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Livro de Monteiro Lobato é liberado para ser usado em sala de aula
Professor reclamou de trechos da obra 'Caçadas de Pedrinho'.
Ministro Fernando Haddad teve que intervir.
Do G1, com informações do Bom Dia Brasil
imprimir

« dê sua nota

Um clássico da literatura infantil quase foi banido das escolas públicas do país. Algumas frases que aparecem na história "Caçadas de Pedrinho",
de Monteiro Lobato, foram consideradas preconceituosas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). O ministro da Educação, Fernando
Haddad, teve que intervir.
Veja o site do Bom Dia Brasil
Monteiro Lobato racista? Um professor da universidade de Brasília achou que sim. Considerou que no livro "Caçadas de Pedrinho" há preconceito
racial contra a personagem Tia Anastácia, a empregada negra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em um trecho, o autor diz que Tia Anastácia "tem
carne preta”. Em outro, afirma "que trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro”.

Livro 'Caçadas de Pedrinho', de
Monteiro Lobato (Foto: Divulgação)
A Secretaria de Igualdade Racial concordou com a crítica. “As expressões que o livro contém são expressões de um conteúdo fortemente
preconceituoso e que precisam de tratamento explicativo na sala de aula, para que não se ofenda a autoestima das crianças e dos leitores”, disse o
ministro da Igualdade Racial, Eloi Ferreira de Araujo.
O Conselho Nacional de Educação chegou a recomendar que o MEC deixasse de adotar "Caçadas de Pedrinho" nas escolas públicas. O
argumento era que ele desrespeita o critério usado na avaliação dos livros didáticos, de não ter preconceitos ou estereótipos.
A Academia Brasileira de Letras condenou o veto. “A obra do Monteiro Lobato, depois de tantas décadas, sofrer esse tipo de avaliação, é
completamente equivocada. A academia, na linha das suas convicções democráticas, rejeita qualquer tipo de censura e entendeu a manifestação
do conselho como uma forma de censura”, afirmou o presidente da ABL, Marcos Vinicios Vilaça.
saiba mais

11/11/2010 11:35

G1 - Livro de Monteiro Lobato é liberado para ser usado em sala de aul... http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2010/11/livro-de-mo...

2 de 3

Haddad vai devolver parecer que pede veto a obra de Monteiro Lobato
CNE quer que Monteiro Lobato com trechos racistas tenha nova edição
Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, não é o caso de tirar o livro das escolas. “Décadas se passaram. Expressões que não eram
consideradas ofensivas, hoje são. Mas, em se tratando de Monteiro Lobato, de um clássico brasileiro da literatura infantil, nós só temos que
contextualizar, advertir e orientar sobretudo o professor sobre como lidar com esse tipo de matéria em sala de aula”, disse.
E o problema foi resolvido. O livro vai continuar na lista do MEC, mas, a partir de agora, com uma explicação sobre o contexto em que foi escrito.
Algo parecido com o que uma edição já traz sobre a caça à onça. A editora deixa claro que a aventura aconteceu em uma época em que a espécie
não estava ameaçada de extinção, nem os animais silvestres eram protegidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
O clássico da literatura infantil "Caçadas de Pedrinho" foi publicado pela primeira vez em 1933.
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