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Resumo 

 

A partir da contextualização sobre as homossexualidades e de que forma a publicidade 

veiculada na TV aberta vem retratando esse público, o presente trabalho buscou analisar 

como um grupo de LGBs (lésbicas, gays e bissexuais) se percebe representado diante 

destes comerciais. Após a seleção e a exposição de três peças, veiculadas entre 2014 e 

2015, ao grupo de homossexuais foi possível evidenciar a dificuldade da publicidade em 

contemplar a pluralidade existente no meio LGBT em um veículo de massa, priorizando 

personagens que reforçam estereótipos e preconceitos. Apesar dos avanços na discussão 
sobre o tema, é preciso que a criação publicitária represente com maior realidade os 

personagens desviantes da norma heterossexual, a fim de contribuir de forma positiva 

com a causa LGBT e conquistar essa importante parcela de consumidores. 
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1 Introdução 

Este trabalho tem como finalidade analisar a percepção de um grupo de LGBs 

(Lésbicas, Gays e Bissexuais) a cerca dos comerciais veiculados na TV aberta brasileira 

que apresentam personagens homossexuais. O objetivo foi verificar se este público se 

sente representado ou não diante destas representações.  

Para contextualizar o tema o estudo traz primeiramente uma pesquisa exploratória e 

bibliográfica, onde é discutido o percurso dos LGBTs
4
, as relações de poder existentes 

na sociedade e os papeis atribuídos aos sujeitos utilizando as contribuições de Louro 

(1997 e 2010), Weeks (2010), Dias, 2001 e Figueirêdo (2001). No que diz respeito ao 

papel e a influência da publicidade na formação da sociedade, bem como a forma como 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professora do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Feevale, e-mail: mosantos@feevale.br 

 
3 Graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Feevale, e-mail: gustomarmitt@gmail.com 
 
4 Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e transexuais. Também são aceitas as variações GLBTT, 

LGBTTT, e LGBTQ, sendo a letra Q para designar o termo queer, incorporando todas as formas desviantes a norma. 

mailto:mosantos@feevale.br
mailto:gustomarmitt@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

a publicidade vem retratando as homossexualidades na televisão aberta brasileira são 

utilizados autores como Rodrigues (2008 e 2009), Klein (2002) e Hoff (2008).  

A partir da análise de três comercias veiculados na TV aberta brasileira entre 2014 e 

2015 por um grupo focal formado por LGBs foi possível identificar de que forma a 

publicidade vem retratando as diferenças de sexualidade em uma mídia de massa e 

como este público vem reagindo a essas representações. 

 

2 Homossexualidades 

É inegável o preconceito e a discriminação que os homossexuais ainda sofrem 

atualmente. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia
5
, no ano de 2015, 318 LGBTs 

foram assassinados vítimas de homofobia, representando uma média de uma morte a 

cada 27 horas. Destes 318, 52% eram gays, 37% travestis, 16% lésbicas e 10% 

bissexuais. O levantamento também inclui heterossexuais confundidos com gays (7%) e 

amantes de travestis (1%).  

A dificuldade da sociedade em aceitar identidades de gênero e sexuais que não 

correspondem a norma heterossexual pode ser justificada, em parte, pela repulsa 

instalada há séculos na sociedade pelas mais diversas instituições, que contribuíram para 

a criação e a manutenção de estereótipos e pensamentos negativos a cerca deste tema 

(FOUCAULT, 2010). 

Na visão de Dias (2001) o maior preconceito contra as homossexualidades provém das 

religiões. A Igreja Católica considerava a homossexualidade uma aberração para a 

natureza e mantém até hoje como antinaturais quaisquer tipos de relações prazerosas 

sem fins procriativos, como a masturbação e o sexo infértil. Até mesmo a medicina era 

influenciada na Idade Média pelas religiões ao diagnosticar a homossexualidade como 

doença e “enfermidade que acarretava a diminuição das faculdades mentais, mal 

contagioso decorrente de defeito genético” (DIAS, 2001, p. 42).  

