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Chico, fique com o seu Jabuti. 
 
Há uma petição no site abaixo pedindo que Chico Buarque 
devolva o Jabuti de 2010, ganho pelo romance "Leite Derramado" 
na categoria Livro do Ano. 
 
http://www.petitiononline.com/1c2d3o4j/petition.html 
 
A petição foi criada por Anderson Santana. 
 
1. Quem é Anderson Santana? 
 
Anderson Santana é um dos raivosos frequentadores do blog de 
Reinaldo Azevedo no site da "Veja". Um dos muitos que assumiram 
a missão "democrática" de eliminar da caixa de comentários 
daquele blog toda opinião divergente – adepto, portanto, do 
pensamento único em termos políticos. Como bom menino, imita as 
atitudes ditatoriais e copia a terminologia caluniosa do seu 
ídolo, como o exemplo abaixo demonstra: 
 
"Anderson Santana -13/11/2010 às 15:21 
 
"Petralha às 09:01 - rodrigo. Racumin, urgente! 
 
"REINALDO AVISA 
 
"Reinaldox já pegou a barata" 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/lula-em-
quadrinhos-e-a-hora-de-criar-umanova-categoria-do-premio-
jabuti-que-da-em-arvore/ 
 
É esta a pessoa que tem a pretensão de tutelar o meio literário, 
ao qual não pertence. 
 



2. Quais são os argumentos apresentados pelo fiscal da caixa de 
comentários do blog de Reinaldo Azevedo para cassar o prêmio 
literário de Chico Buarque? 
 
Escreve Anderson: 
 
* * * 
 
"Sua obra 'Leite Derramado' ficou em segundo lugar na categoria 
Romance, do Prêmio Jabuti. Em primeiro, ficou 'Se Eu Fechar os 
Olhos Agora', de Edney Silvestre. 
 
"Como pode o segundo lugar da subcategoria se transformar, 
depois, no primeiro lugar da categoria geral? É uma lógica ou 
malandra ou asinina. Burros, eles não são. Então se trata mesmo 
de malandragem. 
 
"GARFARAM O PRÊMIO DE EDNEY SILVESTRE, primeiro lugar na 
categoria 'Romance', OU DE JOSÉ REZENDE JR., primeiro lugar na 
categoria 'Contos e Crônicas', também de ficção. Fez-se uma 
premiação política — e não literária." 
 
* * * 
 
Primeiro, não são argumentos dele, mas sim copiados 
literalmente do seu líder político. 
 
"Como pode o segundo lugar da subcategoria se transformar, 
depois, no primeiro lugar da categoria geral? É uma lógica ou 
malandra ou asinina. Burros, eles não são. Então se trata mesmo 
de malandragem. 
 
"ROUBARAM O PRÊMIO DE EDNEY SILVESTRE OU DE JOSÉ REZENDE 
JR., primeiro lugar na categoria 'Contos e Crônicas' . Fez-se uma 
premiação política — e não foi a única da noite, o que deixo 
para um terceiro post." (Reinaldo Azevedo.) 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-premio-jabuti-e-
os-asquerosos-2-%E2%80%93-os-detalhes-de-uma-fraude-ou-
%E2%80%9Cdil-ma-dilma%E2%80%9D/ 
 
* * * 
 
É de conhecimento geral a campanha desenvolvida, há muito, pelo 
blogueiro da "Veja", baseada em antiga prática da direita: 
atacar os representantes do "outro lado", independentemente de 
motivos. Chico Buarque é um antigo alvo político de Reinaldo 
Azevedo e de seus fiéis seguidores. Abaixo, três posts no estilo 



peculiar de Reinaldo, caracterizado mais pelas injúrias e 
insultos do que pelos argumentos bem fundamentados. 
 
http://tocadasanta1.blogspot.com/2006/08/delinqncia-
intelectual-de-chico.html 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/chico-buarque-ou-
chute-deus-mas-preserveo-chico/ 
  
