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RESUMO 

 

A publicidade acompanha tendências e hábitos, mostra o que já foi socialmente 

cristalizado e raramente é um vetor de vanguardas comportamentais. Recentemente, no 

entanto, um conjunto de peças publicitárias parece adiantar-se, mostrando noções de 

gênero que desafiam a ordem social. Este trabalho interessa-se por essas mensagens e 

tem como objetivo construir um cenário teórico que as contextualize 

contemporaneamente. Para isso, primeiro é realizada uma revisão acerca dos conceitos 

que explicam a relação da publicidade com o social, para, logo em seguida, apresentar-

se as perspectivas contemporâneas para a questão de gênero, ou, como vem sendo 

chamada, a “terceira onda” de discussões sobre o tema. Como principais resultados, 

percebe-se que a publicidade adota o fim do tratamento binário dado ao tema gênero e, 

ao fazê-lo, confere centralidade a questões até então periféricas, como os transgêneros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Gênero; Contemporaneidade. 

 

 

Entre os termos mais comumente utilizados para definir a publicidade, estão a 

novidade e a originalidade. Porém, mesmo tão profundamente ligada ao novo, a 

publicidade também deve cumprir certos objetivos de comunicação e de identificação. 

Para isso, ela mostra aquilo que já foi visto e aceito como correto pelo público.  Como 

explica Vestergaard (1996), toda peça publicitária é fruto de um contexto e deve ser 

“um espelho do social”, retratando conceitos e valores do grupo de indivíduos a que se 

destina.  
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Ao mesmo tempo, ao mostrar à sociedade o que ela é, a publicidade assume 

importante papel legitimador e amplia sua influência para além das questões 

econômicas e comerciais, passando a influenciar comportamentos e crenças. Entre os 

conceitos tratados pela publicidade, está a questão de gênero, que se transformou 

profundamente durante o século XX – mesmo período em que a publicidade se 

expandiu em visibilidade e importância.  

Assim, embora a publicidade sempre se pretenda atual, não se caracteriza pela 

proposição de comportamentos que transgridam a ordem social e, sim, pelo reforço 

daquilo que é conhecido. Recentemente, no entanto, um grupo de peças publicitárias 

passou a mostrar comportamentos que não foram totalmente cristalizados, exibindo 

perspectivas sobre o gênero e sexualidade até então periféricas. Mesmo que se tratem de 

exemplos esporádicos, elas são contundentes e transgressoras o suficiente para serem 

tratadas como fenômeno merecedor de estudo. São exemplos desse fenômeno a 

publicidade da marca de cosméticos L’Oréal (figura 1) que celebra o Dia da Mulher em 

um vídeo em que a modelo transgênero questiona o que é realmente ser mulher, e a 

publicidade de maquiagem da marca Avon (figura 2) em que homens de barba e bigode 

aparecem utilizando produtos até então considerados femininos, como batons.  

   
Figura 1(esquerda): Imagem do vídeo da marca L’Oréal Paris #TodaMulherValeMuito. 

Fonte: Página da marca no Facebook. Disponível em 

:<https://www.facebook.com/lorealparisbrasil/videos/1094733087216930>. Acesso em: 10 de mar. 2017. 

 

Figura 2 (direita): Imagem do vídeo da marca Avon para o produto BB Cream. 

Fonte: Página da marca Avon no Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8Imd5MyfGbo>. Acesso em: 10 de mar. 2017. 

 

Este trabalho entende que tal fenômeno marca uma transformação das 

perspectivas dadas ao tema gênero até o momento, e tem como objetivo o 

estabelecimento de um cenário teórico atual que permita a compreensão de tais peças 

publicitárias como signos de seu tempo, que não só auxiliam na visibilidade de 

discursos socialmente periféricos, como também promovem uma sociedade mais justa e 

diversa. Para isso, primeiro é apresentada a revisão teórica que permite a compreensão 

https://www.facebook.com/lorealparisbrasil/videos/1094733087216930
https://www.youtube.com/watch?v=8Imd5MyfGbo
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da publicidade como ferramenta de transformação social, para, logo em seguida, 

relatarmos as teorias contemporâneas que se situam como uma atualização em relação 

às perspectivas dadas à questão de gênero e sexualidade no século passado.  

