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MONTEIRO LOBATO,
REDATOR PUBLICITÁRIO
Por Roberto Duailibi

No começo de agosto, Roberto Duailibi recebeu o Prêmio Jeca Tatu

durante o III Encontro da Redação Publicitária, promovido pela Alap, em

Paraty. Como tema do discurso que fez na ocasião, escolheu Monteiro

Lobato, redator publicitário. A seguir, alguns trechos do discurso.

Monteiro Lobato é mais conhecido como

consagrado autor de histórias infantis brasilei-

ras, com a criação de personagens inesquecí-

veis, como a Tia Benta, a Narizinho, o Pedrinho,

o Visconde de Sabugosa e inúmeros outros.

Mas Lobato deveria fazer parte do Hall da

Fama da propaganda mundial, como um dos

primeiros criativos brasileiros - e, ele sim,

autor do personagem de maior longevidade

em campanhas, o jeca Tatu.

Muito antes do Garoto Bombril, o jeca

Tatu já existia e continua existindo

na memória coletiva. O produto que

ele exaltava, o Biotônico Fontoura,

ainda existe e tem vendas e receitas

regulares.

Lobato não apenas escrevia, mas orientava

também o ilustrador e o layout. Numa época

em que alguns diretores de arte, traídos pelo

fascínio da tela brilhante de seus monitores,

colocam o texto como mera decoração de seus

anúncios, tornando-o quase ilegível, está na

hora de os redatores assumirem

novamente o seu papel e, mirando-se no

exemplo de Monteiro Lobato, exigirem que

ao texto seja dado destaque. Texto é

escrito para ser lido! E é o texto que vende!

E há um aspecto em Monteiro Lobato

que merece ser lembrado: ele era um

nacionalista, esse sentimento hoje

tão desprezado pelos que se iludem

pela suposta "internacionalização"

da propaganda brasileira cujo único

representante, na verdade, é o

Márcio Moreira, e pelos que renunciaram à

sua independência para se tornarem apenas

um nome bizarro na competição interna das

grandes corporações. Lobato nos lembra que só

seremos realmente internacionais se formos

autenticamente brasileiros (ou argentinos, ou

venezuelanos, ou mexicanos),

eca Tatu foi o brasileiro que Monteiro Lobato des-



"O que faltava ao Brasil era o que faltava ao jeca
do Vale do Paraíba: o saneamento básico que o livrasse

da verminose propriamente dita e da endemia da
desigualdade, de que ainda padecemos"

cobriu com pessimismo para nele se redescobrir com

esperança. O escritor, ao desdenhar o caipira do Vale do

Paraíba, desdenhou, sem querer, o chão humano do Brasil.

Talvez ele estivesse, naquele momento, ainda preso à origem

familiar aristocrática, com os punhos de renda cheirando a

alfazema, neto que foi do Visconde do Tremembé. Logo

depois, ele descobriria que o jeca não era o culpado das ma-

zelas brasileiras, mas, sim, a vítima preferencial das

oligarquias remanescentes do Império, e que

renascem agora na gula com que alguns

avançam no dinheiro público.

José Bento de Monteiro Lobato foi o em-

preendedor que a falência engrandeceu. Nele

havia alguma coisa que restara do sonho de

Mauá, que também conhecera a quebra

como rasteira do destino. Um passo adiante

do Barão, ele queria o desenvolvimento do

Brasil a partir do petróleo, e procurou

criar empresa que o explorasse, que até

pelo nome - Companhia Petróleos

do Brasil - foi precursora da

Petrobras. E foi o lúcido nacionalista

que via no desenvolvimento dos

Estados Unidos um exemplo para o

Brasil. Entendia que o nosso país, pelas suas

dimensões, pelo seu solo e subsolo, e,

sobretudo, pelo povo - que ele resumiu na

pequena humanidade do Sítio do Pica-pau

Amarelo -, estava destinado a se tornar

grande e poderosa nação. O que faltava ao

Brasil era o que faltava ao jeca do Vale do Paraíba:

o saneamento básico que o livrasse da verminose, pro-

priamente dita, e da endemia da desigualdade, de que ainda

padecemos.

