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“Quem inventou a publicidade foi Jesus”
Escritor compulsivo, ativista religioso (claro!), social e político e dono de uma agenda recheada de compromissos, Frei 
Betto dedicou um horário da agenda apertada para revelar algumas opiniões sobre a programação na TV, comerciais 
para criança e a publicidade brasileira, de quem reconhece a importância, mas a quem também reserva belas cutucadas
Roseani Rocha

Meio & Mensagem — O senhor tem uma 
agenda intensa, com compromissos marca-
dos até para 2013. Quais são os principais 
projetos deste ano? 
Frei Betto — Neste ano tenho inúmeras 
palestras marcadas Brasil afora e no ex-
terior, assessoria a movimentos pastorais 
e sociais, e lançarei dois livros: Conversa 
sobre a Fé e a Ciência (Agir), diálogo 
com o físico teórico Marcelo Gleiser me-
diado por Waldemar Falcão (obra a ser 
lançada em março); e também lançarei 
um romance, pela Rocco, em meados 
deste ano, sobre o qual prefiro nada dizer 
por enquanto.

M&M — Para o senhor, que fez parte do 
primeiro governo Lula, quais as impressões 
sobre o início de governo da sucessora Dilma 
Rousseff?
FB — Saímos da escola de samba e en-
tramos no Teatro Municipal. Dilma 
demonstra um estilo quase oposto ao 
de Lula: fala pouco, não quebra agenda, 
tem menos jogo de cintura. Só espero que 
aprimore os avanços do governo Lula, 
sobretudo na área social, e faça o que 
ele não fez: reformas estruturais, como a 
política, a agrária, a tributária etc.

M&M — Homenageou em artigo Zilda Arns e o 
trabalho dela com os pobres. Outro ícone ca-
tólico, mais controverso na sua relação com 
a Igreja, Leonardo Boff, também aborda os 
pobres em especial. Qual sua opinião sobre 
o trabalho dele?
FB — Leonardo Boff é um dos mais impor-
tantes teólogos da história da Igreja no 
Brasil. Sua crítica à falta de democracia 
interna na Igreja Católica, pela qual foi 
punido, é muito procedente e assino 
embaixo. Somos companheiros de longa 
data e, hoje, admiro seu trabalho como 
ecoteólogo, pois a questão ambiental o 
apaixona. Ele jamais foi expulso ou saiu 
da Igreja, como alguns jornais costumam 
dizer. Saiu, sim, da Ordem Franciscana, 
retornou ao estado leigo, casou, mas con-
tinua em plena comunhão com a Igreja.

M&M — É o senhor mesmo quem faz posts 
no Twitter? Qual sua opinião sobre as redes 
sociais: conectam ou fazem as pessoas per-
derem o contato “off-line”?
FB — Fico restrito a email, meu blog e ao 
Twitter. Não disponho de mais tempo 
para outras vias de interação social.  Eu 
mesmo redijo minhas mensagens no 
Twitter e admito que tenho receio de 
as pessoas criarem uma barreira entre 

o mundo real e o virtual. Passa-se a ser 
muito amigo de outra pessoa no Face-
book, mas não se consegue relacionar 
com a própria família... Fala-se de ética 
e haja pornografia online...

M&M — Segundo informações em seu site 
o senhor escreve “seis artigos inéditos por 
mês, publicados em cerca de 40 jornais, re-
vistas e sites no Brasil e no exterior”. Em que 
costuma aplicar o dinheiro recebido? E qual a 
importância não monetária desse trabalho? 
FB — Se eu passar 24 horas sem escrever 
é como ficar alguns minutos sem respi-
rar... Sou um escritor compulsivo, o que 
explica ter publicado 53 livros. Artigos e 
livros me rendem menos que as palestras. 
Os recursos vão quase na íntegra para 
a comunidade de frades dominicanos à 
qual estou ligado e movimentos pastorais 
e sociais que assessoro. Uma parcela 
reservo para gastos pessoais, como man-
ter meu Gol, comprar livros, comer em 
restaurantes.

