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Caçada
ao Lobato

ANDRÉ FORASTIERI

Em 2006, o número de
brasileiros que liam
jornais e revistas de
informação estava na
faixa dos 15 milhões.
Eram os famosos
“formadores de opi-
nião”. Na teoria, gen-
te com alguma infor-
mação e capacidade

de discutir propostas e defender posições.
Mais ou menos o mesmo número de usuá-
rios de internet em 2006, 14,4 milhões.

Hoje somos 75 milhões de internautas,
segundo o mais recente relatório comScore
(empresa especializada em medições de audiên-
cia no mundo digital). Todo mundo que está
na internet está lendo as notícias, se infor-
mando, debatendo – e fazendo várias ou-
tras coisas também. Entre 2006 e 2010, o
número de eleitores subiu 7,8%, de 125 mi-
lhões para 135,8 milhões de brasileiros. O
número de formadores de opinião quintu-
plicou em quatro anos.

E a própria internet mudou neste perío-
do. Não tínhamos Twitter e Facebook, ago-
ra temos. YouTube existia, mas a banda lar-
ga era bem mais rara e cara, então assistía-
mos (e produzíamos) muito menos vídeos.
O Orkut tinha 12 milhões de usuários em
2006; hoje são 40 milhões de brasileiros na
maior rede social do País.

Passamos cada vez menos tempo sozi-
nhos em frente ao computador.

Principalmente, conversamos. Só o Twit-
ter tem mais de 8 milhões de participantes.
É bem mais que a circulação de todas as
revistas nacionais de informação, somadas.

Eleição sempre foi mais animada na mesa
do bar, no balcão da padoca, no almoço do
domingão. A de 2010 foi uma grande conver-
sa de boteco entre 75 milhões de brasilei-

ros. Pela primeira vez, o debate incluiu
mais da metade dos 135 milhões de eleito-
res. Quem é o novo formador de opinião,
comparando com o velho? É uma turma
mais jovem, mais religiosa, menos branca,
menos abonada mas ascendendo. É a famo-
sa nova classe C, que cresce financeiramen-
te, socialmente, intelectualmente.

Os novos formadores de opinião são a
força social mais poderosa do Brasil de
2010. E ela se fez ouvir, via internet. Por
isso, 2010 ficará marcado como o ano em
que tivemos a eleição mais democrática
que este País já viu.

A impressão de bagunça maior foi por-
que houve muito mais gente discutindo,
propondo, esculhambando, às vezes se es-

tapeando, tudo virtualmente. Em vez de
uns poucos canais de TV, jornais e revis-
tas, na mão de poucos, repercutindo entre
poucos, tivemos 75 milhões de brasileiros
no comando do debate.

Resultados? Um vídeo queimando o fil-
me de Dilma Rousseff foi o campeão de vi-
sualizações no YouTube – foi visto mais de
800.304 mil vezes. “Entenda como e por-
que Serra afundaria o Brasil” foi visto
229.156 vezes. No Twitter, algumas notí-
cias da campanha chegaram à lista de Tren-
ding Topics – repercutiram mundialmente.

Qualquer site virou central de informa-
ção. Os noticiosos, os partidários, os en-
graçados. No mundo novo, qualquer um
tem um palanque.

Serra levou uma bolinha de papel na cabe-
ça e foi ao hospital fazer exames. Quatro
anos atrás isso seria reportado de maneira
“imparcial” pela imprensa. Pois logo caiu na
internet o vídeo mostrando a bolinha de pa-
pel quicando na careca do candidato. Gerou
ridículo. Dois dias depois um esperto tinha
feito um novo game, Jogue a Bolinha de Papel
na cabeça do Serra, e milhares jogavam. Serra
caiu vários pontos.

A internet foi usada principalmente pa-
ra o ataque? Ótimo. Democracia não é ba-
ter palmas para programas de governo me-
díocres e campanhas dirigidas por pesqui-
sas de opinião. Democracia é debate infor-
mado,, e se em altos brados, na rua, me-
lhor. Se nenhuma ideia “positiva” repercu-
tiu pela internet é porque essas ideias fo-
ram todas genéricas, insípidas. Marina Sil-
va, a suposta grande novidade, disse o que
de eletrizante? Nada.

