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O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), mais uma vez, 
julgará propaganda da marca de cosméticos “O Boticário”. A pauta agora é a 
propaganda sobre três casais em processo de divórcio. 
No comercial, homens e mulheres expõe as razões pelas quais a comunhão de vida 
encerrou-se. Não por acaso foram as mulheres convidadas pela marca para se 
produzirem para o dia da assinatura do acordo de divórcio. O anúncio explora o 
visível impacto do make-over nos ex-maridos. O mote todo é a promoção da 
autoconfiança feminina.  
Por ter suscitado muitas críticas pelo machismo (nem tão subliminar assim) presente 
no anúncio, diversas foram as reclamações enviadas ao CONAR e estampadas em 
redes sociais. Diante disso, o Conselho volta a apreciar nova campanha da 
empresa. 
Convém recordar que a propaganda antecedente da marca denominada de “Casais” 
também foi objeto de análise. A campanha anterior que, nas proximidades do dia 
dos namorados de 2015, veiculou diversos casais gays com o mote de considerar 
justa toda forma de amor também foi objeto de críticas. Naquela ocasião o Conselho 
foi instado a atuar ante a miríade de reclamações que se insurgiram contra a peça 
publicitária como algo contrário os supostos valores tradicionais da família e da 
sociedade. O processo foi arquivado com a rejeição unânime de tirar do ar aquela 
propaganda. 
O que chama atenção agora é que a campanha publicitária atual faça referência 
justamente a uma visão ainda tradicional da visão feminina e das relações 
matrimoniais – valores que justamente levaram a marca a ser criticada na sua 
primeira campanha.  
A meu ver não foi feliz (vou usar este vocábulo na falta de outro) a escolha da 
campanha publicitária recentemente veiculada. De fato, restringir a escolha da 
propaganda apenas os casais heterossexuais, brancos e submeter apenas às 
mulheres a proposição (obviamente nem se ocorreu propor isso aos homens...) 
denotam posturas ainda comprometidas com uma visão excessivamente 
preconceituosa de nossa sociedade.  
O que corrobora com este argumento é o fato de muitos que estão a ler o presente 
artigo nem sequer conseguirem captar esse substrato calcado nos estereótipos de 
inferiorização do feminino. Estou certa que muitos veem exageros nesta análise. 
Reside aí justamente a face oculta do poder masculino, branco, heterossexual e 
hegemônico; já que onde o poder não é sentido, é onde atua em sua maior potência.  
O que se promoveu não foi apenas a autoconfiança daquelas três mulheres naquele 
momento delicado e sensível da vida delas (supondo a realidade da peça), 
promoveu-se, mais uma vez, o preconceito. Afinal, se a mulher é bonita e bem 
produzida, o homem pensa duas vezes antes de se separar?!  
A propaganda é mais perversa que aquelas inúmeras que estamos acostumadas a 
ver (de produtos de limpeza com donas de casa, de cerveja com mulheres 
sensualizadas, dentre tantas) porque sob o mote da emancipação, oprime. É um 
processo de inversão dos direitos que se opera, com o intento de promover direitos, 
os nega.   
Do mesmo modo a propaganda anterior, sobre os “Casais”, também poderia ser 
criticada, pois a concepção higienista do homossexual compatível com o pink money 
foi seguida à risca. 
Se, à luz dos direitos humanos das mulheres e de seu empoderamento, a escolha 
publicitária atual pode ter parecido infeliz, pior seria limitar a veiculação da 



propaganda. Nada mais descabido que isto figurar na pauta do CONAR como 
possibilidade. 
Dentro do espaço do Estado Democrático de Direito, as opiniões contrárias e as 
manifestações que chegam ao CONAR são os efeitos colaterais do risco que a 
marca correu por enfrentar assuntos delicados. Todavia, nosso Estado de Direito 
tem de ser suficiente maduro para dar conta de lidar com tais circunstâncias sem 
descambar em censura!  
A liberdade de expressão por certo não é absoluta e encontra seus limites, 
sobretudo no chamado discurso do ódio. Liberdade de expressão e democracia são 
conceitos essencialmente imbricados, não há democracia possível sem que haja 
plena possibilidade de exercício de expressão. Justamente por isso a limitação da 
liberdade de expressão justificada pelo discurso de ódio é tema de contornos 
sensíveis e delicados. 
Configurar o que seja o discurso do ódio, não é tarefa fácil. Há, todavia, de haver o 
elemento – trazido na redação do Pacto Internacional De Direitos Civis e Políticos – 
incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência. É certo que, na prática, a 
definição não se concretiza de maneira tão clara quando vai de encontro com o 
direito à liberdade de expressão. 
Assim a questão que resta é saber se o conteúdo da propaganda é disseminador do 
ódio em relação ao gênero a fim de que justifique sua censura. Minha resposta 
categórica é que NÃO, ainda que desgoste de sua mensagem.  
Vale sempre reviver a frase equivocadamente atribuída à Voltaire – que na verdade 
é de sua biografa Evelyn B. Hall – “Posso não concordar com o que você diz, mas 
defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”.  
Proibir propagandas como essas de serem veiculadas é incompatível com o 
desenho constitucional de nossa sociedade, com a democracia, com a alteridade e 
com a diversidade. Significa não conseguir lidar com o outro, o diferente em 
exercício fascista de intolerância negador do diálogo.  
Se há um mérito nisto tudo, é o de justamente trazer para a arena pública o debate – 
que deve ser pautado no exercício sadio do diálogo na área política – de questões 
que estão na pauta do dia e precisam ser colocadas na luz, em especial em relação 
aos direitos de grupos vulneráveis e os muitos preconceitos que ainda refletimos.  
	


