
Liberdade de expressão corporativismo e independência

44 R E V I S T A  D A  E S P M – S E T E M B R O / O U T U B R O  D E  2 0 0 5

 “Nada existe, a não ser átomos e
espaço vazio; todo o resto é

opinião.” (Demócrito)
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Q
uando Caetano Veloso, ao dedilhar
no violão os primeiros acordes e
cantar os primeiros versos de
“Alegria, alegria”, foi interrompido
por uma vaia ensurdecedora,
durante um festival de música nos
anos 60, estava sofrendo, ao mesmo
tempo, uma censura cruel de gente
que, em tese, estaria alinhada com
ele na oposição à ditadura militar
instalada no Brasil, desde março de
1964. Não é de duvidar que muitos
jovens de hoje confundam aquele
momento com o motivo do exílio
do compositor baiano, imaginando
que sua poesia houvesse irritado os
militares e sido censurada, e ele,
mandado embora do País.

Por paradoxal que pareça, uma
coisa não tem nada a ver com a
outra. Apenas para ajudar na
compreensão, podemos dizer,
mesmo beirando a simploriedade,
que a censura através das vaias foi
obra da esquerda e o exílio, da
direita. A moçada que assoviando
e urrando fez calar o poeta é quem
estava irritada com a suavidade da
melodia e a sutileza da letra,
julgadas inadequadas para um
momento extremo de repressão às
liberdades. Preferiam as canções
vigorosas de Geraldo Vandré, por
exemplo, verdadeiros chamados à
luta contra a ditadura.

Na ocasião, Caetano fez um dis-
curso, indignado, que culminou
com o conceito “é proibido proibir”.
Sérgio Ricardo, outro compositor e
intérprete, também vaiado inapela-
velmente, quebrou o violão no
joelho e o atirou no público. Calca-
dos em suas convicções, ambos
reagiram àquilo que compreendiam

apenas como censura, nunca como
opinião. Era censura? Claro, uma
vez que foram impedidos de se
manifestar. Mas era opinião?
Também, levando-se em conta que
a vaia foi uma resposta às propostas

intelectuais manifestas nas obras.
Pode-se dizer que Caetano Veloso
sempre foi um artista não-alinhado.
Enquanto Vandré, por exemplo,
nutria o ódio da ditadura com seus
hinos convocatórios ao enfren-

Quando Caetano Veloso, ao dedilhar no violão os primeiros acordes e
cantar os primeiros versos de “Alegria, alegria”, foi interrompido por
uma vaia ensurdecedora.
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tamento com a repressão, por um
lado, Roberto Carlos, por outro,
angariava a simpatia dos militares
pelo potencial “alienante” do seu
trabalho. Caetano mantinha-se in-
dependente, fazendo o que queria
do jeito que queria, sem estar nem
aí para seus principais críticos, a
chamada “patrulha ideológica”.
Patrulha, diga-se de passagem,
poderosíssima, a ponto de trans-
formar qualquer suspeita em
verdade absoluta: o “tolerância

zero” de Rudolph Giuliani, prefeito
de Nova York, é fichinha perto da
intolerância que orientava as ações
da “patrulha”. Uma de suas vítimas
emblemáticas foi o cantor e
compositor Wilson Simonal, que
pagou com a execração pública  e
o ostracismo precoce a “falta de
conteúdo e compromisso ideoló-
gicos” de seu trabalho. Bastou a
divulgação precipitada de uma
suspeita de delação política para
que Simonal virasse um monstro,

jamais perdoado. É verdade que
Simonal estava longe de ter o
talento, a capacidade verborrágica
e a cultura de Caetano Veloso,
qualidades que faziam do compo-
sitor baiano um verdadeiro filósofo,
ainda que excessivamente egocên-
trico para a febre coletivista que
acalentava as jovens e inquietas
multidões, gente que ditava o
politicamente correto da época.

Mas seu talento foi suficiente para
impor-se e sobreviver a seus críticos
de esquerda e de direita, estes
últimos avessos aos trejeitos pouco
masculinos do artista e sua indu-
mentária psicodélica, que remetia
ao consumo de drogas. Simonal,
como que confirmando as “sus-
peitas” da esquerda, cometeria um
erro gravíssimo: faria merchan-
dising para a multinacional petro-
lífera Shell, pecado mortal, sob
qualquer ângulo que a moçada
radical observasse. Curiosamente,
alguns anos mais tarde, um
conjunto de jovens “rebeldes” – “Os
mutantes” – faria também mer-
chandising para a Shell, numa boa,
sem sofrer críticas. É interessante:

“OS MUTANTES” NÃO CARREGAVAM BANDEIRAS POLÍTICAS EMOCIONANTES,
COMO FAZIA VANDRÉ, MAS ATENDIAM A UMA OUTRA EXPECTATIVA DESSE
PÚBLICO, AO DEBOCHAR DAS TRADIÇÕES E DAS CARETICES DO SISTEMA.

