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"W 1 ntre todos os homens, o mineiro Carlos 
m—j  Alberto Libânio Christo custaria a chamar a 

K  J  atenção. Sua fronte calm a e seu jeito  
discreto dificilmente fariam supor que se trata de 
um dos maiores intelectuais já nascidos no Brasil. 
Não o cientista de escritório, o estudioso isolado 
ou o recluso monge escriba, mas sim um narrador 
de infinita verborragia, disposto a contar e recontar 
aquilo que entende porque conhece, conhece 
porque realmente viveu. Contudo, bastaria tão 
somente que lhe fosse concedida a palavra, para 
que Frei Beto se revelasse por inteiro: orador, 
pensador, filó so fo  e estud ioso , teólogo e 
libertador, poeta a quem os versos não parecem 
fazer falta.

Bem verdade é que o religioso carrega consigo 
muito da tradição da “respeitável família mineira”. 
Tem pela “célula da sociedade” uma verdadeira 
devoção: defende-a com convicção e entusiasmo, 
lembra os pais com carinho, respeito e sincera

admiração. Apesar disso, por mais um dos inefáveis 
mistérios em que é pródiga a existência, foi contra 
o que lhe determinava o pai que o jovem Carlos 
Alberto encontrou seu destino e sua vocação. Não 
conseguiu fugir à batina e ao chamado maior de 
um Deus que se revelou todo paixão, amor, 
caridade. A d iv indade que, com o suprem a 
revelação, tocou a alma do Betto adolescente é 
bem distin ta do deus com “d” m inúsculo - 
repressor, vigilante, sempre-carrasco dos pobres 
pecadores, arcanjo-m or da moral e dos bons 
costumes, miticamente associados à santa igreja 
católica. Em verdade, é através de um Deus bem 
diferente que Frei Betto constrói sua mística e sua 
espiritualidade.

Ao se falar deste dominicano com voto 
de pobreza mas sem remorso pelo bom padrão de 
vida, é impossível dissociar seu conceito de Deus 
de sua atuação em prol dos movimentos sociais, 
bem como da justiça, de um modo mais amplo. O 
Deus de paixão se mostra na entrega, na atitude 
solidária com amigos, inimigos e até mesmo 
delatores. O Deus de amor se manifesta na ação 
durante o período da ditadura militar, quando o 
frade p restou  fundam ental aux ílio  aos 
companheiros que fugiam da terra brasilis, sob o 
fogo cerrado dos herodianos de farda verde-oliva. 
O Deus da caridade se faz presente no sonho da 
inclusão universal, do bem-estar social, do pão a 
quem tem fome, da justiça a quem dela tem sede. 
No martírio durante a prisão, Frei Betto sobreviveu 
a seu batismo de sangue: conheceu de perto a 
dor, a morte, a negação do homem pelo próprio 
homem. Também lá desenvolveu um dom que até 
hoje carrega consigo: o de potencializar o que de 
melhor há nas pessoas, ensinando-as que podem 
ser mais, podem poder mais, podem, enfim, voar 
mais alto.

Muitos em um, Frei Betto é também o renomado 
autor de quarenta e cinco livros. Palavras que jorram 
em abundância, provenientes da fonte de quem sempre 
foi leitor voraz. A força de sua literatura emana 
justamente da verdade, da nítida correspondência 
entre aquilo que é escrito e aquilo que se aprende 
nessa escola chamada vida. A despeito de seu talento 
ficcional, cada vez mais em desenvolvimento, sua vasta 
obra é iminentemente autobiográfica: registra os mais 
diversos traços de sua personalidade, desde a 
preocupação holística até o prazer em cozinhar com 
esmero e dedicação. Da libertação pela teologia à 
preocupação em conscientizar a Igreja de seu 
indissociável papel político. Da iluminação maior à 
quase-contradição. E esse ser plural que, de alma em 
paz e vida plena, se mostra ao leitor nas páginas que 
se seguem. Um homem de muitas histórias, um 
guerreiro de infindáveis bons combates, as múltiplas 
obras de um grande artista.
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Os p r i m e i r o s  c o n 
t a t o s  d a p r o d u ç ã o  
fo r a m  d i f í c e i s .  A 
s e c r e t á r i a  d e  
F r e i  B e t t o  q u a s e  
c a n c e l o u  a  e n t r e 
v i s t a  d e v i d o  à  
d e m o r a  d a  p a s 
s a g e m  a é r e a .

A c o m u n i c a ç ã o  e n 
t r e  p r o d u ç ã o  e 
M a r i a  H e l e n a , 
s  e c r e  t á r i  a  d o  
F r e i  B e t t o ,  f o i  
i n t e n s a .  A d a t a  
e a s  c o n d i ç õ e s  da  
v i n d a  do f r e i  eram  
o s  a s s u n t o s .

Paola - Frei Betto, com 
uma família tão grande, com 
oito filhos, como era a con
vivência entre o senhor e 
seus irmãos, na infância?

Frei Betto - Eu posso fa
lar mais dos três (irmãos) mais 
velhos, porque com dezessete 
anos eu saí de casa e fui pro 
Rio, então quase não convivi 
com os quatro mais novos. Pelo 
menos na infância deles. 
Depois, vim a conviver mais, 
inclusive com o mais novo. Ele 
morou comigo cinco anos em 
São Paulo. Eu tive o privilégio 
de viver numa cidade sem 
nenhum tipo de risco. Na mi
nha infância, Belo Horizonte 
tinha por volta de 500,600 mil 
habitantes. Não havia 
televisão - um outro privilégio 
- e a gente brincava na rua. 
Com isso, eu tive uma 
educação muito gregária, com 
grupos, bandos de amigos de 
rua. Ficávamos, depois de 
voltar da escola, até tarde da 
noite, conversando debaixo de 
um poste ou sentado num 
muro, fazendo brincadeiras. 
Meu .irmão mais velho 
participava. Nós éramos dos 
mesmos grupos de amigos, 
porque eram vários grupos. E 
minhas irmãs, evidentemente, 
tinham a turma das meninas. 
Aquilo era marcadamente 
muito separado: a turma dos 
meninos e a turma das meni
nas, como creio que é ainda 
hoje na infância de meninos e 
meninas.

Eu e meu irmão mais velho, 
Luís Fernando, que hoje é 
advogado, temos um tempera
mento muito diferente. Desde 
pequeno ele gostava de lidar 
com bichos, era mais arredio 
à vida social. Enquanto eu nun
ca tive nenhuma atração por 
montar aquele zoológico que 
ele mantinha no quintal lá de 
casa, e adorava festa, clube, 
vida social. Engraçado, se 
alguém dissesse: “Bem, ele vai 
ser o frade”, todo mundo

acreditaria. Porque quem tinha 
um perfil muito mais social era 
eu, ele era mais socialmente 
contido.

Com minhas irmãs Cecília 
e Teresa, sempre tive uma boa 
convivência. Elas sempre se 
lembram que, na adolescência, 
por eu ser irmão mais velho e 
gostar de festas -  e o Luís Fer
nando não - , cabia a mim levá- 
las às festas. Aquela coisa de 
o irmão tomar conta. E eu não 
tinha nenhuma paciência pra 
tomar conta, confiava nelas. 
Então dizia: “Olha, vocês fi
cam aí na festa, eu vou pras 
minhas, depois eu passo tal 
hora pra pegá-las”. Eu não

“Engraçado, se alguém 
dissesse ‘Bem, ele vai

ser o frade’, todo 
mundo acreditaria. 

Quem tinha um perfil 
muito mais social era 

eu, ele era mais 
socialmente contido.”

tinha o menor interesse dc ficar 
tomando conta. E elas agra
decem isso até hoje, porque os 
outros irmãos tomavam muita 
conta.

Dalwton - Frei Betto, o 
senhor teve muita influência 
da sua fa m ília . Então eu 
queria saber exatamente em 
que o senhor identifica as 
influências do seu pai e da 
sua mãe na sua formação.

F re i B etto  - (silêncio  
prolongado) São muitas 
(influências). Evidente. Todos 
nós temos influências fortes de 
pai e mãe. A mais curiosa... 
creio que a minha vocação li
terária veio dos dois. Tanto o 
meu pai ( o juiz Antônio Car
los Vieira Christo) quanto a 
minha mãe (Stella Libânio 
Christo) escrevem. A minha 
mãe tem oito livros de culinária

mineira. Ela é considerada, no 
Brasil, a maior especialista 
nessa matéria. Fez uma pes
quisa de 300 anos sobre a cu
linária mineira, tanto que o 
principal livro dela, que é um 
clássico hoje, chama-se “Fogão 
de lenha -  300 anos de cozinha 
mineira”. E o meu pai, que hoje 
tem 87 anos, há quarenta anos 
escreve crónicas semanais 
pros jornais de Belo Horizonte. 
Nunca escreveu um livro. 
Quando ele fez 80 (anos) os 
filhos deram de presente a 
reunião das melhores crónicas 
em livro. É um preciosista da 
linguagem. A minha casa tem 
uma considerável biblioteca.

Isso influiu muito. Eu 
costumo brincar dizendo 
que na minha casa só o 
cachorro não escreve, mas 
gosta muito de ler, pela 
maneira como fica lidando 
com os jornais. Uma outra 
influência m aterna é a 
questão da fé. A minha 
mãe é uma pessoa de muita 
fé cristã, e uma militante 
cristã. Mais do que ter fé, 
ela é uma militante numa 
linha progressista, aberta. 

Antes de existir Teologia da 
Libertação, minha mãe já tinha 
uma visão cristã muito pra ci
ma, alegre, de uma pessoa que 
encontra na experiência da fé 
algo saudável. E o meu pai era 
anticlerical militante. O que 
significava um grande conflito 
e, ao mesmo tempo, um respei
to que ele tinha pelo espaço 
religioso dela e o respeito que 
ela tinha pelo espaço anti
clerical dele. Ele não era ateu, 
mas era anticlerical, odiava 
padre. O detalhe é que ele não 
permitia que nenhum padre 
entrasse lá em casa, e desde 
pequeno tinha muito medo que 
um dos filhos viesse a ser 
padre. E dizia claramente que 
“filho meu pode ser tudo, 
menos vestir saia”. Isso tinha 
duplo sentido: nem padre nem 
hom ossexual. Tinha essa
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obsessão. Tanto que ele foi a 
última pessoa a saber que eu 
ia entrar na vida religiosa. 
Depois, meu pai mudou. Hoje 
é um homem aberto à igreja 
progressista, amigo de muitos 
padres e bispos. Enfim, hoje ele 
tem uma outra visão, por 
entender que na mesma Igreja 
existem linhas diferentes e 
nem todas as pessoas são 
como aqueles padres que ele 
conheceu na infância, em São 
João Del-Rey, que eram muito 
conservadores.

Bia - Frei Betto, o seu pai 
fo i  uma das pessoas que 
assinou o Manifesto Mineiro 
(1943), contra Getúlio Var
gas. Até que ponto ele lhe 
influenciou politicamente?

Frei Betto - Até hoje eu 
sinto que meu pai, de alguma 
forma, se projeta em mim. Eu 
sou a continuidade de algo 
que sempre o motivou. Por 
outro lado, essa síntese que 
existe na minha vida, que 
independe da minha cabeça, 
é o meu histórico pessoal. Eu 
sou um frade, um religioso, 
uma pessoa apaixonada por 
Jesus Cristo, e sou também 
um militante político. E não 
consigo separar as duas coisas. 
Ao contrário, uma coisa, a meu 
ver, decorre da outra. Na 
minha cabeça ser discípulo de 
Jesus é estai* comprometido 
com um projeto de vida para 
todos, e isso supõe a mediação 
política. Não vejo como as
segurar a todos o acesso do 
direito à vida sem mexer nas 
estruturas políticas.

Isso vem muito do meu pai, 
não a ligação da fé com a 
política, mas a sensibilidade 
pelo universo político. Meu pai 
foi vereador em Belo Hori
zonte com 23 anos, porque era 
o presidente do Centro Aca
dêmico da Escola de Direito. 
Segundo ele diz, o mais jovem 
vereador até então, na história 
da cidade. Depois trabalhou 
muito ligado à vida política, não

foi mais candidato, não assumiu 
funções de mandato político, 
mas trabalhou junto a 
secretários, governadores... O 
pai dele também foi chefe da 
Casa Militar. Meu avô era 
militar - meu pai praticamente 
foi criado à sombra do Palácio 
do Catete, no Rio. Meu pai foi 
preso umas três vezes durante 
a ditadura do Getúlio. Até que, 
em 45, junto com Antônio 
Cândido (professor e um dos 
mais respeitados críticos  
literários, partic ipou da 
fundação do Partido dos 
Trabalhadores, em  7950), 
Virgílio Melo Franco (1897- 
1948, advogado, autor e

“E (meu pai) dizia 
claramente que ‘filho 
meu pode ser tudo, 

menos vestir saia’. Isso 
tinha duplo sentido: 

nem padre nem 
homossexual. Tinha 

essa obsessão.”

signatário do Manifesto dos 
Mineiros) e outros, ele fundou 
a UDN (União Democrática 
Nacional), que nasceu como 
um partido progressista 
naquele momento, anti- 
getulista, e assinou o Mani
festo dos M ineiros, o que 
custou a ele o corte do início 
de uma bem-sucedida profis
são de advogado no Rio de 
Janeiro, obrigando a família a 
retomar a Minas, depois um 
período de certo ostracismo 
político. Mas é uma ação da 
qual ele se orgulha muito, e hoje 
ele é um dos raríssimos so
breviventes entre os que 
assinaram o Manifesto dos 
Mineiros.

Raquel - Frei Betto , o 
senhor afirm a que Deus 
passou a fazer parte muito 
íntima da sua vida na

adolescência. Nessa época o 
senhor já  tinha um conceito 
de religião, já  conseguia  
definir o que é religião?

Frei Betto - Não, eu tive 
uma formação religiosa normal 
para a época. Frequentei o 
catecismo na paróquia, no 
colégio onde a minha mãe 
havia estudado e as minhas 
irmãs também, o Sacre Coeur 
de Marie. Aquele catecismo 
dentro de uma teologia da 
culpa; do perigo do pecado; da 
contenção dos sentidos; das 
obrigações dos preceitos, e 
tudo isso foi-se desfazendo na 
medida em que eu ia entrando 
na adolescência. Por força da 

influência da rua, e a 
dificuldade mesmo de 
manter aquele estado de 
graça diante do fascínio que 
se abria na minha adoles
cência, principalmente de 
alguém que nadava em 
clube, vivia nas festas 
daquele clube. Enfim, eu fui 
virando cristão de missas 
aos dom ingos, quando 
muito.

Entrei no Colégio 
M arista e a educação 

religiosa dos m aristas me 
causou um certo horror. 
Porque era uma pedagogia 
muito impositiva. Basta dizer 
que até no banheiro havia uma 
placa escrito: “Deus me vê”. 
E que Deus é esse que não 
larga do meu pé? (risos) Já 
que o irmão não pode me ver 
aqui, Deus tá me vendo. E todo 
dia, term inado o recreio, 
éramos obrigados a rezar o 
terço, e com isso eu levei anos 
para recuperar o gosto pelo 
terço. O terço virou uma coisa 
mecânica. Você voltava do 
recreio com a cabeça a mil, 
suado, ficava em pé na classe 
rezando mecanicamente o 
terço, sem que houvesse uma 
explicação mais profunda 
sobre a teologia do terço, a 
história do terço, o significado 
do terço. Nada disso. Era uma

A p a s s a g e m  f o i  
c e d i d a  p e l a  R e i 
t o r i a  d a  U F C , 
g r a ç a s  ao empenho 
d o s  p r o f e s s o r e s  
R o n a l d o  S a l g a d o ,  
R i c a r d o  J o r g e ,  
M á r c i a  V i d a l  e 
A g o s t i n h o  G ó s s o n .

A p r o d u ç ã o  l e u  
b o a  p a r t e  da o b r a  
do e n t r e v i s t a d o ,  
a lé m  de um c a l h a 
m a ço  d e  a r t i g o s  
e m a t é r i a s  q u e  
f o r a m  s e l e c i o 
n a d a s  e e n t r e g u e s  
a o  r e s t o  d a  
t u r m a
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O p r o f e s s o r  I s 
m ael F u r t a d o  a j u 
d o u  b a s t a n t e  n a  
c a p t a ç ã o  do m a t e 
r i a l  . Uma o u t r a  
f o n t e  u s a d a  p e l a  
p r o d u ç ã o  for a m  os  
a r q u i v o s  da F o l h a  
d e  S ã o  P a u l o .

B i a  e P a o l a  a p a 
n h a r a m  m u i t o  d o  
v i r ó t i c o  c o m p u 
t a d o r  d a c a s a  da  
P a o l a .  Os a r q u i 
v o s  d a F o l h a  i n -  
s i  s  t  i  am em s  e  
r e p r o d u z i r ,  t i 
ran d o  a  p a c i ê n c i a  
d a s  m o ç a s .

coisa mecânica: “Temos que 
rezar o terço porque os 
maristas têm como carisma a 
devoção a Nossa Senhora. E 
os alunos que se danem, mas 
quem é aluno aqui entra 
nisso”.

Até que eu entrei na JEC 
(Juventude Estudantil Cató
lica) e descobri uma outra 
visão do cristianismo, graças 
aos frades dominicanos. In
clusive, comecei a questionar, 
lá dentro do Colégio Marista, 
a linha que eles adotavam. A 
diferença é essa: eu passei de 
um cristianismo sociológico -  
porque a família é, os amigos 
são, os vizinhos são (católi
cos) -  para uma descoberta 
pessoal de Deus. Dei um 
passo para uma experiência 
de fé personalizada. Aprendi 
o que considero fundamental 
na minha experiência de vida, 
não só a experiência como 
cristão. Eu descobri o que é 
a oração, a relação pessoal 
com Deus. E isso se 
transformou no eixo da minha 
vida.

Carol - O senhor era 
boémio, gostava de festas...

Frei Betto - (Interrom
pendo) Até hoje eu gosto de 
festas, boémio eu não sou 
mais, mas até hoje eu gosto de 
festas.

Carol - E como fo i que o 
senhor fo i parar na JEC?

Frei Betto - Parar na JEC 
é fácil, eu pensei que você ia 
perguntar como foi que eu fui 
parar na vida religiosa, (risos) 
A JEC era o movimento 
estudantil secundarista que 
equivalia à JUC (Juventude 
U niversitária Católica). 
Eram movimentos que compu
nham o que se chamava Ação 
Católica Brasileira, que se 
dividia em movimentos espe
cializados. Lamentavelmente, 
isso desapareceu do pano
rama deste país. Foi uma 
burrice (com ênfase) da 
Igreja Católica.

Era o A, E, I, O, U: JAC, 
JEC, JIC, JOC e JUC. A JAC 
para o setor rural, agrário. A 
JEC para o estudantil secun
darista. A JOC para o ope
rário. A JIC para profissionais 
liberais, principalmcnte pro
fessores e professoras. E a 
JUC, para universitários. Na 
JUC eu conheci o Betinho 
(Herbert de Souza, sociólogo 
que se notabilizou por li
derar a campanha “Ação 
contra a fome e pela v id a \ 
nos anos 90), conheci o Zé 
Serra (José Serra, econo
mista e atual Ministro da 
Saúde), conheci o Barelli 
(Walter Barelli, ex-diretor do

“(...) a educação 
religiosa dos maristas 
me causou um certo 

horror. Porque era uma 
pedagogia muito 

impositiva (.. .)Até no 
banheiro havia uma 

placa escrito: ‘Deus me

D ieese - D epartamento  
lntersindical de Estatística e 
Estudos Socio-econômicos , 
fo i Ministro do Trabalho no 
governo de Itamar Franco e 
hoje é secretário de Estado 
do Governo Mário Covas, 
em São Paulo), conheci o 
Jáder Barbalho (senador pelo 
PMDB-PA, teve papel deci
sivo no apoio de seu partido 
à reeleição do presidente  
Fernando Henrique Cardo
so, em 1998), conheci o Vil- 
mar Faria, que é assessor pes
soal do Presidente da Repu
blica hoje. O Aldo Arantes, que 
hoje é deputado federal pelo 
PC do B (Partido Comunista 
do Brasil). Todo esse pessoal 
foi de JUC.