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/chico-homem-
cordial-analisado-por-seu-pai/ 
 
Agora a série sobre o Prêmio Jabuti, campanha particular de 
Reinaldo, intimamente relacionada com a petição do seu seguidor 
fiel:  
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-premio-jabuti-e-
os-asquerosos-1-ojornalismo-na-fase-alemanha-oriental-no-dia-
em-que-o-premio-jabuti-se-transformanum-espetaculo-de-
vigarice-politica/ 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-premio-jabuti-e-
os-asquerosos-2-%E2%80%93-os-detalhes-de-uma-fraude-ou-
%E2%80%9Cdil-ma-dilma%E2%80%9D/ 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/%E2%80%9Ca-bolsa-
jabuti%E2%80%9Dpara-a-ficcionista-maria-rita-kehl-a-heroina-
de-itarare-da-esquerda-descolada/ 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/tag/premio-
jabuti/http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/e-tem-
inicio-a-campanha-civica-chicodevolve-o-jabuti/ 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/%E2%80%9Colha-ai-
ai-o-meu-jabuti-olhaai-e-o-meu-jabutiiiiiiii%E2%80%9D/ 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/querem-que-eu-
fale-a-serio-sobre-o-jabutido-sambista-chico-buarque-pois-nao-
entao-vamos-la/ 
 
Portanto, a petição se trata de uma iniciativa nitidamente 
política, incentivada e patrocinada por uma pessoa que tornou 
popular a expressão "blog do esgoto". Assim como seus seguidores 
vão à caça de "petralhas" na caixa de comentários do blog, 
visando mantê-la "limpinha e cheirosa" (uma evidente 
contradição entre conteúdo e denominação), parece que agora 
resolveram estender a cruzada "cívica" ao campo da arte, 



caçando "petralhas" em nome de uma "justiça" sustentada por 
argumentos pífios. 
 
Agora, o conteúdo do primeiro argumento. 
 
Não se pode exigir Q.I. elevado de um frequentador daquela caixa 
de comentários, mas um pouco de respeito à realidade, sim. E 
boa-fé. Tanto Reinaldo quanto Anderson sabiam que os dois 
prêmios são diferentes, dados por júris diferentes. 
 
O prêmio de Romance do Ano é concedido por um júri de três 
componentes. O prêmio de Melhor Livro do Ano é concedido por 
votação de todos os associados das organizações que promovem o 
Prêmio Jabuti: Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (Snel), Associação Nacional das 
Livrarias (ANL) e Associação Brasileira de Difusão do Livro 
(ABDL). 
 
Em 2008, Ignácio de Loyola Brandão também levou o prêmio de 
Melhor Livro do Ano (votação da CBL, Snel, ANL e ABDL), mas 
ficou em segundo entre os melhores livros infantis (votação de 
três jurados). Não houve grita porque não havia o componente 
político. 
 
O pressuposto de que só os dois livros ganhadores das 
categorias romance e conto podem participar da disputa pelo 
Melhor Livro do Ano é falso e nunca fez parte do regulamento 
do concurso. Ninguém roubou nem garfou prêmio de ninguém; 
apenas aplicou-se o regulamento que todos já conheciam. 
 
* * * 
 
Mais uma prova de cópia. Primeiro, o texto da petição: 
 
"Reza a biografia, ou hagiografia, de Chico Buarque que, no 
festival de 1966, a sua 'A Banda' foi a vitoriosa, mas o primeiro 
lugar foi dividido com a esquerdista 'Disparada', de Geraldo 
Vandré. O próprio Chico teria exigido do júri a declaração de 
empate ou recusaria o prêmio. 
 
"Um gesto bonito, sem duvida: VOCÊ DIVIDIR O QUE LHE PERTENCE 
É UM ATO DE GRANDEZA. Mas FICAR COM O QUE NÃO PERTENCE, vocês 
sabem o que é. E o Jabuti de 'Melhor Livro de Ficção' para Chico 
Buarque é isso. 
 
