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P R O V O C A Ç Ã O

Feijuca

TEXTO CAROL BENSIMON

A soberania de uma nação
depende do menu do McDonald’s?

Esqueça a
Copa do Mundo.
A plena
afirmação
de nossa
identidade
nacional passa
pela criação
urgente
do McFeijoada

E
squeça os diplomáti-
cos apertos de mão, a
Copa do Mundo, o
“obrigado, Brasil!”
exclamado pelo
rockstar suado. Es-

queça o hino balbuciado em um
pátio de escola e a bandeira de
plástico (brinde do jornal) que de-
cora o interior de um barraco: a
plena afirmação de nossa identi-
dade nacional passa pela criação

urgente do McFeijoada. Isso mes-
mo, o McFeijoada.

Desde meados dos anos 90, o
fast food dos arcos dourados esfor-
ça-se em colocar um tempero local
em seus cardápios, o que justifica a
existência do Cuarto de Libra Gua-
camole (versão mexicana do
Quarteirão), do McKebab is-
raelense, do McRice das Filipinas

(no qual o pão é substituído por
duas estranhas camadas de arroz) e
do indiano e retangular McCurry
Pan, além de outras invencionices
bizarras a nossos olhos. A política
da rede, é claro, se justifica por
uma demanda da clientela, que
gosta de ver um pouco de comidi-
nha-de-casa compondo com o
menu internacional. Nas lojas
brasileiras, no entanto, o sanduí-
che para chamar de nosso é nada

mais nada menos do que o
Cheddar McMelt, aquele do queijo
tipicamente americano (embora
inglês) e da cebola refogada no
molho tipicamente japonês. Em
resumo, a prova suprema de que
somos dominados. E não se enga-
ne pelo tom de piada que reveste a
teoria; sabemos que do McDo-
nald’s nasceu o famoso “índice Big

Mac”, criado pela The Economist
em 1986, e até hoje levado a sério.
Então por que não fazer também
um pouco de antropologia?

A soberania de uma nação passa
pelo menu do McDonald’s. Se em
Portugal é possível degustar um
caldo verde, além de outros tipos
de sopas e cremes, em mesas de
fórmica iluminadas por lâmpadas
fluorescentes, o que falta para ter-
mos a nossa porção de McCoxi-
nhas, nosso aipim frito substituin-
do as ordinárias batatas, sem con-
tar o magnífico e imbatível McA-
carajé? Por que deixamos nossa
brasilidade na porta da lanchonete
e entramos de cabeça no insosso
melting pot, na lógica do “quanto
menos Brasil, melhor”? A conse-
quência meio patética disso é que
acabamos revestindo de glamour
uma rede que, para os primos ricos
do hemisfério norte, é o suprassu-
mo da chinelagem, a opção de
quem tem os bolsos quase vazios.

Quase vazios como os meus.
Sem nenhuma vontade de cozinhar
esta noite, cruzo a Rue du Renard
em direção a um McDonald’s. O
McChicken está numa promoção

eterna, a dois euros. Adiciono ao
pedido uma fritas pequena. Total:
três euros. Não que eu tenha algu-
ma predileção por frango, mas é
que os outros sanduíches custam
duas ou três vezes isso e, embora eu
more em Paris há um bocado de
tempo, minha cabeça ainda con-
verte euro para real (talvez porque
eu ganhe em real e sobreviva em
euro). A funcionária se atém ao es-
sencial da comunicação; nos
McDonald’s parisienses, não há
obrigada-desculpe-a-demora-te-
nha-um-bom-dia. Somos iguais.

É saindo de lá que penso no
McFeijoada. A democracia brasi-
leira só teria a ganhar. Eu aceitaria
até um McCaldinho de Feijão, até
porque diminutivos são sempre
ótimas estratégias de marketing.
Só peço que não rechacem com-
pletamente o Cheddar McMelt.
Mesmo com essa carinha de Judas,
é meu sanduíche favorito.

A escritora Carol Bensimon é autora de Sinuca
Embaixo d’Água (Companhia das Letras) e
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O que falta para termos a nossa porção de McCoxinhas,
nosso aipim frito substituindo as ordinárias batatas,
sem contar o magnífico e imbatível McAcarajé? Por que
deixamos nossa brasilidade na porta da lanchonete?
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