
Dourado. O R2
é de fibra de
carbono
niquelada e
alumínio, tem
quase 1 metro
de altura e
pesa 136 quilos

O s computadores do TSE ain-
da estavam quentes de tanto
processar voto na segunda-
feira passada, quando a estu-

dante de Direito paulistana Mayara Pe-
truso achou por bem navegar pela rede
social. “Nordestino não é gente”, escre-
veu no Twitter. “Faça um favor a SP,
mate um nordestino afogado!” Não sa-
tisfeita, de lá pulou para o Facebook –
“Deem direito de voto pros nordestinos
e afundem o País de quem trabalha para
sustentar os vagabundos que fazem fi-
lho para ganhar o bolsa 171.”

Estupidez pura.
Mayara não foi a única a atacar nordes-

tinos naquela segunda-feira. Uma parce-
la de eleitores insatisfeitos com o resul-
tado do pleito tomou o caminho do pre-
conceito. É como se dissessem: quem
vota contra minha opção algum defeito
há de ter. Há um equívoco essencial aí:

Dilma não venceu apenas no Nordeste.
Também teve maioria em Estados do
Sudeste, como Rio e Minas. Mas não im-
porta. Aos preconceituosos, qualquer
estereótipo é irresistível.

Mayara não é um caso isolado embo-
ra talvez tenha sido a mais agressiva.
Também não dá para dizer que a reação
racista ao resultado do pleito tenha sido
generalizada. Foi pontual.

Mais impressionante do que a estupi-
dez dos comentários, no entanto, foi o
tamanho da repercussão na rede. Na ter-
ça-feira, a hashtag que dominou o Twit-
ter foi #orgulhodesernordestino. Era
gente contando histórias pessoais, pres-
tando solidariedade, desabafando. Pe-
rante o ódio, a internet serviu a um le-
vante contra o preconceito.

E a uma surra sem precedentes na mo-
ça. Ela apagou seu perfil no Twitter, no
Facebook, desapareceu. Terminou de-

mitida do escritório de advocacia onde
fazia estágio e tem uma ameaça de pro-
cesso por crime de racismo movida pela
OAB de Pernambuco. Há quem peça
sua prisão. Advogados, como jornalis-
tas, têm a obrigação de medir o que es-
crevem. Que lhe sirva de lição.

Na forte reação aos comentários de

Mayara, é importante entender que li-
ções ficam para nós. A principal está na
resposta para uma pergunta fundamen-
ta: São Paulo é tão preconceituosa quan-
to a moça fez parecer?

A resposta pode estar escondida no
Google Insights for Search, a ferramen-

ta do serviço que nos permite com-
preender que padrão uma busca especí-
fica segue. Buscas pelo nome “Mayara
Petruso” começaram a pipocar no dia
primeiro, tiveram queda ligeira no feria-
do de Finados e deram um salto ainda
maior no dia 3. Tudo faz sentido: a notí-
cia de que a internet tinha uma nova vilã
corria e teve gente indo ao Google pro-
curando detalhes da história.

O mais interessante, no entanto, é sa-
ber quem estava buscando por Mayara.
E não eram nordestinos. Eram, princi-
palmente, paulistas.

Buscas pela palavra “nordestino”
também cresceram nos três primeiros
dias de novembro. E, novamente, foram
buscas realizadas de dentro de São Pau-
lo, não no resto do País. “Preconceito” e
“racismo” foram outras palavras cuja
frequência de buscas aumentou. Nes-
tes casos, a Bahia dividiu com São Paulo
o interesse.

Segundo o TrendsMap.com, ferra-
menta que acumula a história dos assun-
tos mais populares do Twitter e os divi-
de geograficamente, gente de São Paulo
se engajou ativamente na campanha
#orgulhodesernordestino. Mais do que
gente do Rio Grande do Norte e no míni-

mo tanto quanto baianos, cearenses e
pernambucanos.

Há racismo em São Paulo, mas São
Paulo não é racista. Os números do Goo-
gle mostram que nenhum lugar do Bra-
sil se mobilizou mais por conta das de-
clarações de Mayara do que São Paulo. E
a ampla população paulista no Twitter
se entregou de alma no movimento de
resposta, encampando o mote do orgu-
lho geográfico.

