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Princesa do Sertão  

Alu Sousa Gonçalves  

  

1942 e está um calor de matar. Ele deve tá vendo tocha. Tito sorri discreto 

ao imaginar o homem acima dele com aquele terno grosso. O menino está 

ajoelhado engraxando violentamente os sapatos do “Coronel Alguma Coisa”. Tito 

nem se lembrava mais do nome que ele anunciou, não que isso fosse um 

problema, era só chamar de Coronel e estava tudo certo. Para essa gente o que 

importa é o nome antes do nome ou o sobrenome, nunca o nome mesmo. O tal 

estava sentado lendo uma edição do Lavoura e Comércio. Pra essa gente os 

sapatos tem que ser violentamente polidos, pensou ele. E aí de mim se não faço 

milagre com esse trem véi.  

O serviço estava quase terminado quando Dona Teresinha apareceu, o 

garoto a conhecia, era amiga de sua mãe, moravam pertinho. Estava meio 

esbaforida, meio correndo nas respirações. Se dirigiu ao Coronel: “Sinhô, sua 

mulher tá para ter o neném a qualquer hora.”  

  Ah! Então esse era o homem para quem ela trabalhava, Tito sabia onde 

ele morava, sabia coisas sobre ele do ouvido catar ligeiro a conversa dos adultos, 

com uma satisfação lembrou de uma melodia na voz de sua mãe: Com tanto pau 

no mato, embaúba é coroné.   

O homem se levanta tentando uma elegância, dobra o jornal e ajeita-o 

embaixo do braço. “Criança, eu tenho que ir, mas amanhã volto e você termina 

seu serviço. Se assim acontecer, te dou um trocado.” vira as costas e se 

encaminha em direção ao seu casarão.   

Dona Teresinha esperou, uns olhos ansiosos, por que parecia aflita? 

Quando percebeu que ele passou, voa para cima do menino, suas mãos ossudas 

apertando seus ombrinhos: “Tito, acabei de ouvir no casarão do homi que vão 

bater nas casas lá perto da gente. Minha irmã Tito, tô escondendo ela, é a última 

família que eu tenho. Menino, por tudo que é mais sagrado, vai até minha casa, 

avisa que a polícia tá chegando, que é pra ela juntar as coisas e fugir pra onde 

der. Eu te imploro, me promete que vai e que vai correndo!”. A irmã doente... 
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ainda estava com ela... “Responde menino!” Tito assente confirmando com a 

cabeça.   

Solta a criança e se vira, tudo isso durou segundos.  Tito arruma tudo mais 

ou menos, depois as coisas, ninguém ia mexer, parte com um andar 

despretensioso. Sempre impressionante como podemos abrir abismos entre o 

que acontece dentro e fora, aprender a esconder assim era a primeira lição ali, 

um dos primeiros entendimentos. Um pé depois do outro num andar à toa.  

Quem primeiro o orientou nesses sentidos foi Seu Procópio, só de lembrar 

dele subia na garganta uma coisa... Era seu melhor amigo, o velho Procópio. 

“Sempre se mova devagar, as mãos à vista e não me inventa de correr.” Ele 

também tinha essa doença como a irmã de Dona Teresinha. Quando a polícia 

catou ele e mais um monte de gente pelo bem da cidade, Tito sentiu tanto... um 

vazio, um desamparo. Perguntou para sua mãe para onde estavam levando 

aquelas pessoas.” Não sei direito filho, mas para mim, um lugar pior que a morte. 

Tão chamando eles no jornal de criaturas, como se não fossem gente...”  

Estava quase passando a praça, faltava só um pouco, nas ruas vazias 

poderia correr seguro. Seu corpo todo borbulhava, ele agradeceu ao sol e ao 

calor, porque assim ninguém desconfiaria do seu suor, que era de nervoso.   

“É uma crise! E em momentos de crise é preciso coragem para agir e optar 

por medidas nem sempre agradáveis... Alguém tem que tomar uma atitude! 

Entende!? É necessário para manutenção da ordem, do progresso! Precisamos 

de organização, leis, é nisso em que nos apoiamos, é isso nos diferencia dos 

selvagens... A civilização é isso... E se ninguém policia e vigia o cumprimento 

dessas normas, as coisas viram uma anarquia!  Para nós é agressivo porque 

somos mulheres, temos o coração mole, mas se a polícia não usa a força ...Eles 

não saem da praça e da cidade, só se multiplicam... Encostados em nossa boa 

vontade. Essas criaturas são umas coitadas miseráveis e eu tenho dó de todo o 

meu coração delas. Propus na igreja de servirmos uma sopa uma vez por mês, 

mas é contagioso entende? Mesmo as esmolas... Você viu no jornal? Um médico 

alertou sobre essa prática da caridade, é bem intencionada sim, mas damos as 

moedas e elas voltam ao comércio infectadas de lepra... Em breve estaremos no 

meio de uma grande pandemia descontrolável, tudo porque temos o coração 
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bom! E assim... Fora o mal cheiro, a sujeira, nossa cidade tão bonita, privilegiada 

por lindas paisagens, arquitetura impecável e um povo elegante e trabalhador, 

tudo isso está sendo poluído... Nós não temos que nos prejudicar por conta 

delas, não temos culpa...E vamos combinar que muitos poderiam estar 

trabalhando né!? Mas preferiram ficar nas ruas se entregando a mendicância, ao 

álcool e as perversões, essa doença pode muito bem ser castigo por essa vida 

pecaminosa...”  

