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RESUMO 
 

Como reflexão sobre as produções de sentidos emergentes das práticas sociais           
presentes no ciberespaço publicitário, é que propomos ao longo deste trabalho,           
apresentar dados nas estruturas discursivas publicadas e comentadas nas         
plataformas digitais que incorporam a visibilidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais,          
Transexuais, Travestis, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e outras        
diversidades compilada pela sigla LGBTQIA+ na publicidade contemporânea,        
chamada aqui de “Ciberpublicidade” (Atem, Oliveira e Azevedo, 2014). Desse modo,           
através de fundamentações nos estudos de gênero a partir de um olhar            
antropológico e social; da sexualidade e das teorizações comunitárias dos          
movimentos LGBTQIA+ no Brasil, sobretudo, da interconexão desses conceitos as          
reflexões das teorias midiáticas contemporâneas, é que partimos do objetivo de           
analisar os sentidos produzidos pelos comentários publicados na campanha de          
Doritos Rainbow para investigar a construção de subjetividades perceptiva da          
protagonização LGBTQIA+ através do discurso dos usuários na página da marca no            
Facebook em 2017 e 2018. A metodologia utilizada é híbrida e não se apresenta              
como um modelo fechado de pesquisa, utilizamos como abordagem a análise de            
discurso na perspectiva foucaultiana para investigarmos as estruturas discursivas e          
os modos de subjetivação na sua relação com o poder, saber e ética, sobretudo, no               
campo da linguagem e da comunicação. Esta dissertação, portanto, busca          
apresentar conceitos sobre o impacto da representação LGBTQIA+ na         
ciberpublicidade através dos discursos comentados na publicização de Doritos         
Rainbow no Brasil. 
 
Palavras-chave: Ciberpublicidade. Discurso. Doritos Rainbow. LGBTQIA+.      
Subjetividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
ABSTRACT 

 
As a reflection on the production of meanings emerging from the social practices             
present in the advertising cyberspace, we propose, throughout this work, to present            
data in the discursive structures published and commented on the digital platforms            
that incorporate the visibility of Lesbians, Gays, Bisexuals, Transsexuals,         
Transvestites, Transgender, Queer, Intersex, Asexual and other diversities compiled         
by the acronym LGBTQIA+ in contemporary advertising, here called “Cyber           
Advertising” (Atem, Oliveira and Azevedo, 2014). Thus, through foundations in          
gender studies from an anthropological and social perspective; of sexuality and           
community theorizations of LGBTQIA+ movements in Brazil, above all, the          
interconnection of these concepts and the reflections of contemporary media          
theories, is that we start from the objective of analyzing the meanings produced by              
the comments published in the Doritos Rainbow campaign to investigate the           
construction of perceptual subjectivities of the LGBTQIA + protagonism through the           
users' discourse on the brand's Facebook page in 2017 and 2018. The methodology             
used is hybrid and does not present itself as a closed research model. We use               
discourse analysis in the Foucault perspective to investigate discursive structures          
and modes of subjectivity in their relationship with power, knowledge and ethics,            
especially in field of language and communication. This dissertation, therefore, seeks           
to present concepts about the impact of LGBTQIA+ representation in cyber           
advertising through the discourses commented on the publication of Doritos Rainbow           
in Brazil.  
 
Keywords: Cyber Advertising. Speech. Doritos Rainbow. LGBTQIA+. Subjectivities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESUMEN 

 
Como una reflexión sobre la producción de significados que surgen de las prácticas             
sociales presentes en el ciberespacio publicitario, proponemos, a lo largo de este            
trabajo, presentar datos en las estructuras discursivas publicadas y comentadas en           
las plataformas digitales que incorporan la visibilidad de lesbianas, gays, bisexuales,           
transexuales, travestis, Transgender, Queer, Intersex, Asexual y otras diversidades         
compiladas por el acrónimo LGBTQIA+ en publicidad contemporánea, aquí llamada          
"Publicidad cibernética" (Atem, Oliveira y Azevedo, 2014). Así, a través de           
fundamentos en estudios de género desde una perspectiva antropológica y social;           
de la sexualidad y las teorizaciones comunitarias de los movimientos LGBTQIA+ en            
Brasil, sobre todo, la interconexión de estos conceptos y las reflexiones de las             
teorías mediáticas contemporáneas, es que partimos del objetivo de analizar los           
significados producidos por los comentarios publicados en la campaña Doritos          
Rainbow para investigar la construcción de subjetividades perceptivas del         
protagonismo LGBTQIA+ a través del discurso de los usuarios en la página de la              
marca en Facebook en 2017 y 2018. La metodología utilizada es híbrida y no se               
presenta como un modelo de investigación cerrado, utilizamos el análisis del           
discurso en la perspectiva foucaultiana para investigar las estructuras discursivas y           
los modos de subjetividad en su relación con el poder, el conocimiento y la ética,               
especialmente en el campo del lenguaje y la comunicación. Esta disertación, por lo             
tanto, busca presentar conceptos sobre el impacto de la representación LGBTQIA+           
en la publicidad cibernética a través de los discursos comentados sobre la            
publicación de Doritos Rainbow en Brasil. 
 
 
Palabras Clave: Publicidad Cibernética. Discurso. Doritos Rainbow LGBTQIA+.        
Subjetividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 1 - Imagem da assinatura do comercial Doritos Rainbow (2017)............19 
FIGURA 2 - Imagem do Comercial “Amplie o seu mundo” (2018)........................ 19 
FIGURA 3 - Edição 1.077 da revista Veja, de 26 de abril de (1989)..................... 52 
FIGURA 4 E 5 - Anúncio da Bril - bombril - (1976)................................................ 54 
FIGURA 6 - Print da publicação Doritos Rainbow (2018)...................................... 60 
FIGURA 7 - Print dos comentários publicados em (2018)..................................... 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

LISTA DE QUADROS 
 
 

QUADRO 1 - Primeiros anúncios da campanha em 2017………………………….18 
 
QUADRO 2 - Campanhas de representação LGBTQIA+ na publicidade digital…59 
 
QUADRO 3 - Print dos comentários de Doritos Rainbow 2017 e 2018…………...61 
 
QUADRO 4 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….73 
 
QUADRO 5 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….79 
 
QUADRO 6 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….84 
 
QUADRO 7 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….85 
 
QUADRO 8 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….85 
 
QUADRO 9 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………….88 
 
QUADRO 10 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………...90 
 
QUADRO 11 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………...93 

 
QUADRO 12 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………...94 
 
QUADRO 13 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………...96 
 
QUADRO 14 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 ……………...98 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO …………………………………………………………………………………...15 

1.1 Objeto de estudo …………………………………………………………………………...17 
1.2 Objetivos …………………………………………………………………………………….22 
1.3 Construção e caminhos da pesquisa …………………………………………………….25 

2. GÊNERO, SEXUALIDADE E IDENTIDADE LGBTQIA+: PERSPECTIVAS 
REPRESENTATIVAS NA PUBLICIDADE……………………………………………………….32 

2.1 Introduzindo o pensamento das Identidades de Gênero e Orientações Sexuais …..33 
2.2 O papel das interseccionalidades e do Estado na mídia publicitária ………………...38 
2.3 História do Movimento e Comunidade LGBTQIA+ no Brasil ………………………….45 

3. CIBERESPAÇO E CIBERPUBLICIDADE: A PRESENÇA DAS IDENTIDADES DE 
GÊNERO NA PUBLICIDADE DIGITAL ………………………………………………………….51 

3.1 Representação e Visibilidade LGBTQIA+ na Publicidade……………………………..51 
3.2 O ciberespaço publicitário: o conceito de ciberpublicidade …………………………...57 
3.3 O Discurso no Ciberespaço Publicitário ………………………………………………....63 

4. SUBJETIVIDADES NA CIBERPUBLICIDADE LGBTQIA+………………………………...68 
4.1 A Construção das Subjetividades no Campo Publicitário ……………………………..68 
4.2 Subjetividade Cristã e Familiar …………………………………………………………...73 
4.3 Subjetividade do Consumo ………………………………………………………………..84 
4.4 Subjetividade LGBTQIA+………………………....……………………………………….92 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………………………………...102 

REFERÊNCIAS…………………………………………………………………………………....105 

ANEXOS …………………………………………………………………………………...109 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Compreendendo o contexto contemporâneo e a ascensão dos debates         

políticos, sociais e econômicos, cada vez mais mediados pelas novas tecnologias e            

muito presente nos meios de comunicação digital, percebemos a urgência de refletir            

sobre as pautas de gênero que emergem na cotidianidade da sociedade. 

A perspectiva que norteia este trabalho, no entanto, é a crescente ampliação            

dos debates sobre a diversidade no contexto midiático brasileiro, sobretudo na           

publicidade. Em uma pesquisa breve, é possível encontrarmos diversas campanhas          

publicadas em plataformas digitais que apresentam conceitos e discursos de          1

representações e visibilidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis,         

transgêneros e sua multiplicidade de identidades de gênero e orientações sexuais,           

que compõem a comunidade LGBTQIA+.  

Partindo do princípio dessas representações na publicidade contemporânea,        

sobretudo na campanha da marca Doritos Rainbow no Brasil, publicadas em duas            

edições, 2017 e 2018, pretendemos problematizar: quais as construções de          

subjetividades perpassam diante da visibilidade LGBTQIA+ na mídia publicitária         

através dos sentidos discursivos publicados nos comentários da campanha Doritos          

Rainbow no Brasil entre os anos de 2017 a 2018? 

Principiando da problemática em questão, propomos analisar a campanha         

Doritos Rainbow que lançou no Brasil a edição da linha de salgadinhos Rainbow             2

em apoio ao movimento LGBTQIA+. Conforme o site Doritos (2018) a campanha foi             

lançada em 2015 nos Estados Unidos e em 2016 no México e a iniciativa chegou ao                

Brasil com o slogan: “Mais Cores. Mais Diversidade. Mais Empoderamento” no ano            3

de 2017, e em 2018 com o conceito: “Amplie o seu mundo”, atingindo milhões de               

internautas em todas as plataformas digitais da marca.  

Com isso, pretendemos realizar uma análise descritiva acerca dos discursos          

que são produzidos e comentados pelos sujeitos frente às duas campanhas da            

1 Ver tópico 3.1. Representação e visibilidade LGBTQIA+ na publicidade 
2 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=TFFv8EnGMyk > 
3 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=xN87V8-LZc0&t=3s >  

https://www.youtube.com/watch?v=TFFv8EnGMyk
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marca Doritos, sendo a primeira publicada em 2017 e a segunda no ano seguinte,              

para compreendermos os efeitos de sentidos que são produzidos através da           

visibilidade e representatividade LGBTQIA+ no ciberespaço publicitário.  

Para construção desta pesquisa exploramos três conceitos teóricos        

referenciais que serviram como base para a fundamentação e o alinhamento com o             

objeto. Desse modo, utilizamos além do método, a teoria de Análise de Discurso em              

Michel Foucault.  

No capítulo 2 apresentamos as teorias que fundamentam os estudos de           

Gênero, especificamente em Butler (2003) e Connel (2016), como também os           

estudos da sexualidade em Foucault (2015) e um breve histórico do movimento            

LGBTQIA+, assim como nos processos de inclusão das mulheres trans e           

transexuais nesse espaço compreendido como uma comunidade ou população, na          

perspectiva de Facchini (2011), além de introduzirmos essas teorias no processo de            

representação e visibilidade LGBTQIA+ na publicidade. 

Os conceitos de identidade de gênero e orientações sexuais dialogados          

através das teorias feministas, especificamente em Judith Butler (2003); Berenice          

Bento (2016) e outros autores, será fundamentado com o intuito de reflexão e             

compreensão da importância da representatividade LGBTQIA+ na mídia        

contemporânea.  

Além disso, propomos uma leitura sobre as lógicas de produção e as            

reflexões sobre as mudanças dos meios de comunicação na Ciberpublicidade e           

como esses processos modificam as formas de linguagem e apresentam tipos de            

discursos, especificamente da diversidade de gênero, que antes não eram          

perceptíveis na mídia tradicional, além de proporcionarem novas formas de          

interação e de conflitos nas sociabilidades presentes nestes novos ambientes.          

Como leitura fundamental para essa discussão, apresentamos no capítulo 2 obras           

como o Ciberespaço e Cibercultura de Pierre Lévy (1999); o conceito de            

Ciberpublicidade em Atem, Oliveira e Azevedo, (2014); exemplificando a escolha do           

objeto e as campanhas que promovem a visibilidade LGBTQIA+ no ciberespaço           

publicitário. 
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Para fundamentar a história da subjetividade e compreender como essa          

análise se dá a partir do discursos, utilizamos como teorizações foucaultianas as            

reflexões em uma leitura arquegenealógica de sua extensa obra. Para entendermos           

a noção de discurso fundamentamos a Ordem do Discurso (1971) e a Arqueologia             

do Saber (1969) para refletir sobre as formações discursivas, os jogos de verdade e              

a relação entre poder e saber.  

O tipo desta pesquisa é de natureza qualitativa descritiva e a partir de             

diversos autores que estão inseridos numa perspectiva construcionista, a         

metodologia se apresentará como um caráter híbrido, mestiço e que não atende aos             

padrões fechados de pesquisar e analisar, pois pretendemos avaliar conceitos e           

selecionar dados específicos presentes no discurso do sujeito sobre a percepção da            

visibilidade LGBTQIA+ na ciberpublicidade e, desse modo, encontrar tendências         

contextualizadas sobre o processo de subjetividade no campo da produção de           

sentido na mídia contemporânea. O que se encontra melhor detalhado no processo            

metodológico desta pesquisa. 

Supomos ainda, algumas hipóteses que podem se fazer presente e          

confirmadas nesta pesquisa. A primeira delas é o aparecimento de comentários           

preconceituosos e raivosos as questões LGBTQIA+, como também a não          

representação das mais diversas identidades de gênero e orientações sexuais          

presente no campo da linguagem. Podemos obter no discurso, supomos, um forte            

posicionamento de instituições ou de sujeitos que expressam opiniões políticas e           

religiosas para com a mensagem da Doritos Rainbow. Por último, acreditamos que            

diversos discursos também dialoguem com a intencionalidade do consumo, de          

serem capazes de enxergar a mensagem publicitária em sua retórica,          

representando esses sujeitos e atores sociais com a finalidade de atrair uma            

segmentação mercadológica. 

1.1 Objeto de estudo 

O processo de escolha do corpus de análise se apresentou de maneira            

bastante conflituosa e ao mesmo tempo podemos dizer, estimulante, para a           

construção desta pesquisa. Primeiro porque existe um discurso que não é somente            
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do pesquisador e para além do que propomos aqui, há todo um já posto, um já-dito,                

que historicamente já esteve aqui, antes mesmo de apresentarmos este objeto.  

A publicidade sempre foi uma paixão, uma sedução e mais ainda uma            

formação, para o despertar deste trabalho. Entretanto, foi preciso trabalhar o olhar            

analítico para apresentar o nosso corpus empírico, foi preciso compreender que o            

caminho não é tão belo assim, que há surpresas e diálogos estruturais,            

institucionais na construção e produção da mensagem publicitária.  

A relação entre o pesquisador e o pesquisado, no entanto, se apresenta            

como uma bandeira que é sua, que há muito tempo esteve guardada no armário e               

que só foi possível ser empiricamente explicitada, por causa de uma uma voz ou              

“outras vozes” advindas da publicidade. Vozes que emergem do social e que            

perpassa por toda uma lógica econômica e política, mas que também representa e             

visibiliza toda uma população, ou inclusive, à todxs nós. 

Para que melhor saibamos, de acordo com Fischer (2007), é importante que            

pesquisadores busquem promover críticas a sociedade global, pois afirma haver          

lógicas pelas quais somos subjetivados, seja pelo consumo - uma sociedade de            

mercado - ou por uma sociedade de espetáculo ou por lógicas dominantes.            

Segundo a autora, Foucault nos alerta sobre os riscos e perigos que temos que              

correr para com a verdade. Tendo como ponto de partida, compreender que nossas             

pesquisas é também uma forma de posicionamento político e ético.  

É sob essa perspectiva que partimos da escolha do nosso corpus, por            

prender nossa atenção e por falar de forma tão íntima e subjetiva aos nossos              

corpos, a Doritos Rainbow se apresentou de maneira, diríamos espetacular para           

visibilizar e representar a nossa comunidade, a nossa população LGBTQIA+. No           

entanto, através dos sujeitos e do exercício na constituição de subjetividades,           

investigamos sentidos que estão para além da nossa paixão, razão ou emoção,            

estão inseridos em outros lugares, lugares que talvez somente o silêncio desses            

discursos poderão explicar.  

Desse modo, apresentamos nesta pesquisa a campanha Doritos Rainbow -          

uma edição especial da marca Doritos, com as tortillas coloridas e uma embalagem             

que estampa um arco-íris, o principal símbolo do movimento LGBTQIA+ no mundo.            
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A iniciativa chegou ao país com o slogan: “Mais Cores. Mais Diversidade. Mais             

Empoderamento” em 2017. No entanto, a ação da empresa foi desenvolvida pela            

agência de publicidade AlmapBBDO que teve como objetivo resgatar a bandeira           

iniciada por volta de 1970 com o movimento LGBTQIA+ internacional, trazendo de            

volta as oito cores iniciais que compõem o símbolo do arco-íris. Segundo o site da               

Doritos (2018), a empresa acredita que mais cores significa mais diversidade.  

Quadro 1 - Primeiros anúncios da campanha em 2017. 

 
 

Fonte: doritos.com.br 

A princípio, a campanha foi lançada apenas para moradores de São Paulo,            

que poderiam realizar doações através do site da empresa e todo dinheiro            

arrecadado foi destinado ao projeto Casa 1 . Além dessas ações, a campanha foi             4

marcada também pelo merchandising durante a 21ª parada do Orgulho LGBTQIA+           

de São Paulo, realizada em 18 de Junho de 2017, distribuindo os salgadinhos para              

toda a comunidade e participantes do evento.  

Na década de 1970 nos Estados Unidos, segundo o site Doritos (2018) um             

importante ativista da causa LGBT criou a Rainbow Flag, um dos maiores símbolos             

de tolerância e resistência da comunidade. 

O projeto original da bandeira possuía oito cores, mas por conta de            
dificuldades de produção na época, o símbolo precisou perder duas          
cores: o rosa e o azul-turquesa e passou a ter seis cores. E foi essa               

4 A principal iniciativa da campanha no ano de 2017, contou com a parceria da Casa 1 - uma ONG                    
criada pelo jornalista Iran Giusti, que visa acolher membros da comunidade LGBT em situação de               
vulnerabilidade social - que foram expulsos de suas casas ou encontram-se em situações de risco. 
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bandeira arco-íris de seis cores que se tornou o grande ícone do            
movimento LGBT e ganhou o mundo (DORITOS, 2018). 

A marca, portanto, apoiou a volta da bandeira Rainbow original. Uma           

bandeira com mais cores para visibilizar a diversidade LGBTQIA+ no país.  

Figura 01 - Imagem da assinatura do comercial Doritos Rainbow (2017) 

 

Fonte: Google.com/imagens 

Como estratégia de divulgação da campanha, a empresa lançou um vídeo           

nas plataformas digitais da marca - Facebook e Youtube - com a trilha True Colors,               

tendo como protagonistas diversos ativistas e representantes do movimento no          

Brasil, selecionaram oito vozes da comunidade LGBTQIA+, que ao som da trilha            

sonora, costuram as cores originais da bandeira. O objetivo segundo a AlmapBBDO            

(2017) era ampliar o debate e a conscientização sobre a diversidade e inclusão.  

A primeira edição alcançou em média um pouco mais de 100.000 reais            

arrecadados para o projeto Casa 1. O filme exibido no canal da empresa no              

Youtube atingiu um alcance aproximadamente de 18.000 visualizações e no          

Facebook o comercial atingiu em média 9,5 milhões de visualizações, sendo 112 mil             

das mais diversas reações e 9 mil compartilhamentos na plataforma digital até o ano              

de 2018. 

No ano seguinte ao lançamento da primeira edição, foi publicado, portanto, a            

segunda edição da campanha, com o slogan: “amplie o seu mundo”, na qual,             

destinando a venda dos seus produtos para a doação de 100% do valor arrecadado              

para as instituições (ongs) de cada região do país.  
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Figura 02 - Imagem do Comercial “Amplie o seu mundo” (2018) 

 

Fonte: Google.com/imagens 

É possível observar na segunda edição da campanha a existência de           

ativistas e personagens LGBTQIA+, tal como a cantora travesti e transexual Liniker            

da banda Liniker e os Caramelos, o ator e drag queen Icaro Kadoshi, o              

homossexual João Silvério Trevisan criador e militante do movimento Somos , Iran           5

Giusti, homoafetivo fundador da Casa 1, a lésbica e atleta Rafaela Silva e o militante               

Murilo Araújo. O comercial, no entanto, atingiu um pouco mais de 10 milhões de              

visualizações no Facebook e obteve também diversas reações do público assim           

como o primeiro vídeo lançado em 2017.  

Partimos portanto, da investigação através de um recorte desse objeto, tendo           

em vista analisar os comentários desta campanha em suas duas edições, 2017 e             

2018. É importante ressaltar que em sua última publicação, conforme os dados            

obtidos na fanpage da empresa no Facebook, o comercial alcançou em média mais             

de 8,3 mil comentários em 2018. Quando relacionamos a primeira edição, a            

campanha resultou em um pouco mais de 3,2 mil comentários. Comparando as            

duas edições, de forma breve, podemos perceber um salto quantitativo de           

comentários gerados durante a veiculação dos anúncios. 

No entanto, decidimos analisar, como objeto principal desta pesquisa, os          

comentários dos sujeitos para com as duas edições da Doritos Rainbow no Brasil,             

para investigar os discursos que são apresentados, através do exercício de           

5 Grupo de afirmação homossexual fundado na década de 1970 em São Paulo. 
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subjetividades, diante da visibilidade LGBTQIA+ na publicidade contemporânea e,         

portanto, encontrar os efeitos de sentidos presente nos dizeres publicados e           

comentados nas duas primeiras edições da campanha. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa, portanto, é investigar os discursos e a            

produção de sentido presentes no campo da visibilidade LGBTQIA+ refletindo na           

constituição de subjetividades, através de uma análise nos comentários publicados          

nas campanhas publicitárias de Doritos Rainbow em 2017 e 2018 no Facebook. 

 

Os objetivos específicos:  

● Analisar a constituição e construção de subjetividades a partir dos          

comentários da campanha Doritos Rainbow no Facebook. 

● Categorizar os discursos conforme sua formação discursiva apresentadas        

nos dois anos da campanha, 2017 e 2018, para refletir as representações de             

gênero visibilizadas pela publicidade. 

● Investigar o impacto social da representação e visibilidade LGBTQIA+         

publicada pela mídia publicitária. 

Estes objetivos são caracterizados como exploratórios, pois pretendemos        

abordar novos conceitos e analisar de forma contextualizada, novos mecanismos e           

manifestações do discurso na comunicação publicitária. 

Para compreender a discussão proposta nesta pesquisa, partimos, da         

curiosidade das representações ou visibilidade LGBTQIA+ no contexto da         

publicidade brasileira, alinhada ao consumo. Tendo em vista, a crescente aposta           

mercadológica no público LGBTQIA+ no cenário contemporâneo, considerado uma         

estratégia de marcas em ascensão para dialogar e atrair os sujeitos LGBTQIA+. 