De acordo com Louro (1997), a dificuldade social de compreender e aceitar as 

diferentes identidades sexuais e de gênero é que geram atitudes de intolerância.  Há um 

padrão construído que envolve determinados tipos de comportamentos, sentimentos e 

interesses fundamentados em uma identidade deduzida por marcas biológicas. E quando 

                                                 
5 Organização não governamental fundada em 1980 voltada para a defesa dos direitos humanos dos homossexuais no 

Brasil. Disponível em: http://www.ggb.org.br/ggb.html, acesso em: 28 de fevereiro de 2016.  
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os indivíduos não corresponderem a forma considerada hegemônica são discriminados 

como diferentes e vítimas de homofobia. 

Para Figueiredo (2001), de todas as minorias existentes no Brasil, a que sofre maior 

discriminação, sem dúvidas, é a dos homossexuais, que são mortos única e 

exclusivamente por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero: “[...] basta 

se ver que, não obstante mulheres, negros, índios sejam assassinados, tal não ocorre 

exclusivamente em razão de tal circunstância. Já os homossexuais são mortos apenas 

por serem homossexuais” (FIGUEIRÊDO, 2001, p. 22). É como se o homossexual, por 

estar fora dos padrões heteronormativos, representasse uma ameaça à sociedade, em 

geral à família, motivando a prática do extermínio e da violência, o que não ocorre com 

as outras minorias.  

Outro dilema enfrentado pelos homossexuais é a forte associação que esse grupo sofreu 

em relação à AIDS
6
, que na década de 1980 teria sido apresentada como a doença gay. 

Muitos grupos homossexuais foram extintos com a estigmatização que a AIDS trouxe 

principalmente aos homossexuais masculinos. Só posteriormente que o termo grupo de 

risco foi substituído pelo termo comportamento de risco, com o avanço de descobertas 

sobre as formas de contágio e prevenção (RODRIGUES, 2008).  

Outro dilema vivido pelos homossexuais é o forte estigma sobre a sua personalidade. 

Espera-se que todos tenham trejeitos, fala, postura, roupas, gostos semelhantes: “como 

se os homossexuais fossem todos iguais, tivessem as mesmas profissões, interesses, 

educação, estilo de vida, personalidade e aparência física”. (SUPLICY, 1983, p. 266). 

Há, inclusive, profissões e cenários em que os homossexuais são mais aceitos e 

naturalizados justamente por serem ambientes femininos, como os salões de beleza, por 

exemplo.  

O homossexual melhor aceito pela sociedade é aquele discreto que disfarça a sua 

condição a partir de uma percepção mais liberal e que considera a sexualidade no 

âmbito da privacidade. Ou seja, suas práticas ou identidades permaneçam no segredo, o 

que evidencia o incômodo de sujeitos heterossexuais em demonstrações públicas de 

afeto entre indivíduos do mesmo sexo (WEEKS, 2010). 

Apesar de a homossexualidade ser muito antiga e existir desde os primórdios, foi 

somente a partir do século XIX e nas sociedades industrializadas ocidentais que se 

                                                 
6 Também chamada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a doença era considerada uma sentença de morte há 

alguns anos. Hoje em dia, é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/pagina/aids, acesso em: 25 de março de 2016. 

http://www.aids.gov.br/pagina/aids
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desenvolveu uma categoria distintiva e uma identidade associada ao homossexual.  O 

distanciamento da Igreja e do Estado tornou possível um menor controle social e com 

isso, surgiram novas formas de vida social, valorizando a liberdade de escolha e relação 

entre as pessoas, onde “[...] a orientação sexual passou a ser vista como uma opção e 

não como um elemento ilícito passível de culpa.” (FARIAS; MAIA, 2009, p. 50).  