Seu Procópio riu alto quando Tito contou essa conversa que ouviu de um 

grupo de senhoras que estavam passeando.   

“Sei bem que conversinha é essa e no que ela dá ...”   

“O que é progresso Seu Procópio?”  

“Esse é o sucesso da violência Tito, pelo menos nesse tipo de boca, pela 

minha vivência, é o que significa. Uma violência de fraque que já deixou muito 

homi rico.”  

Tito finalmente se liberta da praça e dispara, estica o máximo que pode 

as pernas para alcançar mais longe, era horrível correr ali, as ruas eram de terra 

cheias de buracos; rua metida com cara de cidade grande só na praça, em volta 

tudo tinha cara de roça. O menino avançava rápido e torcia para não arrumar 

problema. Ao mesmo tempo um medo..., mas nisso ele não podia pensar. Não 

podia.   

Quando chegou na rua e a viu tranquila, até estranhou, esperava algo em 

concordância com seu de dentro, onde tudo estava em grito, uma confusão de 

vozes, os pensamentos pareciam vivos demais, tão vivos que não acompanhava. 

Não podia se distrair! Chegou na porta. Bateu. Sussurrou: “É o Tito filho da Dona 

Rosa! Dona Teresinha me mandou... Por favor, aparece que é urgente!” A porta 

abriu uma fresta. “Dona Eva, sua irmã pediu pra eu vim aqui, pra te avisar, pra 

você fugir, os homi, a polícia, tá vino a qualquer hora. Arruma aí o que pudé e 

foge! Ela me pediu, ela ouviu hoje na casa do homi, do coroné.”   

De trás da porta uma respiração funda: “Obrigada Tito, você é um bom 

menino, agora xispa daqui!” e fechou a porta.   
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O garoto voltou a correr para se afastar dali. Quando chegou na esquina 

viu os policiais e parou. Estavam no outro quarteirão. Daria tempo? Continuou 

andando devagar e quando encontrou uma árvore se escondeu atrás, ficou de 

olho. Começou a rezar para que eles não virassem na rua, mas não adiantou 

não, foi nela mesma que viraram... Tito estava tremendo...Tinha ódio, raiva! Não 

conseguia parar de pensar no Seu Procópio puxado e levado. Fariam o mesmo 

com a irmã da Dona Teresinha ... E ele não conseguiu fazer nada! De novo! Ele 

não correu o suficiente! Devia ter ajudado ela a arrumar as coisas, ou distraído 

os policiais...  

Que era aquilo? Fumaça? E vinha da rua... parecia que na altura da casa! 

Fumaça por quê? Botaram fogo na casa dela? O pequeno engraxate não se 

aguentou, sabia que tinha perigo, mas ele precisava ver o que estava 

acontecendo. Vou calminho, na tranquilidade, moro aqui perto, tô com meus 

documentos, eles não podem fazer nada... E foi, entrou na rua e viu o 

aglomerado, muita fumaça, os homens na porta, coração de Tito estava que saia 

da boca... Agora não podia voltar, ia parecer estranho, tinha que seguir. Quando 

passou na fachada, estava na calçada oposta e encarou para ver se via alguma 

coisa.  

“Que cê ta olhano muleque? Onde cê tá ino?”  

“Nada... To só ino para casa, moro pertim... Pegou fogo foi!?”  

“Uma leprosa tava escondida aqui, viemos recolher a criatura, mas parece 

que alguém deve te avisado que a gente vinha. Quando chegamos ela tava 

coberta pelas chamas já, colocou fogo em si mesma com querosene de lampião. 

Não pudemos fazer nada...Agora some da minha frente antes que sobre para 

você.”  

Tito sumiu da frente dele, nem muito rápido, nem muito devagar. Não virou 

mais a cabeça para trás porque não conseguia agora se conter, chorava. Não 

entendia, estava tonto, as pernas bambas e a barriguinha ia e voltava nuns 

espasmos de tentar segurar choro sem sucesso... Por que ela fez isso? Era para 

ela fugir... Tito foi o culpado? Lembrou de novo da mãe: “Não sei direito filho, 

mas para mim, um lugar pior que a morte.” Mas se foi ela... se ela fez e a polícia 

não teve nada, porque aqueles homens deram explicação para ele? Tito não 
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lembrava de nenhuma situação que eles agiram parecido... Quase se 

justificando!? E a fumaça não apareceu só depois que já tinha tempo para a 

polícia ter chegado? Ou não? Tito não conseguia lembrar direito... estava 

confuso...tão cansado... Não cabia nele tudo isso. Os pés doíam da corrida, 

estava sem meia, as lágrimas atrapalhavam-no a ver o caminho, era capaz de 

cair em algum buraco. Sabia o que tinha que fazer, onde tinha que ir...  

Tito chegou no casarão do “Coronel Alguma Coisa”, pelos fundos, pediu 

para chamarem a Teresinha, quando ela chegou, ele contou tudo rápido, olhando 

para baixo... Ficaram muito tempo em silêncio, o menino não conseguia olhar 

para cima... Não podia... Queria só ir embora dali.  

“E a criança? Nasceu? “  

“Nasceu. Mas pelo jeito que chorou não vinga.”  

  

Livremente inspirado em um episódio da história da cidade de Uberaba-MG. Fonte:  

FONSECA, André Azevedo da. A metrópole Imaginária. Curitiba: Ed.UFPR, 2020.  

  


