O complexo de vira -lata

Paulo Nogueira Batista jr 1

Um dos me us poucos méritos como colunista é o de ter
desenterrado metáforas e expressões que me parecem vit ais. A minh a
fonte preferida é Nelson Rodrigues, como o leitor talvez saiba. Posso
dizer, sem falsa modéstia: so u um dos principais, talve z o principa l
responsável por ter recolo cado em circulaç ão algumas das imagens mais
arrasadoras do grande cronista e dramatur go.
Em certa época, a coisa foi longe demais. As pessoas só me
liam na esperança de topar com as suas frases geniais. Os le itores
chegavam a escre ver reclamando: faz muito tempo que você não fala do
Nelson Rodrigues! O autor tão citado obliterou completamente este
modesto colunista.
Paciênc ia.

Ao

longo

dos

anos,
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repetindo

obsessivamente as suas tir adas certeiras so bre o Brasil e os brasile iros.
Nada disso era grat uito ou arbit rário. Há duas formas de
citar: a sincera e a insincera. A insincera é a que se faz por ostentação:
recorre-se a um grande nome para demonstrar cultura — não r aro, a
fonte oculta é algum dic ionário de c itaçõe s. A c itaç ão sincera é aque la
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que decorre de uma vibração interior, sentida quando do primeiro
contato direto e autêntico com um a metáfo ra ou expressão. A cit ação de
memória é, a meu ver, a mais autêntica de todas, pois ela reflete um a
apropriação mais profunda — sob efeito do tempo e de fatore s
subjet ivos a imagem vai sendo modificada e parcialmente recriada.
Cuidado, porém. Uma vez alguém me cito u uma bela fr ase
de uma escritora g aúch a: “o tempo não cura nada, apenas t ira o incuráve l
do centro das atenções. ” Uma frase de ssas vale vários volumes. Saí e m
busca dos textos da autora.
Não entendi nada. Os seus artigos e livros pareciam de uma
trivialidade

total.
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nenhuma

originalidade

—

er a

basic amente auto -ajuda com retoque s de cultura barata. De repente,
baixa uma luz. De i uma busc a na internet e depois de muito procurar —
a fr ase sempre aparecia ligada à escritora gaúcha — aparece u n um site
que identif icava um filósofo chamado Ludwig M arcuse como autor.
Traduzi a frase par a o alemão e ver ifiquei que, de fato, ela provinha da
sua obra.
Lamentável. Mas, enfim, estou divagando. Eis o que quer ia
dizer: um a das metáforas mais certeiras do Nelson Rodrigues é o
“complexo de vira- lata”, traço típico da psicologia do brasile iro. De tão
citada, ela acabou perdendo um pouco do seu viço original. Nem por
isso perdeu a verdade que tem (ou tinha).
Há poucas sem anas, a mais importante revis ta alemã, “Der
Spíege l”, publicou reportagem de várias páginas a respeito do presidente

brasileiro, sob o tít ulo “Lula Superst ar”. A certa altura, a reportage m
escreve: “nos bast idores, Lula go sta de contar como ele levou os
diplomatas brasileiros a superar o „complexo de vira-lat a‟; assim ele se
refere ao complexo de inferior idade que muitos dos se us compatriotas
sentiam até há pouco em relação a americ anos e europeus. ”
Veja,

leitor,

que

na Alemanha

a

imagem

do

Nelson

Rodrigues já é atrib uída a Lula. Outro aspecto notável: segundo “Der
Spiege l”,

o

referido

complexo

foi

superado,

ainda

que

apenas

recentemente.
Não iria tão longe. O complexo de vira-lat a tem raíze s
históricas, culturais, r aciais muito mais profundas do que se pode
imaginar. O presidente mencionou os diplomatas. Não se i se o Itamarat y
se destaca nesse particular, mas realmente alguns dos nossos diplomata s
ainda parecem cultivar a perspectiva do vir a -lat as.
Recentemente,

um

deles,

chanceler

no

governo

FHC,

sugeriu que o Brasil ab andone uma polític a externa supostamente
antiameric ana e se filie sem hesitações ao Ocidente “dos valores e
princípios”. Ora, o Brasil não faz parte de ocidente nenhum. É um país
que mist ura quase de tudo. É E uropa, mas também é Áfr ica, Ásia,
Oriente Médio . Tudo isso mesclado. O ver dadeiro melting pot não são os
EUA, mas o Brasil. O e x-chanceler, que se não me engano reside no Rio ,
precisa sair um pouco da Zona Sul e fazer uma visita ur gente ao Brasil.
Não precisa nem sair do bairro — a Zona sul não é e n unca fo i parte do
“Ocidente de valores e princípios ”.

E ainda bem.