Assim como as mudanças do século XIX, outro movimento que contribuiu para colocar 

a homossexualidade em um novo patamar foi o explosivo surgimento da liberação gay 

em 1969 nos Estados Unidos. A criação de espaços urbanos tornou possível a interação 

social dessa minoria, criando uma subcultura homossexual que contribuiu para o 

desenvolvimento de comunidades gays em cidades como São Francisco, Nova York e 

Sidney (WEEKS, 2010). Com isso, houve um aumento da visibilidade das diversas 

representações da sexualidade e a busca por mudanças de conceitos sociais e individuais 

nas relações homoafetivas (DIAS, 2001).  

Ao longo das últimas décadas, os homossexuais conquistaram direitos importantes em 

âmbito social, garantindo direitos fundamentais, como a punição severa para o agressor 

em casos de discriminação decorrente da opção sexual, garantida pela Constituição 

Federal. Há bastante tempo a homossexualidade foi retirada da lista de “doenças” do 

Classificador Internacional de Doenças e pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 

(FIGUEIRÊDO, 2001).  

A união cível estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida em 2011 pelo 

Supremo Tribunal Federal e influenciou a resolução 175/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça que determina que nenhum Cartório do Brasil possa recusar a celebração de 

casamentos civis ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva 

(RODRIGUES e CARVALHO, 2015).  

A adoção por casais homossexuais também vem se intensificando, e a viabilidade de 

deferirem o pedido de adoção tem sido facilitada desde que os casais atendam aos 

requisitos e exigências legais para o processamento do feito. O Judiciário tem se 

mostrado favorável à consideração nos relacionamentos homoafetivos sólidos, 

ostensivos e com perspectiva de durabilidade, como uniões estáveis, para pedidos de 

adoção (SILVA JÚNIOR, 2008).  

Um grande símbolo da luta pelos diretos dos homossexuais é a Parada do Orgulho 

LGBT de São Paulo que reúne todos os anos milhares de pessoas na Avenida Paulista.  
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Cada vez mais a homossexualidade passa a ser uma escolha possível, onde os 

indivíduos podem seguir um modo de vida que até pouco tempo era impensável, 

explorando suas necessidades e desejos. O que tem significado a pluralização de modos 

de vida e a expansão de escolhas individuais (WEEKS, 2010). 

 

3 Publicidade 

O papel da publicidade é transmitir mensagens cuja intenção maior é chamar a atenção e 

persuadir os consumidores a comprarem determinados produtos ou serviços. Para Nery 

(2005), a todo o instante o consumidor é chamado para pensar, avaliar e comparar 

produtos que melhor se adaptam às suas necessidades. Na medida em que as opções 

surgem, se transcendem as barreiras das necessidades para escolhas subjetivas, onde o 

produto não é consumido pela sua materialidade, mas pela sua diferença.  

Hoff (2008) sublinha que o aumento de representações de diversidades na criação 

publicitária, ocorrido na década de 1990, foi motivado por um conjunto de fatores como 

o “[...]acirramento da concorrência, o desenvolvimento da tecnologia e a necessidade de 

identificar novos nichos de mercado” (HOFF, 2008, p.178).  

Não se pode negar que dentro desta possibilidade de encontrar novos e potenciais 

consumidores, o público LGBT representa uma ótima oportunidade de mercado. 

Segundo pesquisa da InSearch Tendências e Estudos de Mercado
7
, o potencial 

financeiro deste segmento no Brasil é estimado em 10% do PIB nacional. Ainda 

segundo a pesquisa, 78% dos homossexuais no Brasil tem cartão de crédito e gastam até 

30% mais em bens de consumo do que os heterossexuais.  

Na visão de Hoff (2008), os homossexuais são um grupo com grande potencial de 

compra e que deve ser tratado em suas especificidades. Com isso, há um deslocamento 

do foco na produção de um público de massa para um consumidor que deseja ser tratado 

como único. Esta segmentação permite conhecer as peculiaridades do mercado com 

maior profundidade, o que influencia o planejamento do produto até seu 

desenvolvimento e divulgação. Permite também descobrir forças de consumo de 

segmentos até então adormecidos, além de trazer resultados mais acertivos.  

