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O mundo da propaganda sempre fez uso da imagem femini-
na e do apelo erótico para promover produtos de consumo.,
Acostumamo-nos desde a infância a associar as propagan-
das (e não os produtos) à figura feminina. O erotismo (que
não se confunde com a pornografia) também passou a ser
o pano de fundo dos anúncios publicitários.

A cerveja clara, por definição, passou a ser chamada
carinhosamente de "a loira". Isso porque, quase que au-
tomaticamente, associamos a imagem da cerveja à das
loiras bonitas. E isto não é machismo, é um simples fato. A
associação, longe de ser ofensiva à mulher loira, é apenas
uma evidência visual inegável. O erotismo que eclode dos
anúncios de cerveja não é outro que não o mero reflexo do
que repousa em nossas mentes desde crianças. Até chega-
mos a esquecer que a cerveja é amarga...

Mas por que tanta gente se vê ofendida com esse erotis-
mo "explícito"? Seria um pecado o qual precisamos expiar?
Seria um atentado à dignidade da mulher, como ser huma-
no? Seria uma ofensa aos nossos padrões morais? A dificul-
dade em aceitar esse tipo de anúncio é a mesma que muitas
pessoas têm em aceitar a existência de alguns grupos cujo
comportamento não é igual ao nosso. O que não nos damos
conta, entretanto, é que tais anúncios publicitários são
apenas pequenas obras de ficção, como qualquer película
cinematográfica e o erotismo não é dito ou mostrado, mas
sim evocado. É a leitura (absolutamente pessoal) que cada
um de nós faz dessas imagens e frases que nos agridem ou
nos agradam e não o filme publicitário em si.

O escritor e psiquiatra Contardo Galligaris teve a oportu-
nidade de tratar em um de seus artigos o importante papel
que os devaneios e sonhos desempenham em nossa vida. O
mesmo vale para o erotismo. Infelizmente, a doutrina cató-
lica infestou de pecado o erotismo e a militância socialista
de plantão viu no apelo erótico uma forma do indivíduo se
"alienar" (o que seria extremamente perigoso...) e na figu-
ra sensual feminina, um atentado à dignidade da mulher.
Nada disso é verdadeiro. Porém, a conjugação de um pro-
duto comercial, de consumo de massa, cora o imaginário
erótico da sensualidade feminina não torna nada imoral ou
censurável. Podemos, ao certo, gostar ou não, mas jamais
censurar.

Logo adiantaram-se as feministas e os sociólogos (ou o
cúmulo de ambos, as sociólogas feministas), a defender
a tese, pouco crível, de que os anúncios publicitários de
cerveja, em verdade, transmitiam uma mensagem de que
a mulher, assim como a cerveja, seria um "produto de
consumo", ambos para dar prazer ao homem. Porém, es-
se argumento não passa de um sofisma, senão, vejamos.
O filme publicitário só induz essa interpretação a quem
queira vê-la'. O erotismo não torna nem a mulher nem o
homem um "produto de consumo". Um preconceito deve ser
desfeito: ser "produto de consumo" não é um mal em si, é
apenas uma constatação entre duas variáveis: oferta e de-
manda. E um fato estatístico relevante.- não é só o homem
o consumidor da cerveja, mas, em grande volume, a mulher
também o é. E, por fim, uma verdade: doa a quem doer,
tanto a mulher, quanto a cerveja, dão prazer ao homem; o
que não se conta, é que a cerveja e o homem também dão
prazer à mulher.

Não há violação à dignidade humana da mulher, até, por-
que dignidade, como garantia constitucional do cidadão, só
pode ser medida individualmente e não coletivamente. O
erotismo não atenta contra a moralidade pública.

Assim como o devaneio, o erotismo faz parte da vida e
desempenha um importante papel, excluí-lo ou censurá-lo,
inclusive dos filmes publicitários, é tornar nossa vida mais
pobre e menos livre.
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