolver toda a sua destreza; e, embora algemado, 

deitou por terra dois soldados que, destacados, topou no caminho. 

Fugiu. 

Não prenderam a Esteireira, que, daí a pouco, em doce entrevista, 

conversava o mestiço nas cercanias da casa do pai dela, ao longe, já 

tardezinha. 

Juntos e esquecidos do que se passara — tão grande era o amor que os 

ligava e curtos os momentos de que dispunham para as falas ternas e as 

mútuas confidências — quedaram-se muito tempo. 

Ao despedir-se do mulato, Ana, puxando-o pelos dedos e fixando nos 

dele seus grandes olhos negros, queimados de zelos, perguntou-lhe se não 

era exato ter ele dado umas bichas de ouro à Candinha do Fundão e estar 

inclinado a gostar dela. 

Filipinho negou tudo, afirmando que o seu “Bem” era ela, Ana; que 

sempre gostou dela e afrontava os perigos que ela bem sabia para vir vê-la 

à cidade. Se isso não era prova, que mais queria? 

Ela acreditou, ou fez que acreditou, pois não tocou mais nisso. 

Afagou a cabeleira basta do mulato e, fugindo ao abraço deste, disse-lhe, 

a certa distância, com o braço elevado e o indicador da mão [56] direita 



A Esteireira           z Afonso Arinos 
 
 

 
 

apontando para o ar, como quem quer dar uma ordem e ao mesmo tempo 

ameaçar pelo não cumprimento desta: 

— Olhe! Depois d’amanhã, quero vê-lo no Lajeiro de Cima. Esteja junto 

daquela lobeira da margem do córrego, depois que eu tiver apanhado a 

roupa do coradouro. Adeus. 

E virou-lhe as costas, num movimento rápido, saindo a correr. 

O mulato contemplou-a até desaparecer; depois, descansando numa 

perna, tirou detrás da orelha uma grossa palha, alisou-a com o facão e, 

picando um pouco de fumo que tirou do bolso da calça, fez um cigarro. 

Acendeu-o na binga e, vagarosamente, foi descendo a trilha estreita, que, 

como uma cobra-coral, coleava um bosquezinho de goiabeiras, embaixo das 

quais os gravatás eriçavam as folhas compridas, duras, bordadas de 

espinhos. 

O crepúsculo abrandava a pouco e pouco a claridade do dia. Sua luz 

tíbia vinha banhando suavemente a terra; e tão branda que — obra invisível 

de misterioso pintor — parecia haver um pincel oculto passando 

delicadamente pelo espaço e carregando manso e manso as cores, como se 

a mão que o detinha quisera fazer, na tela de cristal desse claro dia sertanejo, 

um fundo azul-escuro. 

Atravessando o pequeno bosque, Filipinho saiu num vasto campo e, 

descendo sempre, foi ter [57] à praia do córrego, já frouxamente alumiada 

pelas estrelas. Semelhava de longe, na profusão do cascalho claro, onde se 

destacavam os seixos escuros, uma colossal rede de pesca estendida ao 

sereno. 

O córrego defluía múrmuro e harmonioso — doce prática, quérulo 

idílio, ou, talvez, bem-travada porfia de acordes, na corte da Mãe-d’Água. 
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Filipinho vadeou o Lontra e, subindo o morro fronteiro, desapareceu. 

 

e  
 

No dia seguinte, à hora marcada, estava o mulato em cima do barranco, 

ao pé da lobeira da margem do córrego, no lugar chamado Lajeiro de Cima. 

Ana apareceu nesse dia, como sempre, asseada, com a saia de uma 

limpeza sem par. Trazia nos olhos um brilho estranho; seus olhares 

pareciam ferir como os espinhos dos gravatás, sobre os quais ela estendia 

algumas vezes a roupa. 

É que o ciúme lhe trabalhara a alma todo o tempo decorrido desde a 

véspera. Andara assuntando e chegou à conclusão de que o escolhido de seu 

peito a traíra com a Candinha do Fundão. 

— Onde esteve ontem — perguntou ex abrupto —, depois que me 

deixou? 

— Você está caçoando, Ana; pois aonde é que eu vou quando a deixo? 

Não é para o meu rancho, lá para os lados do Espírito Santo? 

[58] — Mas você passou no Gorgulho e esteve em casa de Sinh’Ana, 

tanto que quis cinzar a Valu, porque você bem sabia que ela vinha me contar 

quem lá esteve a brincar com a Candinha. 

— Eia, eia, eia! Já Ana começa? Olhe! Quer saber de uma coisa? Diga à 

Valu que venha sustentar isso à minha vista; ela há de saber “para que é que 

tatu cava”. Se você pega com essas bobagens, eu me vou embora, e já. 

Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. 

Ana era orgulhosa. Amava a Filipinho, julgando-o todo seu, dela só. 

Reconhecia-se uma mulata honesta, trabalhadeira e bonita; não era para 

qualquer uma regateira lhe tomar o noivo. 
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Entretanto, eram infundados seus receios. 

Quando saiu daquele lugar, começou a banzar, procurando um meio de 

se ver livre da pretensa rival. E no cérebro encandecido da mulata principiou 

a crepitar uma labareda de ideias ferozes, filhas do seu sangue e da sua 

educação. A tenra e voluptuosa mulatinha cedera o passo à urucuiana 

selvagem — canguçu farejando um novilho para os filhotes famintos. 

 

e  
 

Ao amanhecer do outro dia, toda blandiciosa, convidava a Candinha a 

dar um pulo à Contagem, para trazerem uns cajus que Ambrosina lhe 

prometera. A outra tornou que não haviam de ir sozinhas. 