Conforme Reis (2018), o Pink Money é um segmento ou um tipo de mercado              

movimentado por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais e         

demais diversidades de gênero, que ao todo, conforme o site O Globo (2019) ,             6

6 Ver em: 
em:<https://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-estimado-em-419-bilhoes-no-brasi
l-15785227> 
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movimenta cerca de R$ 419 bilhões por ano em todo Brasil, em diversas áreas              

como turismo, eventos, gastronomia e entretenimento. 

É importante observarmos algumas estatísticas de empresas que já         

promovem diálogo com o público LGBTQIA+. Conforme O Globo (2019), estimativas           

apontam que esta população, em caráter mundial, movimentam cerca de US$ 3            

trilhões para gastar ao ano. No Brasil, o potencial financeiro desse segmento é             

estimado em US$ 133 bilhões, o equivalente a R$ 418,9 bilhões, ou 10% do PIB               

nacional (Produto Interno Bruto). Segundo o site O Globo, esses dados foram            

estimados pela Out Leadership, associação internacional de empresas que         

desenvolve iniciativas para o público gay.  7

De acordo com a revista eletrônica Isto é (2016) conforme as estatísticas, no             

Brasil esse público é formado por cerca de 18 milhões de pessoas, com renda              

média de R$ 3.200. A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo é um exemplo               

do poder de consumo desse público e também patrocinada por marcas brasileiras            

que, além de contribuir com o movimento, visam o lucro e o consumo relacionado a               

esse tipo de mercado.  

Ainda, segundo o site o Globo (2019) em 2010, o IBGE descobriu que             

existem no Brasil ao menos 67,4 mil casais formados por pessoas do mesmo sexo              

(0,18% da população). Alguns desses dados são analisados constantemente por          

marcas e empresas que buscam dialogar com a comunidade.  

Dados como esses podem influenciar a inclusão ou a visibilidade da           

diversidade de gênero nos espaços publicitários. Entretanto, é necessário entender          

que a publicidade também pode construir e reproduzir identidades através desses           

mecanismos de estratégias de consumo. Para Leal (2016, p. 02) “a identidade, no             

atual sistema capitalista, se constrói no consumo. E identidade de consumo, hoje, é             

cidadania. É nesse contexto que vão acontecer a construção, a desconstrução ou a             

supressão do valor na ação e na mensagem publicitária.” Desse modo, as            

atividades com representação social na publicidade se torna cada vez mais comum.            

Sendo essas representações sociais - definida e entendida como teoria por           

7  Os números são subestimados, já que nenhum país incluiu em seu censo estatísticas sobre a 
população homossexual (O GLOBO, 2019).  
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Guareschi (2000), de representar também o indivíduo, pois ela necessita ancorar-se           

em um sujeito.  

A publicidade está presente na mente das pessoas, porém, quando falamos           

de representações sociais, Guareschi (2000) não significa dizer que seja de uma            

única pessoa, para ser social ela necessita "perpassar" pela sociedade, existir a            

certo nível de generalização. Entretanto, mesmo que timidamente, as mensagens          

de representatividade da comunidade LGBTQIA+ por exemplo, estão se tornando          

cada mais evidentes.  

Como afirma o autor, 

É consenso internacional e nacional que homossexuais são, hoje, um          
importante segmento de mercado. No Brasil, é uma evidência a          
presença de homossexuais em todos os estratos sociais, na vida          
pública, na cultura, na educação, na política, na saúde, nas fábricas,           
no esporte, nos shoppings, nas festas, enfim, na trivialidade do          
cotidiano. Esse é um fato e ao fato se atribui, ou não, um valor              
comunicado e legitimado por marcas e pela publicidade (LEAL, 2016,          
p. 02). 

 
A comunicação publicitária, portanto, emerge hoje para uma forte         

representação segmentada do público colorido ou plural. É nessa lógica de mercado            

que se fazem cada vez mais presentes e visíveis esses segmentos publicizados            

pelas empresas.  

No entanto, Januário (2016), entende que a publicidade também pode utilizar           

conjuntos de valores simbólicos e representativos de cada sociedade. Tendo em           

vista a comunidade LGBTQIA+, a comunicação publicitária pode recodificar as          

mensagens para atingir nichos específicos, através, portanto, "de apelos         

persuasivos agregados às novas tendências comportamentais e a diversidade de          

personagens e personalidades sociais" (JANUÁRIO, 2016, p. 234).  

Ainda, conforme Knoll (2007), a publicidade é também uma prática discursiva           

que contribui para a formação do consenso social, pois tenta reforçar           

comportamentos e valores. Desse modo, tal como modelos de ordem social são            

representados pela publicidade, Januário (2016) o gênero também o é.  

Percebemos o gênero, Butler (2003) como social, cultural e discursivamente          

produzido. Januário (2016) defende ainda que as representações desempenham um          

papel fundamental na construção de identidades. Sendo assim, a publicidade é,           
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portanto, uma ferramenta de comunicação capaz de reproduzir discursos, muita das           

vezes não isentos de posicionamento político, que poderão fornecer através deste           

trabalho, uma análise crítica e reflexiva para os debates das identidades de gênero             

e orientações sexuais na mídia. 

Em outras palavras, propomos esclarecer, sob a perspectiva analítica do          

discurso, como a sociedade está reagindo a essas novas perspectivas de produção            

publicitária, sobretudo, no campo da comunicação mediada pelos computadores, de          

maneira interacional e discursiva, investigar a recepção e subjetividade do sujeito           

frente a visibilidade LGBTQIA+ na publicidade é urgente e primordial para a            

produção de sentido que estão presente no ciberespaço publicitário. Tendo em vista            

a conjuntura política, econômica e social na contemporaneidade, investigar a          

representação da diversidade de gênero no campo midiático se faz necessário para            

refletir sobre as construções de identidades e de inclusão na sociedade. 

1.3 Construção e caminhos da pesquisa 

Antes mesmo de apresentarmos a abordagem utilizada, é importante         

esclarecer as tomadas de decisões e o processo estratégico para a coleta de dados              

na qual realizamos para alcançarmos o que fora proposto nos objetivos desta            

pesquisa. Partimos, portanto, da análise dos comentários de Doritos Rainbow no           

Facebook, investigando as publicações no primeiro VT comercial da campanha em           

2017 e respectivamente no segundo VT em 2018, sendo no primeiro ano, a amostra              

coletada na plataforma da marca equivalente a 3,2 mil comentários e no ano             

seguinte, 8,3 mil comentários. Esse quantitativo, se apresentou como um grande           

desafio para analisar as produções de sentidos de cada comentário, sendo           

necessário, reduzir a amostra para um menor número em cada ano, não foi utilizado              

critérios de proporção de um ano para o outro, e sim, optamos por analisar cerca de                

20 comentários em cada ano, considerando os 20 primeiros publicados em cada            

comercial. 

Essa escolha se deu empiricamente sob a observação de diversos trabalhos           

que investigam comentários e dados no país, essas investigações apontam que           

analisar mais que os 50 primeiros comentários poderá tornar o sentido dos            
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enunciados redundantes. Foi necessário, portanto, definir um recorte semelhante a          

qualidade de análise que desejamos atingir, pois, segundo Bauer e Aarts (2002), se             

apresentamos numa pesquisa qualitativa um grande número de textos ou imagens,           

o sentido poderá se tornar saturado e repetitivo. Ou ainda, uma pesquisa qualitativa             

que envolve um alto volume de material, poderá ser identificada como um incômodo             

atrativo.  

Sob essa perspectiva, selecionamos para análise do discurso, ao todo 40           

comentários relacionados às duas publicações do comercial na página da marca no            

Facebook, compreendidos como os mais relevantes de acordo com a plataforma . 8

Utilizamos como critério de análise, compreender os enunciados que irão          

compor uma única categoria, entretanto, não estarão isentos de se apresentarem           

em outras categorias de análise. Desse modo, buscamos investigar conforme o           

discurso em Foucault (1969), os conceitos, as escolhas temáticas e a modalidade            

do discurso, compreendendo todos esses critérios como parâmetro para a formação           

discursiva. 

Após identificarmos as categorias discursivas, também buscamos promover        

uma reflexão acerca do que não foi dito pelos discursos dos comentários em Doritos              

Rainbow no Brasil, sobretudo, do que por hora, por um determinado tempo e             

espaço, está em jogo de rarefação (o que se encontra além do dizer) assim,              

refletindo sobre os diversos sentidos e a constituição de subjetividades na           

visibilidade da diversidade de gênero na publicidade contemporânea. 

A abordagem utilizada é, no entanto, o Discurso Foucaultiano, aplicado          

também uma leitura teórica deste procedimento, fundamentados nas teorias do          

discurso em Foucault (1969), sendo capaz de nos esclarecer aquilo que não é dito e               

silenciado pelo objeto empírico analisado, e como forma teórica/metodológica capaz          

de nos proporcionar uma análise sobre as formações discursivas e a relação do             

poder e do desejo presentes nos comentários da campanha analisada.  

Foucault (1969) define o conceito de formação discursiva em Arqueologia do           

Saber, para promover um dispositivo metodológico com o intuito de analisar o            

8 O Facebook disponibiliza a busca pelos os comentários mais relevantes da publicação, ou seja, os 
que mais obtiveram curtidas, reações ou respostas.  
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discurso. Levantando, portanto, algumas hipóteses sobre encontrar uma unidade do          

discurso e definindo como regras que se tornam não a unidade, mas uma formação              

discursiva. Essas regras são exemplificadas pelo próprio autor como os objetos, os            

tipos de enunciação, os conceitos e as escolhas temáticas.  

A primeira hipótese definida como objeto, promove uma reflexão acerca do           

corpus estabelecido em nossa pesquisa, “(...) os enunciados, diferentes em sua           

forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se referem a um único e              

mesmo objeto” (FOUCAULT, 1969, p. 36). O que o autor busca exemplificar é o              

fato de que a proliferação de diversos enunciados, podem fazer parte, de acordo             

com uma temporalidade estabelecida ou época, de um mesmo objeto, ou seja,            

através de ligações conceituais ou temáticas, em um determinado espaço, formarão           

o mesmo objeto de discurso.  

A metodologia também buscou compreender a forma e tipo de          

encadeamento dos enunciados. Nesse caso, definido por Foucault (1969) como os           

tipos de enunciação: um conjunto de descrições. O autor afirma que é preciso             

caracterizar a existência e coexistência desses enunciados, dispersos e         

heterogêneos, suas transformações afetadas pelo espaço e tempo, como um jogo           

de revezamento e sua posição e substituição. 

Além disso, como parte da formação discursiva, pretendemos analisar os          

conceitos permanentes no discurso da amostra analisada. Buscamos, portanto,         

conforme Foucault (1969, p. 40) “analisar o jogo de seus aparecimentos e de sua              

dispersão”. Como também, compreender sob como se apresentam as         

fundamentações temáticas dos discursos. Desse modo, como uma espécie de          

quarta regra, investigamos também os temas pertinentes e presentes nas          

dispersões do discurso, como se revezam e como se apresentam conforme as            

modalidades dos dizeres, se tornando categorias de acordo com sua formação           

discursiva. 

Portanto, elaboramos quatro categorias de análise, aquelas que sob critérios          

metodológicos da análise de discurso foucaultiano, possuem uma formação         

discursiva. Essas categorias obedeceram a alguns critérios de análise, como por           

exemplo, os enunciados que permeiam esses ditos, algumas frases e palavras que            

formam uma única categoria, como: “Deus; Cristianismo; Família; Moral; Bons          



28 
 

Costumes; Abominação; Pecado;” entre outras, são categorizadas como        9

Subjetividade cristã e familiar.  

Denominamos de: Subjetividade cristã e familiar; Subjetividade do         

consumo; Subjetividade LGBTQIA+. Sobre um olhar crítico e investigativo,         

analisamos essas categorias como a construção subjetiva a partir da percepção das            

campanhas de Doritos Rainbow no Brasil, sobretudo da visibilidade LGBTQIA+ na           

mídia publicitária. 

Entretanto, para melhor compreensão do método, é importante saber que a           

análise do discurso foucaultiana advém de uma extensa obra arquegenealógica da           

imersão e construção do pensamento filosófico de Michel Foucault para a           

sociedade, dedicado ao longo de toda a sua vida para compreender as estruturas e              

em que ordem se encontra a lei dos discursos. 

Para o autor, a análise do discurso não desvenda a universalidade dos            

sentidos, ela mostra o jogo da rarefação, o que está para além do dizer, sob a                

pretensão de encontrarmos as estruturas do poder e as institucionalizações do           

saber na formação discursiva dos sujeitos. Partindo desse princípio, antes da fala e             

do dizer, compreendemos que exista todo um jogo de “vontades de verdades”, que             

por sua vez produzirá toda uma “regularidade discursiva” que se encontrará           

camuflada no dito. São nesses espaços de rarefação que estão os significados            

morais, disciplinar e de controle. Essas formações regulares do discurso [...] “pode            

integrar, sob certas condições e até certo ponto, os procedimentos do controle”            

(1970, p. 66). Algumas figuras do controle, portanto, podem tomar corpo no interior             

de uma formação discursiva.  

Os enunciados, as palavras, as frases, os comentários aqui investigados, as           

falas, escondem verdades estruturais na construção do saber político, econômico e           

social. Silenciam todo um jogo de interdição dos discursos sexuais, de vidas            

precárias, de vidas contra-hegemônicas, que estão inviabilizadas por essas         

produções de sentidos analisadas pelas rarefações do dizer.  

9 São melhor exemplificadas na definição categórica no Capítulo 4. 
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Podemos dizer, a partir desse pensamento que algumas regularidades         

agridem, ocultam, controlam e confiscam a existência dos sujeitos marginalizados -           

que estão na margem do social - são negros, periféricos, prostitutas, gays, lésbicas,             

transexuais, pobres, ou seja, subalternizados e violados por um saber/poder          

interseccional, estrutural e conservador. No entanto, como funcionam as interdições          

e os sistemas de exclusão? 

Partindo dos princípios de exclusão, Foucault questiona as condições de          

funcionamento do dizer, essas condições impõem aos indivíduos, de acordo com o            

autor, certo números de regras discursivas e assim acabam proibindo que nem todo             

sujeito tenha acesso a ele - o discurso. Para o filósofo “nem todas as regiões do                

discurso são igualmente abertas e penetráveis; algumas são altamente proibidas          

(diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os           

ventos e postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala” (1970,              

p. 37).  

Nesse sentido, essas interpretações que fazemos do discurso, devem levar          

em consideração todo um conjunto de regras que acompanham o discurso: os            

signos, os gestos, os comportamentos e as circunstâncias, dados em uma           

determinada temporalidade histórica e social. Esta análise híbrida, favorece um          

olhar sobre as diversas produções de sentidos, a eficácia imposta das palavras e             

seus efeitos sobre aqueles os quais ela se dirige. 

Podemos exemplificar conforme o autor (1970, p. 39) que “os discursos           

religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser           

dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao              

mesmo tempo, propriedades singulares e papéis preestabelecidos.” Portanto, nesse         

esforço de compreendermos as “sociedades do discurso” é que devemos perceber           

que (1970, p. 40) “mesmo na ordem do discurso verdadeiro, mesmo na ordem do              

discurso publicado e livre de qualquer ritual, se exercem ainda formas de            

apropriação de segredo e de não-permutabilidade.”. 

É no interior do discurso que encontramos os seus sentidos.  

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade            
nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim,           
tomar forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode             
ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo              
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manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade         
silenciosa da consciência de si (FOUCAULT, 1970, p. 49). 
 

Será, portanto, no subjetivo, no interdiscurso, na rarefação, que se manifesta           

a consciência do dizer, ou melhor, das suas regras de existência. O discurso, no              

entanto, nada mais é do que um jogo de escritura, de leitura, de troca, que jamais                

põe em jogo senão os signos. “O discurso se anula, assim, em sua realidade,              

inscrevendo-se na ordem do significante” (1970, p. 49).  

Toda essa construção de pensamento, nos leva a constituir a nossa           

metodologia a partir do distanciamento e do esforço de compreender esses           

discursos longe de nossas verdades, estabelecendo fronteiras e limites para          

entender o dizer, nesse caso, os comentários. Foucault nos leva a questionar a             

nossa vontade de verdade e restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, e,             

enfim, suspender a soberania dos significados ou significantes. 

Essa ferramenta analítica do discurso foucaultiano apresenta quatro        

princípios fundamentais para a análise. A inversão: o jogo negativo de um recorte e              

de uma rarefação do discurso. A descontinuidade: entendida como práticas          

descontínuas que se cruzam por vezes, mas também se anulam, ignoram e            

excluem. A especificidade: considerada como a regularidade do acontecimento; e          

por fim, a exterioridade - as condições externas de possibilidade, as fronteiras e os              

limites na existencialidade de cada discurso. 

A proposta de utilizar um método para a construção desta pesquisa, parte de             

uma desconstrução, em primeiro momento, do que se entende como um método            

fechado de abordar um objeto. As razões pelas quais exemplificamos a utilização de             

uma metodologia, antes de ser uma ferramenta pré-estabelecidas pelos cientistas          

humanos, é sobretudo, um desafio de reconstruir e repensar as maneiras de se             

fazer pesquisa na contemporaneidade. Partimos da proposta de repensarmos o          

método sob a perspectiva foucaultiana pelo olhar de Veiga-Neto (2009), que nos            

convida a pensar novas formas de pesquisar. Conforme o autor, o método já fora              

construído por outros e se encontra posto para ser trilhado, no entanto, caso ocorra              

o contrário, “teremos nós mesmo de inventá-lo, construí-lo” (2009, p. 84).  

Essa discussão parte da nossa fundamentação enquanto utilizar um         

método/teórico e filosófico em Michel Foucault, sobretudo, pois nos propomos a           
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construir uma maneira de abordagem metodológica de caráter híbrido e que mescle            

com novas ferramentas de análise. Para Veiga-Neto o conceito de teoria e método             

foucaultiano se articulam entre si, sendo portanto, a teoria um construto composto            

por um conjunto de leis e princípios racionais de caráter aplicado a determinadas             

áreas de conhecimento. Entretanto, é necessário não confundir a flexibilização com           

“vale tudo”, para o autor, devemos seguir um rigor e alguns preceitos, regras e              

normas previamente estabelecidas na qual caracteriza um método. No entanto,          

esse pensamento não implica em uma formalidade ou seguir a risca a rigidez das              

normas ou regras dadas por uma determinada cultura, como por exemplo: a cultura             

acadêmica, científica, escolar, artística e da vida cotidiana. 

Foucault, portanto, parte da concepção contrária ao unitarismo        

epistemológico e metodológico das ciências modernas. O filósofo problematiza a          

ideia de método como sendo imutável, sistemático ou aplicado universalmente. Para           

Veiga-Neto, Foucault contraria todo esse pensamento, em contrapartida, propõe         

sugestões que auxiliam na maneira de se fazer pesquisa. Ou seja,  

Para Foucault, o método não é o caminho seguro como queriam           
Descartes e Ramus, até porque nada mais é seguro, previsível: nem           
os pontos de saída, nem o percurso, nem os pontos de chegada. E             
mais: não há um solo-base externo por onde caminhar, senão que,           
mais do que o caminho, é o próprio solo sobre o qual repousa esse              
caminho é que é construído durante o ato de caminhar. (Veiga-Neto,           
2009, p. 88). 

 

No entanto, pensar a arqueologia e a genealogia foucaultiana como um           

procedimento metodológico, implica em entender que para Foucault, essa         

genealogia, por exemplo, é uma atividade, uma maneira de entender ou um modo             

de ver as coisas. Para Veiga-Neto, falar em uma atividade ou um modo de ver as                

coisas em Foucault, remete a noção de techné. “Assim, a genealogia pode ser             

entendida não como um conjunto de procedimentos técnicos para executar          

descrições, análises e problematizações, mas como uma techné de fundo, uma           

techné que informa” (2009, p. 89), que estarão, portanto, em determinadas práticas            

discursivas ou não-discursivas. 
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2. GÊNERO, SEXUALIDADE E IDENTIDADE LGBTQIA+: PERSPECTIVAS       
REPRESENTATIVAS NA PUBLICIDADE 

Neste capítulo, apresentamos a reflexão sobre as perspectivas dos estudos          

de gênero e da sexualidade, compreendendo a fluidez e rapidez das mudanças que             

constituem a população LGBTQIA+ no contexto brasileiro. Partimos, portanto, da          

compreensão das identidades de gênero e orientação sexual, sobretudo, nos          

pensamentos de Judith Butler (2003), a qual, revolucionou os estudos feministas e            

diagnosticou a emergência em refletir sobre as relações e construções do gênero,            

pensando as performances e as condições de vidas da sociedade generificada.  

A discussão, em primeiro e segundo momento, parte de fundamentações          

antropológicas, sociais e comunicacionais das pesquisas levantadas através de um          

estado da arte revisitado ao longo da produção deste trabalho. Todavida,           

levantamos questões sobre as interseccionalidades, pensando o sujeito como         

indissociável da sua raça, sexualidade e territorialidade, tudo isso atrelado a sua            

relação com a noção de estado e religiosidade, pensando essas características com            

sua relação nos estudos midiáticos, sobretudo, na publicidade. 

Em seguida, numa terceira fundamentação, abordamos os estudos        

especificamente do movimento e comunidade LGBTQIA+, com o intuito de          

entendermos sua historicidade e construção social no âmbito brasileiro. A ideia, no            

entanto, não é se aprofundar essas características e categorias isoladas, até porque            

o nosso principal objeto de estudo é a subjetividade como um todo, pensando o seu               

atravessamento e suas opiniões frente às representações de gênero, entretanto,          

optamos por ter um olhar mais cuidadoso a historicidade da sigla T (travestis,             

transexuais e transgêneros) como uma percepção muito ainda marginalizada         

quando referimos aos estudos de gênero no Brasil.  

Toda essa discussão apresentada neste capítulo possui o intuito de ampliar o            

debate e possibilitar fundamentações teóricas para a análise do discurso          

investigada nos demais capítulos deste trabalho. Por isso, é necessário          

entendermos as teorias de gênero e da sexualidade, o que não é nada tão              

específico e sim complexo, para pensarmos as subjetividades como algo          
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inseparável das relações de gênero, da historicidade e construção do gênero, das            

maneiras interseccionais do gênero e além disso, das percepções repletas de           

significados e de sentidos das visibilidades de identidades de gênero na           

comunicação midiática. 

2.1 Introduzindo o pensamento das Identidades de Gênero e Orientações          

Sexuais 

Esmiuçar e compreender a diversidade de gênero não é tarefa fácil. No            

entanto, existem vários caminhos que podem facilitar a compreensão da diversidade           

de gênero e suas múltiplas maneiras de ser. Diversas áreas como a antropologia,             

ciências sociais e a comunicação esclarecem os significados e construções culturais           

pertencentes a pluralidade do gênero. Apesar da complexidade, o mercado          

publicitário tem despertado para as novas possibilidades de inclusão, mesmo com a            

intensiva visão lucrativa, é fundamental levantarmos a discussão para que seja           

possível uma reflexão aprofundada.  

Entretanto, antes de compreendermos essas discussões no campo midiático,         

propomos em primeiro momento, um esclarecimento da diferença entre sexo,          

identidade de gênero e orientação sexual de maneira didática e exemplificadora. 

De acordo com Florence (2016) o sexo está relacionado ao biológico, aos            

órgãos genitais ou aparelhos reprodutores, que se caracterizam por macho, fêmea           

ou intersexo. Em traços simples, o sexo biológico de um ser humano é definido pela               

combinação dos seus cromossomos com a sua genitália.  

