
Monteiro Lobato, redator publicitário  
Roberto Duailibi 
 
"Monteiro Lobato é mais conhecido como o consagrado autor de histórias infantis brasileiras, 
com a criação de personagens inesquecíveis 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. 
 
Desde 1925, quando foi criada pelo farmacêutico Candinho Fontoura, ainda é uma marca 
valiosa, cujas vendas se renovam a cada geração. 
 
O Prêmio Jeca Tatu foi instituído para premiar aqueles redatores que respeitam e cultivam a 
língua portuguesa. É claro que existem dezenas de outros redatores bem melhores do que eu 
no manejo do idioma, ferramenta fundamental das vendas. Mas, como me escolheram, resolvi 
exaltar Monteiro Lobato, em minha opinião o primeiro criativo, em seu sentido mais amplo. Ele 
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). É um prêmio que recebo com 
muito orgulho e muita emoção. 
 
Agradeço, comovido, o Prêmio Jeca Tatu, não só por significar o reconhecimento ao trabalho 
dos profissionais da propaganda - o meu ofício da vida inteira - mas também pelas 
circunstâncias especiais da vida brasileira em nossos dias. Jeca Tatu foi o brasileiro que 
Monteiro Lobato descobriu 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 à alfazema, neto que foi, do Visconde de Tremembé. Logo 
depois, ele descobriria que o jeca não era o culpado das mazelas 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 empreendedor 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 Picapau 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, propriamente dita, e da endemia da 
desigualdade, de que ainda padecemos. 
 
Ao contrário do que costuma ocorrer, ele financiou suas malogradas empresas com o dinheiro 
obtido em sua atividade intelectual. Um dos melhores livros sobre Lobato foi escrito por Nelson 
Palma Travassos, 'Minhas Memórias dos Monteiros Lobatos', porque nos mostra que a 
singularidade de Lobato estava em sua pluralidade. Foi assim que o escritor usou do dinheiro 
obtido com seus livros infantis para financiar as atividades de empresário. Como empresário, 
fosse com a Companhia Editora Nacional, que fundou, com Octalles Marcondes Ferreira, em 
1925, fosse com a Companhia Petróleos do Brasil, Monteiro Lobato sonhou grande. E, por 
causa de seu sonho de produzir petróleo no Brasil, chegou a ser processado pelo Estado Novo 
e passou três meses na prisão. 
 
Outro Monteiro Lobato foi o contista vigoroso de 'Urupês', livro publicado em 1918. Ele 
registra, nos relatos mais ou menos curtos, a decadência de um sistema rural - o das 
pequenas fazendas mistas, de agricultura tradicional e pecuária rudimentar, destinadas quase 
que à subsistência da família do proprietário e de seus agregados - diante das grandes 
fazendas de café, cuja expansão registrará em 'Onda Verde'. E, no centro desse mundo que 
esmaece, as pequenas cidades, que não chegam a ser decadentes, porque, na verdade, nunca 
foram prósperas. Seus personagens são pessoas mais ou menos medíocres, cuja aspiração é 
um emprego público, federal, se possível, ou, em último recurso, estadual ou municipal. 
Seguindo a influência de Maupassant e de Tchekov, os relatos combinam, nas situações 
narradas, o humor e a tragédia. É o que se vê, por exemplo, no conto 'O Engraçado 
Arrependido', em que narra a tragicomédia de um exímio piadista. 
 
Hoje, com a provável eleição do mestiço Barack Obama, um livro de Lobato encontra aguda 
atualidade. Em 'O Presidente Negro e o Choque das Raças', Lobato previa que o 88° presidente 
dos Estados Unidos, a ser eleito em 2228, seria um negro, ao derrotar uma mulher e um 
branco. Como os tempos são mais velozes, a profecia - no caso em que se cumpra - estará 
adiantada em dois séculos e 44 presidentes. Obama, se se eleger, será o 44° Chefe de Estado 
daquela República. Antes de Monteiro Lobato, outros escritores notáveis, como Olavo Bilac e 
Bastos Tigre, foram homens de propaganda, como seria, logo depois, Orígenes Lessa, mas 
Lobato teve a oportunidade de, ao associar-se ao jovem farmacêutico Cândido Fontoura, ser o 
mais bem-sucedido de todos os nossos redatores de anúncios. Seu grande êxito - com o Jeca 
Tatu - esteve fundado em seus sentimentos éticos, em seu nacionalismo solidário, Cândido 
Fontoura era modesto farmacêutico de Bragança quando inventou o Biotônico Fontoura para 
fortificar a mulher, Não se limitou ao Biotônico - cujo êxito, segundo críticos contemporâneos, 
estava no teor alcoólico, que, por determinação da Anvisa, foi retirado recentemente da 
composição, Com o sucesso do medicamento, passou a dedicar-se a outros produtos, entre 
eles a Ankilostomina. Pode ser que a decisão recente da Anvisa, de excluir o álcool da fórmula 
do Biotônico, tenha sido acertada do ponto de vista científico, mas é provável que tenha 
retirado do excelente produto alguns de seus benefícios, Não há informação so-bre isso, mas é 
provável que o nome do remédio, um exemplo de êxito mercadológico, tenha sido também 
inspirado por Lobato, ao juntar os radicais gregos Bios e Tônikus. 
 