Na JEC eu conheci o Ge- 
noíno (José Genoíno, cearen

se de Quixeramobim, depu
tado federal pelo PT-SP). A 
primeira vez que encontrei o 
Genoíno, eu era dirigente 
nacional de JEC. Eu corri o 
Brasil todo como dirigente 
nacional. Fui participar de um 
encontro da JEC no Nordeste, 
em Campina Grande, lá tava o 
Genoíno, representando a JEC 
do Ceará. O Frei Tito (de 
Alencar, frade dominicano 
cearense, suicidou-se em 
1979 em decorrência das 
sequelas psicológicas cau
sadas pela tortura que 
sofreu na ditadura militar. 
Amigo de Frei Betto, é tema 
de um capítulo do livro 

Batismo de Sangue) eu 
conheci na JEC de Forta
leza. Daí a minha ligação 
com essa cidade. A JEC 
também fazia muita festa. 
Porque era um grupo de 
adolescentes, e muitas 
pessoas se casaram porque 
se conheceram lá. Isso é 
normal, como afinidade. 
Agora, se a pergunta fosse 
“Como é que, gostando de 
festa, namorar etc., você foi 
para a vida religiosa?” . 
Hoje, a essa altura da vida, 

a minha resposta seria: é mais 
fácil ser religioso, inclusive 
assumir o celibato, quem viveu 
essa vida do que quem não 
viveu. Muito mais fácil! Ou 
seja, ao contrário do que as 
pessoas pensam, os monges 
enclausurados, aqueles que 
nunca saem do mosteiro, não 
são pessoas tímidas, inibidas. 
Uma pessoa tímida, inibida tem 
muita dificuldade de viver uma 
vida enclausurada. Há uma 
coisa curiosa nisso.

Saulo - Por quê?
Frei Betto - Porque uma 

pessoa tímida às vezes é uma 
pessoa que contém emoções, 
sentim entos, reações, por 
força da timidez. Mas ela gosta 
muito de poder se sentir à 
vontade na vida social. E ela 
sofre, às vezes, pela sua
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timidez. Se ela se recolhe ainda 
mais, numa vida de clausura, 
a tendência é ela sentir muito 
mais a solidão do que uma 
pessoa não tímida. Eu acho que 
os não-tímidos, como eu, têm 
maior fascínio pela solidão do 
que os tímidos. Percebo pelo 
balanço que dou daqueles 
colegas meus que deixaram a 
vida religiosa, comparado com 
aqueles que ficaram. Em geral 
aqueles que têm maior tra
quejo para a vida social pas
sam por menos crises voca
cionais. Esse é um balanço 
genérico que eu daria.

Paola - Frei Betto, no 
livro “Mística e Espirituali
d a d e” (Editora Rocco, 
1994), no capítulo da sua 
autobiografia espiritual, o 
senhor fala que teve uma 
primeira experiência místi- 
ca, aos 17 atiosf na praia 
de Itanhaém  (cidade da 
região sul de São Paulo, fica 
a 110 km da capital), no 
litoral paulista. O senhor 
pode explicar com detalhes 
como fo i isso?

F re i B etto  - (Pausa 
prolongada) E muito difícil 
descrever a experiência mís
tica. A experiência mística é 
exatamente -  se alguém aqui 
já passou, suponho que aqui 
todos já tenham passado por 
isso, do ponto de vista das rea
ções subjetivas -  é a mesma 
experiência que se tem quando 
se fica apaixonado. Quem já 
ficou apaixonado aqui sabe o 
que é que é isso. Quando a 
gente tá apaixonado, a pessoa 
que é o objeto da paixão nos 
ocupa inteiramente dia e noite, 
por mais que a gente esteja 
fazendo outras coisas. Intei- 
ramente! E há uma supressão, 
é uma coisa muito forte... A 
pessoa é totalmente tomada 
pela presença da outra, e há 
uma mudança da relação com 
o tempo. Na paixão, se dorme 
ou não dorme, se descansa ou 
não descansa... isso tem pouca

importância. Porque há uma 
mudança do estado de consci
ência, na experiência mística. 
A diferença com a paixão 
humana é que na paixão 
humana o objeto da paixão está 
fora da gente, e na experiência 
mística tá dentro. E na paixão 
humana há a possibilidade do 
outro dizer não para mim. Na 
experiência mística não. Se eu 
não cuido, eu que direi “não” 
para o amor de Deus. Mas 
esse amor dele é irreversível 
e perm anentem ente abun
dante. Ou seja, Deus nos ama 
apaixonadam ente sempre, 
independentemente do que 
façamos disso. Isso é Deus. O

“É mais fácil ser 
religioso, inclusive 
assumir o celibato, 

quem viveu essa vida 
(de farra, boémia) do 
que quem não viveu. 
Muito mais fácil!”

meu Deus é esse. Não é 
aquele que fica contabilizando: 
“Você fez bem, ganhou um 
ponto; fez mal, perdeu um 
ponto”. Não existe isso. Isso 
é bobagem que a gente criou 
aqui. Deus é amor e não volta 
atrás no seu amor. Nós é que 
nos abrimos mais ou menos a 
essa experiência de amor. E de 
vez em quando, Deus banca o 
posseiro. Ele invade o espaço da 
nossa subjetividade e nos dá uma 
prova do que é a experiência 
mística. Isso me aconteceu pela 
primeira vez em Itanhaém. De 
uma maneira consciente. Eu 
estava na praia e de repente fui 
tomado por esse estado de 
paixão, por esse estado que 
teologicamente é chamado de 
mística, de uma exaltação 
espiritual em que a vontade que 
se tem é que os relógios parem 
os ponteiros no infinito.

Saulo - Houve algum  
estopim para esse estado?

Frei Betto - Houve, eu 
sempre gostei de meditar e 
dedicar algum tempo do dia só 
à meditação. Ou parado ou 
andando, principalmente quan
do tem uma bela natureza 
como essa aqui (refere-se à 
vista panorâmica do For
taleza Praia Hotel). É ótimo 
caminhar na praia, degustando 
a presença de Deus. Não 
precisa falar nada, rezar nada, 
forma nenhuma, só um estar 
junto. E eu estava fazendo 
exatamente isso, só que estava 
sentado num tronco de árvore, 
na areia, olhando o mar, e de 

repente vivi essa 
experiência.

Cidicley - Frei Betto, 
todo jovem  tem seus 
conflitos...

Frei Betto - (Interrom
pendo) Jovens e adultos, 
todo ser humano.

Cidicley - Mas princi
palmente jovens, naquela 
fase crucial. E na época 
que o senhor vivenciava 
aquelas fa rras , cometia 

todas aquelas extrava
gâncias comuns a um jovem , 
em nenhum momento o 
senhor sentiu um peso na 
consciência por conta da 
sua educação religiosa?

Frei Betto - Claro que 
senti, num certo momento. No 
início da adolescência eu 
sentia, mas quando entrei na 
JEC e descobri uma nova visão 
de cristianismo, o peso dessa 
culpa mudou de balança. 
Porque os dominicanos na JEC 
não davam a menor impor
tância, por exem plo, aos 
chamados pecados do sexo. 
Eles nos ensinavam  que 
pecado é você não lutar para 
que todo mundo tenha pão. De 
repente vinha a gente lá com 
uns probleminhas sexuais, 
maus pensamentos, mastur
bação... Eles mostravam pra 
gente que não é por aí. Na

D a l w t o n ,  com s u a  
a v i d e z  p e l a s  
l e t r a s ,  f o i  o  
r e s p o n s á v e l  p o r  
l e r  a  m a i o r i a  d os  
l i v r o s  e  r e s u m i -  
l o s  p a r a  o s  
o u t r o s  a l u n o s  da  
d i s c i p l i n a .

A d i s c u s s ã o  d e  
p a u t a  da t e r c e i r a  
e n t r e v i s t a  f o i  a 
m a i s  a c i r r a d a .  
E r a  m u i t a  i n f o r 
m a ç ã o  p a r a  d u a s  
h o r a s  d e  p e r 
g u n t a s .  F o i  uma 
g u e r r a  n a s a l a  de 
a u l a !
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S o b  m u i t a  e x p e c -  
t a t i v a ,  o p r o f e s 
s o r  R o n a l d o , 
P a o l a  e  N a r a  s e  
r e ú n e m  n a  R á d i o  
U n i v e r s i t á r i a  
p a r a  i r e m  a o  
a e r o p o r t o  r e c e p -  
c i o n a r  F r e i
B e t t o .

R o n a l d o ,  a i n d a  
a b a l a d o  p e l a s  
c o m e m o r a ç õ e s  d e  
s e u  a n i v e r s á r i o  
( t o d o  um f i m  de  
s e m a n a ) , p r e c i s o u  
de m u i t a  á g u a  p a r a  
r e s t a b e l e c e r  s u a s  
f o r ç a s .

verdade era uma grande 
pedagogia: quanto menos a 
gente fica voltado para o 
próprio umbigo, mais aberto às 
necessidades do outro, mais a 
gente vai descobrindo os 
valores evangélicos. Então 
isso foi muito educativo, e o 
meu nível de culpa na relação 
com Deus caiu muito. Eu acho 
que Deus não quer que nin
guém fique culpado de nada, 
sabe? Deus quer que a gente 
tenha uma relação muito 
profunda de amor com Ele, e 
o que a gente deveria sentir 
não é culpa, é não estar em dia 
com o quanto Ele nos quer 
abertos à recepção da graça 
dele.

As vezes por preguiça, 
até por covardia, por não 
querer mudar o que a gente 
tá vivendo agora, a gente 
deixa de orar. Muitas vezes 
a gente deixa de orar para 
não ter que mudar de 
caminho. Porque o fruto da 
oração é sempre a conversão, 
e conversão é categoria de 
trânsito: eu vinha andando aqui 
e agora eu sei que tem que 
andar pra lá. E às vezes a gente 
tá numa fase de mediocridade, 
de “empurra com a barriga”, 
e não pára pra orar porque 
sabe que vai ter que dar uma 
mudada na vida. Isso não é 
propriamente uma culpa, é 
uma consciência de que Deus 
interfere em nossa vida, tem 
exigências pra nossa vida, e 
muitas vezes não somos 
capazes de responder à altura. 
A gente tá sempre em débito, 
por outro lado sabendo que ele 
é um Pai com passivo e 
misericordioso.

Dalwton - Frei, no seu 
depoim ento ao Ricardo  
Kotscho (jornalista, divide 
com Frei Betto e Paulo Freire 
a autoria do livro “Essa escola 
chamada vida” - Editora Ática, 
1994), o senhor cita que teve 
muitos problem as com o 
colégio , com a instituição

escola. Nas suas próprias 
palavras, o senhor fo i um 
aluno medíocre, teve muitos 
problem as em relação ao 
sistem a educacional, e 
chegou a declarar até 
mesmo que os seus quatro 
anos de ginásio teriam sido 
piores que os quatro anos de 
prisão. Que dificuldades  
foram essas e como o senhor 
as superou?

Frei Betto - Intimamente, 
achei muita graça quando 
recebi o prémio de intelectual 
do ano, diga-se de passagem 
das mãos do sociólogo Fer
nando Henrique Cardoso (atu
al Presidente da República,

exercendo seu segundo man
dato consecutivo), em 1986. 
Porque eu fui, no ginásio, um 
péssimo aluno. Fui bom aluno 
no primário, no colegial, na 
universidade, mas no ginásio 
fui péssimo. Basta dizer que, 
pra ganhar um quadro de honra 
no Colégio Marista, bastava 
você ter média superior a 
cinco, em cada mês, em todas 
as matérias. Eu nunca ganhei 
um quadro de honra, nos 
quatro anos. E nunca houve 
um mês, no colégio, que eu 
tivesse um boletim sem nota 
vermelha. Por quê? Seria culpa 
da pedagogia? Eu diria que 
não. É culpa de algo que eu só 
viria a descobrir muito mais 
tarde. A minha estrutura 
intelectual é marcadamente 
monotemática. Eu só estudo 
o que me interessa, o que me 
motiva emocionalmente. E aí 
é uma coisa curiosa: na escola, 
a gente é obrigado a estudar

“É ótimo caminhar na 
praia, degustando a 

presença de Deus. Não 
precisa falar nada, rezar 
nada, forma nenhuma, 

só um estar junto.”

todas as disciplinas, indepen
dente se gosta ou não. Como 
eu não gostava de matemática, 
de física, de quím ica, de 
biologia, eu era mais da linha 
das humanas, empurrava com 
a barriga essas disciplinas e 
estudava português, história, 
geografia, aquelas coisas que 
me interessavam mais.

Mais tarde eu vim a escre
ver um livro de física, química 
e biologia, que é “A Obra do 
A rtista” (Editora Á tica , 
1995). E é evidente que para 
escrever esse livro eu tive que 
estudar muito (com ênfase) 
física, química e biologia. 
Porque sobretudo é um livro 

que trata de física quântica, 
quím ica das partículas, 
microbiologia, tudo isso. E 
eu estudei com prazer, mas 
porque naquele momento 
eu me sentia motivado. O 
que tem a ver com a minha 
vocação literária. Eu 
sempre desconfiei que a 
minha vocação literária não 
é para o ensaio, é para a 

ficção. Porque na ficção eu 
me sinto livre, não tenho 
obrigação com a pesquisa. O 
ensaio exige muito mais 
precisão na pesquisa do que a 
ficção. Mas a camisa de força 
da militância política e da 
Igreja sempre me inibiram. E 
agora, ultimamente, é que eu 
venho numa luta pessoal pra 
tentar romper essa camisa de 
força e me extravasar na 
ficção. Mas tem a ver com 
esse processo de estudo, em 
que eu era mau aluno por falta 
de motivação. A gente poderia 
dizer que os professores 
tinham parte da culpa, por não 
utilizarem  uma pedagogia 
capaz de detectar isso ou de 
me animar para disciplinas que 
não interessavam.

Raquel - Frei Betto, e 
essa transição de aluno  
medíocre pra educador de 
crianças pobres , em Belo 
H orizonte, surpreendeu a
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sua fam(liay os seus amigos?
Frei Betto - Sim, a minha 

entrada na JEC surpreendeu a 
todo mundo que tava em volta, 
porque, de repente, de um 
garoto burguês que tava 
completamente voltado pro 
próprio umbigo, preocupado 
em nadar, namorar, ir pra festa 
sábado e domingo etc., eu 
comecei a me preocupar com 
pobre, missa... Ia à missa do 
estudante às quartas-feiras, 
missa no meio da semana. Lia 
Jacques Marietain (teólogo 
católico francês, estudioso 
da vida e da obra de São 
Tomás de Aquino, teve 
grande influência sobre a 
Igreja brasileira), Padre 
Lebret (Louis Joseph  
Lebret, fre i que fundou o 
centro de estudos sociais e 
económicos “Economia e 
Humanismo ”, cuja fina li
dade era pensar a econo
mia em função  dos ho
mens), leituras que eram 
próprias da minha mãe, não 
de um garoto de quinze, 
dezesseis anos. Com quinze 
anos eu me tornei primeiro 
vice-presidente da União 
Municipal dos Estudantes de 
Belo Horizonte, uma coisa 
muito precoce. Hoje, quando 
eu vejo um garoto de quinze 
anos... Com 17 eu tava 
dirigindo a JEC no Brasil, dos 
17 aos 20 corri o Brasil inteiro 
duas vezes. Tudo isso pro
vocava muita perplexidade, 
impacto, e aí eu passei a es
tudar também em função do 
meu trabalho, mas aquilo me 
motivava.

Danilo - No momento do 
ingresso na JEC, o senhor 
falou que ainda havia essa 
vida de boémia. E nesse 
momento o senhor começou 
a descobrir o meio social. 
Não havia mais o Deus 
culposo. Havia no senhor 
um sentimento de culpa, ou 
conflituoso, de angústia, no 
momento que o senhor tinha

essa vida boém ia, e ao 
mesmo tempo ia visitar as 
obras sociais?

Frei Betto - (Interrom
pendo) Veja bem: quando eu 
falo da vida boémia, eu nunca 
frequentei bordéis, não é isso. 
A vida boémia, eu não quero 
dar um caráter pejorativo a 
isso, porque, quando lembro, 
considero muito sadia, eu fui 
muito feliz naquele período. 
Havia muita festa, muito 
carnaval, muito namoro... No 
Minas Ténis Clube (clube de 
classe média alta de Belo 
Horizonte), que eu frequen
tava, havia uma hora dançante, 
domingo, das onze ao meio-dia,

“Nunca houve um mês, 
no colégio, que eu 

tivesse um boletim sem 
nota vermelha. Porquê?

Seria culpa da 
pedagogia? Eu diria que 

nao.

que nós chamávamos de missa 
dançante, porque quase todos 
os jovens ali saíam da missa e 
iam pro clube dançar. E como 
na época era costume acom
panhara missa com missal, agente 
via sobre as mesas vários missais, 
daí vinha essa qualificação de 
chamar a hora dançante de missa 
dançante. Isso continuou na JEC, 
e quanto a isso eu nunca tive culpa 
não. Nunca tive problema. E te 
digo mais: eu hoje só não danço 
em público por causa das 
repercussões políticas. Se não 
fosse isso, eu continuaria 
dançando do mesmo jeito, porque 
eu gosto muito e acho muito 
saudável.

Danilo - Não, mas esse 
sentim ento de culpa, que 
eu quero saber se existe, 
é um sentimento que ligue 
às condições m iseráveis  
das pessoas.

Frei Betto - Não, não, 
nunca tive isso. Pelo contrário. 
Quanto mais a gente direciona 
a vida nessa linha de “Eu 
estou do lado dos oprimidos, a 
minha vida é pra eles, o que 
eu faço, penso, escrevo”, 
menos culpa eu sinto em tomar 
uma cervejada com amigos, 
em jogar conversa fora, tirar 
férias. Não tenho culpa ne
nhuma, e nem naquela época 
eu sentia. Até porque a direção 
da minha vida é em função 
dessa gente. Isso é uma 
escolha, opção minha.

Saulo - O interesse pela 
m ilitância política , muito 
ligada à esquerda, surgiu 

nessa época?
Frei Betto - É, surgiu 

nessa época, porque a JEC 
e a JUC atuavam na política 
estudantil em aliança com os 
comunistas contra os pele- 
gos, o pessoal conservador, 
que se apoderava das 
entidades estudantis para 
tirar proveito próprio.

Saulo - Essa realidade 
de comunista, confron
tada com a sua vida de 

classe média, como é que o 
senhor lidou psicologica
mente com essa contradi
ção?