O sexo, portanto, se difere da identidade de gênero, ou seja, a condição             

emocional que é sentida pelo indivíduo. A identidade de gênero é dada            

culturalmente, socialmente e historicamente, assumido por atribuições individuais de         

gostos, costumes, representações e comportamentos. Conforme Butler (2003, p.         

24), “o gênero é culturalmente construído, consequentemente, não é nem o           

resultado casual do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo.”.            

Ou seja, se o significado de gênero é culturalmente assumido pelo corpo sexuado,             

não se pode afirmar que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira.  
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Sendo assim, analisamos o que é caracterizado como identidades de gênero:           

os transgêneros (pessoas que não se identificam com as características genéticas           

dadas a elas no nascimento) e os cisgêneros (pessoas que se identificam com as              

características de gênero designadas a elas no nascimento). Ainda conforme Butler:  

Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não decorre           
daí que a construção de ‘homens’ aplique-se exclusivamente a corpos          
masculinos, ou que o termo ‘mulheres’ interprete somente corpos         
femininos. Além disso, mesmo que os sexos pareçam não         
problematicamente binários em sua morfologia e constituição (ao que         
será questionado), não há razão para supor que os gêneros também           
devam permanecer em número de dois. (BUTLER, 2003, p. 24). 

 
Diante disso, as identidades de gênero abrangem a complexidade humana e,           

como a autora propõe, devem fugir do binarismo “homem” e “mulher”. Existem            

pessoas com mais de um gênero, as transgêneros, as com gênero fluído, as drag              

queens e o genderqueer, que se apresenta sobre as perspectivas para novas            

formas de ser. Portanto, consideramos o sexo com o que diz respeito à condição              

biológica, e a identidade de gênero com a construção de identidade e            

representatividade do que o indivíduo confortavelmente acredita ser.  

Conforme a diferenciação dos termos sexo e identidade de gênero, também           

destacamos o significado de orientação sexual, no qual remete à atração e ao             

desejo, como por exemplo o sentimento amoroso, afetivo e sexual do sujeito.  

Desse modo, existem na complexidade das orientações sexuais: os         

homossexuais (pessoas que se atraem por outras do mesmo sexo/gênero);          

heterossexuais (as que sentem atração afetiva pelo sexo/gênero oposto); bissexuais          

(a atração afetiva e sexual por qualquer pessoa do binarismo de gênero – “homens”              

ou “mulheres”); assexuais (pessoas que não são atraídas por nenhum tipo de            

gênero); e também os pansexuais (atração afetiva ou sexual que não depende de             

gênero ou sexo), que não se limita somente essas comprovações. Existem outras            

diversas formas de orientações sexuais que ainda são analisados por pesquisas           

científicas e que não se limita em nossa exemplificação.  

Diante dessa rápida compreensão dos termos que diferenciam a orientação          

sexual do sexo e da identidade de gênero, é possível entender como a             

comunicação, especificamente a publicidade, expõe os diversos tipos de gênero na           
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contemporaneidade. E de como os conceitos comunicacionais podem contribuir         

para a aceitação e o respeito à diversidade. 

Em contrapartida, na sua importante obra História da Sexualidade - a vontade            

de saber (1988) - Foucault inicia suas reflexões acerca das discussões sobre o sexo              

como um campo de exercício de poder. Considerando que a partir do século XVIII,              

houve uma proliferação discursiva sobre a sexualidade. Para o filósofo, vivemos           

todos numa imensa curiosidade sobre o sexo, obstinados a questioná-lo,          

incansáveis a ouvir falar nele.  

Suas ideias partem do que designa de dispositivos da sexualidade, onde a            

sociedade, as pessoas, foram obrigadas, de certo modo, a estabelecer discussões           

ou confissões sobre o sexo, a fim de que houvesse um controle do mesmo. Para               

Mendes (2007), Foucault afirma que nasceu uma incitação política, econômica, e           

técnica ao falar sobre o sexo, surgiu como uma espécie de análise quantitativa, com              

o intuito de classificar e categorizar de forma específica a sexualidade, com fins de              

domínio e poder.  

A sexualidade humana, a partir da história moderna e contemporânea,          

Mendes (2007), esteve sob uma suposta ameaça de ser dominada por processos            

patológicos, o que teria levado a ciência e a religião - pensamento este do próprio               

Foucault - a intervirem atuando na esfera da prevenção como da normalização e da              

cura.  

Desse modo, emerge na sociedade maneiras de controlar ou de possuir           

saberes sobre o sexo, que estão interligadas as instituições ou como Foucault            

afirma, pertencentes aos dispositivos da sexualidade. Para Foucault, o sujeito é           

obrigado a “se confessar”, a falar sobre suas intimidades para instituições, sendo            

capaz de criar regimes que controlam esses discursos. 

Nos estudos apontados por Mendes (2007), a autora busca relacionar as           

teorias Foucaultianas sobre a história da sexualidade as concepções da          

homossexualidade. Ou seja, o pensamento de Foucault voltado para os estudos do            

sujeito homossexual. Conforme a autora, o termo homossexualidade foi criado no           

Século XIX, especificamente em 1869, pela médica Karoly Maria Benkert, devido           

aos estudos clínicos voltados a compreender os impulsos sexuais de pessoas que            

se sentem atraídas pelo mesmo sexo. De acordo com Mendes (2007), 
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Primeiramente, a questão da homossexualidade deve ser entendida        
como uma questão a ser considerada em um contexto global. Isto é, o             
ser humano deve ser visto como um ser total e não apenas voltado             
para o sentido sexual, afinal o ser humano não se define apenas e             
somente a partir de sua forma de expressar sua sexualidade: é           
alguém completo, total, um ser portador de desejos, vontades, vida e           
sonhos e não apenas sua forma de ser e de se comportar            
sexualmente (MENDES, 2007, p. 252). 

 

Todo esse pensamento, engloba não somente o princípio dos estudos sobre           

a homossexualidade, como também toda a história do movimento e comunidade           

LGBTQIA+. Devemos considerar que esses estudos da sexualidade e da          

homossexualidade, são fundamentações que promovem, do ponto de vista da          

sociedade contemporânea, maneiras de investigar e compreender os sujeitos         

sociais, suas identidades de gênero e orientações sexuais. 

Ao longo da história, algumas modificações ocorreram no que diz respeito a            

população homossexual. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1992, propôs           

que a homossexualidade não deveria ser considerada uma doença. Desse modo, a            

categoria foi retirada do CID-10 (Classificação de transtornos mentais e do           

comportamento), deixando, portanto, de ser considerada uma patologia, Mendes         

(2007).  

De acordo com a autora, Foucault questiona a tradicional divisão entre           

heterossexualidade e homossexualidade, assim como as identidades e as         

categorias sexuais instituídas na sociedade, além de relacionar sexo, poder e o            

gênero como criações culturais. De acordo com Mendes (2007), para Foucault, não            

devemos catalogar, convencionar, enumerar e discriminar formas de ser e de agir, o             

que promove uma crítica aos padrões e categorizações da sociedade em           

determinadas designações. É possível refletirmos um pouco mais sobre esse          

pensamento, pois,  

As pessoas que possuem a afetividade e a sexualidade voltadas para           
alguém do mesmo sexo, simplesmente possuem esta determinada        
forma de ser, estar e se relacionar com o outro. Não necessariamente            
estão enquadradas em determinados ‘rótulos’ e isto significa que, ao          
dizer que esta ou aquela forma de obtenção do prazer é certa ou             
errada, não permite que o ser humano se desenvolva plenamente em           
sua vida ‘devir’, isto é não chega a ‘ser o que se é’, mas sim vive de                 
forma a adequar-se aos padrões e critérios sociais estabelecidos         
pelos dispositivos (MENDES, 2007, p. 254). 
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Devemos pensar sobre esses dispositivos que controlam e estabelecem         

limites ao discurso sexual. Dispositivos que estão interligados as produções          

midiáticas, estão presentes também na publicidade e em diversas áreas da           

sociedade.  

Foucault (1988), esclarece o que define como dispositivos da sexualidade,          

sob a perspectiva de um exercício de poder sobre o sexo. Esses dispositivos - os               

saberes, as ciências como a medicina, o direito, a psiquiatria ou as instituições             

religiosas - estabelecem regimes e controles sobre os discursos a respeito das            

questões sexuais e de gênero. Foucault parte do pensamento, no qual problematiza            

as políticas do poder e o sexo.  

Para o filósofo, na sociedade ocidental, existem regras e interdições,          

advindas do próprio poder, que possibilita uma difícil compreensão da sexualdiade,           

assim como do prazer e do desejo. “O poder seria, essencialmente aquilo que dita a               

lei, no que diz respeito ao sexo. O que significa, em primeiro lugar, que o sexo fica                 

reduzido, por ele, a regime binário: lícito e ilícito, permitido e proibido (FOUCAULT,             

1988, p. 81)”, característico, portanto, de uma certa verdade produzida pelas           

instituições ou instâncias do saber. Essa proibição ou interdição, que se dividem            

entre um binarismo, certo ou errado, aceitável ou inaceitável, dificulta por exemplo,            

as discussões acerca da comunidade LGBTQIA+, dos conhecimentos sobre as          

identidades de gênero e orientações sexuais, pois esses saberes fogem da           

normalização do modelo hegemônico social.  

Foucault também define o poder pertencente a um ciclo de interdição: “não             

te aproximes, não toques, não consumas, não tenhas prazer, não fales, não            

apareças; em última instância não existirás, a não ser na sombra e no segredo              

(1998, p. 81)”. O propósito é, portanto, dessas interdições fazerem com que o sexo              

negue a si mesmo, viva constantemente numa luta contra si, ou viva imerso na              

escuridão, sem conhecer o prazer ou o seu próprio corpo.  

No ponto de vista da população LGBTQIA+, as interdições podem silenciar           

maneiras de comunicar sobre a vida dessas pessoas, sobretudo, da sua presença e             

suas representações na mídia publicitária, o que será melhor exemplificado através           

da investigação discursiva apresentados no capítulo 2 e 3 desta pesquisa.  
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Antes disso, tomamos ainda como reflexão e fundamentação, pensar a          

relação entre o gênero, sexo e mídia, como uma relação interseccional, ou seja,             

como uma teorização indissociável dessa discussão, pois, para que possamos          

compreender os preconceitos e os discursos de ódio e injúria presente no campo             

analítico desta pesquisa, é necessário compreender essas estruturas de gênero          

como algo muito mais complexo do que pensarmos de maneira isolada.  

2.2 O papel das interseccionalidades e do Estado na mídia publicitária  

No entanto, refletir essa categoria, como bem apontamos, exige         

peculiaridade e minuciosidade em pesquisar suas múltiplas expressões e         

identidades. Seja no campo midiático social ou nas interações sociais do cotidiano,            

o gênero é um elemento presente das “categorias de articulação” Piscitelli (2008),            

onde podemos analisar as relações de poder na sociedade. 

Conceituada também como interseccionalidade, as categorias de articulação        

nos direciona pensar outros marcadores sociais como raça, sexualidade,         

nacionalidade, nos quais são indissociáveis do gênero. Para Piscitelli (2008, p. 267)            

“o debate sobre as interseccionalidades permite perceber a coexistência de diversas           

abordagens”, presentes no âmbito das relações que permeiam a sociedade.          

Optamos por apontar nesta discussão, assim como toda a construção teórica deste            

trabalho, o viés construcionista das interpretações sobre as interseccionalidades,         

pensando, portanto, o gênero como pertencente às relações de poder,          

compreendendo essas categorias de articulação como uma prática que desestrutura          

a hegemonia social.  

Em outras palavras, se analisamos travestis, transexuais, transgêneros e         

outros que são inseridos no contexto LGBTQIA+, sem uma compreensão de sua            

existência enquanto etnicidade ou sexualidade, além da historicidade e da cultura           

desses sujeitos, estaremos ocultando e/ou minimizando outros marcadores de         

análise.  

As interseccionalidades também se expressam através da linguagem. Em         

diversos discursos desta pesquisa, é possível perceber que além da LGBTfobia           

expressiva, existem também o racismo e outros preconceitos que vão além dos            
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discursos críticos de gênero. Essas articulações/interseccionalidades permitem       

compreender as interconexões entre raça, gênero, sexualidade e outros, levando          

em consideração a posição de diversos discursos de ódio como o racismo, um em              

relação aos outros, Piscitelli (2008). Nesse sentido, percebemos o gênero como           

uma construção social que deve ser pensado em conjunto com outros fatores            

sociais que potencializa a diversidade.  

A visibilidade da comunidade LGBTQIA+ propagada pela publicidade        

brasileira por exemplo, reforçam na contemporaneidade, uma multiplicidade de         

gênero, sexualidade e etnicidade desconstruindo de certo modo - ainda bastante           

limitado, no entanto eficaz - os padrões reinantes da hegemonia social. As            

tradicionais campanhas dos anos de 1960 a 1980, passagem da ditadura militar no             

Brasil, reforçam os estereótipos do protagonismo branco brasileiro e sua          

militarização . Entretanto, com o desenvolvimento das novas tecnologias e a          10

emergência de discutir questões sociais pautadas pelo meio digital, a publicidade,           

enquanto estratégia comunicacional, tem buscado se reformular e representar         

sujeitos que estão nas margens do eixo personalizado e exigido pelo capital            

tradicional.  

É possível perceber a crescente ampliação dos discursos sobre a diversidade           

em marcas nacionais que exemplificam as interseccionalidades no contexto         

midiático, como: a Skolors (2017) - campanha sobre pluralidade racial da Skol - ou              11

#AvonPride (2018) - campanha da Avon que visibiliza mulheres lésbicas, negras e            12

drag queens. Em 2019, ano de ascensão no debate político/econômico/social no           

Brasil, a campanha Mais que Digital do Banco do Brasil, polemizou e levantou             

críticas sobre a pauta da diversidade, onde o presidente Jair Bolsonaro censurou a             

veiculação do VT publicitário . Casos como esses revelam a desconstrução de uma            13

10 As campanhas da Família Margarina: “uma família perfeita que não derrete nunca”, que reforçam 
os estereótipos de um ideal branco, heteronormativo e um padrão social. 
11 Uma edição especial de latas nas cores da nossa pele. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=mQx_VmCQu5w> 
12Campanha É pra olhar mesmo #AvonPride Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=1SbSANxv5DQ&list=PLhvsTEowxBg_YVVQJhy9ZllpLzRT7h
K0C> 
13  Disponível em:< 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/26/diversidade-comercial-do-bb-tem-mais-negr
os-do-que-media.htm> 
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mensagem inclusiva, no entanto, dialogam com a quebra de estereótipos difíceis de            

serem rompidos pela tradicionalidade.  

As ações que são mobilizadas para desestabilizar e até censurar a           

diversidade, percorrem caminhos já bastante legitimados na sociedade. Conforme         

Viveiros (2016) as análises interseccionais revelam a existência de posições sociais           

que não sofrem de marginalização ou discriminação, porque incorporam uma          

determinada norma em si, como a masculinidade, a heteronormatividade ou a           

branquitude, e desse modo, naturalizam e se utilizam de ações de poder que são              

exercidas para deslegitimar discursos que não se enquadram no pensamento          

hegemônico.  

Isso também nos leva a refletir as relações do Gênero e Estado, pensando o              

estado como instituições políticas, que possibilita fronteiras que afetam as estruturas           

da diversidade na publicidade. Para Vianna e Lowenkron (2017), o estado além de             

ser um conceito, é o termo que designa unidades institucionais e sociopolíticas que             

moldam as ordens burocráticas que nos regem cotidianamente. Conforme os          

autores, o Estado produz, afeta e confecciona relações, representações e          

performances de gênero.  

De acordo com Duarte e Santana (2018) a atuação do movimento LGBTQIA+            

e do movimento feminista, sempre foram acompanhadas por oposições religiosas          

no estado brasileiro, assim como também, ambos os grupos possuem diversos           

atritos ao dialogarem sobre normas e valores sociais. Conforme os autores, “estes            

temas foram tratados como pertencentes à esfera privada da vida dos indivíduos,            

mas, em verdade, nunca saíram do espaço público, pois passaram a compor as             

dinâmicas de disputa por direitos em diversos espaços de poder” (DUARTE E            

SANTANA, 2018, p. 263).  

Desse modo, o que buscamos também esclarecer aqui, é de como essa            

relação entre as representações religiosas afetam a maneira com que o Estado lida             

com as questões LGBTQIA+, para compreendermos a construção do gênero nesse           

processo, e ainda, entendermos como essas discussões emergem para o espaço           

público, sobretudo no ciberespaço publicitário, o que será discutido no capítulo 3 e             

4. 
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Pensar o Estado como modulador do Gênero, é uma questão que também            

perpassa e se materializa na contemporaneidade. A população LGBTQIA+ por          

exemplo, conforme Duarte e Santana (2018), são caracterizados como pertencentes          

há um “armário” que levam esses sujeitos a se emoldurar por regras sociais e              

jurídicas. Nesse caso, são enquadrados pelo Estado como um desvio da norma.            

Tudo isso é prescrito, de acordo com a investigação, por conceitos           

pré-estabelecidos pela religiosidade, ou seja, a ação religiosa se expressa na           

determinação de valores sociais e prescrições estatais, as quais segundo Duarte e            

Santana (2018, p. 264) “eram silenciosas para o público, mas determinantes para            

quem não se enquadra em seus modelos heteronormativos e cisgêneros de           

conduta.”.  

Refletir o Estado nesse processo é pensar a associação de instituições que            

também fazem parte dele, e como uma política transversal, atravessa todo e            

qualquer discurso que relacione as performances de gênero ou suas identidades.           

Especificamente, em nossa pesquisa, o Estado político e as instituições religiosas,           

estão imbricadas no processo de silenciamento e interdições de leis, regras ou            

ordem de discursos que se materializam para deslegitimar a diversidade de gênero            

no país.  

A bancada religiosa conservadora, por exemplo, especificamente composta        

por evangélicos, até 2018, ocupavam e promoviam uma articulação para invisibilizar           

direitos feministas e LGBTQIA+ no Congresso Nacional. Formalizada como Frente          

Parlamentar Evangélica (FPE), os parlamentares possuíam de acordo com os          

apontamentos de Duarte e Santana (2018, p. 265) “uma atuação marcada, na            

maioria das vezes, pelo desrespeito à laicidade do Estado positivada na           

Constituição da República e à afirmação de direitos de minorias, principalmente no            

campo da sexualidade, gênero e dos direitos reprodutivos das mulheres.” Diante           

disso, essas ações impossibilitaram o andamento de políticas públicas LGBTQIA+          

no âmbito nacional. 

Desse modo, o movimento e comunidade LGBTQIA+, está condicionado aos          

obstáculos impostos por sua relação com o estado e a religiosidade. Ainda            

conforme os autores, a FPE é considerada uma barreira central para o fim de              
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questões jurídicas, sociais e de políticas cidadãs para esses sujeitos que buscam            

livremente manifestar suas orientações sexuais e identidades de gênero.  

Essa reflexão, levanta críticas a respeito da laicidade do estado brasileiro,           

sobretudo, nas intervenções de religiosos frente às determinações de direitos que           

proporcionem garantias aos LGBTQs, como o casamento, a adoção e a           

regulamentação de cirurgias para mudanças de sexo. De acordo com os autores: 

As duas casas do Congresso Nacional são espaços de intensas          
disputas políticas e debates sobre as pautas do movimento LGBT. A           
criminalização da homofobia, o casamento igualitário, o direito à         
autodeterminação do gênero, a diversidade de arranjos familiares,        
entre outros, possibilitam a realização de audiências públicas,        
debates e notícias que movimentam a agenda política (DUARTE e          
SANTANA, 2018, p. 267). 
 

Muito além de pautas discutidas pelo congresso nacional, os discursos          

religiosos também se perpetuam e se materializam na mídia publicitária. Podemos           

perceber em diversas mensagens comentadas no Facebook da Doritos Rainbow          

(2017), por exemplo, a expressão de argumentos nitidamente protestante e com           

fundamentação bíblica. Como: 

Venho tornar público que não curto isso, apoio incondicionalmente o          
ser humano como criação de Deus, mas, o pecado do          
homossexualismo, o lesbianismo, é sim a degradação de uma         
sociedade corrompida, exacerbada e sem rumo ( Discurso Religioso e          
Familiar) . 14

 
Esse comentário foi postado no Facebook em 2017, na campanha publicada           

para o lançamento de Doritos Rainbow no Brasil - Mais cores, Mais diversidade,             

Mais empoderamento. Através do discurso, é possível perceber a insatisfação do           

sujeito para com o comercial da marca, no qual perpassa por uma historicidade             

religiosa, cultural e conservadora.  

A ideia de associação de homossexuais e lésbicas com o pecado - o             

proibido, o perigoso - remete às interdições e conceitos estabelecidos pela           

religiosidade. Para Foucault (1988), as interdições sobre a sexualidade, partem das           

relações de poder entre instituições religiosas, médicas e até mesmo educacionais.           

14 Ver a categoria no capítulo 4. 
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No entanto, o poder também está presente nos indivíduos, ou seja, na sua relação              

com as instituições e por toda parte. 

Sob a existência de um poder jurídico-discursivo, para Foucault (1988), seria           

esse poder aquilo que dita a lei, que proíbe, que funciona em um sistema binário               

sobre as interdições da sexualidade, como permitido e não permitido, pecado e não             

pecado. O poder jamais exerce uma relação com sexo que não seja negativa. O              

poder rejeita, excluí, recusa, como também oculta e mascara a sexualidade.  

Outro apontamento que observamos nesse discurso, é a utilização do sufixo           

(ismo), que até meados da década de 1990, a utilização da palavra            

homossexual(ismo), servia para categorizar esses sujeitos como uma doença, uma          

patologia. Entretanto, especificamente nesse discurso, ainda é referenciado para         

reproduzir o que seria pecaminoso ou doentio sob a perspectiva de valores morais e              

cristãos.  

Discursos como esses são propagados e estão presente em todas as           

campanhas publicitárias analisadas por esta pesquisa, os quais serão apresentados          

no capítulo (3) com mais profundidade. 

No entanto, de acordo com Vianna e Lowenkron (2017), o Estado promove            

modos de regulação e enquadramentos que constituem corpos, afetos, sujeitos e           

relações. Por isso, além das interseccionalidades, tomamos como impossível         

pensar as identidades de gênero longe da sua relação com o Estado. Voltando ao              

caso da campanha sobre a diversidade do Banco do Brasil - Mais que Digital (2019)               

- a instituição tomou sérias medidas ao demitir o diretor de marketing da empresa ,              15

pautada pela indignação e interdição do atual presidente brasileiro. Visitando um           

pouco mais ao passado, em 2015, a troca de afetos entre pessoas do mesmo sexo               

que protagonizaram a propaganda do dias dos namorados de O Boticário , levou            16

ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) a retirar o          

comercial do ar, por ferir os valores morais da família tradicional. Casos como             

esses, nos direciona a refletir o Estado “como trama de sentidos, possibilidades de             

15 Conforme o site O Globo (2019), a empresa sob uma forte pressão da então presidência e da 
direção geral do Banco do Brasil, optaram por demitir o diretor de marketing que aprovou a 
campanha publicitária sobre a diversidade, contento atores e personagens da população negra, 
LGBTQIA+ e tatuados. 
16 Ver no tópico 1.4 representação e visibilidade LGBTQIA+ na publicidade. 
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ação e formas de interdição feitas de e por dinâmicas de gênero” (VIANNA E              

LOWENKRON, 2017 p. 05).  