Estereótipos não são tentadores ape-
nas para os preconceituosos. Estão aí
para que qualquer um lance mão deles
quando busca um argumento fácil. As
declarações de Mayara Petruso não cir-
cularam apenas no Brasil. Ela apareceu
na imprensa britânica, na americana, na
espanhola.

A notícia que circulou pouco foi a notí-
cia melhor. Perante uma estupidez, o
Brasil inteiro, independentemente de
geografia, se incomodou e respondeu.
Somos todos muito melhores do que is-
so. Ainda bem.
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Apelidado de R2, ele vai ao espaço para dar uma mão em tarefas chatas

S.O.S.:TEMUMROBÔ
SOLTONOESPAÇO

Quase 200 pessoas de 15 países
já visitaram a Estação Espacial
Internacional, mas até agora to-
dos os membros das tripulações
têm sido humanos. Nesta sema-
na, a estação receberá seu primei-
ro robô humanoide.

O Robonaut 2 (apelidado, ine-
vitavelmente, de R2), vai inte-
grar o voo final do ônibus espa-
cial Discovery nesta semana e
passar a próxima década ajudan-
do astronautas a bordo da esta-
ção espacial em tudo, da pesqui-
sa científica a tarefas mundanas.

O robô de US$ 2,5 milhões, fei-
to de alumínio e fibra de carbono
niquelada, tem quase um metro
de altura e pesa 136 quilos. Entre
seus mais de 40 sensores para de-
tectar seu entorno estão quatro
câmeras de luz visível em sua ca-
beça dourada no lugar de olhos,
e uma quinta câmera em sua bo-
ca para medir luz infravermelha
e ajudar na percepção de profun-
didade. Os 38 processadores de
computador de R2 enchem a
área do estômago, disparando
comandos para seus braços e de-
dos extremamente hábeis.

“Inicialmente, o principal pa-
pel do R2 na estação espacial se-
rá experimental”, segundo um
informe da Nasa. “O robô come-
çará sua vida no espaço estacio-
nado no laboratório Destiny, on-
de será encarregado de tarefas e
operações semelhantes às que já
realizou na Terra, que permiti-
rão que engenheiros resolvam as
ciladas de operar um robô huma-
noide hábil no espaço. Se o R2
corresponder, o robô poderá
avançar para tarefas de manuten-
ção da estação, como aspirar o
pó e limpar filtros. E com melho-
rias que permitirão que ele fun-
cione no vácuo do espaço, tam-
bém poderá realizar reparos no

lado de fora da estação ou ajudar
astronautas em trabalhos exter-
nos.” O desenvolvimento do con-
ceito começou em 1997, a ideia
inicial era construir um robô que
pudesse ajudar astronautas no
espaço em tarefas perigosas ou
chatas demais.

A primeira versão do Robo-
naut, R1, era uma máquina de as-
pecto humano que poderia reali-
zar tarefas de manutenção ou
mesmo explorar a superfície da
Lua se fosse provida de rodas –
mas não houve financiamento
suficiente para tirar o protótipo
do laboratório.

O projeto foi salvo pela Gene-
ral Motors, porém, em 2007.
Após um projeto conjunto com a
Nasa, a companhia automotiva
anunciou o R2 em fevereiro de
2010. Trata-se de uma versão
mais rápida e mais hábil do R1 e a
Nasa decidiu testá-la no espaço,
programando para enviá-la em
uma das últimas missões dos ôni-
bus espaciais.

Por enquanto, o R2 tem ape-
nas um corpo superior, mas se os
testes iniciais forem positivos
ele poderá receber pernas e me-
lhorias de software que permiti-
rão que ele e seus sucessores fa-
çam a manutenção de satélites
de comunicações e de tempo e
até explorem asteroides, come-
tas ou as luas de Marte.

“Há uma progressão lógica pa-
ra a próxima geração de explora-
ção espacial”, disse a Nasa. “Nos-
so primeiro olhar a um novo des-
tino é por telescópio, depois pe-
los olhos de um precursor robóti-
co como o R2 e, só então, pela
chegada de exploradores huma-
nos. Seres humanos e robôs ex-
plorando o sistema solar juntos
proporcionarão resultados
maiores do que poderiam alcan-
çar em separado, permitindo um
futuro empolgante de novas des-
cobertas.” /TRADUÇÃO DE CELSO M.
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