Antes de Monteiro Lobato, outros escritores notáveis, co-

mo Olavo Bilac e Bastos Tigre, foram homens de pro-

paganda, como seria, logo depois, Orígenes

Lessa, mas Lobato teve a oportunidade de,

ao associar-se ao jovem farmacêutico

Cândido Fontoura, ser o mais bem-suce-

dido de todos os nossos redatores de

anúncios. Seu grande êxito - com o Jeca

Tatu - esteve fundado em seus sentimentos

éticos, em seu nacionalismo solidário.

O jequinha Tatu, livreto promocional,

publicado em 1925, é um caso mar-

cante na propaganda brasileira. Ele

não se limita a promover medicamen-

to contra a verminose, mas busca

educar os trabalhadores e pequenos

roceiros de todo o país. Cândido Fontoura e

seu redator fazem o que deveria ter feito o

governo daquele tempo: ensinar hábitos de

saúde. Não os ensinou de maneira doutoral,

autoritária, moralista, ameaçadora. Lobato

explorou o sonho de enriquecimento, normal em

todos os seres humanos, e mostrou que, para ser rico,

é preciso antes ter saúde. O primeiro dever do homem é



"Nós, os que vivemos da propaganda, devíamos
seguir o exemplo do grande companheiro de ofício
e defender, com mais firmeza, os nossos interesses,

que são os interesses do Brasil e de seu futuro"

cuidar-se, alimentar-se bem, trabalhar e produzir. Mais

ainda: deve aproveitar-se do progresso, usar de recursos

novos. O Jeca, recuperado por usar botinas e construir

privadas de fossa, vai além, com o emprego do telefone, das

máquinas agrícolas, das sementes selecionadas. Uma nova

versão do texto, se Lobato e Candinho Fontoura ainda

fossem vivos, mostraria o Jeca controlando sua próspera

fazenda com os computadores e antenado, via

internet, com a Bolsa de Chicago.

Se, hoje, a ancilostomíase está controlada

em todo o Brasil, o início de seu combate só foi

possível com o trabalho de Lobato.

Estamos necessitando de novos Montei-

ros Lobatos, que restaurem, em nosso país,

os sentimentos de pátria. Estamos sentin-

do não só os nossos interesses econô-

micos serem atingidos: a identidade

espiritual também se esvai, diante

da invasão bárbara, que se tornou

mais intensa e mais brutal depois da

globalização desordenada da economia.

Nós, os que vivemos da propaganda, de-

víamos seguir o exemplo do grande compa-

nheiro de ofício que foi o autor de cidades

mortas, e defender, com mais firmeza, os nos-

sos interesses, que são os interesses do Brasil

e de seu futuro.

O grande legado de Monteiro Lobato foi o de sua

independência. Independência moral e independência

intelectual. Era um homem livre, que queria todos os ho-

mens livres. Não tendo deixado uma autobiografia, as

melhores confissões de si mesmo e a mais funda revelação

de sua personalidade se encontram nas cartas que enviou a

Godofredo Rangel, na correspondência que mantiveram ao

longo de quarenta anos e foi reunida em A barca de Gleyre.

Ele se antecipa, aos 23 anos (em 1904) em

carta ao escritor mineiro, que talvez tenha

sido o seu mais próximo amigo, embora

vivessem longe um do outro. Ao aconse-

lhar como deveria agir Godofredo, Montei-

ro Lobato revela o próprio projeto de vida:

"Você me pede um conselho e, atrevidamen-

te, eu dou o grande conselho: seja você

mesmo porque ou somos nós, ou não so-

mos coisa nenhuma. E para ser si mesmo

é preciso um trabalho de mouro e uma

vigilância incessante na defesa, porque

tudo conspira para que sejamos me-

ros números, carneiros de variados

rebanhos - os rebanhos políticos,

religiosos ou estéticos. Há, no

mundo, o ódio à exceção - e ser si

mesmo é exceção".

O que vale para uma pessoa, vale para um

povo. Ou somos nós, brasileiros, nós por nós

mesmos, ou não somos coisa nenhuma. É essa

a grande lição de José Bento Monteiro Lobato.

Lobato morreu há sessenta anos, mas ne-

nhum escritor brasileiro é mais atual do que ele.
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