Assim como as categorias de articulação/intersecções, as conexões        

analíticas entre Gênero e Estado emergem em debates acadêmicos feministas no           

final dos anos de 1980. Em linhas gerais, as políticas e os debates feministas              

centrados no Estado não são recentes, conforme os autores, estão presentes desde            

o século XIX. No entanto, durante o século XX, as reivindicações feministas frente             

ao Estado se ampliaram através de campanhas articuladas em busca de igualdade            

de oportunidades, direitos reprodutivos, reformas nas leis de estupro, abuso,          

casamento, equidade salarial etc., Vianna e Lowenkron (2017). Somente a partir da            

segunda onda do movimento feminista, por volta de 1970, é que começam a ser              

implementadas políticas institucionalizadas e formuladas para combater, em        

diferentes partes do mundo, as desigualdades entre homens e mulheres, além do            

aparecimento de diversas leis contra a discriminação e a violência de gênero.  

As investigações antropológicas sobre a relação entre Gênero e Estado,          

levantam problemáticas a respeito das masculinidades que compõe o Estado. A           

partir do ponto de vista feminista, o Estado é considerado masculino, segundo            

Vianna e Lowenkron (2017, p. 10), “a lei vê e trata as mulheres do modo que                

homens veem e tratam as mulheres” ou seja, o Estado se torna institucionalizado             

através do poder masculino que está previamente construído culturalmente.  

Vale ressaltar que a ideia exposta aqui, é de uma masculinidade           

hegemônica, heteronormatizada e esbranquiçada, na qual, não fere somente a          

mulher, como toda uma multiplicidade de identidades de gênero e orientações           

sexuais. De acordo com os autores, 

O argumento defendido pela autora é de que o Estado pode ser            
masculino sem intencionalmente ou abertamente perseguir      
“interesses” de homens precisamente porque as dimensões múltiplas        
da masculinidade, social e historicamente construídas, moldaram os        
múltiplos modos de poder circulando através do domínio chamado         
Estado (VIANNA E LOWENKRON, 2017, p. 11). 
 

Essa ideia de masculinidade legitimada e ancorada no Estado, nos leva a            

refletir hipóteses de que o controle estatal, sobretudo em campanhas de diversidade            

que são censuradas, ocorre devido às táticas de silenciamento moral e exercícios            
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de poder nos quais são historicamente e culturalmente construídos por uma           

masculinidade hegemônica e patriarcal. O Estado, portanto, ainda conforme os          

autores, deve ser pensado como qualitativo moral, analisando a sua capacidade de            

moldar, limitar e produzir desejos numa perspectiva relacional de poder.  

No que diz respeito às políticas públicas voltadas às questões LGBTQIA+ no            

Brasil, o Estado na sua materialidade, além de ser conservador e autoritário, está             

muito longe de ser considerado laico e inclusivo.  

2.3 História do Movimento e Comunidade LGBTQIA+ no Brasil 

 
Entretanto, é importante observarmos também o surgimento dos primeiros         

movimentos que reivindicaram - através de posturas políticas - o posicionamento           

dos sujeitos LGBTQIA+ na sociedade, para compreendermos como se estruturam          

as organizações em defesa e inclusão do sentido de comunidade e, como a mídia              

publicitária historicamente,  representam e promovem a visibilidade desses sujeitos. 

Com isso, Facchini (2011) expõe que diversas formas de expressões no           

mundo ocidental já apontavam desde a década de 1940, reivindicações políticas e            

inclusivas da diversidade de gênero. Foi por volta de 1970, na passagem da             

ditadura militar no Brasil, que movimentos minoritários começaram a ganhar          

visibilidade, como as feministas e organizações do negro contemporâneo.  

Se tratando do movimento homoafetivo, o Somos - Grupo de Afirmação           

Homossexual, de São Paulo, foi um dos pioneiros na luta pelo reconhecimento das             

causas de gênero nacional. Ainda conforme a autora, nos primeiros anos de            

atividade do que viria a ser popularizado como movimento LGBTQIA+, as lésbicas            

começaram a se afirmar como sujeito autônomo e diversas travestis e transexuais            

passaram também a participar dessa organização social, e só então no ano 2000 os              

bissexuais buscam o reconhecimento. Entretanto, é possível perceber que na          

contemporaneidade, a comunidade LGBTQIA+ não aparenta somente lésbicas,        

gays, bissexuais ou transexuais, vai bem mais além nas representações das           

identidades. 

No entanto, o nascimento do movimento no Brasil é fundado pela afirmação            

de um projeto de politização da homossexualidade, em contraste existiam algumas           
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associações antes mesmo do movimento ser reconhecido. Como afirma Facchini          

(2011): 

Essas associações, apesar de reunir homossexuais, possuíam uma        
atuação qualificada pelos militantes como ‘não-politizada’, por estar        
exclusivamente voltada para a ‘sociabilidade’. Entre essas primeiras        
formas de associação de homossexuais, figuravam iniciativas como        
pequenos jornais distribuídos em bares, fã clubes de artistas e bailes           
de carnaval onde homossexuais se encontravam (FACCHINI, 2011, p.         
12). 
 

Antes mesmo do movimento ganhar força, como forma de comunicação,          

utilizava-se jornais e folhetos para alcançar sociabilidade e inclusão. A mídia, nas            

primeiras aparições da luta no Brasil, já se encontrava presente indicando ações            

políticas, direitos universais e civis. O jornal Lampião da Esquina editado no Rio de              

Janeiro, é apontado por Facchini como pertencente a primeira onda do movimento,            17

no qual, convidava os leitores a refletir sobre uma sociedade sexista e gerando             

espaços para uma afirmação da sexualidade e debates de gênero. 

Entretanto, as primeiras organizações foram marcadas pela ditadura e por          

isso, possuíam discursos anti-autoritários, não institucionalizados e organizados        

apenas como grupos de reflexão. Haveria então, a necessidade de ativismo comum,            

os homossexuais começaram a partilhar e buscar o sentido de comunidade, como            

aponta a autora: 

O processo de produção da identidade coletiva de ‘homossexual         
ativista’ fazia com que o grupo fosse visto como uma ‘comunidade de            
iguais’, ou seja, pessoas que compartilhavam uma mesma ‘condição’         
e necessidades. Nesse sentido, qualquer diferença entre os        
integrantes não deveria ser ressaltada. (FACCHINI, 2011, p. 13). 
 

De acordo com a necessidade de se organizar coletivamente, o que seria            

apenas um movimento no final da década de 1970, os homossexuais ativistas            

começaram a ser condicionados como comunidade. Entretanto, busca-se        

compreender o verdadeiro sentido da palavra aplicada a organização não somente           

homossexual e sim, aos LGBTQs. 

Desse modo, Peruzzo (2009) em seus estudos sobre o sentido da palavra            

“comunidade”, afirma que esta, evoca sensações de solidariedade, vida em comum,           

17 Facchini (2011) em seus estudos sobre a “História da Luta de LGBT no Brasil” dividiu a trajetória 
em três ondas. Sendo a primeira onda que vai de 1978 a aproximadamente 1983. 
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independentemente da época ou de região. Ainda, relaciona comunidade a uma           

vontade comum, à compreensão, ao direito natural, à língua e à concórdia, para que              

ocorra uma semelhança, diálogo, troca de ideais, afirmando-os reciprocamente.         

Nesse sentido, é cabível dizer que os grupos de afirmação LGBTQIA+ por sua vez,              

com a inclusão e reconhecimento dos bissexuais no ano 2000, podem ser            

considerados comunidade, por partilharem de bens comuns, e por compreenderem          

a diversidade de orientação sexual existente na sociedade.  

Entretanto, segundo Fontes: 

A comunidade LGBT não teve um início fácil no que diz respeito aos             
direitos de igualdade e de oportunidade, pelo que os movimentos          
levados a cabo pela mesma nasceram passo a passo, a partir dos            
ativistas homossexuais, com o movimento SOMOS. Posteriormente,       
lésbicas, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis,      
associaram-se a estes movimentos pelo combate à discriminação e         
luta pelos seus direitos no que concerne à igualdade de          
oportunidades. (FONTES, 2017. p. 01) 
 

Outros grupos foram surgindo de forma mais institucionais para o combate ao            

preconceito ainda muito vigente no Brasil. Facchini (2011) cita alguns: em 1980 o             

Grupo Gay da Bahia (GGB) surge no país e tem uma forte influência em todo o                

Nordeste. Ainda existiam 22 grupos homossexuais atuantes no Brasil no que aponta            

como a primeira onda do movimento.  

Conforme os avanços e a inclusão de movimentos interligados que se           

comunicavam e buscavam desconstruir os estereótipos da época, a população trans           

também nos últimos anos vem ganhando visibilidade e espaços sociais, ainda que            

bastante limitados. Esses sujeitos também fazem parte da comunidade LGBTQIA+ e           

estão sendo incluídos no contexto publicitário cada vez mais. Com a urgência de             

refleti-los, principalmente por serem fortemente os mais e as mais atingidas pela            

violência no país, a publicidade vem rompendo as barreiras do preconceito e            

promovendo maior visibilidade para o movimento trans, como travestis, transexuais          

e transgêneros, sobretudo na aparição da cantora Liniker na campanha de Doritos            

Rainbow (2018) e em diversas outras. 

Para compreendermos melhor essa discussão, primeiro devemos abordar as         

terminologias e esclarecer de modo geral o seu significado. O conceito “trans”            

conforme Rodovalho (2017) começa a ter aparição na década de 1920, o que se              

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/comunidade/
http://knoow.net/ciencmedicas/medicina/homossexualidade/
http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/bissexualidade/
http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/transexualidade/
http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/travestismo/
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opõe ao conceito de “cis”, termo esse que só foi categorizado quase na virada do               

século XXI.  

Conforme a autora, as identidades de gênero dizem respeito ao que é            

transgênero e ao que é cisgênero, ou seja, aquilo que cruza e aquilo que deixa de                

cruzar. Como já abordamos aqui, pessoas cisgênero são aquelas que aceitam           

aquilo que lhe atribuíram ao nascimento e pessoas trans são aquelas que não             

aceitam ou não se reconhecem naquilo que lhe atribuíram ao nascimento. 

Esse conceito trans no século passado só existia nas discussões médicas -            

nos consultórios ou nos manicómios - isso porque segundo Rodovalho (2017),           

esses sujeitos passavam a ser diagnosticadas como pessoas loucas e talvez por            

conta da própria repressão e da institucionalização desse tipo de discurso, a            

sociedade fazia com que elas próprias acreditassem no que as chamavam de            

doentes.  

O processo de identidade trans, portanto, perpassa pela transição do corpo           

binário (homem e mulher) e desconstrói os estereótipos estabelecidos por uma           

sociedade cissexista. Rodovalho (2017) reflete a construção desses corpos como          

uma transição que muita das vezes se limitam ao gênero oposto, criando            

estereótipos idênticos ao que não foram atribuídos ao nascimento. Mulheres trans           

por exemplo, buscam na sua perspectiva uma apropriação igual a outras mulheres            

cis, a autora esclarece que: 

Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós efetivamente nos           
sujeitamos ou devemos nos sujeitar aos estereótipos cis, imitá-los à          
perfeição, para poder exigir que nos respeitem, que nos deixem em           
paz, mas sim que existe todo um investimento na construção desse           
corpo, corpo que também é identidade, para diminuir o desgaste de           
ter que negociar, com quem interage com você, o que você é ou deixa              
de ser (RODOVALHO, 2017, p. 368). 

 
É compreensível pensar que esses corpos busquem maneiras de dialogarem          

com a sociedade a ponto de não serem vistas como chacotas ou como doentes, ou               

que através desses corpos, se travestem tanto ao ponto de voltarem a serem             

invisíveis ou em outros casos ao ponto de se afirmarem enquanto mulheres que             

são. Esse pensamento nos leva a refletir sobre a auto-identificação desses sujeitos.  

De acordo com Rodovalho (2017) essa auto-identificação não é suficiente          

para a aceitação da população trans na sociedade, pois o corpo fala e os              



49 
 

estereótipos impostos socialmente comunicam o que está para além do que           

acreditamos ser. Ou seja, a auto-identificação não basta, pois o corpo transmite o             

que somos. Independente de assumir uma posição binária (homem ou mulher), as            

trans não estarão, por exemplo, isentas de violências, o que discutiremos em breve. 

O movimento trans existiu por muito tempo na obscuridade e suas pesquisas            

e teorias ainda caminham em passos lentos. Isso porque os estudos feministas só             

passou a reconhecer as mulheres transexuais e transgêneros como pertencentes ao           

movimento somente no final do século passado. Conforme Connel (2016), o termo            

transexual aparece nas teorias feministas a partir do pensamento de Beauvoir em            

um artigo publicado em 1949, mesmo ano de sua obra “o Segundo Sexo”. As              

discussões que permeavam a conceituação trans, envolvia questões de         

redesignação de gênero, envolvendo tratamento endocrinológico ou cirurgias        18

realizadas por médicos na Alemanha associados ao Instituto Hirschfeld para ciência           

sexual.  

Um pouco depois, na década de 1950, o caso de Christine Jorgensen -             

primeira trans a realizar o processo de redesignação na Dinamarca - proporcionou            

visibilidade às reivindicações que já existiam na época e se tornou a face pública da               

transexualidade no mesmo ano. Como afirma Connel (2016, p. 226) “no deslumbre            

da assombrosa publicidade ao redor de Jorgensen, uma quantidade inesperada de           

sofrimento de gênero e projetos de base sobre mudança de gênero anteriormente            

sem visibilidade, passaram a ter visibilidade na metrópole global” o que possibilitou            

um avanço para a reflexão dos estudos de gênero. 

O desenvolvimento da medicina e o pensamento político da transexualidade          

emergem dos pensamentos da esquerda européia e estadunidense, sobretudo nos          

centros comunitários de São Francisco e Nova Iorque nas décadas de 1960 à 1970.              

A princípio, o movimento feminista não deu atenção às mulheres transexuais. De            

acordo com a autora, em 1973 Robin Morgan - influente pensadora da época -              

lançou um ataque público a uma mulher transexual que teria sido convidada para se              

apresentar na abertura de uma conferência lésbica na Califórnia, Connel (2016). Em            

seguida, outra pesquisadora conhecida como Mary Daly, apontou a transexualidade          

como uma “invasão necrofílica” dos corpos femininos.  

18 Processo cirúrgico de mudança de sexo. 
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A autora aponta diversos casos em sua obra exemplificando a resistência do            

movimento feminista a aceitarem e compreenderem as mulheres transexuais.         

Somente com os avanços e a quebra de preconceitos, é que Judith Butler             

juntamente com grandes outras pensadoras, buscaram desconstruir os papéis de          

gênero enraizados pela concepção machista, elitista e racial pertencentes nos          

estudos feministas até por volta dos anos de 1980.  

De acordo com Connel (2016. p. 229), “Butler renunciou à suposição de uma             

base natural da identidade das mulheres, e, dessa forma, do feminismo.”. Muito            

mais do que a sexalidade, a autora revolucionou os estudos feministas incluindo            

transexuais e descontronstruindo os papéis de gênero, o que possibilitou grandes           

avanços nas pesquisas sobre mulheres transexuais e travestis.  

Conforme o desenvolvimento do conhecimento sobre esses sujeitos, Connel         

(2016, p. 234) afirma que “reunir identidades dessa forma construiu uma           

‘comunidade trans’ heterogênea e incluiu o T no LGBT já existente.”. Entretanto,            

mesmo diante de importantes conquistas, o movimento Trans ainda encara          

problemas relacionados às instituições religiosas, familiares, econômicas e políticas.  

Compreendendo o movimento trans como um processo importante e de          

maior impacto quando referirmos a presença desses corpos no contexto da           

visibilidade publicitária, podemos arriscar dizer, que esse tipo de representação,          

seja LGBTQIA+ ou dos movimentos que compõem essa sigla (lésbicas, gays,           

bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais ou assexuais e         

diversos outros), tem se intensificado com maior adesão e ao mesmo tempo visto de              

maneira conflituosa na recepção da mensagem publicitária e no processo de           

construção de subjetividades. 
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3. CIBERESPAÇO E CIBERPUBLICIDADE: A PRESENÇA DAS IDENTIDADES        
DE GÊNERO NA PUBLICIDADE DIGITAL 

Neste terceiro capítulo, a proposta é apresentarmos as teorias que          

fundamentam os conceitos de ciberespaço e cibercultura Lévy (1999), assim como a            

emergência de refletir as lógicas de produção da publicidade contemporânea como           

uma comunicação cada vez mais digital e de grande impacto social.  

No entanto, esses conceitos emergem dos pensamentos da Ciberpublicidade         

em Atem, Oliveira e Azevedo (2014) e nos novos discursos que são apresentados             

nesses espaços. Desse modo, partimos das estruturas do discurso pelo viés           

analítico teórico foucaultiano, para compreendermos como se apresentam conceitos         

como a diversidade de gênero e o cruzamento das relações LGBTQIA+ com a             

sociedade, através da sociabilidade propostas nas materialidades publicitárias.  

Em contrapartida, pensamos a diversidade das identidades da comunidade         

LGBTQIA+ no campo da mídia publicitária tradicional, introduzindo essas         

representações e visibilidades como um contexto histórico na passagem da mídia           

tradicional para a contemporaneidade, todavia, muito presente na publicidade         

digital.  

3.1 Representação e Visibilidade LGBTQIA+ na Publicidade 

 
Numa perspectiva complementar, o que pretendemos discutir aqui é a          

crescente ampliação das estratégias de consumo e visibilidade que o mercado           

publicitário no Brasil vem utilizando para promover inserções inclusivas (ou não) da            

comunidade LGBTQIA+ em suas mensagens.  

Nos últimos anos, sobretudo na contemporaneidade, as agências de         

publicidade e propaganda tem intensificado o debate sobre a diversidade de gênero            

no país, seja de maneira estratégica ou solidária, incluem diversas identidades para            

ampliarem a comunicação das marcas com os seus consumidores. Neste cenário,           

percebemos cada vez mais a ascensão desse tipo de comunicação na mídia            

brasileira, grandes marcas como Gol, Avon, O Boticário, C&A, Uber, Skol e tantas             
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outras, já fazem parte desse panorama de adesão à causa ou ao consumo da              

diversidade. 

No entanto, não é de hoje que pesquisas apontam esses tipos de conteúdos             

na mídia. Em sua obra sobre a representação LGBTQIA+ na publicidade, André            

Rodrigues (2008) aponta alguns levantamentos históricos da publicidade produtora         

desses discursos, desde as primeiras aparições LGBTs na comunicação publicitária          

até a contemporaneidade.  

Rodrigues (2018), apresenta um corpus de pesquisa composto por 122 peças           

publicitárias. Conforme o autor, os comerciais foram analisados em veículos de TV            

aberta, sendo 22 da sigla L (lésbicas), 85 da sigla G (gays), 01 da sigla B                

(bissexuais) e 14 da sigla T (entende-se como T transexuais, travestis, Drag            

Queen/Kings) e nenhum de Q, I, A e nem + (demais possibilidades de pluralidade              

das identidades de gênero e sexuais). Todos esses comerciais foram analisados           

pelo o autor nas últimas três décadas.  

Diante dessas pesquisas, percebemos que desde o final da década de 1980,            

a propaganda brasileira tem incluído, mesmo que de forma tímida ou quase não             

existente, a população LGBTQIA+, sobretudo homossexuais. Podemos dizer, que         

esse contexto fazia parte das diversas lutas que buscavam por espaços sociais na             

virada do século. Rodrigues (2018), aponta que um dos primeiros comerciais em            

televisão aberta a representar homossexuais, foi a peça “Os Leitores”, que no final             

de 1989 tinha como protagonista o cantor Cazuza, na época visivelmente acometido            

pela AIDS, aparece entre outras figuras públicas lendo um título de jornal que             

assinou a peça publicitária. Além disso, o artista, em matéria exclusiva a Veja, foi              

estampado publicamente na capa da revista no final da década de 1980.  

 

Figura 3 - Edição 1.077 da revista Veja, de 26 de abril de 1989 
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Fonte: google.com/imagens 

Entre outras peças, as campanhas publicitárias da época remetiam às          

orientações sexuais e as identidades de homossexuais como um reforço ao que a             

sociedade e as instituições médicas entendiam como doença. Tudo isso, podemos           

assim dizer, atrelado ao que caracterizava a AIDS, pois conforme Rodrigues (2018),            

a AIDS obrigou a sociedade a salar de sexo, sobretudo de sexualidades não             

normativas, o que acabou refletindo no modelo e também na produção publicitária.  

Inspirado no acervo disponibilizado por Rodrigues, em outra leitura, Jorge          

Leal (2013) classifica e enquadra periodicamente as mensagens publicitárias em          

três temporalidades apresentadas como: publicidade no “ármario”, publicidade “in         

box” e “publicidade-michê”. De acordo com a análise destas fases vale observar que             

o discurso publicitário LGBT era bastante reforçado apenas por homossexuais, de           

forma cômica, exclusiva e minimamente exposta. Para compreender é necessário          

exemplificar as fases classificadas pelo autor. 

Conforme Leal (2013), a publicidade no “ármario” é considerada toda          

mensagem publicitária homossexual, produzida nos meios de comunicação durante         

a formação da cultura de massa brasileira. Nesta fase são consideradas raríssimas            

afirmações identitárias da comunidade LGBTQIA+ em anúncios nacionais. E quando          

na época se reconhece uma campanha na mídia sobre a população gay ou trans, a               

publicidade “certamente o faz de maneira até bem mais conservadora e limitada do             

que na teledramaturgia” (LEAL, 2013, p 136). A classificação apresentada como           
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publicidade “in box” é todo material produzido pela comunicação publicitária por           

homossexuais e para homossexuais, composta basicamente pela mídia impressa, e          

programado para poucas revistas direcionadas ao público gay brasileiro. Há          

também, segundo Leal (2013, p. 136), “as operações publicitárias no âmbito da            

mídia on line, que assumem uma identidade gay nas redes sociais, como é o caso               

do manejo de postagens para o Facebook por marcas e negócios voltados            

especificamente para o público gay.”  

A terceira fase é caracterizada como “publicidade-michê” que se adequa e            

busca compreender os mecanismos das novas tecnologias de informação e          

comunicação. Presente na comunicação mobile, no universo digital, entendendo as          

características da conexão em rede, privacidade, portabilidade dos smartphones,         

ampliando consideravelmente a midiatização com o público LGBTQIA+ no Brasil. 

É possível analisar que durante a primeira classificação - publicidade no           

“armário” - os anúncios publicitários eram timidamente apresentados, quase não          

existia uma mensagem clara e direta a comunidade. Apresentada por Leal (2013),            

analisou nessa fase as campanhas da marca Bombril, nas quais, evidenciaram os            

trejeitos dos homossexuais sob uma perspectiva de “estereótipos e desconstrução”          

conforme Rodrigues (2008). 

Para Rodrigues (2008), as campanhas estereotipadas são as que seguem a           

linha histórica de rotular uma determinada parcela da sociedade, enquadrando-a          

sob as linhas de poder e moral. Podem ser classificadas como heteronormativas,            

aquelas que apresentam lésbicas ou homossexuais em padrões hegemônicos,         

muita das vezes de forma cômica e que não exibe de fato uma representação. Por               

outro lado, classifica as representações desconstrucionistas como sendo um “mapa          

de possibilidades de visualização e de expectativas do consumidor em sintonia com            

formas alternativas de vivência da sexualidade” (RODRIGUES, 2008, p. 240). 

A partir desse pensamento, Leal (2013) analisou as campanhas da Bombril           

como sendo pertencente a primeira fase dos anúncios publicitários “no ármario”, que            

classifica como estereotipadas no final da década de 1970. Para ele, os anúncios da              

Bombril trouxe uma perspectiva das relações de gênero na publicidade,          

classificando o que seria tarefa masculina e feminina na cotidianidade. Em um tom             
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de humor, os primeiros comerciais da marca tratava de forma timidamente e            

pejorativa a homossexualidade.  