Segundo Klein (2002), a publicidade tem se aproveitado desse segmento não só em 

virtude do tamanho do mercado, mas pela possibilidade de associar suas marcas à 

                                                 
7 Potencial de compras LGBT é estimado em R$ 419 bilhões no Brasil. Disponível em:  
http://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-estimado-em-419-bilhoes-no-brasil-15785227, acesso 

em 20/11/2015 http://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-estimado-em-419-bilhoes-no-brasil-

15785227, acesso em 20 de novembro de 2015. 
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liberdade e à diversidade. Ao levantarem a bandeira contra a homofobia, passam a 

conquistar uma ampla gama de consumidores, não somente os homossexuais, mas todos 

aqueles que simpatizam com a diversidade, fortalecendo seu posicionamento. 

Representando as homossexualidades sob uma perspectiva de inclusão, as marcas 

conseguem conquistar a atenção dos consumidores e tendem a se diferenciar diante de 

tantas mensagens. 

Para Hoff (2008), a inclusão social dos LGBTs por meio de anúncios publicitários tem 

se mostrado, de fato, uma estratégia favorável para moldar a percepção da imagem 

atribuída a uma marca, principal objetivo da publicidade. Essa passa a deixar de vender 

coisas para vender imagens e modos de ser.  

No Brasil, a marca O Boticário se mostrou pioneira ao manter uma postura consistente 

de apoio aos LGBTs. Na Campanha de Dia dos Namorados da marca, veiculada em 

2015 na televisão aberta, casais homo e heterossexuais presenteavam seus amados ao 

som da música Toda a forma de amor de Lulu Santos. Neste comercial, fica clara a 

postura conciliadora da empresa ao tratar com igualdade todos os casais. Apesar do 

descontentamento de conservadores, reclamações no CONAR (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária) e ameaça de boicote pelo pastor Silas Malafaia, a 

postura da marca continuou intacta: não retirou seu comercial do ar e o mantém até hoje 

em seu canal do Youtube, ultrapassando três milhões de visualizações. 

Para Fischer (2001), a televisão, com todos os seus aparatos como a produção e 

veiculação de imagens, sons, informação, divertimento e publicidade, tem uma 

participação decisiva na formação das pessoas, pois é responsável por criar e manter 

sentidos e significados que estão ligados a identidade de cada indivíduo. A TV ensina e 

influencia o cotidiano de milhões de brasileiros, que aprendem com ela “desde formas 

de olhar e tratar o nosso próprio corpo até modos de estabelecer e de compreender 

diferenças de gênero (isto é, de como ‘são’ ou ‘devem ser’ homens e mulheres)” 

(FISCHER, 2001, p. 16).  

Por esta razão é necessário estar atento para a responsabilidade desse meio de 

comunicação em nomear os diferentes, uma vez que a televisão tende a fixar 

determinadas verdades, exercendo uma pedagogia normatizadora que limita o modo de 

ser dos indivíduos, seus corpos, e suas sexualidades. Os estereótipos perpetuados pela 

mídia servem “não tão sutilmente para reforçar a supremacia dos homens brancos” 

(KLEIN, 2002, p. 132), colocando as margens todas as outras minorias. 
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Tradicionalmente, a representação das homossexualidades segue a construção histórica 

de estigmatizar os homossexuais. Sua visibilidade é submetida a regulação nas relações 

de poder e os estereótipos são utilizados para desqualificar os que estão aquém dessas 

relações. A maioria das mensagens publicitárias prioriza o binarismo de gênero e as 

relações entre masculino e feminino, evidenciando um modelo hegemônico de vivência 

da sexualidade (RODRIGUES e CARVALHO, 2015). 