O candidato a presidente que melhor
soube usar a internet foi justamente o
mais velho, Plínio de Arruda Sampaio, e
seduziu muitos universitários.

Você pode discordar dele, mas ele tinha
algo a dizer e disse. No legislativo, ninguém
comunicou sua mensagem tão bem quanto
Tiririca – e ele tinha uma mensagem real, de
rejeição à empulhação. Foi o deputado fede-
ral mais votado do País. Se você ama a demo-
cracia, defenda o mandato de Tiririca.

A eleição foi um circo? Foi e daqui para
frente sempre será. O destino do Brasil
não será mais decidido em salas fechadas,
em conchavos, ou nos bairros ricos. Ago-
ra o espetáculo é público, e quem quiser
se meter em política terá que enfrentar
palhaços e leões, em uma lona que com-
porta quase o País inteiro.

O ano de 2010 será lembrado como o mo-
mento em que a democracia finalmente che-
gou à maioria dos brasileiros – por tudo que
vai acima, e pela Lei da Ficha Limpa, que só
foi aprovada por pressão da sociedade.

Em 2014, estarão na internet não pouco
mais que a metade, mas a quase totalidade
dos eleitores brasileiros. Nossos “forma-
dores de opinião” terão se multiplicado
por dez, em dez anos. A política determina-
da exclusivamente pela elite se foi e não
voltará. Não temos só novos consumido-
res, mas novos cidadãos, e eles querem
mais. Vão conseguir.
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MARCIA CAMARGOS

A recente denúncia à
Secretariade Promo-
ção da Igualdade Ra-
cial contra Caçadas
de Pedrinho, de Mon-
teiro Lobato, para
que não seja adota-
do nas escolas por
conter termos consi-
derados abusivos e

racistas, causa espanto e suscita uma série
de reflexões. Não cabe, aqui, reiterar a impor-
tância de Lobato como fundador da literatu-
ra infantil nacional. Nem evocar sua trajetó-
ria de cidadão empenhado em campanhas
para modernizar o Brasil. Interessa, sim, per-
guntar por que um livro deveria ser proibido
por trazer posturas tidas como “politicamen-
te incorretas”. Ou seja, banir um clássico do
início do século 20 por não rezar pela carti-
lha do que hoje defende-se como apropriado
é negar os princípios básicos da narrativa
ficcional. Esta, a rigor, reflete as contradi-
ções e a mentalidade de uma época.

“Escrever é gravar reações psíquicas. O es-
critor funciona qual antena – e disso vem o

valor da literatura. Por meio dela, fixam-se
aspectos da alma dum povo, ou pelo menos
instantes da vida desse povo”, registrou Lo-
bato, em 1933, no prefácio de Na Antevéspera.
Assim, coibir uma obra é obstruir o radar de
que fala o autor. Mais do que isso, é negar o
caráter educativo e pioneiro dos enredos
que trouxeram, como uma das protagonis-
tas, a afável Tia Nastácia, detentora do saber
popular, figura com destaque e voz própria
ao longo das páginas. Além das delícias culi-
nárias, das mãos mágicas da cozinheira saiu
Emília, a boneca irreverente e desbocada.
Feita de pano, sobre ela não pesam as cobran-
ças e compromissos com o mundo real. Aí
reside sua graça e o dom de cativar os leito-
res. Personagem de pura imaginação, foi ad-
quirindo independência, a ponto de escapar
ao controle do criador. “Quando escrevo um
desses livros, ela me entra nos dois dedos
que batem as teclas e diz o que quer, não o
que eu quero”, revelou Lobato ao amigo e
correspondente Godofredo Rangel em carta
de 20 de fevereiro de 1943.