 

Publicidade e sociedade 

 

Conforme propõe Sandmann (2012), as propagandas “alimentam” as aspirações 

humanas – não que necessariamente sempre consigam êxito, mas suas intenções são de 

satisfazer os indivíduos para vender uma ideia, um produto ou um serviço. Entre os 

diversos valores, alguns ganham primazia nas mensagens publicitárias: 

 
[...] o valor do tradicional, do antigo, conjugado muitas vezes com o 

moderno e com o que tem qualidade; a juventude e a beleza como 

qualidades que podem ser permanentes ou imutáveis; o requinte dos 

alimentos naturais; o vestir-se de acordo com a moda; sucesso pessoal 

ou profissional manifestado pela riqueza, pelos bens, roupas, carros, 

moradia, padrão alto de vida, status social; a eficiência de artigos de 

beleza ou roupas, principalmente as roupas íntimas femininas, para o 

início ou a continuidade das relações eróticas; o apreço pelo que tem 

origem estrangeira, com destaque ao que é de origem francesa 

principalmente ou anglo-saxã. (SANDMANN, 2012, p. 35) 

 

Assim, a publicidade reforça e legitima determinados valores e hábitos. Como 

explicam Berger e Luckmann (2011), estabelece com o social uma relação de “produto 

e matéria-prima”, transformando ao mesmo tempo que é transformada por ela. Para os 

autores, a sociedade é um produto humano, objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, 

funcionando por meio de três processos: exteriorização, objetivação e interiorização. 

Nesse esquema, a publicidade é uma realidade objetiva capaz de reforçar modelos, 

ideias e identidades.  

Thompson (2014) corrobora tal ideia ao afirmar que a formação da identidade é 

cada vez mais alimentada por materiais simbólicos mediados, como a publicidade. 

Além disso, ele caracteriza a comunicação como um tipo distinto de atividade social que 

envolve produção, transmissão e recepção de formas simbólicas e que utiliza vários 

tipos de recursos. “Os indivíduos se ocupam constantemente com as atividades de 

expressão de si mesmos em formas simbólicas ou de interpretação das expressões 

usadas pelos outros” (THOMPSON, 2014, p. 42). Sendo assim, a propaganda é capaz 

de, além de persuadir o público, construir realidades e discursos sobre os indivíduos.  

Berger e Luckmann (2011) explicam tal construção falando sobre o processo de 

socialização. O ser humano, enquanto ainda está se desenvolvendo biologicamente, 
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entra em contato com seu ambiente e passa a receber informações de ordem cultural e 

social. Ou seja, desde antes mesmo de nascer, a pessoa já é submetida a uma série de 

determinações socioculturais. Essas determinações são criadas pelo próprio homem, e 

isso quer dizer que o homem “produz-se a si mesmo”. Isso evidencia que, para que se 

possa compreender um organismo, é preciso entender seu particular contexto. Os 

autores também explicam que a ordem social não é dada “naturalmente” ou, menos 

ainda, biologicamente. Ela é um produto da atividade humana.  

Segundo Berger e Luckmann (2011), as atividades humanas são sujeitas ao 

hábito, e as repetições desses hábitos originam os padrões. De certa forma, a 

padronização desses hábitos gera uma economia psicológica, visto que causaria enorme 

desgaste a necessidade de pensar sobre novas ações a todo momento e, deste modo, as 

ações já são predeterminadas, tornando-se banais. Esses hábitos antecedem a 

institucionalização, que acontece sempre que ações habituais são tipificadas em uma 

sociedade, por tipos de “atores”. Berger e Luckmann (2011) colocam, ainda, que a 

instituição pressupõe que ações do tipo X sejam executadas por indivíduos tipo X, 

