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Muito já se falou sobre "Matrix Reloaded". Os efeitos especiais inovadores, as roupas e os 
acessórios fashion, as pretensões filosóficas dos irmãos Wachowski, tudo isso consumiu rios de 
tinta. Apesar disso, um aspecto algo recriminável, já presente no primeiro episódio, passou mais 
uma vez despercebido. A fábula tecnológica que lota as salas de cinema tem um substrato 
conservador e mesmo antidemocrático. O corolário da saga de Neo (Keanu Reeves) é que a 
política - a atividade que define a essência da cidadania e o espaço público onde a sociedade 
determina os seus rumos - não basta para lidar com a ameaça totalitária. É preciso um herói, um 
ser especial e predestinado.  
 
Na primeira parte da trilogia, lançada em 1999, fica muito evidente como os diretores vinculam as 
máquinas, que dominam o mundo e exploram os homens, a um Estado totalitário do tipo que 
freqüentava os piores pesadelos de George Orwell. Na realidade virtual em que as representações 
dos personagens de carne e osso lutam contra as criações da "matrix", o grande inimigo são os " 
agentes " - o termo, assim como o figurino (terno e gravata pretos, óculos escuros e rádio 
receptores nos ouvidos), remete claramente aos membros do FBI. Os rebeldes são vistos como 
terroristas a ser enfrentados pela polícia, a encarnação da face mais dura do aparelho estatal, 
justamente aquela que impõe aos cidadãos o monopólio do uso da força, característica que, para 
Weber, é o cerne da definição do Estado moderno.  
 
O totalitarismo do "governo" inventado pelas máquinas é brilhantemente demonstrado no 
primeiro episódio com uma cena essencialmente kafikiana. Neo, ainda um cidadão comum, 
desconhecedor de sua condição especial, é preso pelos agentes em seu local de trabalho depois 
de uma tentativa frustrada de fuga. Como Joseph K., de "O Processo", o personagem de Reeves é 
detido sem nem mesmo saber do que é acusado. Acredita possuir direitos, como qualquer pessoa, 
e os exige. Recusa-se a dar qualquer informação sem antes telefonar para o seu advogado. De 
que servirá um telefonema se você não pode falar?, pergunta-lhe o agente Smith, diante de um 
Neo que já não possui boca.  
 
Em "Matrix Reloaded", o Estado virtual criado pelas máquinas se aproximam ainda mais do 
universo kafikiano, pois há deformações criminosas no aparelho estatal, como o personagem de 
Lambert Wilson, o Merovingian (mais uma referência místico-política; o termo se refere à primeira 
dinastia de reis franceses, mas também à lenda de que eles são descendentes de Cristo). É ele 
que, a certa altura, admoesta Morpheus, por sugerir que tudo começa com uma escolha. Mas 
segundo os irmãos Wachowski, não há escolhas. Só destino. É também o Merovingian que envia 
os gêmeos (Neil e Adrian Rayment), dois agentes fora-da-lei, para impedir Neo de obter a chave 
para o computador central. Kafka misturado com George Orwell.  
 
Mas, à diferença dos dois autores, que não viam escapatória da opressão burocrática, os irmãos 
Wachowski nos fazem acreditar que é possível lutar e vencer. E, de fato, a resposta à inegável 
faceta opressora do Estado, qualquer que seja ele, existe e, no mundo real em que vivemos 
todos, dá-se por meio da política, da intervenção dos diversos atores sociais na definição dos 
limites do poder estatal e da resposta organizada de alguns desses agentes a eventuais 
anomalias. Mas não é assim em "Matrix". Só "o escolhido" ou "the one", como repete 
incessantemente Morpheus (Laurence Fishburne), pode derrotar as máquinas. E esse é Neo, 
alguém com capacidades e habilidades únicas. No episódio que está em cartaz, o personagem de 
Reeves é quase um messias, com multidões de seguidores à espera de uma palavra sua para 
serem salvos.  
 
Neo é o exemplo mais puro do tipo de líder que Weber qualificou de carismático, um indivíduo 
aparentemente dotado de dons especiais, que deve ser seguido por causa de suas virtudes 
pessoais, do seu heroísmo, da missão que recebeu, quem sabe, de Deus, e não por que tenha 
conquistado uma posição de destaque em competição com os demais políticos. É verdade que 



esse tipo de líder raramente traduz sua missão em termos conservadores. Em geral, ele é 
revolucionário, quer mudar o mundo e transformá-lo para melhor, como Neo. O problema é que, 
como bem aponta o próprio Weber, para tanto, deixa de lado os caminhos normais, burocráticos, 
submetidos à racionalidade, por onde se exerce a atividade política.  
 
No filme em cartaz, essa última opção é representada pelo comandente Lock, o general das 
tropas humanas que deseja enfrentar o avanço das máquinas com seu exército de pessoas 
comuns. Ele desconfia da fé em Neo que Morpheus e outros nutrem. A sua é uma solução 
arriscada - lutar contra inimigos poderosos -, mas é aquela que os demais homens sabem que 
podem empreender. Lock até obtém a concordância dos dirigentes de Zion. Mas mesmo o 
conselho que comanda a última cidade humana desconfia da eficiência dos caminhos da política, 
cede à atração do carisma de Neo e autoriza que ele e Morpheus combatam as máquinas no 
interior da matrix, pelos meios miraculosos do herói.  
 
Para saber o resultado dessa aventura, é preciso esperar pelo último episódio da trilogia. Na vida 
real, onde líderes assumem ar messiânico, a história costuma acabar mal.  
 
Show de Flora Purim: Teatro Rival (RJ) amanhã e nos dias 20 e 21, e Sesc Vila Mariana (SP) nos 
próximos dias 27, 28 e 29 e nos dias 4, 5 e 6 de julho  
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