Como é o caso do “Bril Machão” na década de 1976, que entrou no ar na                

televisão aberta brasileira, com o ator e protagonista Nuno Leal Maia - uma forte              

influência de estereótipo masculino da época. 

Figura 4 e 5 - Anúncio da Bril (bombril) 1976. 

 

Fonte: Imagem do Google. 

De acordo com o autor: 

Em 1976 foi produzido um comercial para Bril, um lava-louças          
superconcentrado da Bombril protagonizado pelo ator Nuno Leal        
Maia, protótipo da força de uma identidade heterossexual, identificada         
como o machão nas novelas da época. No comercial, com o seu            
timbre de voz masculina, o ator descreve o produto, uma novidade           
para a época. Na última frase, com voz afeminada, desmunhecando,          
diz: “Bril, o primeiro lava-louças superconcentrado, acaba sempre        
com a sujeira, nunca com as suas mãos”. (LEAL, 2013, p. 138) 
 

Sistematizado como publicidade “no armário”, os comerciais da Bombril e          

outras publicidades da época, mesmo diante dos avanços nos discursos do           

feminismo e das lutas de classe, ainda encontravam-se escassos e em muito dos             

casos, apresentavam conceitos de forma bem humorada em uma tentativa de           

“amenizar” os discursos homossexuais. Na campanha “Bril Machão” conforme Leal          

“o humor produzido pelo momento da desmunhecada dialoga com a          

heteronormatividade, o heterossexismo” (2013, p.139), seguindo o padrão        

estereotipado.  

No entanto, o que se pode analisar na contemporaneidade são as novas            

formas de comunicação e responsabilidade social. Não cabe aqui destrinchar qual           

campanha se adequa a que tipo de fase, seja ela - “no armário”, a publicidade “in                
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box” ou a “michê” - o que se deve levar em consideração é o fato de que grandes                  

mudanças, políticas e econômicas, trouxeram uma nova reflexão e posicionamento          

da mídia publicitária para com a comunidade LGBTQIA+ no Brasil. 

Ainda conforme Rodrigues (2018, p. 81), 

[...] percebe-se que a publicidade vem, aos poucos, dialogando com a           
temática da diversidade a incluir novos potenciais consumidores, e,         
ao mesmo tempo, enfrentando o desafio de quem precisa representar          
essa nova parcela social sem desagradar os setores mais         
conservadores. Nesse meio, ficam os anunciantes e as agências de          
publicidade que enfrentam o desafio de falar para todos os públicos.  

 
De fato, a publicidade tem se apropriado de novas formas de comunicação,            

que é bastante complexo, no entanto, necessário para compreender as diversas           

identidades de gênero presente em nossa sociedade. Não é que estamos           

representando uma nova parcela, na verdade, é que só agora, na           

contemporaneidade, diante de tantos avanços políticos, sociais e econômicos, é que           

a comunicação publicitária busca visibilizar, com um olhar mais aprofundado, o que            

sempre esteve no social, a pluralidade de gênero.  

A maneira de conduzir, incluir e dialogar com a diversidade, é uma tarefa             

constante e desafiadora para as novas produções publicitárias. Conforme o autor,  

Com os direitos LGBTQIA+ na pauta das discussões        
contemporâneas, a publicidade percebeu, ou em muitos aspectos foi         
pressionada, nos últimos tempos, a ir além de posturas comumente          
abordadas, fazendo com que as marcas estejam a cada dia mais           
atentas e em sintonia com as mudanças sociais (RODRIGUES, 2018,          
p. 81). 
 

Mesmo produzindo uma mensagem inclusiva, os comerciais que dialogam         

com as mais diversas identidades de gênero, sobretudo, as mais          

desconstrucionistas como transexuais e transgêneros, em muito dos casos, não são           

veiculados em televisão aberta. De acordo com a pesquisa realizado pela a agência             

Heads , em suma, grande parte dos filmes publicitários que apresentam a quebra            19

de estereótipos de gênero são publicados em plataformas digitais, segundo          

Rodrigues (2018), são nesses espaços que estão os mais jovens e com tendências             

menos conservadoras, divergindo dos que são veiculados em TV aberta, onde ainda            

19 Todxs - uma análise da representatividade na publicidade brasileira.  
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se concentra uma comunicação de caráter massivo, no qual alcançaria a população            

mais tradicional e conservadora. 

Em contrapartida, é possível observar ainda, uma certa intolerância social          

quando nos referimos a diversidade de gênero na publicidade de caráter mais            

tradicional. Como bem apontamos anteriormente, a discussão sobre o Conselho          

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), no qual, decidiu abrir um          

processo para julgar a campanha Dia dos Namorados em 2015, de O Boticário - por               

receber diversas denúncias de consumidores que consideraram o comercial         

desrespeitoso a sociedade, a família e a moral.  

Segundo o site G1 (2018), a campanha foi uma das pioneiras no Brasil por              

protagonizar casais homoafetivos, evidenciando o afeto em televisão aberta,         

gerando uma onda de mobilizações polêmicas na Internet. Apesar da repercussão,           

o conselho optou por unanimidade pelo arquivamento do caso, depois de considerar            

centenas de manifestações positivas a campanha.  

É possível perceber que essas campanhas nas quais trabalham, mesmo que           

timidamente a visibilidade LGBTQIA+, podem impactar e propagar uma interdição          

sobre os discursos de gênero e da sexualidade, sobretudo, por construir           

subjetividades que são expressadas através de discursos de ódio, religiosos ou até            

mesmo, não representativos.  

3.2 O ciberespaço publicitário: o conceito de ciberpublicidade 

 Refletir o discurso na contemporaneidade, requer um cuidadoso olhar para a           

presença desses dizeres nas novas tecnologias digitais. As materialidades         

tecnológicas que conduzem o social, são hoje, fruto de um avanço computacional            

que está cada vez mais inserido na cotidianidade de maneira natural. Isso é reflexo              

de um crescimento significativo das sociedades pós-modernas e que, sem nenhuma           

criticidade, tem moldado e se modificado pela sociedade. 

Propomos aqui, pensar a maneira com que estão presente os discursos nos             

espaços virtuais, sobretudo, da crescente produção das narrativas LGBTQs na          

mídia publicitária, publicados frequentemente nos meios digitais, nosso intuito neste          

capítulo, portanto, é compreender como esses dizeres se encontram articulados          
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discursivamente na produção cibercultural da rede, através, do ciberespaço e da           

ciberpublicidade. 

Entretanto, tomamos como ponto de partida refletir sobre a noção de           

“ciberespaço”, para o autor Pierre Lévy (1999), o ciberespaço é o meio de             

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores, sendo,         

portanto, o universo de informações que ele abriga, assim como a sociedade que             

navegam e alimentam esse universo em rede.  

De acordo com Lévy, o ciberespaço só é possível pois ele é conduzido pela              

cultura e pela sociedade. Ou seja, (1999, p. 25) “a emergência do ciberespaço             

acompanha, traduz e favorece uma evolução global da civilização”. Desse modo,           

uma técnica só é produzida dentro de uma determinada cultura, e desta forma, a              

sociedade também se torna condicionada por tais técnicas. 

O ciberespaço é uma espécie de ambiente onde o computador se torna            

hipertextual, disperso no tempo, porém, vivo, fervilhante, inacabado. Esses espaços          

se modificam constantemente, por isso a grande dificuldade de coletar os discursos            

aqui analisados, pois, se encontram dispersos no espaço e no tempo, e por vezes,              

advindos de diversos enunciados.  

A característica principal do ciberespaço é englobar diversas ferramentas         

como os textos, hipertextos, plataformas audiovisuais e sobretudo, os processos de           

subjetividade humana muito presente nessa espécie de rede. Contudo, é possível           

observar a presença quase total da internet no uso social, e “quanto mais o              

ciberespaço se amplia, mais ele se torna ‘universal’” (LÉVY, 1999, p. 111). É nesse              

sentido, que estão emergindo para esses espaços diversas culturas e suas           

apropriações no mundo contemporâneo. Ainda de acordo com o autor, apesar de            

incluir maneiras distintas do universo social, o ciberespaço é também onde ocorre            

os sistemas de caos. Ou seja, é uma espécie de universalidade desordenada, sem             

totalidade, o que seria, conforme Lévy, a essência central para o que caracterizaria             

a cibercultura. 

Para o autor, a cibercultura é um conjunto de técnicas (materiais e            

intelectuais), de práticas, atitudes, modos de pensamento e de valores que se            

desenvolvem concomitantemente com o crescimento do ciberespaço. Em outras         

palavras, podemos aqui dizer, que o universo discursivo e as práticas de linguagem             
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publicadas no universo digital da publicidade, ou seja, onde estão presentes o            

manifesto de diversos sentidos, são características de um panorama cibercultural          

naturalmente exposto no ciberespaço. 

A publicidade é também uma ferramenta comunicacional bastante        

encontrada nesses espaços e que se caracteriza cada vez mais sob a perspectiva             

da interação com o consumidor em redes sociais digitais. Esta publicidade           

contemporânea, também conhecida como ciberpublicidade (Atem, Oliveira e        

Azevedo, 2014), é refletida como um novo ambiente estratégico e de produções            

discursivas pouco visto antes nas comunicações tradicionais.  

Para Santaella e Mendonça (2014), afirmam que com o avanço dos meios de             

comunicação e o surgimento da banda larga e dos dispositivos móveis a partir dos              

anos 2000, houve uma reconfiguração da publicidade tradicional para a migração           

digital, ao converter a sociedade de um “estar conectado” para um “ser conectado.”.             

Desse modo, novos formatos de produção publicitária vieram a tona a partir da             

convergência da publicidade tradicional para a digital.  

Diversas práticas surgem na contemporaneidade, as autoras destacam o         

product placement, o advertainment, advergaming e o branded entertainment, como          

formatos que misturam produtos e marcas as narrativas de entretenimento sem           

interrupções significativas, Craveiro (2017), ainda afirma que esses novos modelos          

de ciberpublicidade, rompem os limites ocupados pela publicidade massiva,         

caracterizada pelos contrastes entre programação, anúncio e conteúdo midiático. 

Em outras palavras, acredita-se que as estratégias publicitárias, a         
partir dos sites de redes sociais, inauguram outra proposta discursiva:          
a da interação social propriamente dita com os seus supostos          
consumidores. Sendo assim, o produto/marca transcende a sua        
característica anterior de subsídio para a construção das relações         
sociais – sobre o qual são projetados valores simbólicos e culturais –            
para ser, na contemporaneidade, o próprio ator com o qual se           
interage (CARRERA, 2016, p. 37). 
 

Como bem podemos observar em diversos casos, a maneira de se           

comunicar e de interagir com o consumidor neste universo, tem se tornado cada vez              

mais eficaz. A produção discursiva inserida nesses espaços tem se moldado e se             

modificado para dialogar com as diversas pautas sociais, sobretudo, com a           

multiplicidade de identidades e pluralidade do gênero.  
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Em outras palavras, é a partir desse ciberespaço que para Recuero (2014)            

seja no computador ou nos smartphones, essas tecnologias se tornaram uma           

ferramenta social caracterizada pelos usos conversacionais e que potencializam         

diversos discursos que irão, portanto, colaborar a produção de sentido.  

Conforme a autora, “[...] a comunicação mediada pelo computador         

compreende práticas conversacionais demarcadas pelas trocas entre os atores         

sociais. Suas características advêm, deste modo, também da apropriação das          

ferramentas digitais como ambientes conversacionais (2014, p. 27)”. São nesses          

ambientes, sobretudo no Facebook, que se expressam discursos e interações que           

reproduzem e produzem novas identidades, todavia, das relações sociais e de           

gênero. 

No âmbito ciberpublicitário, as marcas buscam promover diálogo com o          

público de maneira muito mais segmentada do que nas mídias tradicionais (outdoor,            

busdoor, spot para rádio ou comerciais de televisão). As novas estratégias de            

comunicação se dão a partir das variadas produções audiovisuais para websites,           

páginas como o Facebook, Instagram, Youtube e outras diversas plataformas e           

produções de conteúdos, como textos, artes visuais, etc. Desse modo, podemos           

perceber a presença de conteúdos que potencializam a inclusão e visibilidade da            

população LGBTQIA+ na publicidade digital.  

Quadro 2 - Campanhas de representação LGBTQIA+ na publicidade digital 

 
Avon Pride: “É pra olhar mesmo” 

Fonte: facebook.com/avonpride (2018) 

 
Gol Linhas Aéreas: “Escolha o Amor” 

Fonte: youtube.com/diadasmães (2015) 

 

Podemos dizer que as marcas estão incorporando novas maneiras de se           

comunicar com a sociedade contemporânea. Nesse contexto, o ciberespaço é          

povoado por atuais perspectivas da linguagem publicitária que se apresentam como           

novas roupagens identitárias e tipos de discursos que promovem a diversidade.           
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Santaella e Mendonça afirmam que, cabem, portanto, às empresas de publicidade           

encontrarem novos caminhos para se adaptarem às “condições líquidas do          

ciberespaço”. 

De acordo com Atem, Oliveira e Azevedo (2014), a ciberpublicidade          

permanece com a lógica da publicidade tradicional, pois é nesse novo fazer            

publicitário que é desempenhado o papel de máquina subjetivante para os           

consumidores, além de ser, conforme Craveiro (2017), um motor de reprodução da            

lógica capitalista e de seu modo de organizar a vida social e política. 

Para Carrera (2016), a característica comum no universo da ciberpublicidade          

é a forma que a interatividade se estabelece nos processos de sociabilidade entre             

os consumidores e a marca. Dessa forma, as empresas, através desses aparatos            

tecnológicos e os avanços das redes sociais digitais, podem interagir com os seus             

usuários ou clientes e emergirem formas de sociabilidade.  

 

FIGURA 6 - Print da publicação Doritos Rainbow (2018) 

 
Fonte: facebook.com/doritosrainbow2018 

O processo interacional de uma marca com o consumidor, pode promover           

para os produtores de conteúdo, um certo tipo de reavaliação da mensagem e até              

mesmo uma análise mais precisa da eficácia ou não da propaganda, ou seja,             

podemos dizer que “[...] nessa nova perspectiva comunicacional da marca, regida           

pelas prescrições de sociabilidade, parece surgir uma certa autonomia identitária          

que oferece à mesma a capacidade de personalizar-se com o objetivo de se tornar              

interessante à socialização” (CARRERA, 2016, p. 38). Neste sentido, a maneira com            
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que a publicidade vem se apropriando dessas ferramentas, pode modificar e           

impactar toda uma estrutura social de acordo com as interações moldadas pelos            

meios de comunicação mediado pelos computadores, Recuero (2016). 

Em outras palavras, Carrera (2016, p. 38) afirma que as marcas nesse            

cenário “não mais adentra o espelho refletindo o seu consumidor, mas insere-se no             

mundo como um corpo que pode espelhar-se junto a ele.”. Desta forma, o             

consumidor passa a ser a peça fundamental da produção de conteúdo da            

ciberpublicidade, na qual, busca dialogar com o sujeito e incluí-lo nos processos de             

criação da mensagem. 

Em nossa pesquisa, identificamos que o processo de interação da Doritos           

Rainbow em 2017, trouxe mudanças significativas para a construção da mensagem           

em 2018. Uma das características que mais chamaram a atenção no ano de             

lançamento do produto, foi o alto índice de reclamações dos consumidores quando            

identificaram que a logística do produto só alcançaria a região paulista (em uma             

campanha digital publicada para todo o país), na qual, promoveu bastante           

frustração e críticas ao produto.  

 

Quadro 3 - Print dos comentários de Doritos Rainbow 2017 e 2018 

 
 

 Fonte: facebook.com/doritosrainbow2018 

A campanha, portanto, no ano seguinte, conforme o site Doritos Rainbow           

(2018), destinou os seus produtos para as demais regiões do Brasil, e todo o valor               

arrecadado foi destinado também para diversas outras organizações não         

governamentais que apoiam o movimento LGBTQIA+. O processo de interação, no           

âmbito da ciberpublicidade, potencializam a inclusão dos consumidores na produção          

publicitária sob a perspectiva de um forte processo de subjetividade humana.  

Conforme Craveiro (2017), a ciberpublicidade abre novos caminhos para a          

publicidade ao oportunizar maior interação com o público consumidor. No entanto,           
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segundo Figueiredo (2014), com “um público mais proativo e com a troca de             

informações facilitada, um discurso cada vez mais transparente e orgânico se faz            

necessário” (p. 155). Toda essa discussão na apropriação do discurso e na            

reconfiguração da mensagem através da interação, nos leva a pensar sobre os            

aspectos de representatividade LGBTQIA+ nessa avalanche de informações que a          

marca busca promover. Será que de fato há uma representação? Ou a marca             

representa de acordo com o que vai sendo pautado pelos consumidores?           

Convidamos a refletir.  

3.3 O Discurso no Ciberespaço Publicitário 

Antes de apresentarmos outros discursos analisados nesta pesquisa,        

devemos compreender de forma analítica as estruturas discursivas que permeiam o           

ciberespaço. Isso porque é necessário entender que em cada discurso, seja           

investigado de maneira isolada ou coletivamente, existe uma noção de poder e            

histórica/social muito incisiva e presente em sua formação. 

O discurso está constantemente sendo institucionalizado, ou seja, advindo de          

uma produção de linguagem dada, estabelecida e categorizada por instituições.          

Conforme Foucault (1970, p. 7) “[...] o discurso está na ordem das leis; que há muito                

tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o                 

desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe                  

advém.” Podemos dizer que existe uma proliferação discursiva provinda de uma           

ordem, seja social, política ou econômica, no qual está por toda parte, seja na              

cotidianidade ou nos espaços digitais, o discurso está constantemente sendo          

produzido, produzindo e exercendo poder.  

Para Foucault (1970) a produção do discurso é controlada, selecionada,          

organizada e redistribuída por certo números de procedimentos de uma          

determinada sociedade, esses procedimentos, no entanto, são apresentados por         

diversas maneiras, como por exemplo, a exclusão ou interdição de discursos contra            

hegemônicos.  

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo,         
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também,          
é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo,              
que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que           
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qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa (FOUCAULT,          
1970, p. 9). 
 

Podemos dizer e exemplificar que essas interdições bastante presente no          

campo da linguagem e das interações sociais, silenciam e agridem de forma            

estrutural a diversidade de gênero, isso porque a sexualidade é vista como um             

elemento obscuro no campo do discurso. Para o filósofo as regiões onde            

notoriamente são campos dificultosos de compreensão e de proliferação discursiva,          

são as regiões da sexualidade e da política.  

De acordo com Foucault (1970) essas interdições revelam a relação do           

discurso com o desejo e o poder. Sendo, portanto, não aquilo que oculta ou              

manifesta o desejo, mas aquilo que também é o objeto do desejo.  

Em contrapartida, existe há muito tempo, uma forma de conduzir o discurso            

como verdadeiro, aquilo que é institucionalizado, que por vezes está no           

subconsciente ou no consciente, seja no discurso religioso, familiar, pedagógico ou           

médico, a realidade é que sempre haverá o que Foucault chamará de “vontade de              

verdade” se apoiando em um suporte institucional. Para o autor, essa verdade            

também pode ser reconduzida pelo modo de como o saber é aplicado, valorizado,             

distribuído e atribuído na sociedade. 

Todavia, esses discursos investigados aqui no âmbito midiático social,         

corrobora a existência institucionalizada de discursos preconceituosos e/ou        

pré-estabelecidos por sistemas organizacionais veemente enraizados para       

combater e controlar todo e qualquer discurso que desvincule-se de regras e            

normas hegemônicas.  

Parece um tanto confuso, no entanto, essa discussão nos leva a           

compreender como a produção discursiva exercida nos comentários das         

campanhas aqui analisadas, interditam e buscam controlar todo e qualquer discurso           

que viabilizem ou representem a comunidade LGBTQIA+ na mídia publicitária. O           

que exemplificaremos mais a fundo no capítulo 4. 

No entanto, porque esse manifesto de controle social através do discurso           

ocorre na contemporaneidade? Isso advém de uma ordem discursiva histórica, pois           

esses sistemas de interdições e exclusões como bem apontamos anteriormente, é           

característica de um jogo de controle entre o poder e o desejo. Foucault (1970)              
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afirma que há mecanismos de distribuição e de regulação discursiva que se repetem             

constantemente em nossa sociedade.  

[...] os discursos que ‘se dizem’ no correr dos dias e das trocas, e que               
passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que            
estão na origem de certo número de atos novos de fala que os             
retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que,           
indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos,        
permanecem ditos e estão ainda por dizer (FOUCAULT, 1970, p. 22). 
 

Podemos refletir, portanto, nos efeitos de sentidos que estão por trás dos            

discursos aqui investigados. Para o filósofo, esses dizeres se repetem e são            

característicos dos nossos sistemas de cultura, como os textos religiosos, jurídicos,           

literários ou científicos. É desse modo, que propomos pensar os comentários de            

acordo com o que foi dito, analisar o sentido que está para além desses dizeres. 

Ainda conforme Foucault, o comentário não tem outro papel, senão dizer           

enfim o que estava articuladamente silenciado, cabe a nós, portanto, interpretá-lo.           

Pois, “o comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe            

dizer algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja                

dito e de certo modo realizado” (1970, p. 26). Investigamos a fundo, a subjetividade              

presente através dos comentários publicados na campanha de Doritos Rainbow,          

para tanto, compreendermos o que foi silenciado, o que não foi dito ou o que está                

para além dos dizeres dos sujeitos.  

Não há uma unidade específica para entendermos esses discursos, ou seja,            

não há um autor desse discurso, por mais que se diga, por mais que o sujeito                

expresse o que toma para si enquanto verdade, sempre haverá uma ordem por trás,              

sempre haverá um autor desconhecido que o institucionalizou, ou seja, de certo            

modo, sempre haverá uma formação discursiva dita e repetidamente agrupados por           

outros.  

Nesse sentido, devemos repensar a noção do discurso, pois existem ao           

nosso redor discursos que circulam, seja na conversa cotidiana ou em comentários            

publicados nas redes sociais digitais, o fato é que nos encontramos em uma teia              

sobre a ótica de uma lei, de uma ordem social bastante enraizada na construção da               

linguagem e que permeia a contemporaneidade. 
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Foucault em sua obra Arqueologia do Saber (1969), aponta o discurso como            

pertencente ao que é enunciado. Para o autor o enunciado é a condição de              

possibilidades que é aplicada verticalmente as frases e as palavras. Portanto, é no             

enunciado que identificamos o que está por trás do discurso, o que foi ou está               

silenciado. Conforme o autor, todo discurso manifesto repousa secretamente sobre          

um já-dito, e que esse já-dito não é necessariamente uma frase ou uma palavra,              

mas um “jamais dito”. Ou seja, (FOUCAULT, 2012, p. 30): “supõe-se, assim, que             

tudo que o discurso formulado já se encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe             

é prévio, que continua a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz               

calar”. 

Investigar o discurso como um campo de análise é compreender o enunciado            

na singularidade de sua situação, no acontecimento, dado em determinado tempo e            

historicidade, além de estabelecer uma relação com outros enunciados e de analisar            

as formações discursivas. 

Essas formações, são características das relações entre os enunciados.         

Sendo assim, os enunciados aqui abordados, diferentes em suas formas ou modos            

de dizer e dispersos no tempo, podem formar um conjunto quando referidos a um              

único objeto, nesse caso, os comentários publicados referente a visibilidade          

LGBTQIA+ em Doritos Rainbow, são enquadrados em algumas categorias quando          

enunciam ao mesmo objeto. 