Frei Betto - Talvez até 
porque os primeiros comu
nistas que eu conheci eram tão 
classe média quanto eu. Custei 
a descobrir operários comu
nistas, agricultores com u
nistas. Durante muito tempo 
eu conheci comunistas que 
eram classe média, até classe 
alta. E eram comunistas! E 
então não era uma coisa 
conflitante. Por outro lado, 
nunca eu considerei o comu
nismo uma religião, como não 
me sentia ameaçado pela fé 
deles, entre aspas. E nunca 
considerei o marxismo uma 
teologia. Acho que o marxismo 
é o que há de melhor pra 
interpretar o capitalismo, ainda 
hoje. Não se pode entender

No a e r o p o r t o ,  um 
c h o p p i n h o  é a  
m e l h o r  s o l u ç ã o  
p a r a  a r e s s a c a  de  
R o n a ld o  e p a r a  o 
n e r v o s i s m o  d e  
P a o l a :  s ó  f a l 
ta v a m  20 m i n u t o s  
o a v i ã o  c h e g a r .

Os m u i t o s  j o r n a 
l i s t a s  p r e s e n t e s  
ao a e r o p o r t o  n ão  
e s p e r a v a m  p e l o  
f r e i ,  m a s  p o r  
L u c i a n a  A r a ú j o ,  
f i n a l i s t a  d o  
c o n c u r s o  do F a u s -  
t ã o .  A c u l t u r a  no  
C e a r á  é a s s i m  ...
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Quando avistamos 
um grisalho bem 
apessoado, nos 
dirigimos a ele. 
Foi um grande 
mico. Cometemos 
um erro f eno- 
menal: confundi- 
lo com Frei 
Betto.

"Será que ele vem 
de batina?" Apa
receu um senhor 
muito alinhado, 
de blazer, com uma 
grande bagagem - 
que depois sou
bemos tratar-se 
de livros.

esse sistem a (capitalismo) 
sem ter lido Marx, sem co
nhecer o marxismo.

Bia - Frei Betto, a sua mãe 
disse à Revista ‘ Isto é gente” 
(edição de 28 de fevereiro de 
2000) que o senhor, aos 14 
anos , quis sa ir de uma 
escola de classe média alta 
para ir pra uma escola da 
periferia, usando a desculpa 
de que a professora de 
francês era melhor. Como fo i 
que o senhor decidiu se 
aproximar um pouco mais 
dos pobres?

Frei Betto - Primeiro, de 
fato eu fui expulso da escola 
de classe média. Por causa da 
p ro fesso ra  de francês. E 
optei por uma escola mais de 
periferia. Segundo, como a li
gação entre fé e justiça era 
muito forte na JEC, ser discí
pulo de Jesus é lutar para que 
haja justiça nesse mundo - e 
isso é o resumo da minha 
esp iritu a lid ad e , eu não 
concebo a experiência da fé 
sem a luta pela justiça. É a 
maneira como eu vejo Jesus, 
e daí a importância de fazer 
algo, naquela época, para os 
pobres. Depois é que eu fui 
descobrir com os pobres. Mas 
isso eu levei anos! Durante 
anos era para os pobres. Eu ia 
lá dar aulas, ia ajudá-los, e ao 
mesmo tem po, nas minhas 
posições políticas, defendia o 
direito dos pobres. Custei, só 
depois da prisão é que fui 
entender que é importante não 
fazer para, mas estar junto, 
somando forças pra poder lutar 
pela justiça social.

Dalwton - Frei B etto , 
depois do seu prim eiro  
contato com a Ordem dos 
Dominicanos e de um 
período que você define  
como a sua “noite escu
ra ”(crise vocacional-religiosa 
pela qual Frei Betto passou a 
p a rtir  do te rce iro  mês de 
noviciado, durou cerca de nove 
meses), houve algum outro

momento como aquele 
primeiro que o senhor cita, 
da praia de Itanhaém ?  
Houve algum outro fa to r  
preponderante para essa 
sua definição pela religião?

Frei Betto - Olha, não é 
um m om ento, houve uma 
experiênc ia . Com o toda 
experiência de amor, entre 
duas pessoas, ela tem  m o
mentos muito fortes, momen
tos m edíbcres, m om entos 
quentes, momentos frios, mo
mentos intensos, momentos de 
indiferença... Essa é a minha 
relação com  Deus. É uma 
relação central na minha vida! 
Deus é o meu caso de amor, e

“Lia Jacques Marietain, 
Padre Lebret, leituras 
que eram próprias da 

minha mãe, não de um 
garoto de quinze, 
dezesseis anos.”

isso é uma questão tranquila. 
Não que eu não ache as mu
lheres fascinantes e o casa
mento fantástico. Mas ainda 
que eu casasse  com  um a 
mulher, eu teria que renunciar 
às outras. Toda opção implica 
renúncias. É a lógica de todo 
amor. A questão é que na vida 
você só pode não optar en
quanto está na adolescência.
A grande crise da adolescência 
é descobrir que nós passamos 
da adolescência para a 
maturidade quando descobrimos 
que temos que fazer opções, e 
que toda opção é 
necessariamente excludente. E 
a minha opção é essa. Isso não 
me faz melhor do que ninguém, 
não vou dizer que sou mais feliz 
do que seria se estivesse casado 
com A ou B, porque não tive a 
experiência de casar com A ou 
B. Então não quero ficar 
fazendo apologia do meu estado 
religioso.

A minha experiência como 
B etto  no m undo é essa 
experiência espiritual, que eu 
agradeço a Deus ter tido, de 
ter tido a lucidez do significado 
dela, e de tê-la provado com 
muita intensidade em alguns 
poucos, porém  fortíssim os 
momentos da vida. E foram 
esses que eu mais cito, são 
alguns mais marcantes, que 
foram a experiência de Ita- 
nhaém, do noviciado e depois 
a experiênc ia  da p risão . 
Evidente que são momentos 
em que a gente se encontra em 
situações excepcionais, que 
provocam  também reações 
excepcionais. Durante uma 

campanha política presi
dencial, em pleno alvoroço 
do que é uma campanha 
política, eu tive uma experi
ência m ística. Porque a 
experiência mística é algo 
que a gente se prepara pra 
tê-la, daí a importância da 
acese, da oração etc. Mas 
o espírito de Deus também 
é gratuito, de repente ele 

vem e invade, e acontece sem 
que a gente consiga entender 
por que, como. Só que é tão 
bom, é tão bom, que a gente 
fica com medo que passe logo! 
E é evidente que aquilo não 
dura permanentemente. Como 
nenhum casal é apaixonado 
todos os dias... Essa paixão 
não fica, o fogo da paixão está 
lá presente, mas não flame
jante como em certas ocasiões. 
A experiência com Deus é a 
mesma coisa.

Bia - Frei Betto, numa das 
suas entrevistas o senhor disse 
que o convento é uma 
micros sociedade socialista: 
todo mundo tem o que precisa, 
mas não tem o que quer.

Frei Betto - E partilha o 
pouco que tem ...

Bia - O senhor já  tinha 
essa visão antes de entrar nos 
dominicanos? Isso influen
ciou a sua entrada na Ordem? 

Frei Betto - Pelo fato de
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os dominicanos trabalharem 
com a JEC e com a JUC, e 
pelo fato deles terem  uma 
visão aberta, progressista... O 
conven to  era aberto , eu 
frequentava muito o convento 
em B elo H orizon te , e me 
fascinava a m aneira deles 
viverem, me chamava aten
ção! Eles não eram uma con
gregação, uma ordem cheia de 
posses, fazendas, imóveis... 
Viviam modestamente, eram 
p rog ressistas , não tinham  
medo, tinham muita liberdade. 
Porque quando a gente tem 
m uitas posses a gente tem 
muitos amigos ricos. E quando 
a gente tem muitos amigos 
ricos a gente perde um pouco 
da liberdade de falar. E eles 
não tinham isso, eles tinham 
muita liberdade na sua pre
gação evangélica.

E isso tudo foi me fasci
nando, eu não tinha ideia de 
como era a vida religiosa, a 
não ser quando eu entrei. É 
uma vida que supõe uma série 
de renuncias , ob lações, 
porque é um a m icrosso- 
ciedade socialista. Por isso que 
não é fácil viver no socialismo. 
O capitalismo tem tanto êxito 
porque corresponde ao que nós 
temos de pior, o egoísmo. Toda 
a estrutura do capitalismo, todo 
o espírito do capitalismo é pra 
exacerbar o nosso egoísmo. 
Ele é o reino da egolatria, tanto 
que considera e anuncia e 
proclama, como valor fun
damental, a competição entre 
os seres humanos. E o que 
mais me entorta a cabeça é 
ver gente que é cristã entrando 
nessa  sem  perceb er a 
contradição. E o cristianismo 
prega o inverso: a so lida
riedade, a partilha. Eu nunca 
entendi como alguém pode ser 
re lig io so  v ivendo  num  
convento ou num mosteiro, e 
ao m esm o tem po ser anti- 
socialista.

Lanna -  Frei Betto, o 
senhor cita, na revista “Isto

é gente ”, a influência de um 
dos fre is  do convento , 
quando o senhor estava  
naquela crise por ter tido 
algum sentimento em relação 
a uma colega de turma, com 
quem chegou inclusive a ter 
um relacionamento. Com 
relação aos fre is  e aos 
amigos, quem influenciava 
mais o senhor nessa época?

Frei Betto -  Eu sempre 
fui m uito amigo dos meus 
confrades, mas sempre tive 
m uitos am igos fo ra  do 
convento. Até pelo fato de nos 
dominicanos nós termos que 
viver do nosso trabalho, e como 
eu sem pre trabalhei com o

“Quanto mais a gente 
direciona a vida nessa 
linha de ‘Eu estou do 
lado dos oprimidos’, 
menos culpa eu sinto 

em tomar uma cervejada 
com amigos... “

jornalista - hoje, não frequen
tando redação diariam ente, 
mas como colaborador e como 
escritor - e também trabalhei 
no teatro, teatro oficina, já  
frade, eu sempre tive muitos 
re lacionam en tos fo ra  do 
convento, com pessoas que 
inclusive não têm nenhuma 
motivação religiosa, mas com 
quem  eu sem pre tive pelo 
menos afinidades ideológicas.
E é norm al que dentro do 
convento alguns sejam mais 
meus amigos do que outros, 
porque isso  depende de 
histórias pessoais, índole, uma 
série de fatores. É o mistério 
da amizade, como em qualquer 
ambiente.

Mas o que é saudável nas 
nossas comunidades é o fato 
de que elas são pequenas; nós 
não somos, no Brasil inteiro, 
mais de cem frades. E pra ser 
dominicano você tem que ter

o curso colegial completo, não 
se aceita criança. Nunca teve 
essa  co isa  de “Vamos 
arrebanhar por aí” , pra au
mentar a quantidade. Sempre 
se investiu na qualidade. E se 
alguém  en tra r hoje nos 
dominicanos e, por exemplo, na 
hora do almoço disser que ad
mira muito o senador Antônio 
Carlos Magalhães (senador 
pelo PFL-BA, é conhecido 
pela sigla ACM), ele vai levar 
uma gozação tam anha que 
dificilmente vai continuar lá. 
Ou seja, há uma certa afi
nidade ideológica dos frades. 
Não que não haja frades 
conservadores, mas o clima 

geral é progressista, um 
clima de pessoas que estão 
muito mais ligadas nas lutas 
sociais do que no discurso 
da oligarquia brasileira. 
Então, tudo isso favorece o 
nosso entrelaçamento. O 
fato da gente ter sofrido 
muita prisão, perseguição, 
conventos invadidos, perda 
dos poucos bens que 
tinha... Teve um advogado 

que cuidava dos nossos bens 
na época da prisão que sumiu 
no m undo com  tudo que 
tínhamos, que tava na mão dele 
para ele administrar. A gente 
passou  po r um a série  de 
coisas. Como toda família que 
passa por um sofrimento, isso 
tudo nos uniu mais, nos tomou 
mais irmãos.

Cidicley  - Frei B etto , 
sobre essa pa ixão  que o 
senhor viveu, uns três meses 
depois de entrar no con-s
vento , o senhor descreve 
como uma experiência  
erótica. Qual seria o fato que 
o fez largar essa paixão pra 
se entregar...

Frei Betto - M ais aí é uma 
confusão na sua informação. 
Porque, veja bem: eu entrei 
no convento, três m eses de
pois eu perdi a fé. Essa paixão 
é m uito depois, é quando eu

Na verdade, não 
fomos nós quem o 
recepcionou, foi 
ele quem nos 
acolheu: "Vocês
são heróis. Fazer 
uma revista de 
cultura no Brasil 
é um ato de 
heroísmo".

Frei Betto, num 
tom muito ami
gável, nos per
guntou se havía
mos elaborado 
boas perguntas 
para ele. "Espe
ramos que sim" , 
fói a resposta.
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A equipe de pro
dução almoçou na 
casa da Mara 
Beatriz para os 
p r e p a r a t i v o s  
finais, incluindo 
uma última lida 
no material da 
produção.

Depois de uma 
grande barberagem 
da motorista 
Paola, consegui
mos estacionar o 
carro, próximo à 
casa onde o frei 
estava hospedado.

tava em São Paulo, na (Fa
culdade) Filosofia. Então, há 
um a m istura de inform ação. 
P rim eiro  eu tive um a e x 
p e riên c ia  de perda  de fé. 
A gora, isso depois, quando 
eu fui p ra  São Paulo, fazer 
Filosofia, e estudava na USP 
(Universidade de São Pau
loJ, A ntropologia, conheci 
um a colega e m e apaixonei 
por ela. M as qual é a per
gunta?

Cidicley - Qual seria o 
fa to  que o fe z  largar essa 
paixão pra se entregar à 
religião?

Frei Betto -  E eu sei lá 
explicar qual é a razão de uma 
paixão , (sorrindo) Se 
a lguém  souber, que me 
ensine, (risos)

Cidicley - Chegou um 
momento em que o senhor 
disse assim pra ela: “Não, 
não é você que eu quero11 ?

Frei Betto - Não, aí é 
um processo. Bem, você 
quer saber como é que acaba, 
(risos) como é que começa 
eu não sei. Ninguém sabe. Até 
hoje é um grande mistério da 
vida. E acho uma bobagem 
essa co isa das pessoas fi
carem negando. Tem muita 
gente na Igreja que me critica 
por isso, por eu falar que as 
coisas são assim . Mas são 
mesmo, não vou ficar com um 
discurso pronto, clerical. Isso 
é bobagem, bobagem, boba
gem mesmo! Porque isso eu 
acho farisaísmo. Tô cansado 
de ver caras que fazem esse 
discurso e depois casaram com 
50 anos, 60, até um de 75 anos 
lá no Rio (de Janeiro). Então, 
isso é uma grande bobagem.

E como é que term ina? 
Termina num momento em 
que eu, vivendo uma expe
riência de namoro, começo a 
me sentir dividido. Tenho que 
fazer uma opção, não posso 
ser frade e namorar. Então, 
nessa divisão, começo a voltar

mais intensamente à oração e 
vou vendo que eu queria  
mesmo ficar na vida religiosa. 
Aí, eu vou tomando as precau
ções pra me afastar dessa 
moça, porque ela ainda insistiu 
mais do que eu. Eu tinha duas 
opções, ela só tinha a mim. 
Então eu tive que me afastar 
pra poder esfriar os ânimos.

Dalwton - Já no final da 
sua adolescência, o senhor 
passou a trabalhar com 
jornalismo, e fala que real
mente tinha que se manter 
trabalhando, por causa da 
Ordem. E já  tinha uma atua
ção bem destacada na mili
tância. O senhor tinha no-

“(...) não quero ficar 
fazendo apologia do 

meu estado religioso. A 
minha experiência como 
Betto no mundo é essa 

experiência 
espiritual...”

ção do poder que estava em 
suas mãos quando, com 23 
anos, era editor de um jo r
nal e tinha como usar esse 
jornal até mesmo em prol da 
sua atividade política?

Frei Betto -  Tinha. Eu 
entrei na faculdade de Jorna
lismo no Rio em 64, aí íui preso 
em 64, por causa das ativi
dades da JEC, ligada à Ação 
Popular etc. Tranquei a matrí
cula no fim do ano e resolvi 
entrar nos dominicanos pra fa
zer uma experiência. Quer di
zer, não entrei assim: “ Vou ser 
frade o resto da vida”. Vou fa
zer uma experiência e ver o 
que acontece. E lá fiquei. Mas 
quando fui pra São Paulo, tinha 
essa proposta de que os estu
dantes devem procurar os seus 
meios de vida. Pelo menos de 
dinheiro de bolso, como se dizia. 
Você não precisa pagar comi

da, porque mora num con
vento. Mas você precisa tam
bém não ser uma criança, cada 
vez que vai na rua pedir ao su
perior o dinheiro pro ônibus. A 
maioria dos estudantes, dentro 
das possibilidades, dava aulas 
de religião, ou em paróquias ou 
em escolas, eram professores.

Como os dominicanos - e 
isso é muito importante, faço 
questão de bater nessa tecla 
porque é uma coisa pouco 
en fa tizad a  na h is tó ria  do 
jornalism o brasileiro -  são 
pioneiros da imprensa nanica 
de esquerda, (com ênfase) 
bato nessa tecla com muito 
orgulho, porque todo mundo 

fala é Opinião, Movimento, 
é o Pasquim (três dos prin
cipais jornais alternati
vos brasileiros nas déca
das de 60 e 70). Não! É o 
“ B rasil U rgen te” , é o 
primeiro tablóide, o primeiro 
jornal de imprensa nanica 
de esquerda da história  
deste país, pelo menos na 
segunda metade do século. 
Foi fundado pelo Frei Carlos 
Josafá , que hoje m ora 

comigo lá no convento em São 
Paulo. Ele fundou esse jornal 
em 62, (o jornal) foi fechado 
em 64, ele passou 30 anos no 
exílio. E é um jornal hoje 
considerado, pelos estudantes 
de jornalismo, um clássico.

O Frei C arlos e outros 
frades tinham muito contato 
com jornalistas em São Paulo. 
Como o Brasil Urgente foi 
fechado, e a editora Abril tava 
abrindo a revista Realidade 
(revista que existiu entre os 
anos de 1966 e 1976, emble
mática para o jornalism o  
brasileiro pela prática da 
reportagem em profun
didade), alguns jornalistas do 
Brasil Urgente tavam  pas
sando pra Realidade. E nessa 
passagem eu fui no embrulho. 
E é uma coisa curiosa: eu 
comecei no jornalism o por 
onde todo m undo sonhava
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terminar. O sonho, o supra 
sumo de um repórter naquela 
época era  traba lhar na 
Realidade. E de repente os 
caras me adotaram  com o 
mascote. Fiquei trabalhando na 
revista, depois fui pro teatro 
trabalhar com  o Zé C elso 
(Mortinez Corrêa, drama
turgo paulista) na montagem 
do “Rei da Vela”. Daí a minha 
ligação com o teatro. Aí depois 
eu entrei na Folha da Tarde, 
onde a gente tinha uma equipe 
de esquerda  no jo rn a l. O 
diretor não era de esquerda, 
mas ficou, a gente ganhou o 
diretor. Eu tô revelando isso na 
nova edição do Batismo de 
Sangue. Um diretor, que a 
polícia nunca soube que era 
militante da ALN (Aliança 
Libertadora Nacional, gru
po  de esquerda com an
dado por Carlos Mari- 
ghella , promovia ativida
des de guerrilha durante o 
regime m ilitar), a gente 
ganhou. Ele foi preso, eu fui 
preso, nunca se descobriu. 
Ele negou! Jorge de Miranda 
Jordão, que hoje é diretor do 
“O D ia” . É um jornalista  
especializado em ressuscitar 
jornais. Este é um cara que 
um dia vocês deviam fazer 
uma entrevista com ele porque 
essa é a especialidade dele: o 
jornal tá morrendo, o dono do 
jornal chama o Jorge, Jorge vai 
lá e ressuscita. Ele ressuscitou 
“A Última Hora”, “O Diário 
Popular”, de São Paulo, “A 
Folha da Tarde” , “O Dia” . 
Enfim, ele é um mester em 
ressuscitar jornais. E de fato a 
gente co locava o jo rna l a 
serv iço  da esquerda , na 
m edida do possível, claro, 
porque tinha suas limitações. 
E depois o jornal virou, depois 
do A I-5, ficou to talm ente 
ocupado pela Polícia Federal.

