
                                               PRECONCEITOS   

Fiquei  impressionado  ao  tomar  conhecimento,  já  faz  alguns          

anos,  do  movimento  que  acusava  Monteiro  Lobato  de  racismo  na  obra             

infanto-juvenil  “As  Caçadas  de  Pedrinho”,  especificamente  em  relação  à           

personagem  tia  Nastácia.  É  que  esse  admirável  livro,  que  povoou  minha             

imaginação  de  criança  nos  anos  de  grupo  escolar,  não  deixou  em  mim,              

posso  afirmar  com  total  convicção,  traço  algum  de  preconceito  em            

relação  a  pessoas  negras.  Afirmo,  sem  medo  de  errar,  que  se  for  ele               

compreendido  no  contexto  da  época  em  que  foi  escrito  e  com  atenção  ao               

carinho  explícito  dos  demais  personagens  do  Sítio  pela  doce  tia  Nastácia,             

muito  facilmente  se  irá  compreender  que  as  referências  apontadas  como            

indícios   de   racismo   do   festejado   autor   não   procedem.   

Se  por  um  lado  as  acusações  de  racismo  contra  Lobato            

arrefeceram,  por  outro  novos  preconceitos  vêm  sendo  assacados,          

principalmente  contra  a  população  LGBT,  por  não  se  enquadrar  no            

usual  binário  homem-mulher.  É  por  isso  que  parte  dessa  população            

pretende  que  se  crie,  na  língua  portuguesa,  o  gênero  gramatical  neutro,             

que  na  prática  seria  a  substituição  das  desinências  “o”  e  “a”,  nas             

palavras  que  admitem  flexão  de  gênero,  por  “e”.  A  mesma  troca  seria              

feita  em  se  tratando  de  pronomes  possessivos.  Quanto  aos  pessoais  de             

terceira  pessoa,  a  desinência  sugerida  seria  a  vogal  “u”.  O  exemplo  a              

seguir  ajuda  a  entender  melhor:   Elano  é  muito  corajose.  Elu  é  bastante              

disciplinade  nos  estudos.   Também  se  pretende  substituir  os  artigos           

masculino  e  feminino,  ainda  em  se  tratando  da  população  LGBT,  por             

“ê”,  com  circunflexo  mesmo  a  fim  de  não  se  confundir  com  a  conjunção               



aditiva  “e”:  Ê  atriz  de  cinema  é  sempre  muito  aplaudide.  Ê  jogador  de               

futebol   está   machucade.   

 Mesmo  que  se  veja  com  simpatia  a  sobredita  pretensão,  sua             

implementação  é  bastante  difícil.  E  não  somente  porque  usar  do            

masculino  para  se  referir  ao  gênero  humano  não  constitui  preconceito            

algum,  pese  embora  a  posição  feminista,  uma  vez  que  tal  ocorreu  na              

transição  do  latim  para  o  português.  É  por  isso  que  podemos  dizer,              

simplesmente,  que  certo  zoológico  tem  dez  leões,  que  todos  vão  entender             

que  entre  eles  também  há  leoas.  Mas  se  dissermos  que  possui  dez  leoas,               

ninguém  vai  pensar  que  nesse  número  estão  também  incluídos  os  leões.  A              

propósito,  recordo-me  dos  tempos  em  que  falava  muitas  vezes  em            

público  e  começava  dizendo   “meus  amigos”  e  todos  entendiam  que  a             

referência   era   aos   homens   e   mulheres   presentes.   

Contudo,  a  dificuldade  maior  para  a  pretendida  introdução          

de  gênero  gramatical  neutro  é  que,  além  de  Brasil  e  Portugal,  existem              

mais  outros  oito  países  em  que  o  português  é  a  língua  oficial.  Seria               

preciso  que  todo  esse  mundo  lusófono  entrasse  em  acordo  a  fim  de  que  a                

referida  modificação  fosse  implementada.  O  que  poderia  sair  desse           

acordo  é  uma  incógnita.  Com  efeito,  basta  lembrar  que,  no  mais  recente              

acerto  ortográfico  entre  todos  eles,  ficamos  aqui  no  Brasil  sem  o  trema,              

sem  o  acento  agudo  em  “ideia”  e  com  várias  outras  modificações  que  na               

verdade   só   fizeram   foi   “bagunçar   o   coreto”.   

Enquanto  escrevia  sobre  esse  difícil  tema  dos  preconceitos          

que  envergonham  nossa  sociedade,  lembrei-me  do  amigo  caiçara          

Raimundo,  tantas  vezes  dotado  de  humor  ácido,  mas  de  enorme  coração             



cristão.  Foi  outro  dia  mesmo  que  ele  me  disse,  segurando-se  para  não              

chorar:   “Sabe,  seu  doutor,  resolvi  adotar  aquele  neguinho  simpático  que            

todo  dia  brinca  com  meus  filhos” .  E  olhem  que  o  auxiliar  dele  no  barco  de                 

pesca,  sempre  tratado  com  muito  respeito  e  consideração,  é  sabidamente            

homossexual.  Quem  de  nós,  caro  leitor,  teria  disposição  e  coragem  para             

fazer   o   mesmo?   
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