✲

“Os mutantes” – faria
também merchandising
para a Shell, numa boa,
sem sofrer críticas.
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“Os mutantes” não carregavam
bandeiras políticas emocionantes,
como fazia Vandré, mas atendiam
a uma outra expectativa desse
público, ao debochar das tradições
e das caretices do sistema, com-
portamento aceito como “normal”
pelo próprio sistema numa fase da
vida dos jovens: a intolerância da
ditadura era, basicamente, político-
ideológica, contra manifestações
reais de opinião ou imaginadas pela
paranóia dos ditadores. Mal sabíamos
todos, na época, que “Os mutantes”
já eram uma resposta “de mercado”
para o potencial de consumo repre-
sentado pelos jovens contestadores,
“conscientes” ou “alienados”. “Os
mutantes” foram perfeitamente
assimilados pelos democratas e pela
ditadura; pela esquerda e pela direita,
enfim, foi um extraordinário case de
marketing.

Toda essa evocação do passado busca
compreender o complexo convívio
das contradições, mesmo em épocas
que guardam a aparência de o País
ter estado sob uma única imposição
de influência político-cultural
implacável. A bem da verdade, há
que se reconhecer que no Brasil dos
anos 70 era tão complicado ser “de
esquerda” quanto não ser “de
esquerda”. E que a “esquerda”
aceitava melhor a “direita” do que a
“independência” e o não-
alinhamento. Do mesmo modo, a
“direita” olhava para a “esquerda”
como um adversário respeitável e
tinha um notável preconceito com a
“independência” e o não-
alinhamento. “Dom e Ravel” eram
dois caras que compunham músicas,
sob encomenda, para os militares da
ditadura; eram autênticos free-
lancers da “direita”. Não há registro
de vaias num único show deles.

A “independência” incomoda por-
que pressupõe conforto, diante do
sacrifício exigido ao alinhamento.
Enquanto, à direita, impõe-se uma
sujeição vergonhosa, à esquerda,
obriga-se uma renúncia desumana.
O imperdoável em Caetano Veloso
esteve em não respeitar o conceito
de que a liberdade de expressão não
passa de uma questão de conve-
niência para um lado ou para outro;
daí, a perseguição simultânea à sua
independência. Os sistemas exi-
gem adesão. Lembro de algumas
reuniões do CONAR de que par-
ticipei como membro de seu
Conselho de Ética. A leitura do
Código sempre me permitiu uma
interpretação burocrática ou uma
interpretação ideológica das
questões apresentadas. Na buro-
cracia, sempre refugiaram-se os
engajados; a interpretação ideo-

lógica cabe aos independentes.
Minhas posições obedeciam à
convergência das convicções
pessoais com o potencial filosófico
enunciado pelos artigos do Código;
eu não sei pensar de outro jeito em
nenhuma circunstância. É claro
que isso me trouxe problemas com
meus pares do Conselho de Ética e
eu não tiro a razão do CONAR em
questionar minhas posições. Não é
fácil, é um desafio extraordinário
tentar estabelecer critérios para a
liberdade de expressão. É um
momento em que nos sentimos
pequenos diante da História, se
tivermos a necessária humildade
para compreendermos o significado
do que fazemos. Será sempre mais
fácil – e por que não dizer ade-
quado (mesmo renunciando às
convicções pessoais) – fazer uma
interpretação pragmática dos fatos.

Preferiam as canções vigorosas de Geraldo Vandré, por exemplo
verdadeiros chamados à luta contra a ditadura.✲
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Samuel Weiner, em “Minha razão
de viver”, narra episódio em que
certo jornalista questiona sua
liberdade de expressão, ao ter o
texto censurado pelo dono do
jornal. O dono do jornal contesta
com absoluta razão: “liberdade
você terá sempre; independência
não”. Nada mais cristalino. A lei
que rege o mercado são as razões
de mercado. Não existe lugar a que
estejamos incorporados profis-
sionalmente – governo ou iniciativa
privada – que não dependa de um
propósito político-ideológico, polí-
tico-partidário, político-religioso ou

político-comercial. Portanto, há um
interesse a ser atendido e será
sempre dentro deste espaço que
exerceremos nossa liberdade, nun-
ca nossa independência. Diante
disso, toda a atitude independente
terá um percalço e um papel. O
percalço, provavelmente, será seu
alijamento do sistema formal; o
papel, a indução a reflexões funda-
mentais ao aperfeiçoamento das
capacidades de avaliação das
circunstâncias pelo próprio sistema.
A independência será sempre o
melhor contraste para compre-
endermos o grau de verdade