Ou seja, tomamos como um dos critérios analisar os enunciados que se            

referiam ou citavam palavras como homossexuais, lésbicas, travestis, bissexuais ou          

diversas outras que compõem a comunidade LGBTQIA+. Nesse sentido,         

compreendemos essas palavras através de um único objeto, no qual, descrevem,           

explicam, indicam ou julgam - da maneira perceptiva do discurso - esses sujeitos. 

Além de analisar os enunciados quando se referem a um único objeto,            

Foucault (2012), levanta a hipótese de que, para haver uma formação discursiva é             

necessário também entendermos a forma e tipo de encadeamento de um           

enunciado. Ou seja, um certo estilo ou um conjunto de descrições nos quais             

apontam determinados formas de enunciação. Desse modo, tomamos como análise          

reunir um conjunto de discursos que possuem uma mesma visão perceptiva, de            
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acordo com as regras e ordem que foram lhes atribuídos institucionalmente, é o que              

exemplificaremos um pouco mais adiante no capítulo 4. 

Foucault ainda aponta que não poderíamos investigar os grupos de          

enunciados sem compreendermos os conceitos que perpassam por determinados         

conjuntos. Essas análises não se limita somente a coerência dos conceitos, no            

entanto, na emergência simultânea ou sucessiva que se constituem, num esforço de            

analisar o jogo de seus aparecimentos e de sua dispersão. Em sequência para uma              

formação discursiva, numa tentativa de reagrupar os enunciados, buscamos         

entender os seus estilos e conceitos, o filósofo nos propõe pensar uma quarta             

hipótese, na qual caracteriza-a como a identidade e a persistência dos temas, que             

podem estar presente nos comentários aqui investigados.  

Em outras palavras,  

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de            
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que          
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas           
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem,        
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos,      
por convenção, que se trata de uma formação discursiva - evitando,           
assim, palavras demasiado carregadas de condições e       
consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante      
dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia, ou “teoria”, ou “domínio          
de objetividade” (FOUCAULT, 2012, p. 47). 
 

Todas essas características podemos pensar e repensar as formações         

discursivas presente no campo mediador das interações sociais através das mídias           

sociais digitais, sobretudo nos discursos publicados nas campanhas que promovem          

a visibilidade das mais diversas identidades de gênero no Facebook.  

O cruzamento do pensamento foucaultiano, sempre atual e revolucionário no          

campo da linguagem e da comunicação, propõe a interpretação da subjetividade de            

maneira aprofundada e plausível para as produções de sentidos. Todo esse           

conjunto de regras, de acordo com Foucault (2012), nos dão condição de            

pensarmos as formações discursivas a que estão submetidas a elementos de           

repartição - objeto, modalidade de enunciação, conceitos e escolhas temáticas -           

como existência, coexistência, modificação e manutenção de um determinado         

discurso. 
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4. SUBJETIVIDADES NA CIBERPUBLICIDADE LGBTQIA+ 

Neste capítulo, buscamos apresentar as formações discursivas investigadas        

a partir de uma análise das construções de subjetividades pelo método foucaultiano.            

Em primeiro momento, apresentamos os conceitos teóricos sobre a subjetividade e           

os processos de assujeitamento na constituição do sujeito, dialogando também com           

a história desses processos subjetivos.  

Partindo dessas concepções e da noção discursiva no campo da linguagem,           

é possível entender neste capítulo as categorias analíticas compreendidas através          

do discurso e na leitura da subjetividade e suas produções de sentidos,            

possibilitando, de acordo com a construção da pesquisa, a categorização de três            

tipos de subjetivações não isoladas, podendo elas se complementarem. 

Neste sentido, apresentamos aqui a categoria subjetiva cristã e familiar,          

levando em consideração as escolhas temáticas e os objetos enunciativos como a            

historicidade dessa noção discursiva enquanto verdade, os jogos de verdades e o            

cuidado de si desses indivíduos, dialogando com o contexto contemporâneo,          

político, cultural e econômico. Além disso, a segunda categoria é apresentada como            

subjetividade do consumo, onde podemos apontar a relação entre a          

ciberpublicidade e o consumidor; o consumidor LGBTQIA+; o sujeito enquanto          

produto e a significação da publicidade retórica como um o conjunto desses            

elementos.  

Ainda, chamamos a terceira categoria de subjetividade LGBTQIA+,        

analisando os fenômenos discursivos sobre o movimento político social desta          

comunidade; suas lutas, causas, ações e ativismo frente a campanha de Doritos            

Rainbow nos dois anos aqui investigados.  

 

4.1 A Construção das Subjetividades no Campo Publicitário 

Quando falamos em subjetividades, partindo do campo filosófico foucaultiano,         

imergimos em um constante exercício em compreender o sujeito a partir de um jogo              

de verdade sobre si e do discurso sobre si. Nesta investigação sobre a construção              
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subjetiva através dos discursos aqui observados, é que propomos refletir os           

sentidos gerados pelas transformações no âmbito comunicacional publicitário,        

sobretudo quando essas modificações, corroboram para a constituição individual do          

sujeito e na maneira como ele se relaciona em sociedade, ou seja, na maneira como               

toda essa produção de sentido, têm gerado no espaço e no tempo, discursos a              

respeito do diverso, do “incomum”.  

Portanto, pensando essa subjetividade, é importante percebermos que “por         

ora, o que vislumbramos da subjetividade é o perfil de um modo de ser - de pensar,                 

de agir, de sonhar, de amar etc. - que recorta o espaço, formando um interior e um                 

exterior” (RONILK, 1997, p. 25). Em outras palavras, para Béatrice Han (2016), o             

sujeito é formado por modos de subjetivação ou de objetivação, no primeiro termo             

devemos compreender a maneira com que o sujeito é submetido a algo, aquilo que              

ele deve ser ou seguir, para se tornar legítimo, de modo geral, para existir. Já na                

objetivação, é necessário perceber os conjuntos de condições que algo pode se            

transformar em um objeto de análise ou possível de conhecimento.  

Foucault nos convida, em toda sua extensa obra, a pensar o sujeito e a sua               

formação enquanto sujeito. É nesse aspecto que para pensarmos as condições de            

existência desse sujeito, do ser humano, do seu discurso, devemos entender as            

verdades que circulam na construção do eu ou do si. 

É de seu desenvolvimento mútuo e de sua ligação recíproca que           
nasce o que chamamos de “jogos de verdade”: isso quer dizer, não a             
descoberta de coisas verdadeiras, mas regras segundo as quais, a          
propósito de certas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer torna-se           
avaliável como verdadeiro ou falso (HAN, p. 221, 2016). 

 

É nesse sentido que podemos verificar a relação discursiva na plataforma           

digital das campanhas investigadas, que se camuflam e por vezes expõem,           

vontades de verdades absolutas condizentes com a noção de existência do sujeito,            

ou do que acreditam para se tornar existente em sociedade. Toda essa circulação             

de regras e jogos de verdades, nos leva a repensar a noção de subjetividade,              

começando por sua história.  
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Tratamos da história da subjetividade pois entendemos conforme Han          

(2016), a maneira como o sujeito tem a experiência de si mesmo em um jogo de                

verdade onde ele está em relação consigo mesmo e até mesmo, com o outro.  

Para compreender a história da subjetividade, Foucault parte por         

problematizar a hermenêutica do desejo/sujeito, associado a um novo campo de           

objetos “a interioridade desejante do sujeito” . Em primeiro momento, a história aqui            20

contada, se desenvolveu no contexto da relação entre subjetivação e objetivação na            

espiritualidade e na filosofia. De modo bem geral, Foucault busca uma separação            

conceitual desses elementos, a espiritualidade como pensamento e posse do          

cristianismo e a filosofia como um campo epistemológico.  

Foi necessário, a princípio, o sujeito ter acesso à verdade, uma verdade que              

perpassa pelos modos institucionais religiosos, cognitivos e filosóficos. Foucault,         

portanto, conforme Han (2016), recorre ao pensamento platônico para justificar que,           

o indivíduo precisou conhecer a si mesmo para alcançar um ser que é a verdade ou                

de verdade, e assim, ser transformado por ela.  

Em linhas gerais, no que conhecemos como sociedade ocidental, Foucault          

desenvolveu um pensamento para refletir duas formas divergentes, que a princípio           

tornou-se o sujeito cognitivo independente das exigências espirituais, referenciando         

o cartesianismo e a filosofia kantiana. Em seguida, o autor nos convida a pensar a               

transformação do sujeito por meio de uma relação com a verdade, na concepção do              

pastoralismo cristão, o que será discutido mais adiante nas análises discursivas.  

Nessa perspectiva, buscamos problematizar essa subjetividade partindo do        

campo da linguagem, do discurso. Pois, é nesse discurso que se exercem a noção              

de verdade para si, e revelam as subjetividades existentes no ciberespaço.           

Pensando, portanto, a definição dessa verdade, Béatrice Han, (2016, p. 238) no            

explica que:  

A transformação do ethos do sujeito pela instituição da verdade          
inteligível tem a consequência de torná-lo capaz não apenas de          
enxergar a verdade, mas também de sustentar um discurso cuja          
veracidade pode ser garantida pela perfeita homogeneidade de suas         
palavras e ações. 
 

20 HAN, p. 235. 
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É nesse sentido que Foucault reflete a noção de parrhesia, pensando o            

sujeito que fala e diz a verdade sobre si e também o sujeito que se conduz a essa                  

verdade. Toda essa construção de pensamento filosófico nos levará a compreender           

esse sujeito que, mesmo sendo mediado por um ciberespaço tecnológico e           

interativo, expõe no seu ato de fala ou no seu dizer, esse desejo, essa vontade de                

verdade em interditar, negativar ou apoiar a visibilidade LGBTQIA+ no campo           

publicitário.  

No entanto, para pensarmos o campo do discurso religioso cristão por           

exemplo, é importante também falarmos do cuidado de si, que segundo Han (2016),             

é adotado pelas práticas cristãs, na qual, emerge uma nova posição para o sujeito,              

a posição do sujeito desapegado e universal do conhecimento. No contexto histórico            

da subjetividade, a autora examina o modo cristão ou ascético-monástico, baseada           

em Foucault, analisando esses períodos por volta dos séculos III e IV a. C. Nesse               

sentido, a forma da subjetividade cristã, é definida em primeiro momento pela “[...]             

circularidade entre o acesso à verdade e a autotransformação” (2016, p. 239).            

Desse modo, Foucault parte por entender como o conhecimento de si é exigido, de              

acordo com a necessidade de que haja uma purificação do coração do sujeito para              

a compreensão da palavra, desta forma, ele só será purificado pelo conhecimento            

de si.  

Em um segundo momento,  

O modelo cristão adota a ideia de que a verdade é dada em uma              
revelação na qual o sujeito torna-se digno do conhecimento. Embora          
a fonte da revelação mude (não mais a contemplação do inteligível,           
mas o “texto” bíblico), sua operação permanece a mesma         
(conversação e salvação). (HAN, 2016, p. 240). 
 

Nesse contexto, podemos levar em consideração a maneira com o que o            

sujeito é constituído pelas instituições e conduzido por elas para uma crença da             

verdade institucional, por vezes religiosa. Essa verdade segue um padrão e é regida             

por modos de controle, como os textos, livros e etc; e assim, disseminada através              

do discurso.  

Além do pensamento dessa subjetividade espiritual, Foucault também        

observou o cognitivo do sujeito a partir da filosofia como epistemologia, partindo de             

um indivíduo capaz de ter acesso universal a verdade, ou seja, “tudo nele pode ser               
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observado e apreendido pela mente, ao passo que, de modo complementar, o            

sujeito cognoscente é postulado como transparente para si mesmo” (HAN, 2016, p.            

246). 

Desse modo, se desenvolve na história da subjetividade o que Foucault           

chamará de hermenêutica do sujeito, compreendendo a partir do momento kantiano           

numa perspectiva de análise arqueológica. Agora o conhecimento filosófico parte de           

uma limitação baseada na própria estrutura do sujeito cognoscente ou em tudo            

aquilo que se torna possível de conhecimento. Nesse sentido, o sujeito também é             

constituído por um outro, seja pelo seu aprendizado consigo através de sua relação             

com o mundo ou por sua formação histórica e dos saberes adquiridos ao longo de               

sua vida. 

Entretanto, o sujeito na contemporaneidade têm se tornado cada vez mais           

conforme Rose (2001, p. 139), “o sujeito universal, estável, unificado, totalizado,           

individualizado e interiorizado” diante das tecnologias e do processo de          

globalização. É cabível dizermos que o processo de subjetividade consiste hoje em            

um universo capitalista altamente planejado por diversas instituições e que          

modificam e corroboram para a construção de um novo sujeito, seja o sujeito do              

consumo ou ele cristão, por exemplo.  

O que se intensifica a cada passo é a maneira como a cultura, regida pela               

temporalidade tecnológica, têm transformado o indivíduo em um objeto do eu           

capitalista. De acordo com Rose,  

No lugar do eu, proliferam novas imagens de subjetividade: como          
socialmente construída; como dialógica; como inscrita na superfície        
do corpo; como espacializada, descentrada, múltipla, nômade; como        
o resultado de práticas episódicas de autoexposição, em locais e          
épocas particulares (ROSE, 2001, p. 139). 

 

Bem característico dos indivíduos que proliferam discursos representativos e         

comentam as campanhas aqui investigadas em Doritos Rainbow, é que podemos           

identificar cada vez mais esse processo subjetivo como uma lógica de formação do             

eu que é característico de uma determinada cultura, em uma temporalidade e            

espacialidade digital, construído de todo modo por instituições que delimitam os           

seus dizeres.  
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Ainda conforme o autor, essas práticas regulatórias buscam governar os          

indivíduos ligados às características que o definem como um eu. Como afirma,  

Na vida política, no trabalho, nos arranjos domésticos e conjugais, no           
consumo, no mercado, na publicidade, na televisão e no cinema, no           
complexo jurídico e nas práticas da polícia, nos aparatos da medicina           
e da saúde, os seres humanos são interpelados, representados e          
influenciados como se fossem eus de um tipo particular: imbuídos de           
uma subjetividade individualizada, motivados por ansiedades e       
aspirações a respeito de sua auto-realização, comprometidos a        
encontrar suas verdadeiras identidades e a maximizar a autêntica         
expressão dessas identidades em seus estilos de vida (ROSE, 2001,          
p. 140).  

 

É importante, portanto, observar que, nessa complexa análise da         

subjetividade, sobretudo em ambientes digitais e na participação da publicidade na           

vida desses indivíduos, a noção de sujeito deve complementar diversos elementos           

de sua constituição, pensando não apenas no seu discurso em si, mas no que esse               

dizer, no seu ato de fala, revela sentidos que estão para além do dito, cabe analisar                

a sua imersão histórica, cultural e disciplinar.  

A publicidade ou ciberpublicidade como aqui chamamos, é no entanto, uma           

das maneiras mais eficazes para pesquisar a subjetividade, assim como nos jornais,            

na TV ou no cinema, pois são nesses espaços que estão expostos os discursos e               

as formas representativas do sujeito.  

Impulsionados por esse pensamento, apresentamos a seguir uma análise de          

discurso baseada nos modos de sujeição ou assujeitamento assim compreendida          

por Foucault como subjetividade. Identificados ao longo da pesquisa como          

subjetividade cristã e familiar; subjetividade do consumo; e subjetividade         

LGBTQIA+. 

4.2 Subjetividade Cristã e Familiar 

Em diferentes atritos com o movimento LGBTQIA+ no Brasil, os sujeitos que            

se consideram religiosos em sua maioria cristãos, possuem uma relação bastante           

ativa nas redes sociais digitais, sobretudo em comentários de campanhas          

publicitárias que dialogam com a temática da diversidade.  
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Nesse sentido, analisando o discurso desses sujeitos, podemos perceber que          

há uma forte presença de mensagens que expressam um certo poder (ao tentar             

silenciar, ocultar, negar, calar, oprimir), advinda de um saber/poder, que muita das            

vezes, conforme Foucault (1988) parte de fundamentações de instituições que          

detém essa produção de poder e de saber sobre o desejo e o prazer, ou seja, parte                 

de interdições ou muito mais que isso, de invisibilizar todo e qualquer discurso que              

emerge da sexualidade ou do gênero. 

Muito antes da contemporaneidade, Foucault (1988), apresenta algumas        

hipóteses de repressão discursiva presente no campo da linguagem. A partir do            

século XVII, o filósofo considera que seria esse o início de uma repressão sexual              

própria das sociedades burguesas. Para ele, “dominar o sexo seria, a partir desse             

momento, mais difícil e custoso” (1988, p. 21). Em primeiro momento, se tornou             

necessário reduzi-lo ao campo da linguagem para controlar a livre circulação do            

discurso, retirá-lo e bani-lo das coisas que são ditas e extinguir as palavras que              

proliferam a sexualidade. Sendo portanto, o início de uma possível interdição no            

campo discursivo sobre o sexo.  

Entretanto, tendo como apontamento a religiosidade como uma instituição de          

poder, considera a evolução pastoral católica e do sacramento da confissão uma            

exemplificação, na qual possibilitaram a produção de um saber sobre o sexo, e além              

disso, a confissão como método discursivo, pôde obter um certo tipo de domínio e              

conhecimento da “posição respectiva dos parceiros, atitudes tomadas, gestos,         

toques, momento exato do prazer - todo um exame minucioso do ato sexual em sua               

própria execução” (1988, p. 22). Ou seja, essa perspectiva, de maneira geral, nos             

leva a investigar os controles das religiosidades sobre os discursos da sexualidade,            

do gênero, na chamada linguagem contemporânea. 

Essa tentativa de controlar e até mesmo de silenciar os discursos que            

expressam outros posicionamentos que não sejam cristãos, como as campanhas          

publicitárias investigadas aqui, se exemplificam em alguns desses posicionamentos        

: 21

Quadro 4 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

21 Todo os comentários analisados podem ser vistos com mais clareza nos anexos desta pesquisa. 
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Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

A categorização desses discursos como uma categoria enunciativa das         

interdições religiosas, se dão através das escolhas temáticas e dos conceitos           

cristãos que perpassam por esses comentários. Palavras como Deus; Cristianismo;          

Criação de Deus; Pecado e até mesmo a passagem bíblica de Sodoma e Gomorra;              

por exemplo, caracterizam a formação de um mesmo objeto, ou seja, neste caso, do              

discurso religioso cristão na perspectiva da construção subjetiva que ao assistirem           

ao comercial publicitário, expuseram publicamente suas opiniões. 

Analisar o que está para além do que foi dito, é também uma perspectiva              

metodológica da nossa investigação. 

Eu venho, tornar público, que não curto isto, apoio incondicionalmente          
o ser humano como criação de Deus, mas, o pecado do           
homossexualismo, o lesbianismo é sim a degradação de uma         
sociedade corrompida, exacerbada e sem rumo. (Quadro 4:        
comentário 1). 
 

Na perspectiva da nossa investigação, antes mesmo desses dizeres serem          

publicados, já há uma institucionalização do já dito. Compreendemos, portanto, o           

que não é dito por esses discursos, como por exemplo, a percepção discursiva da              

frase “apoio incondicionalmente o ser humano como criação de Deus”, é uma            

maneira de interditar a visibilidade LGBTQIA+ como uma não existência humana ou            

que ainda, esses corpos não ocupem os espaços publicitários ou quaisquer outros            

espaços por não se fazerem humanos perante a religiosidade cristã, pois os            
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sentidos analisados aqui, remetem que há uma prática pecaminosa ditas como           

“homossexual(ismo) e lesbian(ismo)” - o que será problematizado mais adiante - na            

qual, a “criação de Deus”, não apoiará, sendo portanto, essa criação como um dos              

pilares do cristianismo e do protestantismo no mundo. Desse modo, o que há nesse              

dizer é o que já se encontra institucionalizado pela religiosidade cristã.  

Boicotem a Doritos. Além de não fazer bem à saúde, estão investindo            
contra a família, apoiando a agenda LGBT, os maiores inimigos da           
família, do cristianismo, da moral e dos bons costumes. (Quadro 4:           
comentário 2). 
 

Desse modo, é necessário compreender que a palavra “Boicotem” vem de           

Boi-co-tar ou boycotty no inglês, que significa recusar como forma de protesto ou             

fazer guerra comercial a determinados produtos e até mesmo impedir a realização            

ou o desenvolvimento de algo, Dicionário Priberam, (2019). Pensando sob a           

perspectiva do ciclo da interdição em Foucault, essa mesma palavra pode significar            

diversos sentidos - “não te aproximes, não toques, não consumas, não tenhas            

prazer, não fales, não apareças; em última instância não existirás, a não ser na              

sombra e no segredo” (1988, p. 81) - sobre a sua relação com o sexo, o poder da                  

palavra ou do discurso, pode funcionar como lei de proibição, fazendo com que o              

sexo estivesse em constante renúncia a si mesmo, ou ainda, fazendo com que todo              

e qualquer discurso referente às questões da sexualidade, sejam “boicotados”.  

A ideia de boicote ou “boicotem a Doritos” se expressa em diversos discursos             

investigados nas plataformas digitais da marca repentinamente, além da própria          

palavra dita como também dos sentidos de interdições. Essa interdição para           

Foucault, não somente fica reduzida a sexualidade, o autor entende que a relação             

entre o sujeito e as instituições não é somente uma forma de dominação, porém, o               

poder estaria nesse caso, em sua forma relacional. Nesse sentido, as relações de             

poder entre os sujeitos estarão em constante diálogos reafirmando o que acreditam            

como pecado e reproduzindo um discurso bastante comum sobre a constituição           

familiar e moral, o que analisaremos um pouco mais adiante. No entanto,            

percebemos a presença contínua da recusa ao produto, sobretudo da associação           

da mensagem ao ato pecaminoso. 
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Essa recusa e afirmação dos homossexuais enquanto pecadores,        

expressados também no primeiro comentário de análise, nos leva a pensar de onde             

surge essa caracterização muito presente na religiosidade ocidental. Foucault         

(1988) remete ao pensamento de que essa pecaminosidade está presente nas           

análises sobre as confissões a partir da idade média. 

Como bem apontamos nessa discussão, Foucault considera a confissão         

como o ato mais importante para a produção de verdade, a partir de uma              

investigação sobre o sacramento, juramentos, duelos, julgamentos de Deus, ou as           

instaurações dos tribunais de inquisição. Para o filósofo, “tudo isso contribui para            

dar à confissão um papel central na ordem dos poderes civis e religiosos” (1988, p.               

58). Desse modo, a confissão passou a ser uma técnica de controle para as              

produções de verdade.  

Esse método, muito presente em igrejas cristãs, além do meio jurídico, pôde            

produzir pensamentos e conceitos para o que seria considerado um pecado. Diante            

disso, com as lógicas de confissão também se produziram segredos, silenciamentos           

sobre a sexualidade, falar sobre sexo ou gênero, somente em quatro paredes, para             

um padre ou um pastor, e em hipótese alguma fora desse controle.  

Diante dessa técnica discursiva, a confissão para o autor produziu          

encarceramento ao falar do sexo, ou ainda “a confissão foi, e permanece ainda hoje,              

a matriz geral que rege a produção do discurso verdadeiro sobre o sexo”             

(FOUCAULT, 1988, p. 62), se constituindo como um arquivo dos prazeres sexuais.  