Raquel -  Em relação a 
seus contatos com Carlos 
Marighella (militante político 
que se destacou por atividades

guerrilheiras durante o regime 
militar), o senhor falou, na 
Folha de São Paulo uma vez, 
que seus contatos nunca 
foram  atividades guerri
lheiras. O senhor trabalhava 
rnais como apoio. Isso era 
uma forma de crítica às lutas 
atinadas? O senhor é contra 
essa opção?

Frei Betto -  Não, por isso 
que o termo não é preciso. 
G uerrilhe iras  foram ! Não 
foram ações armadas do ponto 
de vista da minha participação 
d ire ta , com o teve  o a tual 
ministro secretário da presi
dência da Republica, Aloysio 
Nunes Ferreira, que foi meu

“O capitalismo tem 
tanto êxito porque 

corresponde ao que nós 
temos de pior, o 
egoísmo. Toda a 

estrutura do capitalismo 
é pra exacerbar o nosso 

egoísmo.”

colega na ALN. Ele participou 
de assaltos (a bancos), eu 
não. Porque o Marighella era 
muito sábio: “Frade a gente 
tem que preservar pra tarefas 
espec íficas . Não vam os 
queimar um frade numa ação 
de assalto” . Mas não que eu 
não aprovasse, eu aprovava. E 
como agora eu revelo, na nova 
edição do Batismo de Sangue, 
eu transporte i bom bas de 
plástico, eu recebi o Marighella 
um dia numa casa. Ele trazia 
uma mala cheia de dinheiro de 
um banco que tinha  sido 
assaltado naquela manhã, e 
ajudei a desfazer os pacotes, 
m isturar as no tas... Eu só 
nunca dei um tiro na vida, não 
empunhei arma, não participei 
de ação armada, por sensatez 
do próprio Marighella, que não 
nos enfiou nessa coisa. Mas eu

aprovava a luta armada, dentro 
daquela conjuntura, daquele 
contexto, e ainda hoje não 
concordo com a opinião de 
alguns ex-companheiros que 
dizem  que foi tudo uma 
loucura. Não concordo com 
isso não. Eu diria que houve 
erros sim, tanto que perdemos, 
fracassamos. Mas como a luta 
vale.

Dalwton - E se fo sse  
chamado a pegar em armas 
efetivamente, o senhor iria?

Frei Betto - Não, eu não 
sou um pacifista sectário e 
nem sou um guerrilheiro xiita. 
Depende da conjuntura. Hoje, 
no Brasil, a luta armada só 

interessa a dois tipos de 
pessoas: aos fabricantes de 
armas e à extrema direita. 
Então eu sou contra. Mas 
se amanha o governo diz 
que o M ST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem-terra) é ilegal, que 
g reves, m anifestações, 
m ovim entos populares, 
sind icatos progressistas 
estão  p ro ib idos, e que 
passamos a governar este 
país por atos institucionais, 

e não houver outra forma de 
luta a não ser enfrentar as 
fo rças arm adas, eu tenho 
certeza que eu entro nisso, 
sem nenhum escrúpulo. Pelo 
princípio do bem maior, de São 
Tomás de Aquino, que diz que 
a vida do povo é um bem maior 
do que o poder do tirano. Se o 
único recurso pra acabar com 
o poder do tirano é tomar as 
armas em defesa do povo, já 
que o tirano usa das armas 
institucionais pra oprimir o 
povo, não resta outra alter
nativa. Agora, eu faço tudo 
pra que não chegue esse 
momento.

Dalwton - O senhor tem 
três livros de cartas sobre a 
sua experiência na prisão. E 
chama muito a atenção a 
força que o senhor mantinha 
dentro do contexto da

Quando a Paola 
pediu espaço para 
u 11 rapas s a r o 
carro do lado, e 
não conseguiu, o 
Frei a p o n t o u : 
"Essa questão da 
gentileza é um 
problema".

Já no carro, 
descobrimos uma 
das paixões do 
e n t r e v i s t a d o : 
"Sapoti é a única 
fruta que Deus 
fez só pra ele e 
deixou cair aqui 
na Terra pra 
gente".
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Observação feita 
por Frei Betto no 
caminho para o 
Fortaleza Praia 
Hotel, local da 
entrevista: "Tá 
tendo muito as
salto aqui, antes 
não era assim".

Sobre Fortaleza, 
o entrevistado, 
acostumado com "a 
loucura de São 
Paulo", nos disse 
que "aqui tem 
outro clima, mais 
humano".

prisão , não só pra sobre
viver às privações por você, 
mas também pra arranjar 
fo rça  e conseguir d ivid ir  
isso com outros presos, os 
chamados comunsy fazendo  
até mesmo atividades como 
curso de madureza e teatro. 
Como é que era não só  
superar a sua carga de 
pesar; de angústia , mas 
ainda arranjar forças pra 
fazer algo de bom por quem 
estava lá, ainda com menos 
horizontes que você?

Frei Betto - A resistência 
à prisão depende de fatores 
que antecedem  a prisão: a 
formação, a estrutura psico
lógica da pessoa, o tipo de 
visão que ela tem, se ela 
previa ou não que aquilo 
poderia acontecer. Eu previa! 
A prisão  não me chegou 
como uma grande surpresa, 
de jeito nenhum. Eu intuía 
fortemente que aquilo poderia 
acontecer.

Agora, dois fatores me 
ajudaram muito a resistir à 
prisão: a oração, porque a 
experiência da oração nos faz 
re la tiv izar um m undo de 
co isas que a ideo log ia  do 
sistema tende a supervalorizar. 
E qual é uma das caracterís- 
ticas do m ístico? É não se 
importar com a morte. Porque 
a m orte é a perda do bem 
maior, que é a vida. Ninguém 
quer morrer porque ninguém 
quer perder o próprio ego, na 
m edida em que nós nos 
identificamos com o nosso ego. 
O místico não: o ego dele não 
é o ego dele, o ego dele está 
centrado em Deus. Há um 
outro. A ponto de Santa Teresa 
de Ávila falar: “Morro por não 
morrer”. Quer dizer, de um lado 
eu não quero morrer, mas de 
outro lado eu sofro porque eu 
gosta ria  de ver a cara do 
amado. Um provérbio que a 
gente cunhou é: “O contrário 
do medo não é a coragem, é a 
fé”. De fato, quanto mais fé

uma pessoa tem, menos medo 
ela sente. Medo das situações, 
medo da vida, medo da morte, 
medo da doença, menos medo 
ela sente. O outro fator foi que 
eu lite ra liz e i a p risão . A 
escritura me salvou psicologi
camente. Se eu não escrevesse 
eu não sei como teria sido. 
Mas o fato de eu colocar tudo 
aquilo  no papel, escrever 
compulsivamente... Eu sou um 
escrito r com pulsivo . Eu 
conheço poucas pessoas que 
escrevem tanto quanto eu. Eu 
não escrevo tão bem quanto 
quase ninguém, mas, se eu 
ficar 48 horas sem escrever, 
eu começo a me sentir mal. É

“(...) os dominicanos 
são pioneiros da 

imprensa nanica de 
esquerda. O ‘Brasil 

Urgente’ é o primeiro 
jornal de imprensa 

nanica de esquerda da 
história desse país.”

como se eu ficar 48 horas sem 
tomar banho ou sem almoçar. 
Alguma coisa tá errada. Na 
prisão uma das vantagens é o 
tempo, a gente passa a ser 
dono do tempo, aqui fora a 
gente é escravo. Só os índios 
aqui são donos. Isso  me 
permitia escrever muito e essa 
escritura fazia com que eu 
objetivasse o pensamento, as 
im plicações subjetivas que 
aquela experiência tinha em 
mim.

Dalwton - O senhor fala 
em evitar a perda do 
simbólico, não é isso?

Frei Betto - É, e x a ta 
mente. Porque a escritura re
constrói permanente mente o 
simbólico, dá densidade a ele.

Dalwton - Em um certo 
momento, perto da sua saída 
da prisão, com tantas

atividades promovidas, você 
narra que se sentiu feliz por 
estar novamente confinado 
na cela, devido à fuga  de 
três prisioneiros. A possi
bilidade da solidão lhe fo i  
novamente agradável. Eu 
queria que o senhor falasse 
um pouco sobre essa sua 
relação com a solidão.

Frei Betto - Eu gosto  
muito da solidão, muito. Os 
momentos em que eu me sinto 
mais feliz são os momentos em 
que estou só. E hoje isso não é 
uma coisa episódica, é mar
cada na agenda. Durante um 
terço do ano, não seguida
mente, eu fico sozinho. E é 

quando eu rezo, escrevo, 
leio, faço exercício. É o meu 
momento de ócio criativo e 
orante. A solidão sempre 
foi um fascínio para mim. 
E se eu não tivesse  a 
consciência política que eu 
tenho, se eu não morasse 
num país tão m iserável 
quanto o Brasil, se fosse 
europeu por exemplo, eu 
acho que entraria para uma 
ordem religiosa de clausura. 
A vida dos monges enclau

surados sempre me fascinou. 
É m uita loucura , mas me 
fascina.

Raquel - Mas a solidão 
fo i um fascínio até na época 
em que o senhor passou um 
mês completamente isolado, 
na solitária?

Frei Betto - Exatamente. 
M esm o quando cu passei 
com pletam ente só eu curti 
aquela solidão.

Raquel: Então o senhor 
não se sentia abandonado 
por Deus?

Frei Betto - Não, eu não 
me sentia abandonado por 
Deus nem tinha ansiedade de 
que aquilo terminasse logo. A 
gente constrói o nosso mundo 
na solidão. Ele fica pequeni
ninho, mas fica bem arru- 
madinho.

Elke - Frei Betto, nesse
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tempo na solitária, o senhor 
fa z ia  m ilhões de coisas 
porque achava, tinha medo 
de...

Frei Betto - (Interrom
pendo) Para não ficar louco.

E lke  - Como é que o 
senhor está dizendo que 
gostou desse tempo que 
ficou na solitária?

Frei Betto - É que o medo 
que a gente tem da solidão é 
quando não há uma disciplina 
interior. E aí ela (aprisão) pas
sa a nos sufocar. Mas quando 
a gente consegue ter ocupa
ções, ainda que simbólicas, 
mentais, o fardo fica mais leve. 
Evidente que aquela situação, 
indo ao banheiro uma vez por ■ 
dia, não era uma situação 
agradável, que eu gostasse. 
Se me desse banheiro, papel 
e lápis eu podia ficar três 
anos num a so litá ria . Em 
outras palavras, eu sou um 
candidato em potencial à 
solitária, desde que eu tenha 
lá dentro um computador, 
cam a e banheiro . Não 
precisa mais nada. Viveria 
tranqiiilam ente. Se falar: , 
“Não, tá condenado a prisão 
perpétua e vai ser morto, mas 
você pode escrever” . A í eu 
ficaria feliz. O que me tomaria 
muito infeliz na vida, das coisas 
que as pessoas podem me tirar, 
é estar numa situação em que 
eu não possa escrever.

E lton  - Eu queria só 
voltar um pouquinho antes 
da sua prisão. O senhor diz 
que previa a prisão, mas foi 
delatado. Nas entrevistas 
que eu li a seu respeito o 
senhor nunca fa la  o nome 
da pessoa que lhe delatou. 
Por quê?

Frei Betto - Eu falo o 
nom e da fam ília . Eu falo 
sempre, no Batismo de San
gue, na fam ília  Chaves 
Barcelos. Eu não lembro o 
nom e do rapaz  que fez a 
operação de me entregar à 
polícia, não lembro.

Elton - O senhor sente 
rancor?

Frei Betto - N ão, ne
nhum. Tanto que depois de três 
anos preso, foi um padre me 
procurar em nome dele, o que 
que eu achava dele (do rapaz). 
Eu não achava nada. Nem 
tenho raiva, mas também não 
vou passar a mão na cabeça 
do rapaz. Ele não era criança, 
sabia o que tava fazendo. Mas 
eu não tenho raiva, eu nem 
pensava nesse  cara , nem  
penso. Não tenho raiva de 
ninguém, nem dos carcereiros. 
Porque a m inha luta não é 
contra esse ou aquele, é contra 
uma estrutura.

“Eu só nunca dei um 
tiro na vida, não 

participei de ação 
armada, por sensatez do 
próprio Marighella (...) 
Mas eu aprovava a luta 
armada, dentro daquela 

conjuntura...”

Cidicley - Então o senhor 
se considera um homem sem 
traumas, sem rancor?

Frei Betto - Me consi
dero . Sem  traum as, sem  
rancor. Eu só tenho um forte 
sen tim en to  de ju s tiça  em 
re lação  a pessoas que eu 
con fiava  m uito  que elas 
estavam  numa determinada 
linha, e de repente elas bandea- 
ram  para um lado que é 
contrário ao meu. Aí eu não 
tenho mais afeto por essas 
pessoas, mas tam bém  não 
tenho raiva delas, não quero 
mal a elas.

Dalwton - O senhor 
poderia citar exemplos?

Frei Betto - É que os 
exemplos que eu tenho eu não 
tive ligações afetivas, que é o 
Fernando H enrique, por 
exemplo. Eu não tive ligações

afetivas com ele, nunca fui 
am igo. E m ais um a co isa  
in te lec tu a l. Às vezes me 
chamam: “Ah, vamos lá na 
casa de fulano em São Paulo, 
vai ter um jantar, vai estar 
fulano, sicrano”. Eu falo: “Eu 
não vou não”, porque eu não 
sei fingir que está tudo bem 
com pessoas que eu sei que 
estão noutra, sabe? Que eu tô 
ligado ao MST e essas pessoas 
estão falando em público que 
o MST é caso de polícia. Não 
é a minha, não sei fazer esse 
joguinho.

Paola - Mesmo sem trau
mas y qual fo i o momento mais 
difícil que o senhor passou 

na prisão?
Frei Betto - O

m om ento m ais d ifíc il é 
quando a gente é preso. 
Você não sabe o quanto eles 
vão te torturar. O que vai 
acontecer, se vão te matar, 
não vão. O momento de 
m ais sufoco  são as 
primeiras semanas, depois 
você começa a controlar o 
espaço.

Bia - Quando estava 
na so litária , o senhor 

pediu para ver o capelão 
militar. E a í houve aquele 
episódio de que ele colocou 
um pedaço de bolo embaixo 
do seu colchão. Dentro da 
prisão, eram comuns atos de 
solidariedade?

Frei Betto - M uito co
m uns, m uito com uns! A 
solidariedade é muito maior do 
que a gente imagina. Até de 
carcereiros. Pessoas que têm 
compaixão, que ficam tocadas 
pela sua situação, que confiam, 
tão vendo que você não é um 
bandido, acham até que você 
tem razão, mas elas não podem 
d izer isso. Então elas se 
m anifestam  por pequenos 
gestos de solidariedade.

Saulo - Sobre a convi
vência que o senhor teve 
com os presos comuns, na 
época em que esteve encar-

Frei Betto esteve 
em Fortaleza pela 
primeira vez nos 
anos 60. "A cida
de era muito pe
quenininha. Hoje 
mudou muito".

A última vez que 
Frei Betto esteve 
na cidade foi em 
outubro de 99, 
fazendo uma pa
lestra a convite 
da Anote, Agência 
de Notícias Espe
rança .
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Além da entrevis
ta, o frei apro
veitou a viagem 
para acompanhar a 
implantação da 
Agência de Infor
mação Frei Tito de 
Alencar para 
América Latina - 
ADITAL.

O frei confessou 
que, para onde 
vai, leva uma 
bagagem de li
vros: "Compro e 
vendo os livros 
mais b a r a t o . 
Depender de
livrarias é um 
problema".

cerado, o que fo i mais re
levante ?

Frei Betto - Eu defendo a 
tese de que ninguém nasce 
bandido. A estrutura social cria 
o bandido. Essa coisa: “Ah, eu 
não seria como ele” . Seria 
(com ênfase). Todos nós 
seríam os, se tivéssem os 
passado pelas experiências 
que eles passaram. De miséria, 
prom iscuidade fam iliar, a- 
gressão dentro da família, uma 
infância (com) muito sofri
mento, muita pauleira, muita 
carência, muita humilhação... 
Isso é estrutura social. Existem 
entre esses bandidos, que eu 
convivi dois anos com eles, 
seres hum anos da m aior 
grandeza, capazes de gestos 
inimagináveis de solidarie
dade, apoio, fraternidade. 
Tem de tudo. Tem os caras 
perversos. Estão tão estra
gados por toda essa história 
que é muito difícil pensar que 
esses caras possam um dia 
se recuperar. Porque a 
e s tru tu ra  p sico lóg ica  do 
sujeito já tá toda deteriorada. 
Mas tem gente muito boa e, se 
houvesse um a po lítica  
p en iten c iá ria  vo ltada  à 
reintegração do preso à so
ciedade, o índice de recu
peração  seria  m uito alto . 
Porque é muito fácil. Mas o 
sistema não tem interesse.

Dalwton: E qual era seu 
pensam ento ao sair  (da 
cadeia)? Por que o senhor 
optou por ficar no Brasil?

Frei Betto - Bem, primei
ro porque nunca tive o fascínio 
de morar fora do Brasil, em
bora tivesse o privilégio de 
poder escolher qualquer país, 
à m edida em que existem  
conventos dom inicanos em 
quase todo o mundo, ainda 
mais na época em que a gente 
saía com a auréola meio de 
mártir. A ordem toda acom
panhava a situação da gente 
na prisão. Podia ter escolhido, 
mas eu não queria, com medo

de não poder voltar e tendo 
que continuar a luta. Eu preferi 
ir morar na favela em Vitória 
(Espírito Santo) do que morar 
em Paris.

Dalwton - Mas o desejo 
de continuar a luta era 
m aior que o medo de ser 
preso novamente?

F re i  B e tto  - Ah, era 
maior. De algum a m aneira 
continuar a luta. Ainda hoje, 
não tenho medo de ser preso, 
de ser morto. Eu tenho medo 
de não estar nessa luta, nessa 
busca de um futuro melhor 
para este país, disso eu tenho 
medo. Tenho m edo de me 
aburguesar como tá num livro

“(...) eu literalizeia 
prisão. A escritura me 

salvou psicologi
camente. Se eu não 

escrevesse eu não sei 
como teria sido.”

meu, “Cotidiano e Mistério” 
(Editora Olho d'água, 
1996).

Dalwton - O senhor teve 
essa experiência em Vitória. 
Por que essa opção pela  
convivência entre os pobres, 
e não apenas uma coisa que 
por vezes a gente detecta na 
Igreja, que é muita teoria e 
pouca práxis? Por que essa 
opção pela prática ?