presente nos conceitos de liberda-
de. Tomo três exemplos como
ilustração. Certa vez, como relator
de um caso que envolvia duas
gigantes multinacionais fabricantes
de sabão em pó, que se acusavam
de fazer comparativos mentirosos
nos comerciais de televisão, me
posicionei pela absolvição das
acusadas, ponderando que o
conflito era saudável para o consu-
midor. Ou seja, o palco (ou o
ringue) da publicidade represen-
tava a oportunidade de o consu-
midor ver e ouvir argumentos de
que jamais tomaria conhecimento

Numa outra circunstância, baseado num artigo do Código que estabelecia a
inconveniência dos meios de comunicação que tivessem menores de idade como
maioria de sua audiência de veicularem anúncios de bebidas alcoólicas, levantei a
questão de a MTV estar veiculando anúncios de bebidas alcoólicas.
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em “condições normais” de
publicidade. Naturalmente, a tese
não vingou: a “forma” do Código
foi mais importante do que o
“conteúdo” do relatório. Isto é, o
ambiente não é propício à elucu-
bração. Fui voto vencido, natural-
mente. Mas o interessante, para
registro, é que a minha opinião, dis-
sidente, era liberalizante, enquanto o
Código, tido e havido como a mais
moderna ferramenta de auto-
regulamentação de uma atividade
econômica, foi interpretado e aplicado
com rigorismo conservador e a “guerra
das marcas” foi condenada como
prática inconveniente.

Numa outra circunstância, baseado
num artigo do Código que estabelecia
a inconveniência dos meios de
comunicação que tivessem menores
de idade como maioria de sua
audiência de veicularem anúncios de
bebidas alcoólicas, levantei a questão
de a MTV estar veiculando anúncios
de bebidas alcoólicas. Desta vez, eu
estava baseado na letra do Código: ali
está escrito, com todas as letras, que
nenhum veículo de comunicação,
cuja audiência, em sua maioria, seja
formada por menores de idade, poderá
exibir comerciais de bebidas
alcoólicas. Embora não tivesse certeza
de que “a maioria” da audiência da
MTV fosse composta de menores de
idade, eu suspeitava da hipótese e
levantava a questão. Certamente o
canal de televisão dispunha de
pesquisas que poderiam confirmar ou
desmentir o questionamento. Mas um
silêncio formidável seguiu-se ao meu
artigo publicado no semanário “Propa-
ganda & Marketing”: nem a MTV nem
o CONAR manifestaram-se. Ou seja,
uma questão de fundo foi tratada como

opinião irrelevante ou inconveniente.

Enquanto os códigos forem tratados,
essencialmente, como causas que
justifiquem decisões, em vez de
conseqüências de reflexões diante de
fatos contemporâneos, seus regedores
farão ouvidos moucos ao produto da
análise independente. A indiferença
oficial à análise independente não
deixa de ser uma censura velada, uma
vez que a aplicabilidade das
constatações depende de sua
incorporação formal aos códigos
regulamentares. No caso citado, minha
suspeita talvez tenha sido considerada
um mero “choque de opinião” com a
política do órgão, embora eu me
baseasse, exatamente, no Código. Mas
não importa: o fato é que a aplicação
do Código, e não o Código em si, é
conduzida, como no exemplo narrado
do jornalismo, dentro de parâmetros de
liberdade e não de independência. A
auto-regulamentação é, genetica-
mente, corporativista. Para evitar
qualquer mal-entendido, esclareço que
não vejo nisso, necessariamente, defei-
to de origem, mas uma armadilha
natural e sutil a exigir dos conselheiros,
grandeza e sabedoria, qualidades que
têm demonstrado na maior parte das
vezes.

Em 2002, me antecedi em alguns anos
à atitude do CONAR de estabelecer
critérios implacáveis para a
propaganda de cigarros, e escrevi o
artigo “Só a vida merece defesa
incondicional”, na newsletter “About”.
Faço questão de reproduzir aqui o texto
publicado em 11 de agosto de 2002:

“É impressionante como os pu-
blicitários, tão brilhantes na construção
e defesa das marcas de seus clientes,

conseguem ser tão incompetentes
quando se trata de defender a
imagem de sua atividade. As
reações que tenho lido às restrições
que o legislativo sugere a anúncios
de cigarros e bebidas alcoólicas
revelam um tropel corporativista só
comparável aos piores momentos da
História recente, envolvendo políticos
de má fama e seus colegas de rabo
preso. Não há um pingo de bom-senso

As reações que tenho lido às
restrições que o legislativo sugere
a anúncios de cigarros e bebidas
alcoólicas revelam um tropel
corporativista só comparável aos
piores momentos da História
recente, envolvendo políticos de
má fama e seus colegas de rabo
preso.

