Os (verdadeiros) filhos do Brasil

Roberto DaMatta1

Leio que vão fazer um filme sobre

o ”Roberto”. Pô —

imagina o meu lado narciso, apoiado por sua dimensão cretina ( que faz
todo mundo dizer e fazer merda) — finalmente minha vida como herói
das salas de aula e dos livros escritos pelas madruga das; das viagens
pelos sertões e pesquisas nas aldeias indígenas; como interprete do
Brasil pelo carnaval, pela malandragem e pelo futebol, será reconhecida!
Fantasia, é claro! Quem você pensa que é, diz, trazendo -me ao chão,
você, leitor dessas bem-traçadas? A cinebiografia programada será de um
“Roberto”, sem dúvida, mas do Carlos. Este, sim, merecedor de ter sua
vida ampliada em tela gigante a ser vista com música de fundo e no
escuro que conduz à concentração e ao choro escondido e arrebatado.
O que esse surto narcisista do cronista tem a ver com o
assunto do momento (do momento? Tá brincando...): o caso concreto e
filmado

de,

entretanto,

uma

“alegada”,

“suspeita”,

“suposta”,

“hipotética” e “mentirosa” “corrupção”, cometida por José Roberto
Arruda, governador de Brasília e seus comparsas? Pois até agora, c omo
remarcou o presidente Lula, que, para benefício do bom senso, mudou
de ideia, só
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temos imagens e elas não dizem muito mais — sobretudo depois de
enlouquecer de tanto vê-las — do que um milhão de palavras!
O que tem esse caso pseudopolicial de corrupção com
minha fantasia narcisista de s er cinebiografado tendo, quem sabe, Sean
Connery — p.q.p! — fazendo o meu papel?

Tem tudo, caros leitores!
A
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raiz
faz

disso
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que
da
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dinâmica
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de
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sociedade

de

ou
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aristocrático, escravocrata e cap italista , reduzindo a política a uma
formalidade e situando tudo no estado, adotou o sistema republicano.
Nela, há mais dificuldade em ter cidadãos iguais perante a lei do que
produzir em série que chamei — faz 30 anos, no livro “Carnavais,
malandros e heróis” — “superpessoas”. Essas figuras que resultam da
combinação do viés hierárquico e carismático ( que marcam a nobreza)
com a burocracia estatal de corte igualitário, desenhada para dela
diferenciar-se e proteger-se e que acaba por ser sócia do sistema e por
isso inventa o “sabe com quem está falando? ” em todas as situações em
que se vê ameaçada pela igualdade que recusa seguir. A superpessoa ou
sujeito com biografia, situado acima das leis, é rotineiramente fabricado
neste sistema g overnado por leis universais e igualitárias mas que, na
prática ou na “realidade”, são aplicadas com toneladas de sal (para
parafrasear Weber) e pimenta (digo eu) somente para os subordinados