Rodrigues (2008), em sua tese de doutorado intitulada As representações das 

homossexualidades na publicidade e propaganda veiculadas na televisão brasileira: um 

olhar contemporâneo das ultimas três décadas, divide as representações das 

homossexualidades na televisão aberta brasileira em duas categorias: estereotipadas e 

desconstrucionistas. Nas estereotipadas segue a construção histórica de estigmatizar 

essa minoria sexual, contribuindo para reforçar a norma heterossexual. A desvalorização 

e a inferiorização das personagens se dá por meio do acréscimo de esteriótipos como 

trejeitos, modos de vestir, falar e pensar, além de cenários e edição, que impedem que a 

representação entre em confronto com as fronteiras da normalidade. Por outro lado, a 

categoria desconstrucionista propõe uma reflexão que provoca rupturas no sistema 

vigente, apresentando um mapa de possibilidades de visualização e expectativas 

alinhadas às formas alternativas de vivência da sexualidade, sem privilegiar 

necessariamente o modelo heterossexual. 

Ainda segundo Rodrigues (2009), a visibilidade das homossexualidades na publicidade 

da televisão brasileira vem se alterando em categorias de representação e apresentando 

evoluções tímidas, mas importantes já que “Elas trazem esse ‘ator social’ que vai saindo da 

marginalidade. Sua voz ainda está embaralhada entre enquadramentos diferenciados, duplos 

sentidos, disfarçada no humor, regulada nos estereótipos (RODRIGUES, 2009, p. 342, grifo do 

autor). 

De acordo com Hoff (2008), atualmente a criação publicitária brasileira tem se 

mostrado mais em sintonia com as transformações ocorridas na sociedade, mas ainda 

precisa de avanços. As representações de corpos diferentes podem ser consideradas algo 

positivo por trazer visibilidade e pluralidade, representando alterações na realidade. 

Porém, não pode ser encarada como sinônimo de transformação social uma vez que tais 

corpos muitas vezes são representados com percepções deturpadas de identidade. Trata-

se, segundo a autora, de uma representação idealizada, distante da realidade, “[...] o que 

nos leva a afirmar que o ‘diferente’ permanece sem voz” (HOFF, 2008, p. 182, grifo da 

autora).  
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Da mesma forma, Rodrigues (2009) afirma que nas representações que rompem com o 

estereótipo tradicional heteronormativo, torna-se visível a atenção de personagens que 

tentam negociar com os tradicionais papéis delimitados para a homossexualidade.  

Tudo isso indica o começo de mudanças significativas que visam corresponder com as 

exigências do mercado e dos movimentos LGBT. E foi com o intuito de verificar se as 

campanhas publicitárias veiculadas na televisão aberta brasileira estão realmente 

agradando este público que surgiu essa pesquisa. 

 

4 Metodologia 

O presente trabalho fundamenta-se em uma pesquisa exploratória, objetivando 

proporcionar maior familiaridade do pesquisador com o tema estudado, uma vez que a 

pesquisa exploratória busca “[...] facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a 

fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de 

enfoque para o assunto” (PRODANOV e FREITAS, 2009, p. 52). 

Como esse artigo objetiva investigar como o público LGB (Lésbicas, Gays e 

Bissexuais) se percebe diante das representações das homossexualidades nos comerciais 

veiculados na televisão aberta brasileira, serão considerados valores e significados 

particulares e as múltiplas interpretações o que evidencia uma abordagem qualitativa. O 

corpus dessa pesquisa se baseia em comerciais exibidos na televisão aberta brasileira 

entre os anos 2014 e 2015, onde ocorre a representação de personagens homossexuais. 

Assim, delimitaram-se as peças: As sete tentações de Egeo, da marca O Boticário; 

Pense menos, ame mais, da marca Sonho de Valsa (Mondelez); e Nesfit barra de cereal, 

da marca Nesfit (Nestlé). 

Os comerciais escolhidos foram expostos a um grupo focal formado por 12 

homossexuais (sendo sete gays, duas lésbicas e dois bissexuais) entre 19 a 27 anos com 

nível de escolaridade superior incompleto e superior. Por esta razão, pode-se inferir que 

essa pesquisa contemplou apenas o público LGB sem o T (Transgêneros) devido à 

dificuldade em encontrar demais sujeitos e pelo fato de ser rara a existência desses 

personagens nos comerciais da televisão aberta brasileira.  A pesquisa foi realizada na 

em Novo Hamburgo – RS, no dia 12 de maio de 2016.  