Frei Betto - (silêncio) Na 
prisão, tomei consciência de 
que um dos vários erros da 
nossa luta revolucionária, entre 
os vários erros (enfatizando) 
era o elitismo. Nós queríamos 
fazer a revolução pelo povo. 
Éramos todos extração pe
queno-burguesa, estudantes. 
Eu costumo dizer que nós tí
nhamos tudo: tínhamos ideo
logias, armas, dinheiro, cora
gem, tínhamos um espírito de 
sacrifício fantástico. Só não 
tínhamos povo. Faltou esse de

talhe. Só que esse detalhe é 
essencial. É como você ter um 
belíssimo dum carro e não ter 
um motor! E por isso a nossa 
luta fracassou . Essa au to 
crítica, que nós fizemos na 
prisão - não eu sozinho, mas 
todo um coletivo de presos 
políticos -, me levou à idéia de 
que agora nós tem os que 
recomeçar essa luta por outro 
v iés. Pelo  viés popular. 
P recisam os ir ao encontro 
desse povo. Só que, ao sair da 
prisão em fim  de 1973, eu 
descubro que já  havia um 
movimento popular no Brasil, 
produzido pelo viés da Igreja, 
as Comunidades Eclesiais de 

Base, já gerando movimen
tos populares. E Vitória era 
um centro de irradiação 
desses projetos. Aí eu fui 
pra lá. Ainda mais porque 
era perto do Rio, São Paulo, 
Belo Horizonte, onde eu 
tenho as minhas relações 
familiares, profissionais etc. 
Fiquei cinco anos na favela, 
ajudando a organizar Co

munidades Eclesiais de Base 
e viajando pelo Brasil, fazendo 
esse trabalho.

Lanna - O senhor fa la  
que ajuda a organizar as 
Comunidades Eclesiais de 
Base. Eu tenho um exemplo 
aqui, de um artigo seu, que 
é “O companheiro que não 
gostava de le r”, em que o 
senhor cita que esteve no 
acampamento no Pontal do 
Paranapanema e ajudou um 
sem -terra a colocar as 
estacas no chão. Até que 
ponto o seu trabalho chegou 
a ser físico ou direto, e até 
que ponto fo i de organização 
das comunidades?

Frei Betto - Meu trabalho 
sempre foi de organização. 
Agora, às vezes, a gente se 
encontra na convivência com 
as pessoas, e elas têm  que 
fazer algumas tarefas. E não 
dá pra eu ficar olhando, e não 
partic ipando . No caso do
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Pontal, eu estive lá. O relato 
(conto) é ficcional. Fui lá, co
mo vou vo ltar em agosto, 
agora. Estando nessas situa
ções, você participa das coisas 
que as pessoas fazem, não tem 
com o não participar. Mas 
também participa dentro da sua 
medida, da sua possibilidade. 
Agora, o que que eu posso 
dizer? Eu organizei muitas 
comunidades, muitos movi
mentos populares, mas nunca 
participei pessoalm ente da 
ocupação de uma terra ou da 
ocupação de um prédio pú
blico. Até porque eu acho que 
não convém. É um prato cheio 
pro sistema encontrar um Frei 
Betto numa ocupação, pra 
provar que isso não é uma 
coisa do povo carente. “São 
esses subversivos que estão 
lá comandando”. A grande 
decepção do sistema é que 
cada vez que eles fazem uma 
enquete sobre o MST, como 
a Agência Nacional de Infor
mações fez agora, desco
brem que 90 % dos militantes, 
na verdade, são pobres 
mesmo. Gente lascada!

Bia - Frei Betto, quando 
é que o senhor sentiu que 
deveria sair de Vitória e 
voltar para o convento em 
São Paulo?

Frei Betto - Quando co
meçou a crescer o movimento 
operário em São Paulo. Eu já 
acom panhava de V itória, 
fundam os um a equipe de 
educação  popu lar pra as
sessorar esse processo, Cepins 
(Centro de Educação Po
pular Instituto Sed Sapi- 
ense). E aí a pressão já  era 
grande pra eu voltar, e eu 
achava também que as minhas 
possibilidades em Vitória já  
estavam  m ais ou m enos 
esgotadas. E aí veio o salto 
para São Paulo e eu me meti 
no ABC, onde estou até hoje.

Raquel - O senhor falou 
que ficaria muito infeliz se 
alguém te im pedisse de

escrever não é? E já  
escreveu dezenas de livros de 
jornalism o , até culinária, 
livros didáticos, infantis... 
Até que ponto é positivo ou 
negativo ser tão eclético? O 
senhor gosta de ser tão 
eclético?

Frei Betto - Olha, eu não 
sei te dizer. Não sei te dar essa 
resposta. Na verdade eclética 
não é a m inha lite ra tu ra , 
eclético sou eu, que me meto 
em situações muito diferentes.
E esses liv ros de algum a 
form a traduzem  o meu 
ecletismo. Eu me dou bem na 
vida religiosa, entre teólogos, 
jornalistas, entre (gente de)

“Se me desse banheiro, 
papel e lápis eu podia 
ficar três anos numa 

solitária, (...) desde que 
eu tenha lá dentro um 
computador, cama e 

banheiro.”

teatro, entre o mundo da minha 
m ãe, que é o m undo da 
culinária, porque eu também 
gosto de cozinhar. Eu tenho 
um irmão que é criançólogo, 
que trabalha com  criança. 
(risos) Então, são os meus 
mundos. Eu vivi a experiência 
da Nicarágua, escrevi o livro; 
vivi a experiência de Cuba, 
escrevi “O Paraíso Perdido” . 
Toda a m inha lite ra tu ra  é 
autobiográfica. Como eu diria 
que em geral todas as 
literaturas são, mas a minha é 
conscien tem en te  au to b io 
gráfica. Tudo o que escrevo, 
de alguma maneira, eu estou 
me colocando ali. Colocando 
as minhas emoções, histórias, 
experiências, os meus sonhos. 
A minha tendência é que daqui 
pra frente eu consiga afunilar 
um pouco mais. Minha pre
tensão é priorizar o romance,

que é o que eu gosto de fazer, 
o que me toma mais feliz. E 
que com  o tem po eu vou 
descobrindo que me toma mais 
universal, no sentido de que o 
romance não perece, o ensaio 
perece.

Elke - O senhor disse que 
na ficção é onde o senhor 
se sente mais livre. E na 
resposta à pergunta da 
Raquel, disse que todos os 
seus livros são autobio
gráficos. Euy lendo os seus 
artigos, achei notória a sua 
paixão pelo cinema. E a sua 
vida com o teatro todo 
mundo já  sabe. O senhor 
nunca pensou em escrever 

para nenhum desses dois?
Frei Betto - Cinema, 

não. Talvez até por falta de 
oportunidade. Eu gosto de 
cinema, mas nunca circulei 
em meio cinematográfico, 
nunca fui atrás, nunca tive 
chance e tal, em bora 
conheça pessoas que traba
lham muito com cinema. 
Agora o teatro não. Teatro 
a coisa é mais séria, porque, 
ao trab a lh a r com  o Zé 

Celso, na montagem de um 
espetácu lo  que m arcou a 
história do teatro brasileiro, 
aqu ilo  me m arcou tão 
profundamente, que a maior 
tentação que eu tive, de deixar 
a vida religiosa, foi o teatro. 
Porque o teatro é incompatível, 
não dá pra ser diretor de teatro 
e frade, não dá. Dá pra ser 
jornalista e frade, escritor e 
frade, mas diretor de teatro é 
tempo integral. Quando você 
pega um espetáculo pra montar, 
você tem que ficar três, quatro 
meses mergulhado naquilo, e 
não fazer outra coisa. Sempre 
tive vontade de escrever pra 
teatro, não sei se sou capaz. E 
agora, por im posição das 
circunstâncias - e eu funciono 
m uito tam bém  na base da 
pressão -, eu tô ten tando 
escrever minha primeira peça. 
Estou trabalhando com um

r
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►
Chegamos com
atraso de 20
m i n u t o s . Às
16:20, gravadores 
ligados, alunos à 
flor da pele, o 
Dalwton sugere
uma oração, ''como
forma de nos
iluminar para a
entrevista".

O frei se emoci
onou com o "Pai 
Nosso". Disse que 
nunca presenciara 
um ato desses fora 
de ambientes re
ligiosos, "prin- 
cipalmente entre 
estudantes".
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Em 1984, o frade 
recebera um li- 
vrinho, inti
tulado "João o 
Pipoqueiro". A 
autora era uma 
menina de nove 
anos, que morava 
em Fortaleza.

A menina, chamada 
Socorro Acioli, 
recebeu do frei 
uma carta que 
guarda até hoje. 
"Essa cartinha me 
convenceu de que 
eu deveria ser 
j o r n a l i s t a "  , 
disse.

grupo bem jovem  de atores 
profissionais, chamado Com
panhia Zagreu de Teatro, de 
São Paulo. Eles já  montaram 
profissionalmente umas três ou 
quatro peças, e agora nós 
estamos montando uma peça 
onde a figura central é Jesus. 
Não sei direito o que vai ser, 
porque é um processo coletivo 
de criação , nós estam os 
fazendo vários workshops de 
aquecimento de idéias etc. O 
espetáculo chama “Apócrifos”.

Cidicley  - O senhor é 
muito indagado pelos le i
tores pelo fa to  de ser um 
fra d e  e escrever tão bem  
sobre sexo, no livro “Hotel 
B ra sil” (E d ito ra  Á tica, 
1999). E numa entrevista o 
senhor declarou que 
considera essa reação dos 
leitores a té um elogio , 
porque fa zer  ficção  é 
narrar uma mentira bem 
contada.

Frei Betto - É.
Cidicley - E na vida real, 

o senhor já  se colocou em 
alguma situação em que 
precisou se u tilizar de 
mentiras para contar a vida 
do Frei Betto?

Frei Betto - Não. Porque, 
veja bem, primeiro esse ques- 
tionamento é um questiona- 
mento normal que as pessoas 
façam: “Ah, como é que você, 
sendo frade, escreve tão bem 
sobre sexo?” . Mas é um ques- 
tionamento de quem é leigo em 
literatura, porque eu tenho 
impressão que ninguém per
guntou para um rapaz theco 
chamado Franz Kafka como é 
que você pode inventar um 
Gregório Sansa (personagem 
do livro “A metamorfose”) 
sem nunca ter sido barata, não 
é? (Risos) Ninguém pergun
tou pro Hemingway (Ernest 
Hemingway, escritor norte- 
americano, Prémio Nobel de 
Literatura em 1954): “Como 
é que você pode escrever aqui
lo lá, ‘O velho e o mar’, sem

nunca ter lutado tanto com um 
peixe?” .

Na verdade, ser escritor é 
uma vocação. A gente pode 
assumir ou não, mas é uma 
coisa que tá dentro da pessoa, 
é claro que aprimorado pelo 
exercício e pelos conheci
mentos, mas é um dom. Eu 
tenho esse dom. Por razões 
óbvias, porque eu tenho na 
família meu pai e minha mãe 
que escrevem, isso é normal. 
Agora, a gente fica muito 
ligado e talvez, além de eu ter 
tido as minhas experiências 
afetivas e sexuais, talvez eu 
seja uma pessoa que conheça 
de uma maneira privilegiada o

“Não tenho raiva de 
ninguém, nem dos 

carcereiros. Porque a 
minha luta não é contra 
esse ou aquele, é contra 

uma estrutura.”

que é a vida sexual de casais, 
m ais do que a m édia das 
pessoas, na medida em que eu 
sou confiden te  de m uitos 
casais. Hoje em dia inclusive 
eu atendo muito pouco a esse 
tipo de demanda, mas houve 
um tempo em que eu tinha mais 
tempo e emprestava o meu 
ouvido, ajudava a refletir, 
acompanhava. Então, não tem 
nada. Quando me perguntam: 
“Mas como é que pode?”, eu 
fico espantado com esse tipo 
de pergunta. Na medida em 
que eu acho que a vida sexual 
- en tre  um hom em  e uma 
mulher, ou entre homem e 
homem, mulher e mulher, não 
importa como seja - ela hoje é 
tão  publicitada  se ja  pelo 
cinema, seja pela televisão, 
seja pela literatura, que se 
alguém falar “Bem, eu não 
entendo disso”, é porque não 
tá ligado nas coisas, as coisas 
são escancaradas hoje. Não

tem mistério isso aí.
Cidicley - Frei Betto, eu 

perguntei se em algumas 
ocasiões o senhor se utiliza 
da mentira para contar a 
sua vida , até para om itir 
algum fato.

F re i B e tto  - N ão, é 
complicado porque a minha 
vida é tão socializada, ela tá tão 
entrelaçada... Se eu contar 
alguma mentira alguém vem e 
fala: “Olha, não é verdade” . 
Então não dá, ainda que eu 
queira, ainda que me convenha 
em certas situações, não dá 
para eu utilizar mentiras, pelo 
menos eu não utilizo nas en
trevistas. Pelo menos quando 

falo da minha vida. Inventar 
mentira por quê? Primeiro 
porque eu não tenho 
vergonha de nada que eu 
vivi ou passei. Agradeço a 
D eus isso , não tenho 
vergonha de nada.

Lanna - Com relação 
à sua produção literária, 
o senhor deixou claro 
quais são as suas fontes 

de inspiração. Falou que a 
inspiração vem muito da sua 
vivência. Eu queria saber 
até que ponto o senhor 
despreza ou olha o mercado 
e o le itor quando vai 
escrever; ou segue sim 
plesm ente a vontade de 
escrever e escreve sobre o 
que quer.

Frei Betto - Como vocês 
são estudantes de jornalismo, 
eu acho esse ponto  m ais 
importante que tudo que vocês 
perguntaram  antes. Talvez 
porque o antes me perguntam 
sempre, e isso que vocês estão 
me perguntando agora - o 
p rocesso  de c riação  da 
lite ra tu ra  - me perguntam  
raramente. E eu acho que pra 
quem tá estudando jornalismo 
isso é muito importante. É o 
processo da criação. Primeiro 
eu acredito nisso chamado 
vocação, que hoje é um luxo, 
super-luxo  neste  país.
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Antigamente tinha vocação, 
depois você buscava um a 
profissão, e enfim arrumava 
um trabalho. Hoje você já  tem 
um trabalho, ainda que não 
seja a p rofissão  que você 
gostaria, não tenha nada a ver 
com a sua vocação, já tem que 
dar graças a Deus. Mas um 
estudante que tem o privilégio 
de na Universidade no Brasil, 
de escolher uma carreira como 
jornalista, ele pode ter uma 
vocação  de com unicador 
socia l, pelo  rád io , pela 
televisão, pelo texto, enfim, 
cada um tem ... a coisa pega 
por um lado. Enfim, tem gente 
que vai fazer jornalismo porque 
p ressen te  que tem  um a 
vocação de escritor, mas 
sabe que neste país conseguir 
ser escritor é muito difícil.

Primeiro, o estudo é muito 
importante para a gente do
minar os códigos da atividade 
profissional que a gente quer 
assumir, seja como jornalista, 
seja como escritor. Então não 
basta a consciência, que é a 
primeira motivação, da vo
cação. Eu tenho vocação 
mas preciso ter o instru
mental de conhecimento que 
me possibilita dominar essa 
área. É uma coisa impressio
nante o que tem de gente que 
escreve neste país. Agora, é 
muito difícil você encontrar um 
bom texto. E a gente que está 
acostumado a lidar com isso 
percebe logo aonde é que tá a 
falha. O sujeito escreveu no 
chute, não domina a estrutura 
do texto de ficção. Ele pode 
até ter leitura mas é como 
assistir na televisão a um jogo 
de basquete ou um campeo
nato de natação: eu posso 
achar interessante, mas o cara 
que conhece a técn ica  da 
natação ou do basquete vai ter 
outro olhar. A mesma coisa é 
a leitu ra . Q uando a gente 
domina a estrutura do texto, 
enfim uma série de macetes, 
a leitura passa a ser muito

mais gostosa, mas a gente 
passa quando vai escrever a 
ter muito mais cuidado.

Lanna - Então o senhor 
se preocupa com os leitores.

Frei Betto - Muito. Mas 
me preocupo primeiro, antes 
de tudo, com o primeiro leitor 
meu, que sou eu mesmo. Isso 
eu aprendi com meu primeiro 
editor, Ênio Silveira (Aliás, 
com muita honra, depois nos 
tomamos compadres, eu sou 
padrinho da filha dele, ele já 
faleceu), que era o dono e 
editor da Editora Civilização 
Brasileira, uma editora que 
teve uma importância funda
m ental na res is tên c ia  à

“Podia ter escolhido, 
mas eu não queria, com 

medo de não poder 
voltar e tendo que 

continuar a luta. Eu 
preferi ir morar na 

favela em Vitória do 
que morar em Paris.”

ditadura. E o Ênio me dizia: 
“Betto, nunca leve para o editor 
um livro que você não esteja 
gostando muito” . Não quer 
dizer que é o ideal, porque a 
gente faz um livro e chega uma 
hora em que você não pode 
fazer melhor do que tá ali. E 
tem uma hora em que você 
perde o pique, já  trabalhou 
tanto naquele texto, e vê: “É 
isso!”. Mas você tá satisfeito. 
Agora, nunca cometa o erro de 
dizer: “Não, eu não estou tão 
satisfeito. Poderia ser melhor, 
mas eu tô de saco cheio. Eu 
vou ver se eu consigo que o 
editor goste”. Nunca faça isso.
E tem muita gente que faz isso.

EUon - Tem algum escritor 
que influenciou o senhor na 
sua maneira de escrever?

Frei Betto - Ah, muitos...
O Sommerset Morghan, que é

um escritor inglês (autor de 
“O fio da navalha ” e “Servi
dão humana*9). As grandes 
in fluências eu trago da a - 
dolescência. Eu lia muito Ma
chado de Assis, Érico Verís
simo, José Lins do Rêgo, mais 
tarde é que eu vim descobrir 
Guimarães Rosa, Graciliano 
Ramos. E lia muito Sommerset 
M orghan, Hemingway, pra 
falar dos estrangeiros, Émile 
Zola (Escritor francês do 
século XIX, autor de “O 
G erm inal"). Então esse 
m undo de narradores me 
influenciou bastante em termos 
da com posição  do texto . 
Quando eu escrevo, eu às 

vezes volto  a le r esses 
escritores, porque eles me 
motivam.

Saulo - O romance “O 
Evangelho segundo Jesus 
Cristo (lançado original
mente em 1986 e causador 
de um grande destaque 
en tre  seu au to r e o 
Vaticano) ", do escritor 
português José Saramago 
(Prémio Nobel de Litera
tura em 1998), pinta um 
Jesus que pratica sexo, 

sente ira e vaidade. Mesmo 
assim eu acho que pode ser 
feito um paralelo entre esse 
romance e o seu romance 
“Entre Todos os H om ens” 
(Editora Ática, 1997). Que
ria que o senhor comentasse 
isso.

Frei Betto - É difícil. Eu 
não quero  bancar o con 
corrente do Saram ago, até 
porque somos amigos. Tem 
muita gente que faz o paralelo. 
Uns acham o dele melhor, 
outros acham o meu melhor, 
enfim, aí depende. Talvez ele 
tenha escutado mais os que 
acham  o dele m elhor e eu 
tenha escutado mais os meus 
amigos escritores falarem bem 
do meu.

Eu acho que o romancista 
é livre para fazer o que quer, a 
criação é livre. Mas eu não

Hoje, Socorro é 
estudante do 
Curso de Comuni
cação Social da 
UFC. Foi a única 
que obteve per
missão do pro
fessor Ronaldo 
para assistir à 
entrevista.