'O Jequinha Tatu', livreto promocional, publicado no mesmo ano de 1925, é um caso marcante 
na propaganda brasileira. Ele não se limita a promover medicamento 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 doutorai, 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 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. É de se notar que seus primeiros textos sobre o Jeca 
serviram na segunda campanha malograda de Ruy Barbosa para a presidência da República: o 
candidato exigia providências do governo para combater o marasmo do campo, Mas as 
providências para valer só foram iniciadas em 1931, durante o contestado governo provisório 
de Vargas, Foi nos primeiros meses no poder, que, cumprindo promessa da Aliança Liberal, 
Getúlio instituiu o Ministério da Educação e da Saúde. Em seguida foi criado o Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca, a primeira repartição nacional a cuidar do saneamento 
básico no País. 
 
O Monteiro Lobato mais conhecido é o da volumosa produção literária dedicada às crianças, 
Embora ele tenha sido o grande ficcionista para adultos e o excelente ensaísta que foi, é com 
os personagens de 'O Sítio do Picapau Amarelo' que a sua genialidade explode. Lobato expulsa 
do imaginário nacional a literatura européia infantil e, quando acha melhor não expulsá-la, 
domina-a, impõe-lhe os estatutos de cidadania brasileira, converte-a em coisa nossa. Ele 
recria, melhorando, os autores estrangeiros e vai à mitologia e à ciência, Preocupado com a 
educação elementar, combina astuciosamente a imaginação com a informação libertária. 
Assim o faz com a 'História do Mundo para as Crianças', na qual despreza os mitos religiosos 
da criação, e é condenado pela igreja. Um obscuro padre Salles acusa sua obra infantil de ser 
um amontoado de lições de comunismo para as crianças. Há em toda sua obra uma linha 
coerente de nacionalismo e de solidariedade para com os fracos e pobres, e até mesmo com os 
seres inanimados. No sítio de Dona Benta e de Tia Nastácia tudo é vida, até mesmo o sabugo 
de milho e a boneca que insiste em ser menina. 
 
Lobato, como ocorre a quase todos nós, morreu na hora errada. Sempre morremos na hora 
errada, quando ainda estamos sonhando, trabalhando, produzindo, Ele estava em uma fase de 
intensa criatividade - e de inflamada defesa do interesse nacional. A solidariedade para com os 
pobres o levara a flertar com o Partido Comunista, embora se recusasse a disputar uma 
cadeira parlamentar pela agremiação, logo depois da redemocratização de 1945. Sua 
admiração pela União Soviética, resultado da bravura dos soldados russos na Guerra, o fizera 
participar do Instituto Cultural Brasil-URSS, logo que as relações foram restabelecidas entre os 
dois países. Estivera na Argentina, voltara ao Pais em 1947 e criticara acidamente o governo 
de Dutra, como sendo o Estado Novíssimo. 
 
Estamos necessitando de novos monteiros lobatos, que restaurem, em nosso País, os 
sentimentos de pátria. Estamos sentindo não só os nossos interesses econômicos 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, devíamos seguir o exemplo do grande companheiro de ofício que foi o 
autor de 'Cidades Mortas', e defender, com mais firmeza, os nossos 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 homens 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 40 anos e que 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 aconselhar como 
deveria agir Godofredo, Monteiro Lobato revela o próprio projeto de vida: 
 
'Você me pede um conselho e, atrevidamente, eu dou o grande conselho: seja você mesmo 
porque ou somos nós, ou não somos 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 meros 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 60 anos, mas nenhum escritor brasileiro é mais atual do que ele." 
 
 

           Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 4 ago. 2008. p. 8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