De resto, por mero detalhe cronológico,
Caçadas de Pedrinho não poderia ter “deixa-
do para trás as regras de políticas públicas
para as relações étnico-raciais”, conforme
registrou Antonio da Costa Neto, servidor
da Secretaria da Educação do Distrito Fede-

ral, por ter sido publicado mais de meio sécu-
lo antes delas serem estipuladas. Normas,
aliás, que deveriam servir para incentivar o
debate em sala de aula, e não encobrir assun-
tos tidos como delicados. Pois, ao contrário
do que alega o autor da moção, os professo-
res não são incapazes nem despreparados
para lidar com situações deste tipo. Eles têm
bom senso e critérios de julgamento para
elaborar as informações, e muito provavel-
mente cresceram lendo ou assistindo às
aventuras do Sítio do Picapau Amarelo. De-
certo saberão analisar o contexto em que o
livro surgiu, quando pegar passarinho silves-
tre e matar onça pintada não consistiam cri-
mes contra o meio ambiente. Os estudantes
tampouco são receptáculos sem autonomia
nem valores. Lobato, inclusive, já defendia
que a criança é dotada de inteligência e dis-
cernimento. Infantilizá-la, varrendo para

baixo do tapete temas polêmicos, é despre-
zar sua capacidade de escolha e minar o de-
senvolvimento do seu espírito crítico.

Vale, aqui, um lembrete: não é a primeira
vez que Lobato sofre censura. Em 1957, o
padre Sales Brasil, que combatia ferozmente
o escritor, exortava os católicos a evitarem
suas histórias, por induzirem os pequenos a
“doutrinas comunistas”. Antes disso, o in-
ventor de Narizinho e sua turma experimen-
tara a perseguição do governo de Getúlio Var-
gas. Após receber indulto presidencial e sair
da cadeia na qual amargara três meses de
prisão por “cismar em dar petróleo ao País”,
fora vítima de outra violência contra a liber-
dade de expressão. Ofício do Tribunal de Se-
gurança Nacional, expedido em 28 de junho
de 1941, pedia ao chefe de Polícia que mandas-
se apreender e destruir os exemplares de Pe-
ter Pan à venda no Estado. A ordem baseava-
se em parecer do procurador Clóvis Kruel de
Morais, emitido em resposta à queixa do en-
tão diretor da Recebedoria Federal do Minis-
tério da Fazenda em São Paulo, que protesta-
va contra o conteúdo subversivo dos seus
textos infantis. Recomendava que, a par da
interdição das atividades petrolíferas do “ho-
mem do Jeca Tatu”, se proibisse a circulação
dos seus livros destinados à infância.

Agora, em pleno terceiro milênio, parece
mais fácil vetar um clássico, abrindo um
perigoso precedente rumo ao obscurantis-
mo, do que criar condições para que educa-
dores e alunos possam ler criticamente
qualquer produção cultural. Permitiremos
que Lobato volte às fornalhas justo pela
mensagem libertária e inconformista que
sempre transmitiu?
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Reinações
da censura
Denúncia contra obra de Monteiro Lobato serve ao politicamente
correto e subestima o discernimento de alunos e professores
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digital
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QUARTA, 3 DE NOVEMBRO

O ministro da educação Fernando Haddad
decide não acatar o parecer do Conselho
Nacional de Educação que recomendou a
exclusão do Caçadas de Pedrinho, de Monteiro
Lobato, da lista de livros distribuídos às
escolas por ter sido considerado racista.

O País já conta 75 milhões de internautas. As eleições mostraram que eles querem falar e, mais ainda, fazer-se ouvir

QUARTA, 3 DE NOVEMBRO

O ano em que a democracia
brasileira se democratizou

Caçado. Secretaria viu racismo no livro

REPRODUÇÃO

A OAB-PE pede abertura de ação penal contra a
estudante Mayara Petruso. Após a vitória de
Dilma, muito votada no Nordeste, Mayara tuitou:
“Nordestino não é gente. Faça um favor a SP:
mate um nordestino afogado”. A frase causou
forte repúdio no Twitter. Ela perdeu o emprego.

Cyber classe média. Mais jovens, mais religiosos, menos brancos – e ascendendo

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 nov. 2010, Aliás, p. J6.