A partir do debate e da análise do material coletado foi possível dividir os comerciais 

selecionados nas seguintes categorias: me representa e não me representa. 
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Quadro 1 - Descrição das categorias 

Categorias Descrição 

Me representa 

Comerciais em o que o grupo de homossexuais sentiu-

se mais representado. São apresentados personagens 

que fogem dos estereótipos e abarcam com maior 

naturalidade as diversas formas de ser homossexual.  

As marcas possuem menos receio para falar sobre o 

tema e causar uma ruptura na sociedade.  

Não me representa 

Comercial em que os homossexuais não se sentiram 

representados. É possível identificar o reforço de 

estereótipos e o distanciamento da realidade vivida 

pelos homossexuais na representação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5 Análise 

5. 1 Categoria Me Representa 

Nessa categoria apresentam-se os comerciais que integram a pesquisa nos quais os 

homossexuais são representados com poucos estereótipos, apresentando personagens 

diferentes dos gays, lésbicas e bissexuais representados tradicionalmente pela 

publicidade. É possível perceber uma ousadia maior dessas marcas, que não tem medo 

de incluir tal representação e permitir que homossexuais e heterossexuais recebam 

tratamento igualitário durante toda a peça. Nela o grupo de homossexuais conseguiu se 

identificar mais com os personagens apresentados.  

Apesar disso, ainda são apontadas algumas problematizações que evidenciam a 

dificuldade de representar esta minoria em um meio de comunicação de massa. Nesta 

categoria se encontram os comerciais da marca O Boticário e da marca Sonho de Valsa 

(Mondelez).  

 

5. 1. 1 O Boticário 

 
Figura 1 - Cena do comercial As sete tentações de Egeo 

Fonte: retirado de https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI 
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O comercial é considerado subjetivo pelo grupo, pois, além de não apresentar o 

esperado beijo entre os personagens, só é possível entender que se tratam de gays e 

lésbicas por ser uma campanha para o dia dos namorados. Os personagens possuem sua 

homossexualidade “camuflada”, pois são mantidas características atribuídas ao homem 

e à sua masculinidade. Para o sujeito 7, sempre há a necessidade de “serem homens que 

representam uma certa virilidade, mais fortes, de cabelo curto geralmente, ou bem 

sucedidos, aquelas coisa mais assim, um mistério, um charme, assim, sabe, pra dar uma 

camuflada”. Para ele, existe a ideia de que os gays precisam manter sua virilidade para 

serem aceitos pela sociedade e serem incluídos da publicidade, sob o risco de virarem 

piada: “o gay ele é, pra ele ser aceito e ser legal, ele tá numa propaganda, ele precisa 

ser masculino, por que se ele for afeminado ele vai tá na comédia”.  

Os LGBs acrescentaram que os estereótipos são mantidos devido a um padrão de beleza 

idealizado pela sociedade. A publicidade reflete esse padrão, inserindo personagens 

idealizados que poderiam despertar com maior facilidade os desejos dos consumidores. 

Pode-se perceber um desejo de que essa “perfeição” também se aplique aos comerciais 

com temática homossexual, o que pode ser reforçado na fala do sujeito 1, que  gostaria 

de ver “o ‘boy’ passando manteiga lá de manhã no café da manhã”, justamente por que 

há uma idealização de um café da manhã perfeito em família instituído pela publicidade. 

Sabendo do papel pedagógico que os meios de comunicação exercem no país, os 

participantes consideraram a iniciativa louvável, pois levantou, pela primeira vez, a 

discussão em âmbito nacional e incentivou a criação de propagandas similares: 

Sujeito 10: Foi a primeira propaganda assim que eu vi assim né, aqui 

no Brasil né, então foi tipo, já deu todo esse “baque”, eles criaram... 

foi uma versão meio que de teste, né. Agora eles tão trabalhando mais 

com isso, então tá crescente, sabe. Sujeito 3: Tanto que ela abriu porta 

pra outras que tão vindo agora, né?  