enquanto ações do tipo Y sejam feitas por indivíduos Y. Não existe instituição sem 

contexto histórico e todas as instituições são construídas durante uma história. Eles 

exemplificam tipificação: duas pessoas entram em ação comum; uma observa a outra e 

a maneira como se prepara um alimento; as atividades de uma acabam tornando-se 

rotineiras, de maneira que a outra se acostuma com aquilo e adere como algo comum 

para si mesma. Assim, temos uma tipificação. Mesmo que uma pessoa execute ações 

diferentes da outra, se essas ações forem recorrentes, esse padrão específico de conduta 

também é uma tipificação. “Cada ação de um deles não é mais uma fonte de espanto e 

perigo potencial para o outro. Em vez disso, grande parte do que está sendo feito 

reveste-se da trivialidade daquilo que para ambos será a vida cotidiana” (BERGER; 

LUCKMANN, 2011, p. 80). 

No processo de transmissão para novas gerações, tudo muda. Ocorre um 

endurecimento dos conhecimentos que são passados adiante, pois as instituições são 

ensinadas como dadas, inalteráveis e evidentes, como uma verdade absoluta. Um mundo 

institucional, por conseguinte, é experimentado como realidade objetiva. Tem uma 

história que antecede o nascimento do indivíduo e não é acessível à sua lembrança 

bibliográfica. Já existia antes de ter nascido e continuará a existir depois de morrer. Esta 
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própria história, tal como a tradição das instituições existentes, tem caráter de 

objetividade. (BERGER; LUCKMANN, 2011, p. 83). 

A realidade objetiva das instituições não é afetada mesmo que o indivíduo não as 

entenda, ela é exterior a ele e existe queira ou não. Por mais consistente que a 

objetividade pareça ao indivíduo, ela é produzida pelo homem. O processo em que os 

produtos exteriorizados da atividade humana tornam-se objetividade é a objetivação.  

Contudo, o mundo institucional exige a “legitimação”. Esta, é um processo de 

“explicação” da ordem institucional, no qual implica não somente ‘valores’, mas 

‘conhecimento’. Ela sustenta seus alicerces principalmente na linguagem. “É preciso 

primeiro haver ‘conhecimento’ dos papéis que definem tanto as ações ‘certas’ quanto as 

‘erradas’, no interior da estrutura. ” (BERGER; LUCKMANN, 2011, p. 124). O 

processo de legitimação é necessário na segunda fase da institucionalização, que é 

quando as objetivações precisam ser passadas para as próximas gerações. Assim, esse 

processo explica “por que” as coisas são o que são. 

 

Publicidade como Discurso de Gênero 

 

As representações de gênero na mídia são relevantes na identidade dos sujeitos, 

pois são agentes legitimadores importantes das identidades. Hall e Whannell relatam 

que a partir da década de 1960, estudos culturais britânicos começaram a evidenciar em 

seus resultados como a cultura da mídia estava produzindo identidades e maneiras de 

ver e agir que integravam as pessoas na cultura dominante. (1964 apud KELLNER, 

2001). 

A mídia está intimamente vinculada ao poder e abre o estudo da 

cultura para as vicissitudes da política e para o matadouro da história. 

Ajuda a conformar nossa visão de mundo, a opinião pública, valores e 

comportamentos, sendo, portanto, um importante fórum do poder e da 

luta social. (KELLNER, 2001, p.54). 

 

O uso dos meios de comunicação transforma a vida social, muda a organização 

espacial e temporal, criando novas formas de ação e interação, e outras maneiras de 

exercer o poder. Os meios de comunicação produzem, armazenam e mediam símbolos 

que são significativos para as pessoas que os recebem e os produzem. (THOMPSON, 

2014). 

Em sua pesquisa empírica sobre a representação de gênero na publicidade 

brasileira, Malta (2014) analisou 160 peças publicitárias, desde a década de 1960 até a 

década de 2000. Ela escolheu vídeos veiculados pela televisão do segmento 
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automobilístico, produzidos pela Ford, Volkswagen, General Motors (Chevrolet) e Fiat. 

