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Vejam as declarações de educadores, psicólogos, sociólogos 
 
Eu nunca pensei que quando chegasse aos 62 anos iria descobrir que sou culpado por tudo que 
está acontecendo de mal neste mundo. Como todo Vieira, filho de portugueses, devo ser 
cristão novo, ou seja, judeu convertido. Logo, trago na cabeça e no coração a culpa atávica 
judaico-cristã, o que explica esta leve sensação de que se acontecer algo de ruim é de minha 
responsabilidade. 
 
Este é um sentimento com o qual tenho convivido sem grandes traumas. Mas não é a esta 
culpa a que me refiro. O que estou dizendo é que a cada dia que passa mais eu leio nas 
revistas e nos jornais, vejo na televisão, ouço nas ruas e no rádio que é a minha profissão a 
única responsável por toda violência do mundo. 
 
Foi por causa dos anúncios que meus colegas e eu fizemos que as pessoas fumam, bebem, 
matam, estupram, roubam. Fumam porque nós glamorizamos de tal forma o ato de produzir 
baforadas e por isso milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos. Bebem porque mal-
intencionados como nós dizemos, desde o tempo dos reclames, que beber é bom, divertido, 
socialmente importante. Assaltam porque o consumismo, devidamente açulado por nós, criou 
a percepção que um par de tênis ou óculos de grife é mais importante que qualquer outra 
coisa e que tudo é válido para se obter status. 
 
É por nossa causa que o ensino brasileiro é na média uma porcaria, pois tanto os professores 
como os alunos não acreditam mais na busca da sabedoria e têm como único objetivo ganhar 
dinheiro para consumir. Destruímos a chamada célula mater da sociedade, pois retiramos os 
pais do convívio dos filhos e estes, por sua vez, não acreditam mais nos verdadeiros valores, e 
obesos, preguiçosos e imediatistas, vivem apenas para obter coisas inúteis. Vocês acham que 
exagero? 
 
Leiam os jornais, vejam as declarações de educadores, psicólogos, sociólogos. Todo crime, 
toda violência, toda angústia da sociedade têm uma única explicação: nossos comerciais de 
TV, nossos cartazes, nossos anúncios. Se a publicidade fosse banida da terra, como propõem 
alguns pensadores sociais, a paz voltaria a reinar, como deve ter sido no tempo de Don João 
Charuto. 
 
As crianças iriam se dedicar a ler obras pias e assistir a concertos eruditos pela TV, comeriam 
apenas frutas e legumes, aceitariam se vestir apenas para ocultar as vergonhas e se proteger 
do frio. Não haveria carros nas ruas, pois as pessoas não se preocupariam apenas com a 
aparência e alegremente iriam utilizar os transportes de massa, ou andariam de bicicletas, em 
ruas livres desses terríveis e poluidores outdoors. 
 
Sem carros, a poluição diminuiria, sobraria petróleo, se respiraria ar puro e a terra seria mais 
fresquinha, com os ursos polares aproveitando melhor o gelo ártico. Bastaria acabar com a 
propaganda, essa atividade do demônio, ou pelo menos regulá-la com mão firme, sem 
nenhuma concessão, que esta insidiosa e subversiva criadora de desejos diminuiria sua 
nefasta influência e a humanidade poderia, finalmente, descobrir que somos todos iguais e 
felizes porque habitamos neste mundo fantástico. 
 
Em alguns meses sem propaganda nenhum jovem teria o menor desejo de fumar, tomar 
cerveja, sair à noite. As mocinhas rapidamente iriam deixar de pensar em roupas de grife, 
usar maquiagem, passear no shopping e provavelmente voltariam a casar virgens, pois a 
propaganda é a única responsável pela erotização precoce de nossas filhinhas. 
 
Os veículos de massa, principalmente a televisão, livres da necessidade de atrair anunciantes, 
poderiam se dedicar somente a oferecer cultura sadia. Se não fôssemos nós, os publicitários, 
hoje à noite o espectador comum poderia assistir pela TV a um interessante debate entre a 
influência do oboé na tessitura musical do século XIX. Ou, talvez, a vida da ariranha no Rio 



Araguaia. No entanto, crianças impúberes estarão expostas à Luciana Gimenes e à Mulher 
Melancia, já que a educação infantil foi terceirizada à televisão. 
 
E comerão hambúrgueres, desejarão comprar tênis, usarão jeans, colocarão percings, farão 
tatuagens exóticas e pensarão besteira. Só porque Deus nos deu a incrível capacidade de 
extrair do ser humano tudo que ele tem de mau, egoísta, insensível. Lendo jornais e revistas, 
vendo TV, assistindo a palestras de educadores, descubro horripilado que passei 30 anos de 
minha vida fazendo as pessoas cada vez mais frustradas, infelizes, violentas.  
 
Vou propor uma imensa campanha como o tema “Abaixo a propaganda”, utilizando artistas 
fazendo testemunhais. Talvez convença o Campanelli a fazer o jingle e o pessoal da 
Conspiração ofereça o comercial. Com apoio do Clube de Mídia é capaz da gente ter uma bela 
veiculação. Vamos nessa?   
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