✲
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ou de serenidade para avaliações e
atitudes que reflitam algum sintoma
de espírito público ou, pelo menos,
certa manifestação de humanidade.
Expressam apenas, num primarismo
mais idiota do que cínico, o medo da
perda de faturamento, da queda no
ranking e do sacrifício de poder. Será
que ninguém percebe que, quanto
mais a alegação para posturas tão
desastradas se utilize da defesa da
democracia e da liberdade de ex-
pressão, mais perdemos em credi-
bilidade e mais enfiamos pelo ralo
nossa reputação profissional?

É inacreditável que as mesmas pes-
soas que fazem discursos de
modernização, progresso, ingresso no
primeiro mundo, estejam, ao mesmo
tempo, tão dissintonizadas com
regulamentações que são,
exatamente, sintomas do amadu-
recimento e da evolução de civili-
zações que já chegaram onde nós
estamos, desesperadamente, tentando
chegar há muito tempo. E que se não
chegamos ainda, isso se dá,
justamente, porque interesses
mesquinhos e egoístas insistem em
proteger seus currais, suas reservas de
mercado, seus negócios, imorais ou
não, num descompromisso com os
demais e com o futuro só comparável
com as referências mais repulsivas
que, volta e meia, o Cáucaso ou a
África do Norte nos fazem conhecer.
É profundamente lamentável tanta
demonstração de atraso, fantasiada de
modernidade. É de morrer de
vergonha testemunhar cidadãos que
têm filhos, sobrinhos, alguns até netos,
firmarem com tamanho fervor
posições tão irracionais, como se delas
dependesse a sua vida e a dos seus,
sem se dar conta de que estão

defendendo uma condescendência
irresponsável.

Afinal, com relação à difusão de
mensagens que enalteçam e induzam
ao fumo e ao álcool, ter uma posição
minimamente comprometida com a
saúde e a segurança públicas já não
é uma questão passível de discussão:
trata-se do engajamento com uma
atitude mundial de auto-preservação.
Provavelmente, algumas tribos ainda
não alcancem o nível de sabedoria
necessário para compreender essa
necessidade. Será com essas que nos
vamos alinhar? Queremos ser o último
reduto de uma resistência esdrúxula
e suicida?

É interessantíssimo observar que a
própria mídia, teoricamente, a gran-
de favorecida com os investimentos
em propaganda, denuncia todos os
dias os malefícios que o cigarro faz à
saúde, deixando os publicitários,
praticamente, falando sozinhos.
Quem sabe, na melhor das hipóteses,
na companhia de duas ou três
tabageiras que controlam o mercado,
com produtos distribuídos em três ou
quatro agências. Ou seja: já não se
trata mais nem de uma atitude em
defesa do negócio mas de uma
teimosia típica de reacionários de
mentalidade medieval. Acho que a
publicidade brasileira não merece isso
(...) não merece ser retaguarda de um
país que ainda sustente
argumentações tão rudimentares
como ‘se pode fabricar, pode anunciar’,
sugerindo uma lógica só comparável
com a do ladrão que acha que pode
levar o carro só porque o dono
esqueceu de trancar (...).”

Somente em 2004 o CONAR tomaria

a iniciativa de estabelecer normas
rígidas que baniriam o fumo da mídia.
O que demonstra que a “opinião” da
comunidade publicitária esteve,
durante pelo menos dois anos,
covardemente desalinhada da
avassaladora onda de bom-senso que
emergia de todos os cantos do mundo
civilizado. E a tendência internacional
fosse avaliada apenas como “outra
opinião”, delicada, por envolver o cer-
ceamento da liberdade de expressão.
Aferrado a princípios regulamentares,
o CONAR foi simplório e agiu com
imperdoável atraso, isentando-se, em
boa ocasião, de assumir uma opinião
independente das conveniências de
mercado. Os anos futuros vão dizer
se a experiência vivida fez ama-
durecer novos conceitos que ajudarão
a cumprir um processo evolutivo nas
avaliações, que contemple, inclusive,
a necessária urgência em decisões
fundamentais.

O valor crescente da auto-regu-
lamentação se dá na proporção em
que ela se afasta do corporativismo e
aproxima-se de uma impossível
independência e assume seu des-
compromisso com a liberdade de
expressão, como princípio.