Começa a entre
vista. 0 frei com 
rosto calmo, voz 
bem posta, res
ponde atencio
samente a cada 
pergunta, sempre 
com um raciocínio 
muito lógico.
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O silencio perma
nece enquanto o 
frei responde às 
questões levanta
das . A tensão era 
grande, mas algu
mas vezes se que
brava e o riso 
era geral.

Tudo é política 
para o frei, in
clusive a distri
buição da água de 
coco, pedida 
e s p e c i a l m e n t e  
para ele: "Vamos 
socializar isso 
aíw, brincou.

gostei deste livro dele, eu gosto 
muito da obra dele. E por que 
eu não gostei? Porque todo 
personagem, mesmo ficcional, 
ele tem que ter um código 
estrutural. Quando a gente 
rompe aquele código, isso tem 
que ser feito com muita arte, 
pra não criar um grande cho
que. Eu vou dar um exemplo: 
você im agina escrever um 
rom ance em  que a gente 
colocasse como o papa da 
Igreja Católica Adolf Hitler. 
Com uma série de circuns
tâncias da história do romance, 
H itler de repente é eleito  
papa. Percebe? Isso é uma ex
crescência  tam anha que o 
leitor... a menos que você 
tenha uma habilidade artística 
fantástica, consiga fazer uma 
história suipreendente, mas 
é uma forçada de barrçt.

Então achei que ali o Sa- 
ramago quis humanizar de tal 
maneira que ele de repente 
deu uma extrapolada. Quer 
dizer, ele não conseguiu  
segu rar a densidade  do 
personagem. Além do que, na 
estrutura do romance, eu noto 
que, do início ao meio, vai 
muito bem. Parece que do 
meio pro fim ele sofreu alguma 
pressão , pode te r sido  do 
tem po, isso  acon tece. De 
repente o escritor tá com o 
pensamento em outra obra, 
fala: “Não, mas eu tenho que 
terminar essa aqui” . E aí foi 
corridinho.

Dalwton - O Saulo falou 
da imagem de Jesus no livro 
“Entre Todos os Homens”. 
Eu queria pedir licença para 
citar um trecho do seu livro 
“Mística e Espiritualidade”, 
que diz o seguinte: “O pobre 
almoça Deus, dorme Deus, 
xinga Deus, vai com Deus, 
pelo amor de Deus. Um Deus 
que se come, se bebe, se 
dorme e se dança. E ficamos 
com o nosso Deus do 
catecism o: perfe itíssim o , 
onisciente, onipotente, não

sei quantos ‘entes\ Estamos 
ainda com o Deus da ópera, 
e eles com o Deus do sam
ba O senhor pode explicar 
melhor essa diferença e dizer 
um pouco o que fazer para 
aproxim ar essas duas 
concepções, o Deus da 
ópera e o Deus do samba?

Frei Betto - Na verdade, 
a nossa concepção de Deus 
vem muito do discurso clerical. 
O que eu chamo “o Deus da 
ópera” é o discurso clerical. A 
Igreja, os padres, os bispos têm 
a p re tensão  de serem  
po rtadores da verdade ira  
im agem  de Deus. E é uma 
imagem muito canónica, muito

“E um prato cheio pro 
sistema encontrar um 

Frei Betto numa 
ocupação, pra provar 
que isso não é uma 

coisa do povo carente. 
São esses subversivos 

que estão lá 
comandando.”

cheia de licenças e proibições, 
códigos e leis etc. Quando 
Deus é amor, Deus não tem 
re lig ião , D eus é liv re . O 
Espírito sopra quando quer, 
como quer.

Eu acho que no meio do 
povo há uma experiência de 
Deus que às vezes eu me 
pergunto se muita gente na 
Igreja capta. E é o que dá 
resistência a esse povo, para 
aguentar tanta pobreza e tanto 
sofrim ento. Isso só vai ser 
quebrado, essa distância, na 
m edida em que a Igreja se 
acercar mais do povo, ou na 
medida em que ela permitir que 
esse povo se acerque mais 
dela. E não olhar o povo como 
objeto da sua pregação, mas o 
povo ser sujeito da pregação 
dela. E nós estam os longe

disso. Apesar de no Brasil ter 
avanços significativos, cultu
ralmente a instituição ainda é 
pesada. O discurso dela ainda 
não é para os pobres, é um 
discurso para os ricos aju
darem os pobres. Você não vê 
uma encíclica dizendo: “To
m ara que o M ST continue 
firme na luta”. Não, (você vê) 
“Tomara que o governo, os 
fazendeiros, m ovidos pela 
caridade, façam uma reforma 
agrária de suas terras”. Quer 
dizer, o interlocutor não é o 
pobre, é sempre o poderoso.

Bia - A gente sabe que a 
Igreja Católica tem uma 
hierarquia muito rígida e que 

se espera, de cada posto 
que se alcança, um certo 
comportamento. Mas nós 
sabemos que o senhor 
teve essa paixão, que já  
fo i comentada aqui, e que 
seu superior na Ordem o 
aconselhou a viver essa 
paixão. O senhor no 
lugar dele, hoje, faria o 
mesmo?

Frei Betto - A mesma 
coisa. Isso para mim foi 
um a grande lição. Não 
acho que n inguém  vai 

resolver na base da repressão. 
Acho que as pessoas têm que 
viver suas experiências e daí 
tirar suas conclusões e tomar 
suas decisões. Eu faria  a 
mesma coisa.

Raquel - O senhor 
defende a convivência de 
todas as religiões, e critica 
um pouco o Vaticano por  
querer estar tomando 
sempre o centro de tudo, 
querer controlar toda a 
Igreja. Eu li uma entrevista 
em que o senhor fa la  que 
Deus deve achar ridícula  
essa idéia da divisão dos 
fiéis em várias religiões, e ao 
mesmo tempo defende essa 
convivência entre todas 
essas religiões. Isso não é 
uma contradição?

F re i B etto  - Não. Deus
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acha ridículo essa disparidade 
de religiões competindo, uma 
achando que é melhor que a 
outra. Mas já  que isso existe, 
a melhor maneira de a gente 
um dia tentar acabar com isso, 
ou pelo menos acabar com a 
concorrência entre elas, é que 
haja um ecumenismo, haja um 
diálogo porque, quantotnenos 
diálogo houver, mais guerras 
reais ou psicológicas existirão 
em nome de Deus, o que é 
terrível. Então é melhor que 
as religiões se entendam, na 
medida em que Deus se utiliza 
de todas elas para se mani
festar.

Cidicley - Então o senhor 
não concorda com essa 
frase popular de que seguir 
religião é uma burrice, já  
que existe um único Deus e 
cabe a nós alimentar essa 
espiritualidade de form a  
própria?

F re i B etto  - Não, não 
concordo , porque essa 
espiritualidade só pode ser 
vivida comunitariamente. E 
no m om ento em que eu 
descubro essa importância do 
comunitário eu já  estou, de 
alguma forma, semeando uma 
religião. Então não há como! 
A re lig ião  é a expressão  
sociológica da experiência da 
fé. Esse discurso que você 
acaba de fazer, que é o 
discurso da new age, não é, a 
nova era, é um discurso, ao 
meu ver, sem consistência, 
porque, mesmo o pessoal da 
nova era, com essa coisa de 
“Não, vou direto lá com Deus, 
sem nenhuma mediação” , eles 
acabam  form ando um a 
corrente religiosa, têm a sua 
tipologia específica.

Danilo - O senhor falou 
que m ovim entos com a 
mesma proposta da JEC  
estão desaparecendo do 
país . Esse desaparecimento 
se deve a forças dentro da 
religião católica , ou sim 
plesm ente é por uma de

sistência da m ilitância  
católica de partic ipar de 
movimentos que carreguem 
essa proposta?

Frei Betto - Na verdade, 
a JEC desapareceu porque a 
raiz do golpe m ilitar de 64 
considerava a ação católica 
m uito avançada, estava 
chamando muito a atenção da 
rep ressão  e reso lveram  
desativá-la.

Danilo - Mas eu não falo 
da JEC propriamente, eu sei 
que ela já  desapareceu. 
Falo de m ovim entos que 
carreguem a proposta da 
JEC , de estudantes , de 
ligações, dentro da própria

“ ( . . • )  a  maior tentação 
que eu tive, de deixar a 

vida religiosa, foi o 
teatro. Porque o teatro é 
incompatível, não dá pra 

ser diretor de teatro e 
frade, não dá.”

Igreja Católicay preocu
padas com a ação política. 
Esses movimentos hoje não 
têm mais a força  daquela 
época devido a quê?

F re i B e tto  -  D evido à 
própria Igreja Católica não ter 
descoberto ainda uma peda
gogia de pastoral da juventude 
que alie fé à luta pela justiça. 
Existe pastoral da juventude. 
Se você vai na universidade, 
tem um m undo de co isas, 
correntes espirituais, tendên
cias, movimentos. Difícil é 
você achar um que faça essa 
síntese entre fé e justiça social. 
A coisa é mais voltada para o 
que eu chamo “a privatização 
da fé” . Ou seja, são m ovi
mentos que tomam a fé como 
algo privado: “Nós que esta
mos no movimento somos me
lhores do que vocês pobres 
pecadores que ainda não

chegaram aqui”. Então, o que 
não existe é uma pedagogia de 
pastoral da juventude que leve 
a uma militância de luta pela 
justiça social, como havia na 
nossa época. E eu gostaria 
muito que houvesse isso hoje.

Dalwton -  Nesse ponto 
do ecumenismo, ou do ca
tolicismo como uma só re
ligião , o senhor tem cons
ciência que o seu discurso 
destoa do discurso da 
instituição à qual o senhor 
pertence, a Igreja Católica?

Frei Betto - Tenho, com 
uma ressalva: esse discurso 
todo pode ser novidade para 
vocês, e até dar a impressão 

de que é o meu. Não é o 
meu, é de toda uma corrente 
da Ig re ja  C ató lica, 
cham ada T eologia da 
L ibertação . Nós som os 
inúmeros. Uns conhecidos, 
com o o L eonardo B off 
(teólogo e escritor; cujo 
trabalho se identifica pro
fundamente com o de Frei 
Betto), o B elozo  (Luís 
Belozo , econom ista e 
professor da U niversi

dade de Campinas-SP), aqui 
o M anfredo  de O liveira  
(filó so fo , cearense de
Limoeiro do Norte, é o maior 
especialista brasileiro na 
obra do filó so fo  alemão  
He gel. Professor do Depar
tamento de Ciências Sociais 
da Universidade Federal do 
Ceará, fo i entrevistado na 5a 
edição da Revista Entre
vista). Fazem parte do meu 
grupo. E outros que não são 
conhecidos, são pessoas que 
não aparecem na mídia, mas 
estão aí. Até pessoas pobres, 
do povo, das comunidades. 
Então não é assim, o Frei Betto 
que sai falando. Eu expresso 
uma coisa de uma corrente.

Dalwton - Como é que o 
senhor lida com essa 
contradição?

Frei Betto - Como é que 
eu lido com essa contradição?

Ao explicar o que 
é uma experiência 
mística, Frei 
Betto percebeu 
que Raquel con
cordava com sua 
descrição de 
paixão: "Essa aí 
já se apaixonou".

A visão do Rio 
Cocó se encon
trando com o mar 
parecia encantar 
o frei. Vár ias 
respostas eram 
dadas com o olhar 
fixo na paisagem.
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Diversos ruídos 
prejudicaram a 
entrevista: o
hotel em constru
ção, o jogo de 
ping-pong na sala 
em frente, o 
canto dos passa
rinhos e a risada 
da Elke.

Após a entrevis
ta, grande parte 
do grupo se diri
giu à barraca de 
praia Maria, 
Maria, para duas 
rodadas de caran
guejo e cerveja 
como celebração.

Veja bem : com o eu sou 
soldado raso na instituição, eu 
não sou nem padre, então, na 
verdade a pergunta - não é que 
eu esteja  te criticando - a 
pergunta poderia ser feita ao 
inverso: “Como é que vocês, 
chefes da instituição, suportam 
o Frei Betto?” (Risos) Porque 
eu estou na instituição, me 
sinto bem, não tô pensando em 
sair, mas também não vou abrir 
mão dos meus princípios, do 
meu espaço, do meu discurso 
e dessa  sín tese  que eu 
descobri que, na minha vida e 
na m inha v isão , não há 
nenhum a contrad ição . Pra 
mim contradição são aqueles 
que se dizem discípulos de 
Jesus e têm horror a pobre, 
acham  que a polícia deve 
meter o pau no MST, ou têm 
essa  reação  que a m ídia 
nacional teve agora: todo 
mundo escandalizado com o 
ovo no Serra, mas ninguém 
escandalizado com o tiro no 
Jaym e N eler (sem -terra  
baleado pela polícia  de 
São Paulo na ocupação de 
um prédio público, em maio 
de 2000).

Dalwton - Mas o senhor 
se sente bem na Igreja?

Frei Betto - Muito bem, 
não tenho problema nenhum, 
a Igreja é a minha família. E 
na família tem horas que você 
gosta muito, hora que gosta 
menos. Tem pessoas que a 
gente se dá mais que outras. 
Mas são laços de sangue, não 
se rompe. Sabe, eu sofreria 
muito se amanhã, por força de 
alguma autoridade paranóica, 
eu fosse  canonicam ente  
excluído da comunidade da 
Igreja Católica. Espero que 
isso nunca vá acontecer, mas 
como já  aconteceu com os 
m eus confrades G iordano 
Bruno e Salvanarolla , dos 
quais eu muito me orgulho...

Saulo -Em sua opinião, 
por que a teologia da 
libertação não alcança o

mesmo status que outras 
tendências católicas?

Frei Betto - Pela mesma 
dificuldade que o PT (Partido 
dos Trabalhadores) tem de 
não alcançar tantos governos 
quanto o PSDB (Partido da 
Social Democracia Brasi
leira), tantos ministérios na 
República. Quem tá do lado 
dos pequenos, meu amigo, rala 
(com ênfase), sempre, numa 
estrutura tão desigual como a 
nossa! Se a Teologia da Li
bertação tivesse, pelo menos, 
fazendo silêncio diante do 
so frim en to  do pobre, não 
faltariam recursos e incensos, 
mas como ela tá colocando

“Antigamente tinha 
vocação, depois você 

buscava uma profissão 
(...) Hoje você já tem 
um trabalho, ainda que 
não seja a profissão que 

você gostaria, já  tem 
que dar graças a Deus.”

algo muito incomodo - que foi 
aquilo que Jesus colocou pros 
fariseus e saduceus, que o 
pobre é templo vivo de Deus e 
o direito dele está acima de 
qualquer propriedade - então 
e la  é m antida à m argem , 
normal. Nunca vai ter o status 
de outros que têm uma lógica 
não propriamente evangélica, 
m as, m uitas vezes, de 
tendência mais papista do que 
evangélica. Os movimentos 
que são mais voltados para a 
estrutura interna, é mais fácil 
que eles sejam realçados do 
que nós.

Dalwton - No lado polí
tico, o senhor costuma citar 
muito, em artigos e livros, 
que o marxismo e a doutrina 
cristã, como um todo, têm 
muito mais pontos em comum

do que a Igreja costuma 
m encionar ou costuma  
aceitar. Quais são esses 
pontos em comum e por que 
essas duas doutrinas, uma 
política e outra religiosa, 
por tanto tempo vem se 
digladiando?

F re i  B e tto  - Boa 
pergunta! Todos nós, que es
tamos aqui nessa mesa, somos 
culturalmente dependentes de 
três judeus: Jesus, Marx e 
Freud. Os três são judeus. E 
um a das características do 
judaísm o é frisar o caráter 
histórico do tempo e, portanto, 
há no tempo uma história, e há 
nessa história um sentido. E 

isso vale pra nossa vida 
pessoal e pra nossa vida 
coletiva e social. Jesus não 
é a lguém  que crê em 
qualquer Deus. Não existia 
ateísmo na Antiguidade. 
Mas o Deus de Jesus tinha 
cu rrícu lo  h istó rico , ao 
con trá rio  dos deuses 
gregos. Jesus acreditava no 
Deus de Abraão, Isaac e 
Jacó. Ou seja, o Deus dele 
vinha com currícu lo  na 
mão. Não é qualquer Deus, 
é o Deus da libertação do 

Egito. E a pregação de Jesus 
tinha um a m eta h istó rica  
caracterizada na expressão 
“Reino de Deus”, que hoje soa 
como muito piedosa, mas vá 
pregar (com ênfase) um reino 
de Deus dentro do reino de 
César, sabe?

A gente está à distância, as 
pa lav ras já  chegaram  na 
abstração da linguagem, elas 
não têm mais a força política, 
mas dá pra entender por que 
todos nós, cristãos, somos 
discípulos de um prisioneiro 
político. Jesus não morreu nem 
de hepatite na cama, nem de 
desastre de camelo numa rua 
de Jerusalém. Morreu sob dois 
processos políticos. Essa coisa 
do cristão falar “Ah, religião 
não tem  nada a ver com 
po lítica . Pode ser outra
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(religião), mas a cristã  foi 
fundada por um prisioneiro 
político que morreu politica
mente em função da sua pre
gação, na época não tinha 
d istinção  en tre  re lig ião  e 
política. Não que Jesus fosse 
um político no sentido que nós 
entendemos hoje, mas que a 
força religiosa da sua pregação 
teve uma consequência po
lítica, isso é inegável. Quem 
dera que hoje na Igreja tivesse 
a m esm a consequência! 
Então, nós estamos dentro de 
uma cultura cuja estrutura foi 
a linhavada  pela  trad ição  
hebraica.

A gora vam os fazer um 
paralelo. Eu falei de Jesus. 
Depois Marx, para entender 
a sociedade atual, vai nos 
modos de produção, depois 
se projeta para o socialismo.
E se você faz análise e o seu 
analista é freudiano, ele quer 
saber quem são seus pais, 
como é que você nasceu, ou 
seja, resgatar sua história, 
para m ostrar que nós 
estamos dentro do parâmetro 
da história. E hoje estamos 
vivendo um processo acele
rado, no neoliberalismo, de 
des-historização do tempo, nós 
estam os andando para trás. 
Esse grande caos que nós 
estam os v ivendo hoje no 
pensamento, nos valores, no 
comportamento, na falta de 
perspectiva, tem a ver com 
esse processo de des-histo
rização do tempo. (Gesticula 
m uito , enfático , sempre 
indicando o paralelo entre o 
cristianismo e o marxismo). 
Você pega o cristianismo, o 
que que diz o cristianismo? 
Q ue no in íc io  houve um 
paraíso. Todo mundo vivia feliz 
com Deus no paraíso, Jardim 
do Éden.

Você pega o marxismo, o 
quê que ele diz? Que no início 
havia uma sociedade comu
nista primitiva, onde tudo era 
de todos. Você pega o cris

tianismo, ele diz o seguinte: “Aí, 
m ovido pelo  egoísm o, o 
hom em  rom peu aquela  
sociedade p arad isíaca , 
introduzindo o pecado”. Você 
pega o marxismo, o que que 
ele diz? “Aí, a acumulação 
p roduziu  a a lienação  e 
introduziu a luta de classes”. 
Você pega o cristianismo, ele 
vai dizer o seguinte: “Porém, 
essa  perda tem  que ser 
resgatada. Aonde? No terreno 
da h is tó ria” . Você pega o 
marxismo e diz exatamente a 
mesma coisa. Você pega o 
cristianismo e ele diz o se
guinte: que quem vai resgatai*, 
o sujeito do resgate, são os

“(...) todo personagem 
tem que ter um código 
estrutural. Quando a 
gente rompe aquele 

código, isso tem que 
ser feito com muita 

arte, pra não criar um 
grande choque.”

oprimidos, os hebreus opri
midos no Egito, os povos bem- 
aventurados de Jesus. Você 
pega o marxismo, ele diz a 
m esm a co isa : “Q uem  vai 
resgatar e produzir um mundo 
novo, res tau rar a unidade 
perdida, a sociedade comu
nista, é o proletariado, são os 
o p rim id o s” . Você pega o 
cristianismo, fala que no futuro 
nós teremos o reino de Deus e 
todas essas contradições e 
pecados serão superados. E o 
marxismo diz a mesma coisa, 
em ou tras pa lav ras. Os 
arquétipos são exatamente os 
mesmos (com ênfase).