Seu objetivo era verificar a representação de gênero na publicidade, tendo o corpus 

como base e considerando os fenômenos observados às mudanças sociais. Em seus 

resultados foi possível constatar que o mercado automobilístico brasileiro é um 

ambiente que tem o homem como protagonista. Das 160 peças, 87 tinham pelo menos 

uma pessoa do sexo masculino e 53 tinham pelo menos uma pessoa do sexo feminino.  

 
 Em quase 50% delas o homem era dominante e em mais de 26% 

estava explicitado que ele entendia de carro. Quanto à mulher, em 

pouco mais de 11% ela apareceu como dominante e em menos de 6% 

subentende-se que ela tem conhecimento sobre carro. De fato, a 

representação da mulher como alguém que não entende de carro foi 

ainda mais frequente, ocupando 8% das peças analisadas. Estamos, 

assim, diante de um universo masculino de produtos feitos por 

homens e para homens. (MALTA, 2014) 

 

Ainda, percebeu-se que a publicidade reforça o patriarcalismo hegemônico no 

que diz respeito a este debate. Por meio das obras pode-se entender a sociedade, então, 

ficou entendido que a publicidade retrata valores hegemônicos que conduzem a 

sociedade para qual ela comunica. (MALTA, 2014). Contudo, em sua conclusão Malta 

(2014) diz que a representação de gênero acontece de maneira dinâmica, atrelado ao 

contexto social e que “provavelmente de forma modesta, a mulher passou a 

protagonizar parte das produções publicitárias de um setor primordialmente masculino.” 

Já Fonseca (2015), utilizou o vídeo “Dove Men Care” para analisar o discurso 

deste produto midiático. Em sua análise, ficou claro que essa peça supervalorizou o 

masculino e trabalhou com apenas o binarismo feminino/masculino, ignorando todas as 

outras possíveis identidades de gênero, excluindo também, outros homens que optam 

por usam cabelo comprido, pois essa prática foi trabalhada como feminina. “Esse 

mesmo produto midiático, que coloca em seu final o feminino como aspecto negativo, 

que é ‘lavado’, contradiz toda a campanha que a mesma empresa desenvolve há dez 

anos de valorização da autoestima feminina, chamada Real Beleza”, afirma Fonseca 

(2015, p. 204-205) em seu estudo. Além disso a autora concluí seu estudo propondo que 

 

mesmo vendendo desejos, os publicitários muitas vezes justificam 

suas estratégias ressaltando que as peças que criam estão ancoradas no 

que a realidade apresenta. Sendo assim, seria importante que essa 

realidade tente apresentar uma maior gama de sujeitos, já que não 

temos apenas um tipo de identidade. Mais importante ainda é que ao 

representar qualquer identidade, não o faça a partir da depreciação das 

demais. (FONSECA, 2015, p. 206). 
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Garboggini (2005), compôs o corpus de seu estudo por anúncios de revistas 

brasileiras e francesas do tipo “news”, principalmente, a Veja e a L’Express, no período 

entre out/2001 e maio/2002. A autora afirma que “sem dúvida, a publicidade reflete e 

reforça as tendências comportamentais da sociedade à qual se destina” (GARBOGGINI, 

2005). Conforme Garboggini (2005), a figuratividade é sustentada pelos signos 

linguísticos e icônicos do discurso publicitário, esses elementos são determinados 

socialmente, através de códigos culturais. Devido a isso, acontece o aprendizado das 

diferenças entre os gêneros. 

Seu estudo obteve considerações relevantes a respeito da distinção 

masculino/feminino. Segundo Garboggini (2005), a representação masculina 

convencional se dá por modelos de queixos largos, maçãs proeminentes, sobrancelhas 

espessas, podendo ter ou não barba e bigode, cabelos curtos, mãos grandes, tórax largo e 

forte. Num geral, a fisionomia mais grosseira determinaria a imagem do homem com 

“h” maiúsculo. Por outro lado, a feminilidade é representada de maneira mais delicada, 

face lisa, jovem, clara, diversas vezes vinculada a atividades domésticas e a devoção ao 

lar. Nas vestimentas, calças e paletós, principalmente escuros, foram apontados como 

exclusivos aos homens, saias e vestidos em cores alegres e claras para mulheres jovens 

e roupas escuras para mulheres mais idosas, o que, como propõe a autora, determinaria 

mais seriedade.  