"Em 1966, ele dividiu o que lhe pertencia. Espero que, em 2010, 
ele tenha um ataque de dignidade súbita e devolva o que não lhe 
pertence." 



 
Agora o texto original de Reinaldo Azevedo: 
 
"Reza a biografia, ou hagiografia, de Chico Buarque que, no 
festival de 1966, a sua 'A Banda' foi a vitoriosa, mas o primeiro 
lugar foi dividido com a esquerdista 'Disparada', de Geraldo 
Vandré. O próprio Chico, segundo Zuza Homem de Mello, teria 
exigido do júri a declaração de empate ou recusaria o prêmio. Um 
gesto bonito, sem duvida: VOCÊ DIVIDIR O QUE LHE PERTENCE É UM 
ATO DE GRANDEZA. Mas FICAR COM O QUE NÃO PERTENCE É ROUBO. E 
o Jabuti de 'Melhor Livro de Ficção' para Chico Buarque é um 
roubo." 
 
Mais abaixo: 
 
"Em 1966, ele dividiu o que lhe pertencia. Espero que, em 2010, 
ele devolva o que não lhe pertence." 
 
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-premio-jabuti-e-
os-asquerosos-2-%E2%80%93-os-detalhes-de-uma-fraude-ou-
%E2%80%9Cdil-ma-dilma%E2%80%9D/ 
 
* * * 
 
Como bom discípulo, Anderson Santana reproduziu literalmente o 
texto do seu mestre, com mínimas alterações. O corpo da petição 
é um texto de autoria integral de Reinaldo Azevedo. 
 
E o sofisma primário não se sustenta, mesmo com o uso farto das 
maiúsculas escandalosas. Elas não escondem a inanidade do 
raciocínio. Se o prêmio foi dado segundo as regras, não há 
roubo, não há necessidade de divisão, nem de devolução. 
 
Mas dessa fonte não se pode mesmo esperar nada de muito 
sofisticado em termos intelectuais. 
 
O caráter político da iniciativa transparece no uso do "eles" 
nestes parágrafos da petição: 
 
"Como 'eles' adoram um abaixo-assinado, façamos um também, como 
passo inicial de um movimento para restaurar a dignidade em 
nosso país, exigindo: Chico, devolve o Jabuti!" 
 
"Eles", obviamente, são os petistas. 
 
Trata-se, portanto, de uma flagrante tentativa de invasão do 
meio literário por pessoas que só têm interesse na literatura 



para promover suas ideias políticas, cujo teor de 
intelectualidade, como demonstra a petição, beira a zero. 
 
* * * 
 
Fique com seu Jabuti, Chico, porque você venceu dentro das 
regras. E só apela para o tapetão quem primeiro aceitou as 
regras e depois, ao ver que perdeu, denuncia essas mesmas 
regras que antes lhe pareciam suficientes para garantir a 
vitória. Uma prática, aliás, típica da turma que procura impor 
um terceiro turno a toda eleição presidencial perdida. 
 
Peço que assine esta petição aqueles que já passaram da idade de 
brincar de "Seu Mestre Mandou"; 
 
Aqueles que repudiam o uso de petições políticas travestidas de 
literárias; 
 
Aqueles que reconhecem que toda competição tem regras, e que 
ganhar dentro das regras é ganhar limpo; 
 
Aqueles que queiram expressar seu repúdio pela óbvia tentativa 
de Reinaldo Azevedo (e de um de seus seguidores) de transferir 
ao campo das artes os valores defendidos por ele no campo da 
política e, em especial, as práticas baixas de defesa desses 
valores; 
 
Aqueles que defendem uma revisão das regras do Prêmio Jabuti, 
mas sem a aplicação ilegítima da retroatividade; 
 
E aqueles que consideram o meio literário suficientemente 
maduro para resolver seus eventuais problemas de mérito, sem a 
necessidade de tutores externos e politicamente mal-
intencionados que querem tudo, menos o bem da literatura 
nacional. 


