
Professor não sabe abordar racismo, diz denunciante 
 
Falta preparo para lidar com tema, diz servidor do DF que denunciou a obra 
 
Para ele, livro ensina alunos a serem racistas; "Há estereótipos nas personagens como a Tia 
Nastácia e os animais"  
 
Autor da denúncia contra o livro de Monteiro Lobato à Secretaria de Promoção da Igualdade 
Racial, Antonio Gomes da Costa Neto diz que a obra "ensina" a ser racista e que falta preparo 
aos professores para lidar com o tema. Costa Neto é servidor da Secretaria da Educação do DF 
e mestrando da UnB (Universidade de Brasília) na área de relações raciais.  
   
Folha - Qual o problema em relação ao livro?  
 
Antonio Gomes da Costa Neto - Os professores, no dia a dia, não têm o preparo teórico 
para trabalhar com esse tipo de livro. Então, não é que ele deva ser proibido. O que não é 
recomendado é a sua utilização dentro de escola pública ou privada.  
 
Quais são as marcas do preconceito racial no livro? 
 
O livro deixou para trás as regras de políticas públicas para as relações étnico-raciais. Há 
estereótipos nas personagens como a Tia Nastácia e os animais. Todos os animais são 
relacionados à cor negra com preconceito. Sempre para diminuir o negro em relação ao 
branco.  
 
Que efeito pode causar o uso da obra nas escolas? 
 
A criança não nasce racista, ela aprende a ser racista. Quando você utiliza esse tipo de livro 
dentro das escolas, você a está ensinando a ser racista.  
 
Monteiro Lobato é considerado um clássico da literatura brasileira. Não seria melhor 
que a escola usasse a obra abordando essas questões, em vez de não usá-la? 
 
O sistema educacional brasileiro hoje não tem a preocupação de formar professores 
preparando-os para questões raciais. Quando eles chegam à sala de aula, não conseguem 
identificar no dia a dia o que é racismo. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 out. 2010, Cotidiano, p. C3. 