 

Gênero, sexualidade e contemporaneidade 

 

De acordo Nicholson (2000) vivemos uma terceira onda das discussões de 

gênero. A primeira aconteceu nas primeiras décadas do século XX e se caracterizou pela 

luta por igualdade entre os sexos através reivindicação da universalização de direitos, o 

que representava a conquista de direitos legais, econômicos e sociais das mulheres. Um 

dos símbolos dessa primeira etapa de discussões foram os movimentos sufragistas que 

ocorreram, por volta dos anos vinte, na Inglaterra e nos EUA e, no Brasil, na década de 

30. Este período também ficou marcado pelas teorias dos papéis sociais, com a 

popularização das ideias de autoras como as da antropóloga Margareth Mead que ao 

pesquisar diferentes culturas propõe que o ímpeto e protagonismo masculinos, assim 

como a submissão e delicadeza femininas são construções de uma sociedade patriarcal 

ocidental, e não determinadas biologicamente, como se acreditava até então. 
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Simone de Beauvoir também foi outra autora representativa desta época, 

antecipando discussões que ocorreriam na fase seguinte das discussões de gênero. A 

autora foi uma das pioneiras a escrever com pretensões científicas sobre a construção 

social do feminino, seu livro O Segundo Sexo, publicado em 1949, ficou conhecido pela 

frase “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. (SAFFIOTI, 1999). Para Saffioti 

(1999), esta foi a primeira manifestação do conceito de gênero que expressava a 

necessidade de se aprender a ser mulher, fugindo mais uma vez da determinação 

biológica. Embora Beauvoir não dispusesse de todos os estudos existentes na 

atualidade, ela se encaminhou certeiramente ao aspecto principal, “O Segundo Sexo 

influenciou sobremodo o pensamento feminista e tem contribuído para transformar não 

somente a visão de milhares de mulheres sobre a vida em sociedade, como também suas 

condutas. ” (SAFFIOTI, 1999, p. 163) 

A segunda onda sobre as discussões de gênero iniciou nas décadas de 60, 70 e 

80, quando mais fortemente se organizaram os movimentos feministas. Scott (1995) 

explica que foi neste contexto que o termo gênero passou a ser utilizado para definir a 

organização social da relação entre os sexos. No Brasil ‘gênero’ passou a ser utilizado 

no final dos anos 80, em estudos e discussões que rejeitavam a ideia de que a biologia 

fosse determinante em relação ao sexo ou diferenciação sexual. A pretensão não era 

negar a relação entre eles, mas enfatizar a construção social e histórica produzida em 

cima disso. (LOURO, 1997).  

Nesta segunda fase Nicholson (2000) explica que as teóricas feministas se 

aproveitaram de um contexto de contestação, surgido nos anos 60, para questionar não 

somente a posição da mulher na sociedade, mas os cânones da ciência e sociedade como 

um todo. Inspiradas em teorias psicanalíticas, marxistas e anticolonialistas as feministas 

propuseram a revisão e questionamento das origens da opressão das mulheres, fazendo 

com que temas como a divisão sexual do trabalho ou a quem caberia a defesa dos 

direitos feministas virassem discussões em pauta. 

Uma das autoras que representam este momento dos debates de gênero é Betty 

Friedan. A autora baseia sua teoria da ‘Mística Feminina’ em uma análise da realidade 

das mulheres de classe média dos EUA. Para ela, na sociedade patriarcal pós-guerra 

americana, havia se instalado uma ideia de que a boa mulher era aquela dona de casa e 

‘mãe de família’ e que essa ‘mística’ sobre o papel da mulher causava grande 
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insatisfação das mulheres, ao ponto de causar-lhes problemas físicos e comportamentos 

autodestrutivos, como ansiedade, depressão e alcoolismo (NICHOLSON, 2000). 