Entretanto, esse discursos que tentam invisibilizar os sujeitos LGBTQs como          

pecadores ou aberrações, muito expressos na contemporaneidade, buscam expor         

suas verdades frente as campanhas aqui analisadas. Muito além dos espaços           

religiosos, essas mensagens atravessam o campo midiático com bastante vigor,          

como podemos observar diante de fundamentações bíblicas tidas como verdade          

absoluta: 

Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus por causa         
desses pecados. O que falta agora para Deus destruir o          
Brasil? O Brasil ainda não foi destruído porque em meio há           
tantos erros, ainda tem alguns justos que oram pelo país          
pedindo para Deus misericórdia, porque está uma vergonha        
tudo isso. (Quadro 4: comentário 3). 
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Nesse discurso, além de relacionarem mais uma vez a comunidade          

LGBTQIA+ como pecaminosa, remetem a historicidade bíblica no conto de Sodoma           

e Gomorra . Desse modo, esse discurso contra as identidades de gênero e            22

orientações sexuais visibilizadas pela publicidade, expõe uma crença religiosa muito          

comum nas instituições cristãs, de que reafirmam a oração dos justos (discurso            

santificado) indo na ambiguidade do que seria certo ou errado, proibido ou permitido             

por Deus, negando tudo aquilo que não se enquadra na produção de uma verdade              

purificada, ou de uma crença hegemônica, familiar e institucionalizada. 

Buscamos, portanto, fundamentar essa discussão se baseando na        

historicidade do cristianismo e do protestantismo brasileiro, para compreender         

melhor esses agentes do discurso religioso. Toda essa discussão, se justifica pelo            

fato de que:  

Historicamente, o Catolicismo chegou aqui em 1500, mesmo ano do          
descobrimento do Brasil. Por herança da colonização portuguesa, o         
Catolicismo foi a religião oficial do país desde a sua primeira           
Constituição, em 1824, até 1890, quando a liberdade religiosa foi          
instituída por decreto, o que passou a constar nas Constituições          
brasileiras a partir de 1891 (BUSIN, 2011. p. 106). 
  

No entanto, o cristianismo/catolicismo, mesmo não sendo mais a religião          

oficial do país, ainda se torna predominantemente a crença com a presença cultural             

mais forte no Brasil. A autora Busin (2011), aponta a relação entre o cristianismo              

brasileiro e os debates para com a sexualidade, sobretudo nas orientações sexuais            

de homossexuais e lésbicas. Para ela, sobre uma forte construção moral e            

baseados no antigo e no novo testamento, o cristianismo percebe a sexualidade            

como algo mau, que deve ser tolerado basicamente por ser necessário à procriação.  

Sob a concepção de que “o homossexual(ismo) é pecado bastante          

observado nos comentários do sujeito nas campanhas publicitárias, a ideia parte de            

uma punição a tudo aquilo que não se enquadre na religião cristã. Conforme Busin              

(2011), o pecado pode ser visto como individual e tudo o que remete ao sexo fora                

do casamento, a homossexualidade, a masturbação, a prostituição, o adultério e           

etc. Desse modo, as instituições religiosas ou os sujeitos que seguem a crença             

22 Cidades destruídas por Deus por práticas do pecado conforme a passagem bíblica no livro de 
gêneses. 
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cristã, de certa forma, acabam reproduzindo esses tipos de controle sobre a            

sexualidade, os quais proliferam preconceitos e tabus sociais. 

Pensando pelo ponto de vista contemporâneo, voltamos a afirmar que a           

população LGBTQIA+ se encontra em constantes atritos com a comunidade          

religiosa. Não somente pela garantia de direitos, como também, pela constante luta            

de igrejas frente a constituição de um ideal familiar. Conforme a autora, 

No Brasil, como vimos, é a tradição cristã – representada          
majoritariamente pelo Catolicismo e, mais recentemente, pelo       
crescimento de igrejas evangélicas – que ajuda a conformar a          
mentalidade da população, define valores morais e tenta impor o que           
é aceitável em termos de sexualidade, pois permeia todas as relações           
e modela subjetividades até mesmo de quem não segue o          
Cristianismo (BUSIN, 2011. p. 119). 

 
Nesse sentido, os discursos que produzem esse controle sobre a sexualidade           

ou identidades de gênero e orientações sexuais, buscam se justificar por           

fundamentações bíblicas. Como observamos no texto: “Sodoma e Gomorra foram          

destruídas por Deus por causa desses pecados.”; essa subjetividade revela          

contextualizações advindas do pensamento do livro de Gênesis, no qual, de acordo            

com Basin (2011), supostamente revelaria uma condenação às práticas da          

homossexualidade, se tratando da questão do abuso sexual de hóspedes por           

habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra. 

Ainda analisando o quadro 4 podemos perceber a justificativa que segue a            

lógica binária de gênero no conceito cristão: “homem foi feito para ter uma mulher”.              

Vejamos: 

Isso diante dos olhos de Deus criador, é abominação, homem foi feito            
para ter uma mulher. Não isso aí que vocês desse mundo moderno, o             
futuro de vocês não terá geração, porque homem com homem não           
produz, ou vocês vão ficar pegando inocentes para criar e ficar no            
meio dessa nojeira, de mulher com mulher e homem com homem.           
(Quadro 4: comentário 4). 
 

Não importa o produto ou a causa, o que prevalece nessa construção            

subjetiva são as práticas sexuais, de vida e conduta da população LGBTQIA+,            

remetendo o sentido de não reprodução biológica e até mesmo a condição de             

adoção desses sujeitos. A ordem desse dizer está pautado pela noção familiar            
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cristã, de reprodução entre um casal heterossexual binário, e que elimina e interdita             

a existência de toda família ou relação que esteja fora da conduta religiosa.  

De volta a Foucault, para Barros de Motta (2006) sob uma leitura cautelosa             

das obras do autor, o filósofo exemplifica a noção de vida cristã e familiar a relação                

da sexualidade como poder. Esse controle sobre os indivíduos remete a uma série             

de considerações sobre a existência do pastorado na história da sexulidade. Para o             

filósofo, “o advento do pastorado trouxe consigo um conjunto de procedimentos e de             

técnicas que dizem respeito a verdade e a produção de verdade” (2006, p. 38),              

colaborando, portanto, para um controle do modo de ser e de existir em sociedade,              

sobretudo, cristã.  

Todo esse conceito, parte da observação de que “o pastor cristão precisa            

saber tudo o que fazem as ovelhas, tudo o que faz o seu rebanho e cada um dos                  

membros do rebanho a cada instante, mas ele deve também conhecer o interior do              

que se passa na alma, no coração, no mais profundo dos segredos do indivíduo”              

(FOUCAULT, 2006, p. 69). Esse controle sobre a vida humana convertida aos            

saberes cristãos, corrobora para a existência de um modelo social de vida            

hegemônica. Assim como a confissão, os pastores e os indivíduos, nesse processo            

de saber/poder comum, vão constituir uma produção de verdade absoluta e           

excludente a tudo aquilo que não condiz com essa verdade. 

É nesse sentido, que parte dos discursos que consideramos religioso e           

familiar nesta categoria são fundamentados sob a lógica de uma verdade que            

condiz com tais crenças e que irão, portanto, exercer um silenciamento sobre todo e              

qualquer discurso de gênero ou da sexualidade, ou melhor, sobre a existência dos             

sujeitos LGBTQs em propagandas, na política e no cotidiano.  

No próximo quadro, podemos perceber com muito mais cautela os interditos           

morais cristãos e familiares presentes na construção social desses usuários. 

Quadro 5 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 
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Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
 

Todos esses comentários revelam a presença da instituição familiar e por           

vezes religiosa, bastante comum na população brasileira.  

Se é apoio ao LGBT não compro mais. Vivo o que Deus ensina. Amo              
todos mas não concordo com suas escolhas. Vai acabar o Doritos           
com certeza. (Quadro 5 - comentário 1) 

 

A construção da subjetividade no comentário 5 parte do posicionamento          

negativo a adesão ao produto de Doritos Rainbow pelo apoio a causa LGBTQIA+,             

nesse sentido, o que está para além desse dizer revela uma possível queda nas              

vendas do produto e sucessivamente atrelando a decadência na adesão a marca.            

Esse declínio pode ocorrer devido ao não consumo dos sujeitos cristãos que            

possivelmente não comprem os salgadinhos ou não concordem com a campanha           

publicitária por motivos morais e religiosos. O que se revela a cada comentário.  

De fato, as crenças religiosas dialogam com as questões do gênero e da             

sexualidade, sobretudo, pois esbarram em uma construção de vida ideal muito           

complexa. Esses dizeres revelam sentidos bastante vivos na vida evangélica e           

católica por exemplo. Ditos como “vivo o que Deus ensina” remetem a uma série de               

possibilidades de vida regida pela crença de um Deus ou de um pastorado para a               

representação de um Deus pelo modelo de vida ideal e que garanta uma salvação.  

Fazer propaganda assim é fácil, quero ver fazer propaganda de          
família e não ser linchado por esses mesmo que vocês estão           
empoderando agora, vou parar de comprar doritos até essa         
campanha sair do ar. (Quadro 5 - comentário 2).   
  

A partir desse comentário, observamos nos enunciados que estão no jogo de            

rarefação, mesmo sem dialogar entre si, os sujeitos se compreendem no mesmo            

sentido de vida para Deus ou de família ideal para Deus, ou somente a instituição               

familiar, numa tentativa de boicote à marca.  

Os dois últimos comentários do quadro 5 revelam no seu intradiscurso uma            

vontade de verdade característica da tentativa de invisibilizar a comunidade, o que            
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também é bastante comum em outros comentários aqui analisados.  

 
Mais um produto a ser boicotado pela família brasileira! Será um           

fracasso de vendas! Bota mau gosto nisso! (Quadro 5 - Comentário 3) 

 

Vcs não vão conseguir acabar com a maior instituição que Deus criou,            

a família tradicional!!! (Quadro 5 - Comentário 4) 

 

A construção subjetiva parte da concordância, mesmo que publicados em          

temporalidades diferentes, da interdição e da representação familiar tradicional         

desses sujeitos. O que podemos perceber é que além do discurso moralista, de             

controle, existe também um desejo de que a marca não ganhe visibilidade ao             

“representar” a população LGBTQIA+. Quando expressado no comentário 7 que o           

produto será um fracasso de vendas, percebemos o desejo de um boicote            

verdadeiramente pautado pela instituição familiar. Essa lógica, não só se repete nas            

campanhas da Doritos como também em diversas outras argumentadas pelo          

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) em 2015, ao         

receberem denúncias para investigar campanhas que desconstroem a noção de          

família tradicional no Brasil.  

Essa noção de família tradicional está bastante atrelada ao que chamamos           

de normatividade hegemônica. Essa predominância de um modelo de vida ideal,           

família ideal, binária, branca, heterossexual, se institucionaliza e se expressa de           

forma bastante incisiva nos comentários das campanhas aqui investigadas. E por           

mais que os sentidos desses discursos se repitam, mostram a força de uma             

interdição enunciativa as mensagens publicitárias que dialogam com a diversidade          

de gênero no país.  

Figura 7 - Print dos comentários publicados em 2018 

 
Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
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O sentimento de indignação, injúria e não aceitação permeiam as          

construções subjetivas desses sujeitos. Mais uma vez se expressam as “vontades           

de verdade” como Foucault (1971) haveria dito. Uma verdade que oculta e que             

silenciam sujeitos que fujam da normatividade familiar. É como se nesse processo,            

o dizer oculta um desejo de não existencialidade da população LGBTQIA+, uma            

precarização de uma não constituição de vida, como se essa comunidade não fosse             

ou não pudesse ser família, o que abre uma possibilidade de discussão para além              

da publicidade, além de todo o jogo simbólico, estamos falando de vidas.  

Vamos além. Para compreender as condições da vida, da existência          

individual e coletiva, Butler (2017), propõe pensar sobre a precariedade da vida, ou             

de vidas precárias. Esse conceito nos convida a refletir sobre as condições da             

publicização dos corpos LGBTQIA+ pelos comerciais aqui investigados. Ou seja,          

que condições de existência esses sujeitos são percebidos? Quais vidas estão           

sendo invisibilizadas pelos sistemas midiáticos? Há uma resposta ou uma saída           

para tanto preconceito e injúria disseminados pelos discursos sociais midiatizados?  

Portanto, Butler nos leva a refletir sobre uma nova ontologia corporal, que [...]             

implique repensar a precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a interdependência, a           

exposição, a subsistência corporal, o desejo, o trabalho e as reivindicações sobre a             

linguagem e o pertencimento social” (2017, p. 15), tudo isso interligado e            

indissociável das organizações políticas e sociais.  

De acordo com a autora, estamos sempre imersos na coletividade, aliás, os            

indivíduos estão sempre entregues a outros, as organizações e instituições, as           

normas sociais, políticas e econômicas [...] “que se desenvolveram historicamente a           

fim de maximizar a precariedade para alguns e minimizar a precariedade para            

outros.” (2017, p. 15). Partindo desta noção, Butler acredita que o corpo está             

exposto a forças articuladas socialmente e politicamente, na qual, exigem a           

existência das sociabilidades. 

Nesse sentido, aquilo que não se enquadra no modelo social e politicamente            

adequado a hegemonia, se encontram fora da normatividade. Essas normas que           

constituem, portanto, os sujeitos, quando repetidas, produzem e deslocam os          

termos por meio dos quais os indivíduos são reconhecidos. Conforme a autora,            

(2017, p. 17) “essas condições normativas para a produção do sujeito produzem            
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uma ontologia historicamente contingente, de modo que nossa própria capacidade          

de discernir e nomear o ‘ser’ do sujeito depende de normas que facilitem esse              

reconhecimento.”.  

Desse modo compreender como determinadas vidas não se enquadram         

nessa construção de normatividade social, pode ser encontrada através dos          

discursos aqui analisados pela perspectiva filosófica da linguagem.  

Entretanto, existe ainda a figuratividade da vida produzida de acordo com a            

norma, a condição dada, e embora outras vidas sejam vistas como viva (travestis,             

transgêneros, transexuais, negros, gays, etc.) nem sempre serão reconhecidas         

como vidas. Para Butler, (2017, p. 22) “na verdade, uma figura fora das normas da               

vida não somente se torna o problema com o qual a normatividade tem de lidar, mas                

parecer ser aquilo que a normatividade está fadada a reproduzir: está vivo, mas não              

é uma vida.”. Ou seja, situando essas vidas como forma do enquadramento imposto             

pelas normas ou regras de poder existencial. 

 

4.3 Subjetividade do Consumo 

 
A segunda categoria discursiva identificada através dos comentários aqui         

analisados, parte também das ordens e leis que permeiam de forma íntima os             

dizeres, sobretudo, quando no discurso, encontramos um senso crítico na          

subjetividade emergente das lógicas do consumo, neste caso, sendo o consumidor           

e não somente telespectador ou receptor da mensagem publicitária, o ponto           

identificador para repensarmos o impacto social e econômico da visibilidade          

LGBTQIA+ na publicidade.  

Nos estudos que teorizam o consumo, Miller e Rose (2012) afirmam que há             

bastante tempo se percebia o consumidor como um ser passivo, influenciado por            

um vasto aparato publicitário e cultural que inventava desejos e “manipulava” os            

indivíduos. No entanto, as novas tecnologias e os adventos de novas estratégias            

publicitárias busca repensar e modificar esse cenário. 

O que investigamos nesta categoria, é a maneira com que o indivíduo ao se              

revelar no seu ato de fala, no seu dizer, vem se transformando em um sujeito do                
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consumo. Ou seja, não mais um sujeito manipulado ou influenciado pelas lógicas do             

capital, no entanto, um sujeito que devido às novas tecnologias, tem se tornado             

interativo, desarticulado e antenado as retóricas publicitárias. Desse modo, o papel           

do sujeito consumidor que se encontra cada vez mais presente nas interações            

mediadas pelo ciberespaço publicitário tem se transformado de maneira crítica nos           

últimos anos. Para Miller e Rose (2012), os seres humanos, engajados em atos de              

consumo e das relações em torno do consumo, além de obterem prazeres, também             

exercem poderes, encontram e produzem sentidos e constroem diversas         

subjetividades, praticando as sociabilidades de maneira criativa e inovadora.  

Além disso, essa construção subjetiva do consumidor, nos fazem repensar          

sobre quais caminhos a retórica do consumo publicitário pode se fazer presente no             

social; em outras palavras: será que a publicidade está interessada somente em            

visibilizar ou representar uma causa? Ainda, o seu intuito se limita somente ao             

consumo das grandes marcas? Ou, há uma representação de fato da diversidade,            

somado a identificação e não-identificação do consumidor? São questões para se           

repensar. 

Vejamos: 

Quadro 6 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

 
Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

 
Se tratando das formações discursivas e do jogo de rarefação no método            

foucaultiano, os enunciados que vão além desses dizeres, revelam um senso           

comum de consumidores e não consumidores que não se identificam representados           

pela mensagem publicitária de Doritos Rainbow (2017, 2018). Ao identificarem as           

lógicas de consumo da publicidade - “seria legal se vocês não quisessem só vender”              

- esses indivíduos afirmam não haver uma representação da diversidade, a não ser             

pela conexão dessa visibilidade LGBTQIA+ as vendas do produto Doritos Rainbow.  

Outro sentido, é que haja uma limitação na distribuição do produto, no qual,             
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de acordo com o comentário, é interpretado que se a marca, em 2017 no seu               

lançamento, publicassem e distribuíssem o produto para todo o país, haveria uma            

queda no consumo deste produto. Esta é uma noção que ao encontramos os             

sentidos, percebemos que se as vendas e a adesão a causa LGBTQIA+ se limitasse              

ao fato de que a campanha ao ser distribuída em todo o Brasil, poderia haver uma                

“ameaça” ao produto e até mesmo ao posicionamento da marca. Esses dizeres            

questionam o fato de que a campanha só fora lançada para o estado de São Paulo                

a princípio, o sentido revela que ao lançar somente em um único lugar estaria              

visibilizando apenas um recorte do público-alvo compreendendo-os enquanto        

consumidores da 21ª parada LGBTQIA+ de São Paulo, ao contrário, publicizando           

em todo o país, possivelmente a mensagem impactaria de forma muito mais incisiva             

a sociedade, e conforme a interpretação do comentário, a marca perderia           

consumidores que não aceitam a diversidade. 

Outros sentidos que recusam a mensagem de Doritos Rainbow (2017) estão           

significados na ideia de “exceção” a buscar o alcance da representação, como            

podemos perceber nos comentários abaixo: 

Quadro 7 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

 

 

Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
 

Essa noção está atrelada as categorias denominadas para englobar a          

diversidade LGBTQIA+ e bastante conflituosa para o movimento, a ideia de criar            

denominações para encaixar em uma “sopa de letrinhas” a diversidade social,           

esbarra em uma certa dificuldade para compreensão de si e do sujeito. Nesse             

sentido, marcas como a Doritos buscam elaborar conceitos e aderir a movimentos            

que consequentemente podem alterar toda uma construção histórica e política.  

Bastante característica da publicidade, o discurso retórico ou a arte retórica           

podem usar movimentos como esses para gerar promoção dos seus produtos, que            
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é um sentido que antecede os comentários aqui analisados. Ao perceberem essa            

retórica, os sujeitos se constituem como não representados diante da mensagem           

em Doritos Rainbow. 

Quadro 8 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

 

 

Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
 

O consumidor cada vez mais atento às técnicas e estratégias publicitárias,           

questiona a sua logística e a adesão à causa LGBTQIA+. Os efeitos de sentidos              

revelam que a campanha da Doritos Rainbow somente foi, no período de 2017 a              

2018, veiculada de forma sazonal, somente durante as paradas LGBTQs na cidade            

de São Paulo, excluindo uma série de possibilidades representativas. Ou seja, se            

incluíssem esses corpos em suas campanhas diárias, nas produções de conteúdo o            

ano inteiro, sem racionalizar e selecionar períodos em que “podem existir, mas de             

acordo com o nosso controle” , possivelmente haveria uma adesão de fato ao            23

movimento. 

Podemos relacionar essa não adesão a construção retórica do discurso          

publicitário. Nos últimos anos essa técnica tem se apresentado frequentemente nos           

diversos tipos de discursos presente na sociedade, sobretudo, com o crescente           

número dos meios de comunicação de massa e no desenvolvimento das novas            

tecnologias, promovendo diversos sentidos especificamente através da publicidade        

digital.  

No entanto, a linguagem retórica da publicidade tem ganhado força na           

contemporaneidade, conforme Santos e Santee (2010) a partir do século XX com a             

modernização dos meios de comunicação e a utilização para a veiculação de            

anúncios de propaganda, o uso da retórica cresceu ainda mais. Para os autores, a              

retórica é hoje uma estratégia discursiva bastante utilizada na formação da           

mensagem da comunicação persuasiva de massa.  

23 Grifo nosso. 
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De acordo com o autor, “o discurso publicitário, pela manipulação dos signos,            

reaviva arquétipos coletivos ocultos, mas fundamentais para fazer consumir, e como           

não se dirige a ninguém específico, cria a ilusão de se dirigir a cada um dos                

indivíduos que compõem o auditório (Dal Col, 2010 p, 15).” É nesta noção de ilusão               

ou manipulação de indivíduos que a publicidade retórica tem se ancorado. No            

entanto, não tem alcançado tanta eficiência na maneira com que dirigem uma            

determinada representatividade.  

No entanto o conceito da arte retórica parte dos estudos impulsionados pelo            

filósofo Aristóteles, que trouxe importantes contribuições para diversas áreas do          

saber, como a linguística e a comunicação. Para refletir sobre a retórica, é             

importante compreendermos tal prática como sendo uma atividade do discurso,          

capaz de promover persuasão e argumentação através dos sujeitos sociais.  

Conforme Aristóteles, a Retórica não se enquadra num gênero particular, sua           

tarefa não consiste somente em persuadir, “mas em discernir os meios de persuadir             

a propósito de cada questão, como sucede com todas as demais artes” (1993, P.              

31).  

Para Sena e Figueiredo (2013, p. 06) “Aristóteles inovou os estudos retóricos            

dando início à sistematização da estrutura do pensamento racional, o que           

possibilitou a construção de provas argumentativas para persuadir o outro”, o que            

antes era apontado pelos Sofistas na Grécia Antiga como Arte Oratória (arte de             

enganar), o filósofo acreditava ser algo muito além disso, uma técnica do discurso             

que tem como característica o raciocínio lógico. Essa arte nos possibilita enxergar            

teoricamente o que, em cada caso específico, em cada mídia, ou na comunicação             

publicitária, pode ser capaz de gerar a persuasão. A retórica pode descobrir o que é               

próprio para persuadir.  

É importante revisitarmos o conceito para compreender a aplicabilidade         

analítica nos discursos da publicidade contemporânea. Para isso, é cabível          

analisarmos o que o filósofo definiu como sendo os três fundamentos bases da sua              

obra. Lima (2011), possibilita esse esclarecimento:  

1) a arte (téchne) como habilidade de bem construir pelo          
conhecimento das técnicas envolvidas; 2) a ética como        
horizonte buscado pela retórica e em estreita relação com         
conceitos que também constam na obra aristotélica Ética a         
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Nicômaco; 3) o saber conhecer e orientar as paixões (pathé)          
como possibilidade de conhecimento de si e dos demais         
indivíduos para controle harmonioso das disposições      
emocionais a favor do convívio social (LIMA, 2011, p. 18). 
 

