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Direito de venda não é liberdade de expressão
00:39, 1/10/2011 PAULO MOREIRA LEITECULTURA, GERAL, POLÍTICA

Confesso que o debate em torno da propaganda de Gisele Bunchen me deixa constrangido.

É preciso ter muita vontade de fingir-se de ignorante sobre democracia para imaginar que o conteúdo de
uma campanha publicitária pode envolver uma causa universal e prioritária como liberdade de expressão.

Estamos falando de outra coisa: direito de venda. E isso diz respeito a perfumes de sabonete, embalagens
de chocolate em pó, lançamento de imóveis e peças de lingerie.

Podemos discutir liberdade de expressão quando o debate envolve a divulgação de uma visão — certa ou
errada — sobre a condição humana.

Neste caso, todo esforço para proibí-la deve ser chamado de censura. Isso vale até mesmo para obras
consideradas pornográficas.

O debate muda de natureza quando se trata de vender uma mercadoria. Uma campanha de publicidade não
é expressão de uma realidade humana. Pode ter qualidades ou defeitos, ser originalíssima ou resumir um
plágio puro, mas sempre será uma operação triangular: um produto feito para vender outro produto.

A diferença entre direito de venda e liberdade de expressão permite distinguir uma coisa da outra.  A
existencia de um Conselho de Autoregulamentação Publicitária faz todo sentido. Sua missão é examinar
trabalhos polêmicos e, conforme uma avaliação de seus integrantes, sugerir ou não que sejam proibidos. O
Conar tem o direito de proibir um anúncio. É protetor do mercado e não da liberdade.

Quem não percebe a diferença não percebeu nada, concorda?

6 Comentários para “Direito de venda não é liberdade de expressão”

ricardo .: 1 outubro, 2011 as 12:21

Nunca vamos esquecer do seu apelido, desde a tenra infância,Iriny Cara de Cavalo,era tão
bonitinha(sic)……….

José Roberto: 1 outubro, 2011 as 13:06

What, cara-pálida!

Quer dizer que liberdade de expressão é o que vocês esquerdidas falam, escrevem e publicam. O
que os outros fazem não é liberdade de expressão, pois não se coaduna com a política do partido.
Ridículo, seu porta-voz!

Ricardo: 1 outubro, 2011 as 15:27

Concordo com o jornalista. Uma coisa é divulgar coisas que agridam por exemplo a dignidade
humana de modo geral, outra coisa é o Estado se intrometer nas questões do mercado enquanto
propaganda de produtos. Ora, convenhamos, o fato de no anuncio Geselle aparecer como mulher
objeto, tem-se que levar na esportiva minha gente, é para vender e pronto.Isso não vai afetar em
nada a posição da mulher na sociedade.Esse governo é neurótico.Por exemplo, uma propaganda
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