Neste começo de século, iniciaram-se novos questionamentos sobre a questão de 

gênero, dando origem a o que é conhecido como ‘terceira onda’. Nestes estudos o 

enfoque não se dá mais na questão feminina, mas ‘gênero’ volta a ser concebido de 

forma mais universal aplicado para o trato de todos os seres humanos. De acordo com 

Scott (1995) o termo gênero deixa de ser empregado como sinônimo de ‘mulheres’ e 

passa a designar também as informações sobre os homens, já que concebe que ambos 

vivem em um mesmo mundo, ou seja, compartilham uma mesma realidade 

“Esse uso rejeita a utilidade interpretativa da ideia das esferas separadas e 

defende que estudar as mulheres de forma isolada perpetua o mito de que uma esfera, a 

experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Ademais, o 

gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O seu uso 

rejeita explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que encontram um 

denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as mulheres 

têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. (SCOTT, 1995, p.75) 

Nicholson (2000, p.1) explica que, nos estudos atuais, gênero é pensado como 

referência a personalidade e comportamento, não ao corpo, ou seja, como “referência a 

qualquer construção social que tenha a ver com a distinção masculino/feminino, 

incluindo as construções que separam corpos femininos de corpos masculinos. ” .Este 

último uso surgiu diante da percepção de que a sociedade forma não só personalidade e 

comportamento, mas também como o corpo aparece e é percebido.  

Scott (1995, p.75) diz que “gênero coloca a ênfase sobre todo o sistema de 

relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo nem 

determina diretamente a sexualidade”. Butler (2008) destaca que a crença no sistema 

binário do gênero se encerra implicitamente diante do fato de o gênero não refletir o 

sexo.  

Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente 

independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, 

com a consequência de que homem e masculino podem, com igual 

facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e 

mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. 

(BUTLER, 2008, p. 24-25) 

 

Os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes maneiras, com 

parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as. 
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Dependendo de como isso será feito será constituída a ‘identidade sexual’. Já a 

‘identidade de gênero’ é construída através da identificação, social e histórica, do sujeito 

como masculino ou feminino. (LOURO, 1997). Louro (1997) ressalta que essas 

identidades (de sexo e de gênero) não são a mesma coisa apesar de estarem 

profundamente inter-relacionadas. A pessoa masculina ou feminina pode ser 

heterossexual, homossexual ou bissexual e ao mesmo tempo, ela pode ser também 

negra, branca, índia, pobre ou rica. O que precisa ser ressaltado é que tanto na questão 

do gênero quanto na questão do sexo as identidades são sempre ‘construídas’, elas não 

são dadas ou simplesmente terminam em algum momento. (LOURO, 1997). Portanto, 

sexo e gênero são distintos, apesar de estarem relacionados. É comum o erro de 

confundir e pensar nesses termos como se fossem totalmente dependentes.  

Nas palavras de Scott (1995, p.75) o gênero pode ser considerado como um 

indicador social, uma forma de apreender como uma determinada sociedade entende os 

papéis de homens e mulheres. Trata-se de uma “categoria social imposta sobre um 

corpo sexuado”. Para a autora a terceira onda de discussão sobre o assunto é bastante 

importante pois auxilia na distinção de práticas sexuais aos papéis socialmente 

estabelecidos para homens e mulheres. Assim, as questões de gênero podem ser 

estudadas sem necessariamente serem afetadas pelo sistema de relação de sexo e 

sexualidade.  

Louro (1997) explica que a identidade de gênero hoje em dia não pode ser 

concebida de forma estática, pois ela está, assim como as próprias pessoas, 

constantemente se construindo e se transformando. Tais alterações se dão através do 

contato que os indivíduos têm com símbolos, representações e práticas nomeadas de 

femininas e masculinas, que, por sua vez, acabam por moldar suas maneiras de ser e 

estar no mundo. A autora ressalta, no entanto, que todas as mudanças são sempre 

transitórias.  