M&M — Como autor bastante ativo, que acha 
das novas plataformas das obras literárias, 
como os e-books? 
FB — Sou a favor de todos os veículos de 
divulgação da obra literária — do papi-
ro ao e-book —, desde que reconheçam 
os direitos do autor. Não acredito que 
as novas tecnologias ameacem o velho 
e bom livro. Até Deus o preferiu como 

forma de se comunicar conosco. Podia 
ter esperado a invenção da TV. Porém, 
sábio, evitou uma disputa de patrocí-
nio. Assim como o cinema não matou 
o teatro nem a TV, a foto ou o rádio, o 
livro haverá de permanecer, até pela 
vantagem de portá-lo sem necessidade 
de bateria e, se perdido ou estragado 
um exemplar, obtém-se um similar. E 
quem inventou a publicidade foi Jesus, 
ao orientar seus discípulos a ir e pregar 
sua mensagem por todo o orbe terrestre. 
Até então, as religiões se restringiam a 
determinadas etnias e regiões, sem pre-
tensão apostólica, ou seja, de divulgação 
e conquista de novos adeptos. E a mer-
cadoria oferecida por ele é insuperável: 
Deus. E tem gosto de amor.

M&M - Falando sobre mídia, há diferença 
entre Globo e Record?
FB — É evidente. A Globo supera a Record 
em qualidade na cobertura jornalística, 
recursos tecnológicos, correspondentes 
internacionais, enredos de telenovelas. 
Mas as duas ainda estão muito distantes 
de adotar um conteúdo verdadeiramente 
cultural, de menos entretenimento volta-
do ao consumismo. Você seria capaz de 
me apontar uma única razão cultural ou 
social do BBB? Aquilo é mero canibalis-
mo, antropofagia, em que, literalmente, 
seres confinados, como ratos em labora-
tório, se comem, no duplo sentido.

Frei Betto critica anúncios para o público infantil: “Para muitos pais, a publicidade 
insiste em formar consumistas, enquanto a família se esforça para formar cidadãos”
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M&M — Acredita que a publicidade tem ou 
deveria ter alguma responsabilidade social?
 FB — Sou fundador do Conselho de Éti-
ca da Abap (Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade), ao qual não 
mais estou ligado. A publicidade tem, 
sim, profunda responsabilidade social, 
para o bem ou para o mal. Tanto infunde 
cultura quanto divulga arte, exposições, 
esportes, cuidados com a saúde etc., 
como nos incute baixa autoestima, ao 
insistir que somos o mosquito do cocô 
do cavalo do bandido porque não temos 
este carro, não fizemos este cruzeiro 
marítimo, não possuímos casa neste 
condomínio de luxo, não tomamos este 
vinho sofisticado... e eis como os feli-
zardos que tiveram acesso a tais bens 
são joviais e felizes! Para muitos pais, a 
publicidade insiste em formar consumis-
tas, enquanto a família se esforça para 
formar cidadãos. 

M&M — O senhor assiste à TV, ouve rádio, 
lê revistas? De que maneira reage aos co-
merciais?
FB — Pouco vejo TV, mas leio jornais 
e revistas, ouço muito rádio e confiro 
notícias na internet. Sou contra publici-
dade dirigida ao mundo infantil ou que 
utiliza crianças como atores. E também 
contrário à propaganda de bebidas com 
figuras paradigmáticas, como atletas ou 
artistas famosos. Os comerciais veicu-
lados no Brasil ainda estão longe de um 
padrão ético que vigora em países como 
a Suécia e o Canadá. 

M&M — Que recado daria a publicitários, 
anunciantes e veículos?
FB — Aos publicitários: levem em conta 
valores éticos em suas criações. Aos 
anunciantes: não invistam no que hu-
milha, degrada ou exclui qualquer ser 
humano. Aos veículos: mais cultura e 
menos entretenimento; mais consciência 
crítica e menos hipnose coletiva.

M&M — Qual a pessoa que mais admira?
FB — Aquele a quem dediquei um livro 
com este título: Um Homem Chamado 
Jesus (Rocco). É o Evangelho em forma 
de romance, de modo que qualquer lei-
tor possa entender, sem curso bíblico, 
textos escritos há dois mil anos. E sou 
apaixonado por Santa Teresa de Ávila. 
Dos vivos, uma porção: Fidel, Mandela, 
Raduan Nassar, Lula, minha mãe, Adélia 
Prado, Chico Buarque, João Pedro Sté-
dile etc., etc...
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