 

A atitude é vista com bons olhos pelo grupo, que mesmo não se identificando 

totalmente com os personagens apresentados afirma ter criado uma grande afinidade 

com a marca após a veiculação do comercial: 

Sujeito 10: Eles sabiam do que eles iam perder. Eles perderam 

bastante, com certeza, mas ganharam bastante. Ganhou mais o afeto, 

digamos assim, do público LGBT né, ali. Então agora eu acho que 

eles têm mais umas propagadas que eles vão lançar ainda.  

 

Apesar de serem percebidos alguns pontos negativos pelo grupo, ao final consideraram 

o comercial extremamente importante para publicidade por provocar o debate e 

apresentar os casais homossexuais de forma naturalizada e igualitária. Há um consenso 
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de que não é possível haver uma revolução em curto prazo. Nessa direção, fatores como 

o abraço ocorrido entre os personagens gays e lésbicas foi fundamental para promover 

um debate inicial:  

Sujeito 3: Eu não posso exigir uma super evolução de uma hora pra 

outra, tá sendo de uma forma muito sutil, tá, acho que tá 

representando de uma certa forma. Sujeito 12: Por que um boicote de 

uma propaganda que teve só abraço, sabe? Imagina se fosse um beijo 

de verdade entre todos aqueles casais. 

 

Assim como ocorreu nessa peça, o comercial da marca Sonho de Valsa também recebeu 

algumas críticas pelo público LGB, mas no geral prevaleceu uma postura de afinidade 

com a marca, conforme pode ser visto abaixo. 

5. 1. 2 Sonho de Valsa (Mondelez) 

 
Figura 2 - Cena do comercial Pense menos, ame mais 

Fonte: retirado de https://www.youtube.com/watch?v=HYWyzYJhQyk 

Também ocorreram problematizações a respeito do comercial. Para o sujeito 1 a peça 

excluiu os gays por que “o beijo entre dois homens ainda agride mais do que entre 

duas mulheres”. Para eles, a representação das personagens femininas homossexuais 

não é tão impactante devido a tradicional erotização dos relacionamentos lésbicos no 

imaginário de homens heterossexuais:  

Sujeito 7: E na questão das mulheres é complicado por que se tu 

colocar duas mulheres tipo muito femininas corre o risco de as 

pessoas interpretarem de uma maneira muito sexual, por que a gente 

ainda tem esse tipo de pensamento 

 

Os participantes gays falaram sobre a tentativa de mascarar uma das personagens 

lésbicas que possui o cabelo curto, enquanto que a outra possui o cabelo comprido, 

como forma de perpetuar um binarismo de gênero: 

Sujeito 3: E nessa (propaganda) foi a que eles colocaram um casal gay 

com a menina sendo um pouco mais masculina eu acho que realmente 

a intenção deles foi mascarar aquilo, sabe. Sujeito 1: Mas é que a 

menina não parecia uma menina. A primeira vez eu acho que ninguém 

percebeu, foi bem sutil.  
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Por outro lado, a participante lésbica discordou dos comentários realizados, afirmando 

ter se identificado com a personagem lésbica masculinizada por representar uma forma 

diferente de ser lésbica, mas que continua sendo mulher. 

Posteriormente, os participantes gays reconheceram a atitude da marca em trazer a 

pluralidade para o comercial através de uma personagem lésbica não tradicional e 

grande parte dos entrevistados alteraram seus comentários a favor da personagem. 

Todos elogiaram por se tratar do único comercial em que ocorreu a presença do beijo 

explícito, diferente das outras peças apresentadas, o que também seria um avanço e 

representaria melhor a realidade. O grupo também considerou positiva a inserção de 

diversas minorias no comercial, não somente de lésbicas, mas de negros e cadeirantes, 

reforçando que a diversidade é vista com bons olhos pelos jovens.  

