
 HOTEL DOS MULADEIROS 

  
Com o auxílio do dicionário informal do meu smarthphone, esclareço, 

para os menos avisados, que muladeiro é “aquele que gosta de ter e 

usar o animal mula como sendo o seu meio de condução”. Adequar-
se esse meio de transporte aos dias atuais é, no mínimo, um 

contrassenso de extensa proporção. 
  

Fazendo frente a esse contrassenso, confesso que nos lugares mais 
longínquos deste país, no chamado “interiorzão”, a figura do 

muladeiro não desapareceu, porquanto o muar mula é uma espécie 
que não está em extinção. 

  
Pelo contrário. Ainda que em tom pejorativo, empresta o seu 

“honroso” nome ao folclore brasileiro em citações como “mula 
manca”, “mula mecânica” e, de modo especial, à crendice de que 

“mula sem cabeça” é a amante do padre que se transforma em uma 
mula decapitada e assombra as pessoas. 

  

Consequentemente, se a mula ainda existe, deve também existir a 
figura do  seu mais fiel admirador: o muladeiro. O que certamente 

caiu de moda foi o “transporte coletivo” que os montadores desses 
animais adotavam, em caravanas de cinco ou seis participantes, na 

exata condição de transportadores de mercadorias como querosene, 
carne-seca, açúcar e outros artigos que não eram produzidos na 

região. 
  

O trajeto então percorrido pelos muladeiros, na função de 
transportadores de mercadorias, variava de 100 a 150 quilômetros e 

era quase todo feito através de trilhas existentes entre as 
propriedades agrícolas de um ou mais municípios. 

  
Em razão desse obstáculo, os pernoites em casas de fazendeiros ou 

em pequenas vilas ou vilarejos constituíam-se em uma condição 

essencial para o êxito da missão, porquanto era imperioso vencer o 
cansaço através de um “banho de gato” na bica da sede da fazenda, 

uma “panelada” de macarrão tipo parafuso e uma reconfortante 
soneca até as seis horas do dia seguinte. 

  
Aos animais também era reservado um bom tempo para descanso, os 

seus cascos eram  retocados e a eles era reservada uma alimentação 
condizente com a disponibilidade de ração existente nos estoques das 

fazendas ou em outras pousadas. 
  

Diante da minha curiosidade em saber se ainda existem muladeiros, 
bateu-me a ideia – por motivo de foro íntimo - de também pesquisar 

 se porventura ainda hoje, bem lá no interior, existe ou existiu  algum 



estabelecimento que se dedicou ao ramo de hospedaria para 

muladeiros. 
  

Sei, por conta própria, da existência de  apenas um, entre os anos de 

1910 e 1922.  Um pouco antes dessas datas e como integrantes de 
uma grande leva de italianos que emigraram para o Brasil, estava o 

casal Paulo Conde e Carmélia Chrispim, designados, os dois, 
juntamente com outros conterrâneos, para se instalarem no então 

município de Rio Pardo, no Estado do Espírito Santo. 
  

Sorte deles, porque ali encontraram uma região de terras  férteis, 
próximas ao Pico do Caparão, clima frio, seco, bastante semelhante 

ao clima da Itália. Faltava-lhes, apenas, trabalho. Mas essa 
expectativa durou pouco, porque fazendeiros prósperos estavam à 

procura de uma mão de obra mais qualificada que a nossa. 
  

E, por conta dessa qualificação, dias melhores não tardaram a surgir 
na vida dos Conde. Ao cabo de alguns anos de luta e labuta nas 

arruações e plantios de cafezais, veio a oportunidade  de se mudarem 

para a vila principal, quando ali  adquiriram  uma casa com sete 
cômodos, em regular estado de conservação. 

  
Pouco não tardou e uns dez dias depois  de instalados, dois 

muladeiros bateram à sua porta pedindo pousada, “banho de gato”, 
um prato de macarronada  e um lugar na sala para “dar descanso ao 

esqueleto”. 
  

A palavra negar nunca esteve presente na vida desse  jovem casal 
italiano,  natural  da província autônoma  da Sicília. Essa qualidade 

de bem servir sempre foi uma característica dos habitantes daquela 
região e, aqui no Brasil,  muito contribuiu para que a vida dos Conde 

continuasse em franca prosperidade. 
  

A simpatia dos Conde e o modo com que eles tratavam a todos, 

inclusive aos cavaleiros itinerantes, em muito contribuiu para uma 
decisão que não se fez por muito esperar: transformar a sua casa em 

um hotel apropriado para receber e dar pernoite aos muladeiros, que 
já estavam se acostumando ao bom trato dos simpáticos italianos. 

  
E foi assim que de uma noite para o dia, eclodiu uma notícia 

alvissareira: a inauguração,  na cidade de Rio Pardo (ES), de  um 
hotel especializado em acolher os tropeiros  transportadores de 

mercadorias não perecíveis, a longa distância, no lombo de mulas ou 
burros, e que foi denominado de HOTEL DOS MULADEIROS. 

  
Existiu durante um período de dez anos e só veio a cerrar suas portas 

quando da sentida partida do patriarca. Ele se foi, relativamente 
cedo, mas deixou aqui, entre os muladeiros e não muladeiros   rio-



pardenses um exemplo de vida limpa, e sempre devotada à 

construção do  bem. 
  

Histórias, muitas histórias foram vividas e contadas pelos intrépidos 

viandantes, quando hospedados,  e sempre à beira do fogão de 
lenha, na cozinha grande, para “espantar” o frio da madrugada. 

  
E uma delas merece ser recordada, por se tratar de uma passagem 

verídica. Certa noite, em meio ao saboreio da macarronada com 
frango, um muladeiro se engasgou com aquele ossinho que fica  

cravado à coxa da galinha. 
  

Ao contemplar a cena, com o homem roxo de tanto tossir, dona 
Carmélia, diligente, interveio: “Vou arrancar esse osso com a minha 

fé, com a minha reza e  com a minha simpatia do tição em brasa”. 
Dito isso, postou-se contrita frente ao fogão, mudou o roliço tição do 

lado direito para o esquerdo, e ordenou: “Homem! Agora tosse forte 
três vezes que o ossinho vai sair”. Foi aí que ela se enganou. O 

homem tossiu forte e o danado do ossinho veio na primeira tossida. 

  
Nas pesquisas que venho realizando tanto aqui no Espírito Santo 

quanto em outros Estados, não encontrei sinal da existência de um 
estabelecimento semelhante ao mencionado nesta crônica. 

  
Em razão disso, arrisco em afiançar que, nesta região, ao longo do 

tempo, na precisa cidade de Rio Pardo, hoje Iúna (ES),  o único hotel 
que se voltou  para o atendimento de cavaleiros e seus muares de 

transporte, há mais ou menos um século, foi batizado com o nome de 
HOTEL DOS MULADEIROS. E, com justificado orgulho, faço o registro 

de que esse hotel pertenceu aos meus avós maternos Paulo Conde e 
Carmélia Chrispim. 

  
Aquiles Paula de Freitas 
  

  

  
  

  
  

  
 