[59] — Ali tão perto? Que tem isso? Vamos no mouro de papai; é um 

cavalinho muito bom e dá garupa. Antes do sol alto lá estaremos. 

Aceito o convite, partiram as duas, de boa harmonia, conversando 

descuidosas. 

Depois de uns três quartos de hora de marcha, Ana, sem que a 

companheira o percebesse, saca de uma navalha e, vibrando-a com a mão 

rápida e firme, corta a carótida à infeliz companheira, que estava unida a si, 

abraçada à sua cintura, na garupa do animal. Caíram ambas, e Ana, não 

querendo que na estrada houvesse grande marca de sangue, encostou os 

lábios ao lugar de onde irrompia aos cachões, e, carnívora esfaimada, 

chupou, chupou por muito tempo, carregando, depois, o corpo da 

desventurada para bem longe, onde um desses precipícios, cavados pelas 

enxurradas, recebeu-o no fundo de sua fauce. 

Não foi mais à Contagem, nem voltou à cidade. Desse lugar mesmo saiu 

à procura de Filipinho, desvairada, fustigando o animal, bracejando como os 
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selvagens notívagos de que fala um romancista, quando pilhados pela luz do 

dia. O pelo finíssimo, imperceptível quase, que lhe cobria os braços como 

poeirazinha de ouro fosco, eriçara-se todo, arrepiando-se como cerdas de 

caititu. Os olhos negros, desmedidamente abertos, parecendo olharem 

através de um véu de sangue, tinham a expressão ao mesmo [60] tempo 

pávida e feroz de marrã bravia perseguida pela matilha. 

Assim galopou até o Espírito Santo, onde o tugúrio de Filipinho se 

erguia quase à beira do córrego, mesmo junto de um perau. As águas tinham 

aí uma coloração escura, carregada ainda pela sombra dos ingazeiros, cujos 

ramos se debruçavam para dentro do poço, mergulhando nele as vagens 

cheias da polpa doce e branca, que as curumatãs vinham beliscar. 

Deparando-se-lhe o mulato, a pouca distância do seu tugúrio, sentado 

tranquilamente à sombra de uma árvore, a tecer chapéus com a seda do 

buriti, Ana gritou-lhe de longe que a seguisse, que fugisse com ela, pois nada 

mais a prendia àquela terra. 

Estupefato com o seu aparecimento naquelas paragens, Filipinho não 

lhe pôde compreender as palavras. Entretanto, ela, arquejante, com os 

lábios tintos de sangue e o olhar torvo, ejaculava: 

— Monte! Vamos para as Traíras, que os soldados querem prendê-lo! 

 

e  
 

Muitos dias depois, na grande estrada real das Traíras, uma escolta da 

cavalaria da polícia, armada de revólveres e espadas, encalçava criminosos. 

Ana e Filipinho eram tenazmente perseguidos. 

[61] O cadáver da Candinha fora descoberto, e a fuga dos dois amantes, 

ligada a mil outros indícios, os havia indigitado como autores do crime. 
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A solidão das selvas, a perspectiva do perigo a cada passo, as fadigas 

das jornadas e vigílias transfundiram numa aquelas duas almas. O noivado 

desses dois rebentos opulentíssimos da exuberância tropical se havia 

celebrado como o do jaguar, no meio das matas, à voz melancólica dos jaós, 

à sombra densa de uma imburana. 

A escolta, com o Marianão à frente, foi topar os fugitivos na estreita 

ponte sobre o rio Traíras. 

Filipinho, ao dar com os soldados, antes de chegar à ponte, encostou-se 

ao tronco de uma árvore e esperou o assalto, acuado como tigre prestes a 

empolgar a presa. 

Os dois tinham vindo a pé. 

Marianão deu-lhes voz de prisão. 

Filipinho não respondeu. 

O cabo e seus companheiros desmontaram, marchando em seguida 

sobre o mulato, em cujo braço robusto refulgia a lâmina de um facão, sua 

única arma. 

A poucos passos de Filipinho, fizeram alto os soldados, e Marianão 

intimou-os a se renderem, aos dois foragidos. Filipinho deu um salto para a 

frente, ao mesmo tempo que se ouviam estampidos de tiros. 

Dois corpos tombaram pesadamente, e os soldados recuaram, vendo 

Marianão varado pelo [62] facão de Filipinho, que cavalgava o valente 

soldado, estendido de costas. O mulato, debruçado sobre o corpo do 

soldado, mordia-o, esfaqueava-o, misturando com o dele o sangue da 

própria ferida. 

Ana saltara, rangendo os dentes, qual canela-ruiva. 
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Defrontando os outros soldados, ela dera costas a Filipinho e Marianão, 

cujos corpos se haviam como que misturado nas convulsões da agonia. 

Ana estava desarmada; mas, com o busto inclinado para diante e os 

dedos das mãos recurvados como garra, pronta se achava para a defesa. 

Novo estampido se ouviu. 

A rapariga levou a mão ao seio e não pôde sopitar um grito terrível, um 

rugido antes, que ecoou pela mata. 

Recuou dois passos e tombou, ao través, sobre os corpos de Filipinho e 

Marianão. 

Um bando de gralhas do cerrado, de plumagem azul-escura, passou 

alto, desferindo seu grito intercadente, longo, mais semelhante a uma 

gargalhada. 

Ao longe, na orla do campo, perdizes piavam tristemente. 

À beira da mata, num chavascal de cambaúbas, duas juritis, que os tiros 

haviam amedrontado, arrulhavam com ternura, aconchegando-se.  
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