 Essa ideia parece se relacionar fortemente com as ideias acerca das identidades 

contemporâneas defendidas por Hall (2006), que explica que as identidades pós-

modernas estão passando por um processo de descentralização. Para o autor, as 

sociedades passaram por uma mudança estrutural no final do século XX e, com isso, 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade estão 

sendo fragmentadas. No passado, essas paisagens forneciam sólidas localizações como 

indivíduos sociais, em outras palavras, existia uma ‘norma’ rígida do que era ser homem 
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e mulher. Porém, hoje, diversas transformações estão afetando as identidades pessoais, 

abalando a ideia que as pessoas têm delas mesmas como sujeito integrado, causando 

deslocamento ou descentralizações dos indivíduos. 

 Para chegar a este momento de construção de identidades contraditórias como 

ocorre na contemporaneidade, diversos eventos impactaram a forma como o ser humano 

se vê hoje. As sociedades atuais não possuem uma opinião uníssona, pois são 

deslocadas e plurais, repletas de antagonismos que são capazes de produzir indivíduos 

com múltiplas identidades. De acordo com estes conceitos é possível observar que o 

conceito de identidade está intrinsecamente ligado aos processos culturais que moldam 

os indivíduos.  

Outro expoente da atual discussão sobre gênero é Butler (2008). A autora afirma 

que durante muito tempo uma leitura morfológica binária dos corpos levou a uma ideia 

de gênero também binária, porém, para a autora, ambas as ideias sobre o corpo e sobre o 

gênero são equivocadas. Para ela é preciso acabar com a relação mimética entre gênero 

e sexo, na qual o primeiro é definido pelo segundo, os conceitos devem ser entendidos 

como independentes.  

Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente 

independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante, 

com a consequência de que homem e masculino podem, com igual 

facilidade, significar tanto um corpo feminino como um masculino, e 

mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. 

(BUTLER, 2008, p. 24-25) 

 

Louro (1997, p.25) também sugere que se faça a separação da ideia de papéis 

masculinos e femininos e gênero. Enquanto os primeiros são regras arbitrárias que cada 

grupo social estabelece para os seus membros, como por exemplo como as mulheres e 

homens devem se comportar e se vestir, o gênero se refere a algo mais profundo e 

subjetivo, se refere ao processo de construção de identidade dos sujeitos. Para a autora o 

gênero “transcende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o gênero fazendo 

parte do sujeito, constituindo-o.”  

De acordo com Faury (1995) estas novas identidades de gênero também trazem 

ao centro dos debates o questionamento sobre a ambiguidade sexual. Embora o interesse 

pelo assunto tenha ficado claro em uma certa literatura do século XIX, o interesse geral 

pela androginia só vem aumentando nos últimos anos. Foi das últimas teorias que surgiu 

a utopia de que a personalidade andrógina reconciliaria os sexos em um novo ser, pois o 

andrógino não transgride apenas as fronteiras do masculino e do feminino, mas também 
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os dualismos psicológicos e culturais. Hoje em dia, a androginia psicológica pode ser 

interpretada como a tradução do ideal mitológico, no qual se harmonizam os princípios 

masculino e feminino.  

Enfim, pode-se perceber que a contemporaneidade já conta com um arcabouço 

próprio de teorias que ajudam a entender uma série de fenômenos midiáticos, entre eles 

as publicidades que contrariam a ordem social estabelecida para a questão do gênero. 

Porém, cabe ressaltar que o debate teórico a partir desta nova concepção de gênero, 

assim como sua representação simbólica, não significa que eles tenham sido aceitos 

pelo conjunto do social. Ao que parece as marcas ao mostrarem tais perspectivas 

assumem um papel não só de legitimadoras de um novo paradigma, mas também de 

propositoras de novas institucionalizações sociais.  
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