 

5. 2 Não me representa 

Nessa categoria, apresenta-se o comercial em que ainda persiste um personagem 

homossexual estereotipado muito distante da realidade vivida pelo grupo. Os LGBs não 

conseguiram simpatizar com o comercial e muito menos se identificar com o 

personagem apresentado. Nessa categoria se encontra o comercial da marca Nesfit 

(Nestlé). 

 

5. 2. 1 Nesfit (Nestlé) 

 

Figura 3 – Cena do comercial Nesfit Barra de Cereal 
Fonte: retirado de https://www.youtube.com/watch?v=13Rpxa5WkiI 

Pode-se inferir que este foi o comercial menos apreciado, onde o grupo considerou 

vulgar a forma como o personagem homossexual foi apresentado. Foi relatado que o 

comercial reforça o estereótipo de que toda a mulher precisa de um amigo gay para falar 

bem do seu corpo ou da sua imagem, atuando como um conselheiro sem uma vida 

social própria, conforme visto nos comentários:  
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Sujeito 7: A ideia de que o gay é a figura que tem que ficar do lado da 

mulher sempre. Ai, tu tá bonita, ai, tu tá feia, ai, tu tá magra. Sabe, 

tipo? Aquele conselheiro. 

 

Interessante notar a conformação do grupo sobre os preconceitos existentes no próprio 

meio gay, que muitas vezes inferioriza àqueles que possuem trejeitos femininos ou são 

mais sensíveis. Esse caso ocorre no comercial da marca Nesfit, ao mostrar o 

homossexual heteronomatizado, que mantém a sua masculinidade: 

Sujeito 1: Nos últimos anos os gays tiveram de se masculinizar para 

serem aceitos, então tipo assim, tu acaba sofrendo preconceito dentro 

do próprio meio, e quando a gente vê esse tipo de representação onde 

o cara lá é grisalho, é super viril, é bonitão “discreto com local” (risos) 

ai tipo, tu fica... tá representando?  

 

Para os homossexuais, o comercial reforça diversos estereótipos, como de que o gay 

precisa ser bonito, discreto e estar bem vestido para ser aceito na sociedade. Muitos se 

disseram não representados por este motivo. 

Mesmo trazendo o tema a discussão, a peça reforça estereótipos em um meio de 

comunicação de massa contribuindo para a perpetuação de preconceitos que se buscam 

extinguir. Logo, os participantes da pesquisa afirmaram que este comercial traz mais 

malefícios do que benefícios na luta da comunidade LGBT pela sua inclusão social. 

 

6 Conclusão 

Com o presente trabalho pretendeu-se evidenciar o jogo de tensões existente nas 

representações das homossexualidades pela publicidade, em especial na TV aberta 

brasileira. Os comerciais precisam negociar entre as possibilidades de representação em 

um meio de comunicação conservador e o desejo de uma minoria importante que espera 

ser representada com toda sua pluralidade e longe de estereótipos. 

Em suma, os comercias são bem aceitos pelo público presente na pesquisa, pois se 

compreende que a representação precisa evoluir de forma gradual. Mesmo não 

representando os homossexuais com toda a sua pluralidade, os comercias são apreciados 

um vez que tendem a contribuir com discussão sobre o tema. Mas ainda são apontados 

muito problemas pelo grupo, que considera que as representações ainda são reguladas 

por uma lógica heterossexual. Tal lógica exclui o pluralismo e prioriza o gay 

masculinizado e a lésbica atraente. Além disso, os personagens quase sempre são 

apresentados de forma camuflada, o que evidencia ainda o receio das marcas. 
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Portanto é possível inferir que a publicidade terá uma difícil missão de repensar as 

formas de representação das homossexualidades na televisão, avançando a discussão na 

sociedade. É preciso que os comerciais contemplem de forma natural a diversidade 

existente neste meio, contribuindo de forma positiva com a causa LGBT e conquistando 

esse público tão importante. 
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