O maior conceito, a melhor 
definição de santidade que 
conheço eu tirei das obras de 
Marx, quando ele define o que 
é uma pessoa alienada. Ele diz

que uma pessoa alienada é 
aquela cuja existência não 
coincide com a sua essência. 
Você inverte isso, dá a de
finição de santo. Santo é a- 
quele cuja existência coincide 
com a sua essência. Então é 
outro olhar! O problema é que 
a Igreja muitas vezes olhou o 
marxismo como se o marxismo 
fosse uma teologia concor
rente. Nós cometemos o erro 
de sacralizar o marxismo e os 
marxistas cometeram o erro de 
ideologizar a experiência da fé 
cristã. Aí não tem jeito! Você 
pega uma metade de abacate, 
outra de m anga, ju n ta  e o 
Ronaldo (refere-se ao profes

sor Ronaldo Salgado, que 
assistia atentam ente à 
entrevista) cham a de 
laranja: é complicado! Há 
muito mais aproximação 
(entre marxismo e 
cristianismo), sobretudo no 
ponto de vista ético. Tanto 
o m arxism o quanto  a 
proposta de Jesus querem 
libertar o ser humano das 
suas opressões, do seu 
so frim en to , das suas 
necessidades fundamentais 
não respondidas pela vida 

social.
E lke  - Frei B etto , na 

revista Palavra , o senhor 
disse que o socialismo come
teu o mesmo erro ao fazer o 
inverso: socializou os bens 
m ateriais e priva tizou  o 
sonho. Quais são as críticas 
que o senhor aponta no 
socialismo real em privatizar 
o sonho?

Frei Betto - Eu continuo 
socialista, acreditando que não 
há esperança para a humani
dade fora do socialismo. E a 
ex p eriên c ia  negativa  do 
socialismo real na Europa não 
anula a validade do socialismo, 
como a experiência da Inqui
sição na Igreja Católica não 
anula a proposta de Jesus. 
Apesar de todos os erros, o 
socialism o na Europa Oci-

Entre uma patinha 
e outra, o frei 
comentou: "Como
jornalistas vocês 
fizeram o dever 
de casa, já per
guntavam prepa
rados para a 
resposta".

Muito "jeitosa", 
Lanna tenta ensi
ná-lo a comer ca
ranguejo. O frade 
reclama: "É bom 
se melar, mas 
quando se está de 
calção e tênis".
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No dia seguinte, 
somos notícia no 
jornal Diário do 
Nordeste: Frei 
Betto elogiou o 
"trabalho sério" 
dos alunos que 
fizeram a entre
vista .

"Prefiro sentar 
numa roda de 
estudantes que 
falar para pro
fissionais que só 
querem armar ar
madilhas para os 
entrevistados", 
disse o frei.

den tal consegu iu  ev ita r 
m iséria . H á m ilhões de 
pessoas na Europa Ocidental 
que estão vivas hoje porque 
havia socialismo. E hoje há 
milhões de crianças na Europa 
O cidental que não estarão 
vivas daqui a 20 anos se aquela 
la tin o -am erican ização  da 
Europa Ocidental prosseguir, 
com a miséria cada vez maior 
entrando.

Não havia favelas na União 
Soviética . Eu estive  lá e, 
mesmo se houvesse, os Es
tados Unidos teriam mostrado. 
Nunca mostraram! Como não 
há na C hina. Por que não 
mostram as fotos das favelas 
na China? Falam, mas não 
mostram. Não há! Eu estive 
na China, percorri a China du
rante um mês. Fui em oito 
províncias e é muito difícil 
f ic a r  escondendo  essas 
coisas. Ou como o dia em 
que o papa chegou em Cuba, 
em  jan e iro  de 98. No 
aeroporto de Havana, esta
vam chegando 3000 jornalis
tas do mundo inteiro, com 
absoluta liberdade para fazer 
o que quisesse, ir onde qui
sesse. E tinha um grande 
outdoor assim, com o retrato 
de um menino cubano sor
rindo: “Esta noite milhões de 
crianças dormirão nas ruas do 
m undo. N enhum a delas é 
cubana.” Qual é o país da 
A m érica L atina que pode 
colocar na porta de entrada 
um outdoor como esse, sem 
passar pelo  risco  de um a 
desm oralização no dia se
guinte? É claro que tantos 
jornalistas saíram atrás para 
ver se desmentiam, mas não 
tem. Isso não quer dizer que 
aquilo é perfeito. Aquilo, se eu 
sou rico no Brasil é um inferno; 
se eu sou classe média é o 
purgatório; agora, pra quem tá 
lascado... O que é viver como 
no interior deste Estado aqui 
(refere-se ao Ceará)1? Há pes
soas que vivem a vida inteira

em função da sobrevivência 
imediata, ou seja, para tentar 
responder às suas neces
sidades animais, que não são 
nem hum anas, são m ais 
e lem en tares, com o poder 
comer. Isso é Idade da Pedra 
ainda!? Por isso que eu não 
vejo  saída, a não ser no 
socialismo.

A gora, nós estam os 
vivendo sobre a ditadura do 
pensam ento  unico , do 
pensamento neo-liberal. É uma 
fase, essa fase vai passar, 
porque na h istó ria  nada é 
eterno e definitivo, daqui a 
pouco as contradições apa
recem. Os Estados Unidos não

“Apesar de no Brasil ter 
avanços significativos, 
o discurso (da Igreja) 

ainda não é para os 
pobres, é um discurso 
para os ricos ajudarem 

os pobres.”

vão poder continuar nessa 
opulência. Até porque nós não 
podemos pensar que o padrão 
americano de vida seja modelo 
pro mundo. Bastaria ser mo
delo para a China pra acabar 
o p laneta, porque se cada 
chinês tiver automóvel como 
cada americano, a camada de 
ozônio vai pro espaço, e aí 
acabou o planeta. Então, é uma 
questão lógica. Só que quem 
tá interessado no lucro não tá 
preocupado com lógica e quem 
não é pobre não tá preocupado 
com povo. Enfim, tem todo 
esse m assacre que a gente 
sofre, essa lavagem cerebral 
de achar que esse mundo aqui 
é o melhor dos mundos.

Raquel - No seu conto liO 
reino dos bobos”, que fo i  
publicado ano passado, o 
senhor faz uma alusão clara 
ao governo Fernando Hen

rique. Na sua opinião, fo i  
esse reino dos bobos que 
propiciou a atuação do 
governo Fernando H enri
que, ou fo i o governo Fer
nando Henrique que criou 
uma legião de bobos?

Frei Betto - Foi o governo 
Fernando Henrique, ao inte
grar-se nessa ofensiva neo- 
liberal, que qua lifico  de 
globocolonização... Não existe 
globalização! Existe é uma 
nova colonização, só que em 
vez de caravelas nós temos 
circuitos eletrónicos. Em vez 
de desembarque de tropas nós 
temos desembarque de capital. 
Em vez de saque nós temos a 

d ív ida ex te rna . M as a 
m iséria  é a m esm a, as 
consequências são as 
mesmas e a submissão ao 
im pério  é a m esm a. O 
governo Fernando Henri
que entrou nesse processo, 
(junto com) toda a mídia 
brasileira, a grande mídia, e 
com isso nós estam os 
sofrendo um processo  
paulatino de imbecialização, 
que é a perda do senso 

histórico do tempo, o que influi 
no nosso com portam ento  
individual.

Por que hoje os c a sa 
mentos têm uma média, de 
duração  nacional, de sete 
anos? Porque não têm sentido, 
é difícil alguém viver junto com 
alguém  se não tem  pers- 
pectiva, se não tem o varal do 
sentido, porque João e Maria 
estão juntos. Então, a média é 
sete anos, na medida em que 
há uma des-historização do 
tempo. Eu vejo meus pais, que 
têm 58 anos de casados. Eles 
têm um a história, eles so
freram muitas crises, como 
qualquer casal. Mas os valores 
que sustentaram  a relação 
fizeram superar as crises. Só 
que esses valores hoje foram 
pro espaço! Valor hoje é o 
consumismo, o prazer imediato, 
a segurança  in d iv idual, e
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acabou! Ninguém tá pensando 
num novo p ro je to , em 
educação ... Essa questão  
dessa  bob ice que vai se 
criando é por isso. (No conto 
“O reino dos bobos) eu fiz 
uma paródia pra poder fazer 
uma crítica a esse estado que 
eu chamo de imbecialização 
geral, onde as pessoas estão 
perdendo o senso crítico diante 
da vida, das coisas.

Saulo - O senhor tinha 
afirmado que hoje no Brasil 
a luta armada só interessa 
aos fabricantes de armas e 
à extrema direita. Queria que 
o senhor comentasse isso.

Frei Betto - Veja bem: nós 
tem os um espaço de luta 
social, pela legalidade e pela 
legitimidade, que nós não po
demos desprezar, seria sui
cídio. Não é o militante de 
esquerda que escolhe a luta 
clandestina, é a direita que o 
empurra pra luta clandestina. 
Então nós não podemos nos 
antecipai*. Porque nós quere
mos a verdadeira democra
cia. Eles não, eles querem a 
democracia formal, democra
cia pra eles é enquanto o povo 
não os incomoda. Na hora que 
o povo incom oda, lei de 
segurança, tropa de choque, 
não tem  conversa! N esse 
ponto a elite é coerente. Muita 
dem ocracia enquanto ela é 
v irtu a l. M as não queira  
transform á-la em real (com 
ênfase), porque aí acabou a 
pose, acabou tudo. Vem com 
lei de segurança, com tropa de 
choque, com tiro... E aí vai um 
ovinho neles, eles fazem um 
escarcéu do ovinho, fazem um 
omelete desse ovinho, não é? 
E com o nós não tem os o 
mesmo poder de mídia, não 
podem os fazer o que 
(jornalista) Elio Gaspari fez 
ontem, na Folha e no Globo, 
mostrando que o tiro no cara 
lá dos sem-terra é muito mais 
grave que o ovo no Serra.

Agora, quando se confere

a história da América Latina, 
que é de períodos de abertura 
e períodos de ditadura, é uma 
h istó ria  c íc lica . Porque o 
conflito social neste país só 
tende a aumentar. A menos 
que haja tam anhas contra
dições e o Brasil venha a ele
ger um presidente da Repú
blica que consiga implantar 
algumas reformas, sobretudo 
um a m udança de m odelo 
económico. Fora disso, este 
país está atual mente -  não é 
que eu ache que vai estar, 
estou afirmando no presente -  
em am plo p rocesso  de 
africanização. Assim como eu 
disse que o leste europeu está

“Se você vai na 
universidade, tem um 

mundo de coisas, 
tendências, movimentos. 
Difícil é você achar um 

que faça essa síntese 
entre fé e justiça social.”

em amplo processo de latino- 
americanização, nós estamos 
em am plo p rocesso  de 
africanização. A miséria vai 
aumentar terrivelmente (com 
ênfase) no país, e com isso a 
violência urbana, os conflitos 
etc. Então, ou as contradições 
políticas, dentro da ordem 
dem ocrática form al, fazem 
uma recomposição de forças 
que permita uma saída - como 
a Venezuela conseguiu, não sei 
até quando, mas tá conse
guindo -, ou a gente vai ter um 
con flito  agudo, com o eu 
prevejo que vai começar no 
Peru agora. Vai v o lta r a 
guerrilha  para  o Peru. A 
eleição do Fujimori (Alberto 
Fujimori, presidente do 
Peru. Atualmente exerce seu 
terceiro mandato, após uma 
eleição contestada pela  
oposição e pela comunidade

internacional) é uma coisa 
clara que tá fechada a via 
institucional. É uma ditadura 
branca.

Danilo - Dentro da ordem 
constitucional formal, como 
o senhor citou agora, quais 
os cam inhos para a 
construção de um projeto  
político popular?

F re i B e tto  - O lha, os 
caminhos são os que estão 
sendo conduzidos pelos mo
vim entos populares, pelos 
partidos de esquerda, partidos 
progressistas, e pela consulta 
popular, que é também um 
m ovim ento popular. É um 
trabalho menos conhecido, mas 

que tá ganhando amplitude 
nacional, de consulta aos 
movimentos populares, no 
sentido de qual é o projeto 
alternativo que queremos 
para o Brasil. Ao contrário 
de um modelito tradicional 
- onde m eia dúzia  de 
intelectuais pensa e propõe 
-, agora é uma consulta 
nacional, pra tentar chegar 
a esses parâm etros e 
critérios do que seria um 

projeto de um Brasil alterna
tivo. Eu vejo por aí, são esses 
sintomas de lutas populares 
que me apontam a esperança 
e o caminho.

Dalwton - Você acha que 
esse caminho de um projeto 
político  é possível sem a 
mídia, ou contra a mídia que 
aí está?

F re i B e tto  - Não, veja 
bem, é e não é. A coisa é uma 
faca de “dois legumes” . De um 
lado nós não podem os 
depender dessa mídia, não 
podem os espera r que as 
televisões venham a dizer: 
“Não, dessa vez o governo 
errou, o MST tá certo. Dessa 
vez o INCRA (Instituto  
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) errou, o 
MST lá certo”. Isso é ilusão! 
Mas por outro lado não po
demos generalizar, achando

Frei Betto despe
diu-se da turma 
prometendo nos 
fazer um ban
quete. Topamos, 
com uma única 
exigência: termos 
Ronaldo como "co- 
gourmet".

Quando Paola e 
Dalwton levaram 
Frei Betto para 
onde estava hos
pedado, ele per
guntou o porquê 
da "falsa" fama de 
má motorista da 
Paola. Uma genti
leza. . .
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Frei Be 11 o é 
autor de 45 li
vros, porém ape
nas 15 são regu
larmente editados 
- a grande maio
ria pela Editora 
Ática.

O frade tem pre
ferência pela 
Editora Ática, 
que sempre o tra
tou muito bem e o 
respeitou como 
autor. Ele diz 
ter um "compro
misso moral" com 
a editora.

que toda a mídia tá do outro 
lado. Não, a mídia tem as suas 
contradições, permitindo por 
vezes que a voz da oposição 
se faça ouvir. E eu sou 
exemplo disso, na medida em 
que escrevo  para grandes 
jornais. Só não vou na televisão 
porque não quero, porque se 
quisesse também teria espaço, 
não freq iien tem ente , mas 
eventual, nas grandes redes de 
televisão. Por outro lado, esses 
movimentos, quanto mais força 
social eles tiverem, se farão 
ouvir queira ou não a mídia, 
queira ou não a mídia (com 
ênfase). A mídia ignorou a 
marcha dos sem-terra, mas 
no dia em que 100 mil sem- 
terra entraram em Brasília, 
não dá pra dizer que não tá 
acontecendo nada. Não dá! 
Então é esse o processo: esse 
movimento social, à medida 
que ele cresce, vai arrebentar 
a censura da mídia, não tem 
jeito.

Danilo - Frei Betto, o 
senhor hoje colabora como 
consultor do M ovimento  
dos Trabalhadores Sem- 
terra. E o M inistro Raul 
Jungmann (atual Ministro do 
D esenvolvim ento Agrário) 
afirmou que o Movimento 
dos Sem-terra é um partido 
camponês que usa o 
movimento da reforma 
agrária como pretexto para 
tomar o poder. Como é que 
o senhor avalia essa 
declaração do ministro?

Frei Betto - Olha, eu tô 
pra escrever um artigo, é... “As 
grandes bobagens que se 
tornam  frases repetitivas’'. 
Mais ou menos o título vai ser 
esse. Uma delas é isso: “Re
ligião não tem nada a ver com 
política”. Uma grande boba
gem, mas todo dia tem gente 
que fala. Outro é: “Esse mo
vimento é político...”. Olha, até 
o m ovim ento dos ventos é 
político (risos). Não há nada 
que não seja político, não há

nada! Então, é incrível como, 
na falta de argumentos, eles 
ficam  repetindo esses cha
vões.

O MST é um movimento 
popular que, para horror dessa 
o ligarqu ia , não quer só a 
reforma agrária, quer a mu
dança do modelo económico, 
com  toda razão, porque já 
percebeu que se não mudar o 
m odelo económ ico não há 
refo rm a ag rária  possível, 
viável. Eles (os governantes) 
querem  isso: querem  fazer 
reforma agrária dentro desse 
modelo económico que é ex
portador, dependente, exclu-

“Pra mim contradição 
são aqueles que se 

dizem discípulos de 
Jesus e têm horror a 
pobre, acham que a 

polícia deve meter o pau 
no MST (...)”

den te , subalterno  ao FMI 
(Fundo Monetário Interna
cional). Não tem como, tem 
que mudar o modelo. Agora, o 
M ST tem  com o canal de 
expressão política o PT, ou 
outros partidos de oposição, 
porque tem regiões que não 
têm  PT, é o PSB (Partido 
Socialista Brasileiro), é o PC 
do B, e tal... Não tem nenhu
ma pretensão de virar um par
tido político. Agora, tem mais: 
e se tiver, constitucionalmente, 
é um direito deles. Não há na
da que impeça qualquer grupo 
social de amanhã cumprir as 
exigências de form ação de 
partido e virar (partido), qual 
é o problema? Então não vejo 
nenhuma razão... Agora, é um 
movimento político sim, não é 
um m ovim ento  po lítico  
partidário, até porque tem um 
partido -  e vários líderes sem-

terra hoje são deputados pelo 
PT, com o o Adão Preto  
(deputado federal pelo PT- 
RS. É ligado ao MST e se 
destaca por ter sido traba
lhador rural). Agora, acho 
que esse é argumento comple
tamente frágil.

Elton - Frei Betto, o se
nhor fala nos seus artigos em 
quatro etapas de exclusão 
dos sem-terra , que seriam  
nessa ordem: demonizaçâo, 
ridicularização, ilegalidade 
e repressão...

F rei B etto  - (Interrom
pendo) Cumprimos as quatro! 
Quando eu falei isso aí, ainda 

não tinham cumprido as 
quatro.

Elton  - Eu queria  
saber justam ente isso. 
Que conseqiiência isso 
tem?

