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Eu, um brasileiro 

Leonardo Costaneto 

 

A primeira vez que estive em Ouro Preto foi num 21 de abril, dia da Inconfidência 

Mineira, em que se louva Tiradentes como o herói nacional, voz que se levantou contra 

a coroa portuguesa, clamando por liberdade. Imenso em seu calvário e glória, ele, o 

Tiradentes, não o de carne e osso, mas o outro, esculpido por engenho humano em 

pedra sabão, riqueza local sabidamente trabalhada pelo povo negro desde o outro lado 

do mar, fitava a todos nós, estudantes secundaristas, encantados com a cidade, sob o 

sol inclemente do meio dia, enquanto o governador outorgava medalhas e mais 

medalhas a homens de notável valor. Jurei a mim mesmo: nunca mais volto neste lugar, 

eita cidade cheia de ladeiras, pior que o Vale do Jatobá! Afortunadamente, algumas 

juras, senão todas, são proferidas para a traição futura. 

 

Nos dias de calor, quando a capital, oásis de concreto, parece derreter, corro a Ouro 

Preto e tomo de aluguel, por dois ou três dias, uma suíte com varanda no Grande Hotel, 

quimera de concreto armado e vidro, concebida por Niemeyer e que se abre em 

panorama, entre a Igreja de São Francisco e a do Carmo, apoiado nos ombros da Casa 

dos Contos. À recepção, conhecido por todos, tomam minha mala e acomodam-na no 

quarto, enquanto passeio pelo longo corredor a contemplar um passado todo de 

promessas de progresso e civilidade, de modernidade e avanço. Na varanda, me 

acomodo numa das mesinhas azuis com cadeiras alaranjadas, Michele, a jovem 

garçonete, anota meu pedido: um aperitivo, por favor! Didi, na cozinha, arma o meu 

prato com arroz, feijão tropeiro, torresmo, ovo frito, angu e couve. A boca saliva, a língua 

estrala como chicote com o sabor perfumado da branquinha. Vem o banquete, me faço 

herdeiro direto de Chico Rei, miséria alguma, tudo fartura, tudo coisa boa! No começo, 

debruçado sobre o prato, sou fera cativa que passou o dia cavucando o ventre da terra. 

Depois, bambo de êxtase, os pecados por ora satisfeitos, escorrego na cadeira, afrouxo 

a bermuda, descalço os chinelos e abro os botões da camisa. Michele, querida, traz um 

cafezinho, faz favor, suplico. 

 

Subo ao quarto, abro a grande porta de correr que dá para a varanda de pedra com 

peitoril de madeira trançada em azul royal. O vento balança  de leve a copa das árvores 

que dançam verdes e derramama frescor ao redor. Por instantes, me sinto merecedor 

de poder contemplar tamanha beleza, natural e humana, irmanadas de modo tão 

potente numa única cidade. A escada em caracol, forrada de carpete azul, dá na suíte 

da habitação, onde a cama imensa, branca como nuvem, me espera. Durmo a sesta 

dos anjos, anjos barrocos, claro. Claro e escuro, madeira e ouro, roxo e vermelho, 

alturas e fogo.  

 

Acordo com o telefone do quarto chamando. Lá embaixo, na piscina, o balde de gelo 

me aguarda sobre a mesa, protegida pelo guarda-sol já aberto. Garrafa de espumante 

numa mão e Paulo Mendes Campos na outra, passo pela recepção, cumprimento 

Cícero, gentil como sempre, e desço a rampa, ainda sonolento, solene. De fato, este é 

um "Brasil Brasileiro", paraíso do bem e do mal, dos excessos, dos gestos rasgados. 

Corro as páginas de Mendes Campos e nelas me reconheço. Aliás, quando 
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inicial, esta crônica pretendia falar sobre meu lado portenho. Todavia, sim, sou mineiro, 

barroco. Brasileiro! 
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