F rei B etto  - A ilega- 
lização  a inda não foi 
efetivada, a repressão sim. 
A consequência mais séria 
agora é o governo tornar 
efetiva a ilegalização, jogai* 
os sem-terra na clandesti
nidade. Eles não vão morar 

em Paris com o exilados 
políticos, não vão dar uma de 
Fernando Henrique, nem de 
Serra, porque eles não têm 
família, amigos nem condições 
pra pegar um avião e morar no 
Chile, em Paris, não sei aonde, 
pra ser exilado... Eles vão ficar 
aí. Vão ficar aí fazendo o quê? 
Esperando a polícia bater na 
porta deles? Não, eles vão pra 
luta. A í, meu am igo, nós 
terem os uma guerra  de 
guerrilha neste país, queiramos 
ou não, sejamos simpáticos ou 
não, é um fato! (com ênfase) 
Esse povo não vai deixai* de 
lutar, porque eles não têm nada 
que perder. Esse é o detalhe: 
o que eles tinham  eles já  
perderam, que era a terra. Eles 
não querem virar favelados na 
cidade. Imagina o Brasil sem 
o MST: seriam 15 milhões de 
pessoas favelizando  as
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cidades. A violência urbana ia 
crescer, criança de rua, tudo. 
Pelo menos por isso o governo 
devia ter bom senso e falar: 
“Pelo m enos isso , esse 
movimento impede”. Então, se 
o governo  com eter essa 
burrice, ele arrasta pra clan
destinidade a CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), a 
Central de Movimentos Po
pulares, e aí nos vamos ter 
outro período complicado neste 
país, bem complicado.

Raquel - Frei Betto , a 
mídia tem feito  uma cober
tura das manifestações do 
M ST nas últimas semanas 
(após as comemorações dos 
500 anos do B rasil). O 
senhor acha que isso tá 
sendo fe ito  im parcial
mente ou que a mídia, a 
grande im prensa , está  
sendo meio que porta-voz 
do governo?

Frei Betto - Tá sendo 
m eio não, in te iram en te  
porta-voz do governo. São 
raras as exceções de quem 
coloca o outro lado. Mesmo 
na grande im prensa, às 
vezes a gente  encon tra  
essas exceções. M as em 
geral é po rta-voz  do 
governo, quer dizer, (acusam 
o MST de) “m ovim ento de 
baderna” , “ m ovim ento  de 
arruaça” . Vocês devem  ter 
visto aquele e-m ail que tá 
c irculando o Brasil, sobre 
como foi feita a matéria da 
Veja (revista sem anal da 
editora Abril. Frei Betto se 
refere a uma mensagem que 
circulou nacionalmente, via 
e-mail, após o lançamento 
da edição da revista de 10 
de Maio de 2000. Segundo 
o e-mail, a matéria de capa 
daquela edição, cujo título 
era “MST: A tática da 
baderna ”, teria sido fe ita  
por ordem direta do governo 
federa l, em represália às 
críticas fe ita s  pela mesma 
revista às comemorações dos

500 anos do Brasil) vocês 
viram isso, né? Mas é isso: o 
governo  m onitorando as 
redações, os donos das 
em presas e tc ., pra poder 
satanizar o mais possível o 
MST e tirar o apoio popular (ao 
movimento). Só que eu acho 
que o brasileiro é um pouco 
mais inteligente do que a Veja 
o considera . E hoje tá 
percebendo que as coisas não 
são assim, “Falou lá em cima, 
a gente acred ita  aqui 
embaixo”.

Dalwton - Em oposição à 
(rev ista ) Veja, o senhor 
participa de uma revista, a 
Caros Amigos (publicação

“(...) todos nós, 
cristãos, somos 

discípulos de um 
prisioneiro político. 

Jesus não morreu nem 
de hepatite, nem de 
desastre de camelo.

Morreu sob dois 
processos políticos.”

m ensal da E d ito ra  C asa 
A m arela), que, se não é 
sucesso em term os de 
tiragem, como o é a Veja, é 
sucesso em term os de 
conteúdo ...

Frei Betto - Cuja proposta 
de assinatura eu trouxe aqui. 
Q uem  q u ise r assinar, 
aproveite, (risos)

Dalwton - Além da Caros 
Am igos, algum as outras 
revistas têm investido nessa 
linha, em algumas outras 
editoras. O senhor acha que 
esse caminho do jornalismo 
alternativo, dentro de uma 
produção industrial, ainda 
que com baixa tiragem , é 
viável ou tende a se igualar 
à mídia de massa em alguns 
momentos ?

Frei Betto - Não, econo
micamente é muito difícil, é 
muito difícil... Mesmo a revista 
Palavra agora foi comprada 
por uma grande empresa. Mas 
se você não tem uma grande 
empresa por trás... Eu não sei 
se a Bundas (revista semanal 
publicada pela Editora  
Pererê) vai res is tir  m uito 
tem po. E outros jo rn a is , 
com o...eu não sei se vocês 
conhecem um jornal chamado 
“Muito mais”. Éum jornal feito 
por um rapaz chamado Carlos 
Magno, que é meu amigo. Ele 
é tudo no jornal! Ele é o diretor, 
o redator-chefe, o repórter, o 
diagramador, o digitador e o 

- distribuidor (risos). Literal
mente, ele sai com o jornal, é 
fantástico! Ele já  consegue 
tirar aí uns 20 números do 
“Muito mais” . Qualquer ato 
público que a gente vai em 
São Paulo, tá lá o Carlos 
Magno sentadinho, com sua 
banquinha, vendendo seu 
jo rna lz inho . Esse é uma 
figura, tem que entrar pra 
h istó ria  do jo rn a lism o  
brasileiro. É feito em Santo 
André, antes era em Minas.

Enfim, esse jornalismo 
alternativo sempre existiu, 

sempre vai existir, como as 
rádios comunitárias agora. É 
da maior importância pra dar 
essa informação alternativa, 
criar o fator da compreensão. 
Mas ele é inviável do ponto de 
vista económico, só pode ser 
feito com  m uito sacrifício  
pessoal, económ ico , de 
heroísmo e voluntarismo das 
pessoas que estão dispostas a 
apoiá-lo. Economicamente ele 
é inviável, você não consegue 
publicidade.

Dalwton - Uma revista 
como a Caros Amigos, como 
o senhor fa lou , tende a 
fe ch a r  economicamente. 
Para que ela não fechasse, 
seria preciso  que ela se 
adequasse necessariamente 
aos padrões da mídia?

A transcrição das 
fitas da entre
vista, feita em 
conjunto, foi um 
processo muito 
cansativo, apesar 
das falas claras 
e envolventes de 
Frei Betto.

A edição da en
trevista reuniu a 
equipe de produ
ção durante cinco 
dias e três noi
tes. Nesse perí
odo a garrafa de 
café esteve sem
pre presente e 
vazia.

81



Em .Re.ttn Entrevista

Na terceira noite 
nâo dormida, o 
cansaço causou na 
equipe uma crise 
de riso que quase 
não teve fim. A 
"seriedade" da 
Paola deu um fim 
neste estado.

Os professores da 
UFC Francisco 
Pinheiro e Eurí- 
pedes Funes, da 
História, e Hen
rique Beltrão, da 
Letras, foram 
"alugados" para 
ajudar nas refe
rências .
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F re i  B e tto  - E la até
m elhorou agora. M elhorou 
porque tá baseada  num a 
campanha de assinaturas, na 
m edida em  que e la  não 
consegue a principal fonte de 
renda da grande imprensa, que 
é a publicidade. Mas ela não 
pode se adequar aos padrões. 
No m om ento em  que se 
adequar, ela se descaracteriza, 
perde a sua identidade e os 
seus leitores. Isso acontece se 
o patrão muda. Isso acontece, 
como aconteceu com a Folha 
da Tarde, na minha época, que 
era de esquerda e de repente 
o patrão pôs todo mundo pra 
fora e pôs lá um grupo de 
direita. Mas mudam  os 
leitores, muda o mercado.
No caso  dos Caros 
A m igos, que é uma 
cooperativa, isso é inviável 
e im pensável. N ão vai 
m udar de linha, porque 
seria um suicídio ideológico 
e político de todo o grupo 
da cooperativa. Ou morre 
ou fica aqui!

Saulo - O senhor  
acha que no Brasil existe 
uma quantidade de 
leitores que favoreça a 
viabilização económica 
da imprensa alternativay da 
imprensa nanica?

F re i B e tto  - L eito res 
existem, porque esse país tem 
dimensões continentais.

Saulo - Mas eles têm o 
perfil de quem se interessa 
por esse tipo de imprensa?

Frei Betto - O problema 
está no interesse. O brasileiro 
tem cada vez menos hábito de 
ler, por causa do império da 
televisão. O Brasil tem menos 
de dois livros vendidos por ano, 
por habitante. A Argentina tem 
seis. Só que o Brasil tem 160 
m ilhões de hab itan tes , a 
Argentina tem 36 milhões. 
Então é uma desproporção 
brutal, em termos de nível de 
cultura. E o nosso desafio é 
tentar incutir nas pessoas, as

poucas pessoas que são 
letradas e têm condições de 
adquirir estes jornais e revistas, 
o hábito da leitura. Mas que 
esse hábito tá rareando cada 
vez m ais, as e s ta tís ticas  
mostram isso.

Raquel - Em relação a 
esse império da televisão a 
que o senhor se refere , o 
senhor não gosta de dar 
entrevistas à TV pra não se 
tornar uma vedete para os 
pobres?

F re i B etto  - Por várias 
razões, essa é uma delas.

Raquel - O senhor acha 
que a TV é a principal res-

“(...) a Igreja muitas 
vezes olhou o marxismo 

como uma teologia 
concorrente. 

Cometemos o erro de 
sacralizar o marxismo e 
os marxistas cometeram 
o erro de ideologizar a 

fé cristã.”

ponsável pela mitificação de 
personagens?

Frei Betto - De certa ma
neira sim. A TV transforma as 
pessoas em ídolos, elas passam 
a ter valor por serem simples
mente famosas. Não importa 
o que pensam, que valores 
assumem, como vivem, elas 
passam a virar ícones porque 
têm a cara na telinha. Pode ser 
o maior mau-caráter, imbecil, 
não falam coisa com coisa, 
mas passam a ser referência. 
Como essa máquina usa essas 
pessoas pra veicular produtos, 
en tão  essas pessoas estão 
sempre acessadas, porque elas 
puxam o mercado. Ninguém 
liga a televisão pra ver anúncio, 
mas a televisão só existe por 
causa do anúncio , essa

televisão que a gente conhece. 
Então, é preciso ter o chamariz 
lá, a Adriane Galisteu (moúfe- 
lo e apresentadora de TV)y 
não falando coisa com coisa, 
mas tem  púb lico , aí tem 
anunciante.

Esse processo não cria nas 
pessoas nenhum senso crítico, 
porque nós temos cada vez 
m enos cu ltu ra  e m ais en 
tre ten im en to  na te lev isão  
brasileira. Se eu te der um 
balanço , depois de um a 
semana vendo televisão, do 
ponto de v ista  cu ltu ra l e 
espiritual, o balanço é muito 
pobre, de qual o proveito que 

tiramos. Pelo contrário, há 
uma sensação de perda de 
tempo. Eu ontem  fiquei 
quatro horas (com ênfase) 
assistindo televisão. E aí? 
Pôxa, se eu tivesse apro
veitado metade do tempo 
lendo um bom livro, numa 
boa conversa com amigos, 
ou vendo um bom filme, 
mas fiquei lá vendo aquela 
baboseira... Tem hora que 
é um recurso, principal- 
mente pra quem não tem 
muitos lazeres, pra oxigenar 
a cabeça. O sujeito tá lá no 
sufoco do trabalho, dos pro

blemas familiares... Programas 
de humor (por exemplo) são 
próprios dessa desmontagem, 
desse processo que eu denuncio 
com o des-h isto rização  do 
tem po. Q uanto m ais 
desalinhavar os sentidos e os 
sign ificados, m elhor pro 
sistema. E, o que é mais grave, 
esses recursos cómicos traba
lham com códigos culturais que 
são extremamente deseduca- 
tivos. No caso dos programas 
de humor, é a ridicularização da 
mulher e dos pobres. E no caso 
dos programas de humor e dos 
filmes e telenovelas que lidam 
com o sexo e com a violência, 
aí é que tá a fórm ula mais 
simples de sucesso, e mais 
perigosa, do ponto de vista da 
deseducação do público.
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Todos os seres humanos 
oscilam inconscientcmcntc, 24 
horas por dia, entre as duas 
pontas de sua existência: a 
origem da vida e o fim da vida. 
Na origem  da vida está a 
sexualidade e no fim da vida 
está a experiência da morte, a 
ex p eriênc ia  do fim  dessa 
vitalidade. Ora, transforma-se 
a sexualidade em pornografia 
e a experiência da morte em 
violência, a alquimia tá perfeita 
(com reprovação). Só que 
essa alquimia é mostrada pra 
mim, como espectador, como 
uma questão do outro, não é 
uma questão minha. “Eu estou 
acima disso”. Então, isso 
aum enta  m inha auto- 
estima, o meu senso de 
perenidade na vida, “Eu sou 
imortal e jam ais aquela 
violência vai me atingir”. 
Enfim, são mecanismos 
que funcionam provocando 
uma onda fantástica de 
sucesso. Eu fico admirado: 
como é que a sociedade é 
tão submissa ao lucro que 
o discurso dela sobre a 
m oral é absolu tam ente  
virtual, vazio, sem nenhuma 
incidência na estru tura  
dela? (com ênfase). Eu não 
posso pensar um empresário 
que fala em casa, pra filha dele, 
que ela não pode ter determi
nado comportamento amoral 
ou imoral, e ao mesmo tempo 
patrocina determinados anún
cios onde mulheres são ex
postas como prostitutas do 
m ais baixo  n ível, m ero 
chamariz. Ou um empresário 
que jamais gostaria de sofrer 
um assalto, ou que o filho dele 
andasse armado, e no entanto 
patrocina filmes onde a lei da 
arma impera do começo ao 
fim , e isso  vai se rv ir de 
paradigm a. Fiquei im pres
sionado agora , com  um a 
escola de elite em São Paulo. 
Foi feita uma pesquisa numa 
classe: “Quem  são seus 
heróis?” . Primeiro, a maioria

dos alunos não soube res
ponder. “Não tenho herói”. Ou 
então é “Meu pai, meu tio” . 
Agora, o predomínio entre os 
poucos é Ayrton Senna...

Raquel - Xuxa...
F re i B e tto  - É, Ayrton 

Senna, Xuxa, enfim , meia 
dúzia de pessoas que você fica 
pensando: “Pôxa!”.

Raquel - Agora que o 
senhor fa lo u , eu queria  
saher se o senhor tem algum 
herói?

F re i  B e tto  - Eu tenho 
vários! Bem, no panteão dos 
cristãos eu tenho vários. Vou 
falar nos “pré-Jesus”: (risos)

“No aeroporto de 
Havana (...) tinha um 

grande outdoor com um 
menino sorrindo: “Esta 

noite milhões de 
crianças dormirão nas 

ruas do mundo. 
Nenhuma delas é 

cubana”.”

Moisés, Elias e João Batista. 
Jesus e Paulo, que pra mim foi 
o inventor da globalização, 
em bora eu d iscorde  das 
atitudes machistas dele. E eu 
tenho uma devoção especial 
por São Marcos, porque dos 
quatro evangelistas é quem 
coloca mais humanamente a 
figura de Jesus. Então eu gosto 
m uito de São M arcos. Na 
História do Brasil eu tenho 
vários, todos os revolucionários 
que você quiser: Tiradentes, 
Antônio Conselheiro... Essas 
figuras eu acho que a gente 
tem que trabalhar melhor. Frei 
C aneca  (líder da Confe
deração do Equador, revolta 
que ocorreu em 1824, no 
estado de Pernam buco , e 
culminou com o seu fuzila
mento), da Confederação do

Equador, o (Eduardo)
Angelim, da revolta (Caba- 
nada) lá no Pará...

Raquel - Não tem ne
nhuma mulher?

F re i B e tto  - Tem ! A 
Joana D’arc (líder revolucio
nária que partic ipou da 
Guerra dos Cem Anos, na 
França. Morreu queimada 
pela Inquisição), que eu 
admiro muito, a Anita Garibaldi 
(partic ipante da Revolta  
Farroupilha, ocorrida no 
Rio Grande do Sul, no 
Primeiro Reinado do 
Período Imperial), que eu 
admiro muito também. Mas é 

verdade que são poucas as 
mulheres. As mulheres do 
meu pan teão  são, na 
literatura, por exemplo, Sora 
Inez ou Juana de La Cruz 
( 1648 ? - 1695 , fre ira  e 
poeta mexicana pioneira 
na luta em fa v o r  dos 
ideais feministas), que foi 
a prim eira poeta latino- 
americana, que era mexica
na. Essa m ulher, até o 
Octávio Paz (poeta mexi
cano, autor de “O arco e 
a lira” e “Pedra do sol”) 
tem um livro sobre a obra e 

a vida dessa mulher, que é 
fantástico. E até escrevi uma 
artigo aí, “Quatro mulheres e 
uma paixão”, não sei se vocês 
conhecem  esse artigo , foi 
publicado num livro meu, que 
eu falo das mulheres que eu 
admiro: Teresa de Ávila, Si- 
mone Py, M arylin M onroe 
(atriz norte-am ericana)... 
C ada uma por um a razão. 
(risos) Agora fiz um ensaio 
sobre a A délia Prado (es
critora brasileira, ligada ao 
modernismo)... M as, mais 
próximos politicamente, Gandhi 
(Mahatma Gandhi, líder 
pacifista  indiano, que se 
notabilizou por pregar a 
resistência passiva) e Che 
G uevara  (Ernesto  “ Che 
Guevara”, líder revolucio
nário argentino de des-

A formatação da 
edição foi feita 
com a ajuda da 
equipe de produ
ção da entrevista 
do Marcílio Ma
ciel. Os integran
tes prestaram 
"assistência téc
nica" via tele
fone .

A correção da 
edição foi entre
gue ao professor 
Ronaldo, numa se
gunda-feira do 
mês de julho, em 
pleno período de 
férias. O lugar: 
Bar Cantinho Aca
dêmico .
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No p e r í o d o  de 

fe c h a m e n t o  da 

Revista Entrevis

ta, Paola, única 

s o b rev iv e n te  do 

processo de edi

ção, esteve sem

p re  em c o n ta to  

com o diagramador 

V ictor  para r e 

so lv e r  d e ta lh e s  

de última hora.

tacado papel nas guerrilhas 
latino-americanas) pra m im  
são dois referenciais importan
tíssimos. Eu gostaria muito que 
a g en te  c o n se g u is se  um a 
síntese entre a postura militante 
dos dois.

Dalwton - Frei Betto, você 
está caminhando para os 56 
anos, tem 45 livros publica
dos e uma participação de 
destaque em vários setores da 
vida brasileira. O que é que 
falta falar e o que é que falta 
fazer daqui por diante?

Frei Betto - B em , fazer

falta muito, que eu tenho que 
d ar co n ta  d e  um a sé rie  de 
compromissos sociais, que me 
em po lgam , com  esses m o
vimentos populares. E (tenho 
que) escrever um a pauta, como 
vocês trouxeram  um a pauta 
hoje, aqui, eu tenho um a pauta 
de livros dos quais eu estou 
grávido. Eu fico logo grávido de 
uma creche, não de um filho. 
(risos) Essa gravidez é porque o 
tema de um livro toma a gente 
por dentro, e passam anos e aquilo 
fica na gente até a gente 
conseguir criar... Falta isso.

Agora, eu tenho a felicidade de 
poder dizer que tudo que eu queria 
da vida, a vida já me deu. Então, 
eu não tenho nenhuma ambição 
assim, de posse, poder, função, 
que eu queira mudar o que eu faço 
na minha vida. Não, eu quero 
tempo pra fazer bem o que eu 
estou fazendo, só isso. Estou 
muito satisfeito onde estou, como 
estou... É evidente que gostaria 
de viver num a cidade menos 
maluca do que São Paulo, tem uns 
deta lhes que são, assim , 
complementares. Mas não tem 
nada, nenhuma outra am bição£
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