Nesse sentido, Aristóteles considera que a retórica sem arte (téchne) não           

seria possível pela inabilidade linguística-argumentativa-estilística de oradores que        

aplicariam ao uso das palavras. Também defende que a arte da persuasão não             

existiria sem ética, Lima (2011) para que não se torne um instrumento perigoso nas              

mãos de homens sem virtudes, o que é questionável. Portanto, conclui a tríade             

propondo que o sujeito ao ser retórico, deve ser conhecedor das paixões do ser              

humano, a fim de, nessa condição de retor (orador) produzir sentidos sobre os             

sentimentos dos que estão dispostos a ouvir.  

A arte de persuadir e do convencer, conforme Lima (2011), se manifesta na             

construção de um artefato ou do discurso, uma arte cujo o sentido deve ser              

produzido tecnicamente de forma eficaz, bem elaborado, com habilidade que o           

indivíduo se propõe a produzir. Aristóteles analisa maneiras de se argumentar na            

Retórica, para o autor “podemos raciocinar e deduzir, ora partindo de proposições já             

demonstradas, ora, pelo contrário, de proposições ainda não demonstradas e que           

precisam de demonstração, porque não são corretamente admitidas” (1993, p. 35).  

Percebendo essa construção retórica na publicização LGBTQIA+ em Doritos         

Rainbow, os indivíduos são subjetivados a não adesão a venda do produto por             

identificarem somente a produção capitalista de seu eu enquanto objeto.  

Quadro 9 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 
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Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
 

Os sentidos revelam críticas a forma com que a campanha da primeira            

edição da Doritos Rainbow foi lançada. Esses discursos, portanto, expõem          

sentimentos e emoções características do ódio e de uma não identificação as            

estratégias utilizadas pela campanha. Vale aqui repensar a noção de discursos           

parresiáticos em Foucault que também auxiliam para compreendermos a construção          

dessas subjetividades.  

Conforme o filósofo, a parresía ou a fala franca, é considerada como o tipo de               

ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta, e com isso, representa a si                

mesmo e é reconhecido pelos outros como dizendo a verdade. Foucault (1984),            

portanto, em seus escritos sobre a parresía, analisa sob que forma o indivíduo em              

seu ato de dizer a verdade, se constitui e é constituído pelo outro como sujeito que                

pronuncia um discurso de verdade. Nesse caso, ao ler o dito: “não estou dizendo              

que isso é uma má ideia (embora eu acredite que seja) retomar a bandeira original,               

mas ela foi substituída pelos integrantes do próprio movimento, não por uma            

empresa”; o sujeito, por mais que seja mediado por um ciberespaço digital como o              

Facebook, comenta a sua noção de verdade de forma franca e objetiva.  

Por outro lado, quando identificamos a frase: “Nunca tinha me perguntado           

porque Doritos me dar vontade de vomitar… pelo visto não é só questão de              

química!”; percebemos outra característica da parresía, o discurso de verdade de si            
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de maneira tão franca ao ponto de gerar incômodo ao outro, ou seja, a importância               

desse dito é o que está dito e não em como esse dizer irá ser recebido ou                 

compreendido por outros sujeitos. Vale salientar que a noção de vomitar remete ao             

nojo, ao enjoo, ato pelo qual esboçamos quando estamos com náuseas,           

percebemos essa característica como a construção preconceituosa em que o          

sujeito, no ato de fala, expõe o seu nojo e encobre subjetivamente o ódio a               

população LGBTQIA+.  

Desse modo, sendo esses sujeitos “parresiastas”, para Foucault (1984) é          

aquele que diz tudo, de fala franca, sem pudor, sem medo de magoar o outro,               

(consiste no sentido que se diz qualquer coisa que venha pela cabeça). Parte de um               

princípio de racionalidade e de verdade.  

Encontramos no já dito as expressões “bosta de propaganda hipócrita” e ao            

nos depararmos com esse dizer, percebemos diversos sentidos de injúria, ódio,           

características de possíveis vontades de verdades preconceituosas que excluem as          

identidades de gênero publicizadas pela Doritos Rainbow. Outro ponto, bastante          

analisado e discutido nesta categoria, é a presença de um posicionamento de não             

adesão ao movimento LGBTQIA+, sobretudo, pela percepção da retórica publicitária          

em Doritos Rainbow. 

Em outras palavras, é sob o olhar desse novo consumidor que devemos            

estarmos atentos, com gostos cada vez mais individual e subjetivo. Para Baudrillard            

(2000, p. 293) “nem o discurso retórico, nem mesmo o discurso informativo acerca             

das virtudes do produto tem efeito decisivo sobre o comprador. O indivíduo é             

sensível à temática latente de proteção e de gratificação, ao cuidado que ‘se’ tem de               

solicitá-lo e persuadi-lo, ao signo, ilegível à consciência.”. Ou seja, não mais se             

adere ao produto sem a conscientização de alguma causa ou de conceitos criativos             

e que agreguem valores simbólicos as marcas. É nessa perspectiva que           

acreditamos que diversas campanhas que visibilizam corpos LGBTQs abraçam a          

causa com o intuito de agregar valor simbólico ao produto, sendo a publicidade             

capaz de integrar todos os elementos (causa, produto, conceito, marca) para           

persuadir o consumidor.  
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4.4 Subjetividade LGBTQIA+ 

 
A terceira categoria é apresentada como subjetividade auto afirmativa         

LGBTQIA+, considerando que nos discursos que aqui são apresentados,         

prevalecem sentidos baseados numa subjetividade política, representativa e de         

emoções expressas diante do ciber universo publicitário. 

É no interior desses dizeres que encontramos sentimentos de identificação e           

de apoio a população LGBTQIA+. Desse modo, observamos nos enunciados, a           

partir dos comentários, um forte entusiasmo na maioria dos posts analisados em            

Doritos Rainbow (2017, 2018). A partir dessa observação, podemos afirmar que a            

campanha, diante da sua lógica persuasiva e das estratégias publicitárias, pôde           

alcançar de forma significativa o seu público-alvo e gerar modos de identificação            

subjetivas e de adesão ao produto e também a marca, as ações e principalmente, a               

causa LGBTQIA+, uma causa no seu sentido histórico, político e social. 

 

Quadro 10 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

  

  
Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

 

Para além do dizer, os comentários produzem sentidos de gratidão e de            

respeito a iniciativa da marca, embasados por uma luta política social constante.            

Aqui se apresenta o sentido de comunidade desses sujeitos, já fundamentados por            

Facchini (2011), pois para a autora, o movimento político dessa população tem se             

intensificado desde a ditadura militar no Brasil. Esse desejo, essa vontade de            

verdade da representação e visibilidade, nos revelam toda uma construção de           
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historicidade e digo, de invisibilidade deste movimento. “É assim que vencemos uma            

luta constante sobre o preconceito”, é perceptível que além deste dito, exista uma             

proliferação preconceituosa contra essa população, ou que ainda, segundo Bento          

(2019), nos encontramos em um país que mais mata LGBTQs no mundo, ou seja,              

essa luta se apresenta na realidade violenta exercida a essa comunidade. 

Ao ler “por mais empresas com essa responsabilidade social” ou “feliz de ver             

grandes marcas se posicionando”, nos apresentam sentidos emocionais        

característicos de uma subjetividade que por quase nenhuma vez se viu em um             

comercial de TV ou em uma propaganda online. 

Característico desse universo digital, a publicidade têm se apropriado         

bastante de uma persuasão cada vez mais segmentada e que alcance nichos de             

diversidade, diferente das estratégias da mídia tradicional. Essa responsabilidade         

social cada vez mais atenta a população gay, queer ou transexual, têm possibilitado             

ao consumidor e a sociedade uma mudança significativa na reflexão e inclusão da             

vida dessas pessoas. André Rodrigues (2019) afirma que nos últimos anos           

houveram um aumento de campanhas publicitárias de caráter desconstrucionistas         

(aquelas que desconstroem padrões normativos e hegemônicos) também        

embasadas pelo capital social. Neste sentido, essas empresas não somente estão           

monetizando como indo na contramão do que a propaganda tradicional          

apresentava. 

Os sujeitos também constroem uma subjetividade através de uma possível          

representação, “fui lindamente representado e sinto muito orgulho e esperança de           

um mundo melhor”; essa auto-identificação com que está posto pela campanha           

revela uma concordância e um desejo de uma aceitação e respeito a diversidade de              

gênero, sobretudo, porque nesse dizer, oculta o sentido de que não há um mundo              

aceitável para essa população, e sim, uma precariedade da condição de vida            

desses indivíduos.  

Muito falamos em representação LGBTQIA+ e, portanto, propomos        

exemplificar o que entendemos por representação social nesse contexto. Embora          

estejamos falando do sujeito, do indivíduo, cabe aqui pincelar a predominância de            

um sentido representativo exposto pelos discursos dos usuários. Partimos da          

análise do termo em Guareschi (2000), que investiga a representação social de            
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maneira teórica e ao mesmo tempo individual como também social, num constante            

esforço em compreender essa dicotomia sujeito/sociedade. 

Apesar da nossa análise subjetiva, o que se apresenta diante da produção            

aqui analisada, são as repetições de sentidos enunciadas pelos discursos dos           

sujeitos ao comentarem as campanhas de Doritos Rainbow. Nesse sentido, a           

relevância de um eu que se constitui através de um outro, é também característica              

de uma representação social. Pois, “no processo de representação, há uma           

construção diferenciada dos objetos, que diferem de pessoa a pessoa. Cada um de             

nós, no processo de representar, acrescenta facetas particulares, específicas de          

cada autor” (GUARESCHI, 2000, p. 37). Ou seja, mesmo que os sentidos se             

repitam, há sempre uma subjetividade diferente pelas condições de cognição ou           

cultural daquele sujeito, no entanto, essas individualidade também são construídas          

em sociedade. 

Em outras palavras,  

Na superação dessas dicotomias, as RS procuram ocupar um espaço          
específico, e podem ser compreendidas como um conhecimento do         
senso comum, socialmente construído e socialmente partilhado, que        
se vê nas mentes das pessoas e na mídia, nos bares e nas esquinas,              
nos comentários das rádios e TVs (GUARESCHI, 2000, p. 38).  
 

Ou seja, podemos dizer que nesse processo subjetivo, a publicidade também           

representa e configura a visibilidade LGBTQIA+ por apresentar, no sujeito que fala,            

diversos sentidos representativos, como “me sinto representado” ou “obrigado por          

me representar”, ditos aqui nos comentários. 

Além disso, é possível perceber a construção subjetiva do sujeito baseado no            

conceito da campanha, essa subjetividade apresentada pelo campo da linguagem,          

revela a adesão e constituição do eu diante de uma causa visibilizada pela             

mensagem de Doritos Rainbow. Ou seja, como nos apresenta Foucault, essa           

subjetivação se dá a partir de um modo de sujeição, na qual, o sujeito disserta a sua                 

emoção (interiorizada) a partir de um outro discurso ou instituição, que nesse caso,             

é o comercial publicado pela marca.  

Quadro 11 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 
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Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

 
Uma característica que utilizamos para compreender as formações        

discursivas e a construção de subjetividade do sujeito, Foucault (1971), é           

considerarmos o contexto histórico desses enunciados. As duas campanhas de          

Doritos Rainbow foram publicadas em dois anos onde predominavam conflitos          

sociais e políticos bastante fervorosos no Brasil, sobretudo, no ano de 2018,            

veiculada um pouco antes das eleições presidenciais no país. Portanto, nesse curto            

espaço de tempo, pudemos perceber que todos os discursos que possibilitaram           

uma reflexão acerca dos debates de gênero e orientações sexuais, estavam           

tensionados aos tabus e as discussões engajadas pela atual conjuntura política e            

econômica. 

A construção da subjetividade também perpassa pelo entendimento de si          

com o outro, e a mensagem publicitária produz significados, no qual, o indivíduo é              

também constituído num processo interacional entre a campanha e o consumidor.           

Portanto, os elementos que caracterizam os conceitos publicitários, como a trilha           

sonora, as cores, o jogo simbólico presente e todos os outros elementos            

discursivos, pôde gerar uma relação afetiva e identitária desses sujeitos.  

Outra noção indissociável nestes discursos é a percepção entre a publicidade           

e o seu modo de produção capitalista, já refletidas aqui na segunda categoria de              

análise. Como Leal (2014) afirma, apesar das lógicas do capital, o marketing e a              

propaganda possuem também maneiras de gerar cidadania. Nesse sentido, os          

discursos aqui analisados conseguem perceber essa estratégia como uma forma de           

gerar - através das mensagens de Doritos Rainbow - inclusão e respeito a             

população LGBTQIA+. Além disso, podemos perceber, sobretudo em 2017 (ano de           
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lançamento do comercial), visíveis representações de drag queens nas quais          

colaboraram, por assim dizer, com a construção subjetiva desses sujeitos, ou seja,            

não só o que é dito por elas, no entanto, por sua história e representação no                

movimento.  

Pouco antes vistas em propagandas de TV ou em comerciais no Youtube, as             

drag queens ganharam visibilidade na última década no Brasil de forma crescente,            

na música, no audiovisual, por exemplo, movimentando a economia e ações           

afirmativas no país. Na publicidade campanhas como Avon (2016) “Para Todes” ou            

“É pra olhar mesmo” em (2017), trouxeram grandes mudanças para a inserção            

dessa comunidade, sobretudo, em campanhas digitais. Assim, a Doritos Rainbow          

também seguindo essa lógica e percebendo um forte nicho de mercado,           

protagonizou drags como Penelopy, na qual, pode corroborar para a construção           

subjetiva desses dizeres. 

 

Quadro 12 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

 

  
Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

 
O conceito das duas campanhas lançadas para o apoio LGBTQIA+ em           

Doritos, promovem uma variável combinação de sentidos entre os comentários. O           

que se encontra na produção de subjetividade desses indivíduos é a sua relação             

afetiva emocional ao valor simbólico que circulam a campanha. Percebemos ao ler e             

investigar esses dizeres, que em sua rarefação, ocorre a predominância do amor,            

sentimento bastante enfatizado por essa comunidade. O amor como elo, respeito e            

inclusão para a aceitação da mensagem em sociedade.  

Através dessas subjetividades nos comentários publicados acima, propomos        

repensar a significação da publicidade na sociedade contemporânea, sobretudo,         
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pelos novos encontros conceituais e estratégicos que a publicização da diversidade           

na produção e incentivo ao consumo tem se intensificado.  

Muito se entende a publicidade como apenas a divulgação para a venda de             

um produto ou um determinado serviço, mais que isso, a produção de mensagens             

publicitárias buscam gerar sentidos e persuadir consumidores na cotidianidade. O          

que antes se entendia como informação, Baudrillard (2000) afirma que a publicidade            

chegou a era da persuasão, visando um consumo cada vez mais dirigido e             

segmentado. Por outro lado, os métodos persuasivos da comunicação publicitária          

levantam espécies de resistências racionais ou irracionais e reações as repetições           

discursivas.  

Desse modo, o produto ou serviço publicizado tem se tornado um álibi ou             

apenas um complemento diante de todo um jogo conceitual e interacional da            

publicidade e dos consumidores. A publicidade, no sentido de gerar significados é            

particularmente eficaz, Baudrillard (2000). Para o autor, pensando a         

contemporaneidade “não mais se trata de uma lógica do enunciado e da prova, mas              

sim de uma lógica da fábula e da adesão” (2000, p. 292). Ou seja, no fundo,                

pensando na característica da Doritos Rainbow (2017 e 2018), os produtos por si só              

não persuadem ninguém, no entanto, toda a construção da representatividade e           

visibilidade LGBTQIA+, servirá para racionalizar a compra ou servirá como apelo e            

reflexão para a adesão da causa ao movimento político e social desta comunidade.  

Essa nova relação publicidade versus consumidor, não é mais apenas uma           

venda ou anúncio de um produto, entretanto, a interação é caracterizada por todo             

um jogo simbólico, lúdico, representativo e não-representativo, inclusivo ou         

excludente que contemplam a criação publicitária.  

Desse modo, a publicização LGBTQIA+ em Doritos Rainbow, têm se tornado           

visível para despertar a atenção para uma causa histórica e social, mais que isso,              

todos esses sentimentos de gratidão, de afeição com a marca, mostra que o             

consumidor/usuário vem se constituindo enquanto um eu que aceita, que respeita,           

que é e que busca sobreviver de maneira inclusiva em sociedade.  

Não basta pensarmos as regiões sentimentais desses sujeitos, como         

também, o que eles não relatam em seus dizeres, mas nos apresentam sentidos de              

reflexão acerca de suas subjetividades. Como podemos analisar:  
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Não gosto de Doritos, mas amei a propaganda!!! Tem que ser bold            
mesmo para botar a cara a tapa e representar muitas pessoas que            
são marginalizadas. Parabéns! (Quadro 12 - comentário 4) 

 

É possível perceber que a campanha não alcançou apenas os consumidores           

da marca como também os não consumidores do produto, no entanto, o que             

prevalece é o sentido produzido da mensagem LGBTQIA+ visibilizada pelo          

comercial. Entretanto, esse discurso apresenta um não dito que é a tensionalidade            

de apresentar em sociedade uma temática ainda pouco discutida pelo universo           

mercadológico. Desse modo, essa subjetividade apresenta a precariedade de uma          

não visibilidade dessa população, sobretudo de indivíduos até o momento quase           

nem sempre estão representados pela publicidade, como lésbicas, travestis e          

transexuais. 

 
Quadro 13 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

  

 

 
Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 

 

A produção de sentido nesses espaços revelam dentre eles a invisibilidade           

do mercado brasileiro e da publicidade ao produzirem, sobretudo no meio tradicional            

offline, representações estruturais de uma sociedade hegemônica e excludente a          

diversidade de gênero. Portanto, essas subjetividades revelam emoções de         

esperança e de transformação social e longe do preconceito, ao identificarem a            

diversa visibilidade das identidades LGBTQs.  
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Outro sentido apresentado no quadro acima, subjetiva o indivíduo que          

percebe a campanha, de maneira tão afetiva, capaz de ter “esperança para viver”. O              

que está para além do campo do dizer e que buscamos trazer a tona, é a forma com                  

que essa população segundo a Carta Capital (2019) em decorrência de uma vida             

inteira de não aceitação, rejeição discriminação, estigma e violência, tem sofrido um            

aumento significativo em números de depressão e suicídio três vezes mais do que             

pessoas cis hetorossexuais. Desse modo, os discursos aqui apresentados ocultam          

os problemas mentais e violentos, sofridos ao longo da vida pelo motivo condicional             

de suas orientações sexuais.  

Conforme a Carta Capital (2019) os “indivíduos LGBT têm maior risco de            

sofrer de ansiedade e depressão, de uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas e              

também maior risco de suicídio, quando comparados com a população cis e            

heterossexual” o que vem preocupando profissionais da saúde. Portanto, tendo em           

vista a mensagem publicitária, podemos dizer que ela também possui um caráter            

transformador e que promove reflexão de existência e resistência na condição de            

vida dessa população.  

Os sentidos emocionais se repetem, a solicitação pelo respeito, inclusão, não           

ao preconceito ou mais amor, são dizeres que prevalecem em todo o jogo simbólico              

da campanha e que pré-existem ao conceito do comercial. Seja nas ruas, nos             

movimentos sociais, na política ou nas redes sociais digitais, o fato é que esses              

sentimentos já fazem parte da comunidade LGBTQ e do sujeito.  

Optamos por dar ênfase ao seguinte comentário: 

Cada um a sua onda cada um na sua prancha eu não vou lá no teu                
barco tu não vai na minha lancha cada um com seu cada um ou cada               
um do zoto se correr o bicho pega se ficar é bicho solto. 

 

A maneira como se apresenta a subjetividade desse discurso requer uma           

análise minuciosa sobre os variáveis sentidos produzidos por esse dizer. O que            

acreditamos na interpretação de sua rarefação é a forma de centralizar os sujeitos             

em espaços diversos e ao mesmo tempo isolados. É como se o sentido estivesse              

ligado ao respeito interiorizado “me respeita que eu te respeito” ou “cada um no              24

seu quadrado”. Por assim dizer, percebemos uma formação discursiva pautada pela           

24 Grifo nosso. 
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temática do eu enquanto existência política, o que prevalece na maneira com que o              

movimento LGBTQIA+ busca como acesso aos direitos sociais. Assim sendo como           

complemento deste dito, o sujeito ao comentar “e a paz invadiu meu coração”, a              

campanha interioriza o sentimento de tranquilidade no indivíduo ao perceber que, de            

acordo com suas condições de existência, poderá ele ser respeitado. “Nesse corpo,            

nesse batom nesse pomo de Adão, nessa cara de homem com alma de mulher me               

interessa que exista dentro uma alma, um coração de bem e é só”; finalizando              

assim de maneira poética mas que revela uma singularidade que por mais diverso             

que seja esse universo, o que prevalece é o afeto, o amor e o respeito.  

 

Quadro 14 - Prints dos comentários publicados em 2017 e 2018 

 

 

 
 

Fonte: Facebook.com/doritosrainbow 
 

Como bem notamos, os sentimentos de gratidão, respeito e amor prevalecem           

nos sentidos desses ditos. Esse processo é bastante característico da globalização           

da economia e sobretudo, no marketing e na publicidade. Para Rolnik (2016, p. 19)              

“as subjetividades, independentemente de sua morada, tendem a ser povoadas por           

afetos dessa profusão cambiante de universos”, servindo como referência do ponto           

de vista publicitário, as marcas promovem mensagens que possibilitam a troca           

afetiva pela construção subjetiva do indivíduo. Por exemplo: “o mundo gay é igual             

ao doritos, um sabor inexplicável e cheio de boas sensações”; percebemos a forma             

com que o produto e a mensagem possibilitam um jogo simbólico afetivo tanto ao              
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aroma, as tortillas coloridas do produto, como também a representação do público            

gay em suas campanhas.  

Essa parabenização ao conceito veiculado pelo comercial também perpassa          

pela visibilidade intersecional dos sujeitos, ou seja, as subjetividades apresentam          

que “independe de quem, que cor tem, gênero também!” remetendo ao sentido de             

dar vozes a diversidade como um todo: negros, lésbicas, transexuais e a            

multiplicidade de classes e categorias sociais. Podemos dizer que esse comentário           

é fruto da subjetivação da protagonização da cantora Liniker, mulher trans negra e             

ativista do movimento LGBTQIA+ apresentada pela campanha em 2018; como          

também de outros sujeitos.  

Nesses comentários também volta a tona a noção de representação social,           

apresentada não só por um indivíduo como em vários comentários aqui           

investigados. Para que haja uma representação dessa comunidade na publicidade e           

na sociedade, Guareschi (2000, p. 36) nos conduz a reflexão de que “ela está na               

cabeça das pessoas, mas não é a representação de uma única pessoa; para ser              

social ela necessita ‘perpassar’ pela sociedade, existir a certo nível de           

generalização.”; ou seja, de modo bastante intuitivo, cognitivo e até mesmo           

espiritual, o processo de subjetividade revela diversas representações através do          

campo discursivo, sobretudo, pois em Doritos Rainbow (2017, 2018) somente no           

Facebook essa generalização superou mais de 10 mil comentários quando somados           

os dois anos de análise.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito foram os desafios encontrados para a construção e percurso desta           

pesquisa. De todo modo, o que alcançamos com os resultados dessa produção é de              

extrema importância para a reflexão da nossa trajetória, dos saberes consigo e            

também com o outro. Bem mais que isso, este trabalho servirá para a produção de               

conhecimento publicitário, bem como social.  

Os diversos sentidos encontrados na constituição do sujeito/usuário em         

Doritos Rainbow, nos eleva ao pensamento crítico de um enfrentamento diário           

contra as interdições, características da subjetividade, que violam direitos de          

existência e respeito a população LGBTQIA+.  

De todo modo, a inserção dessa comunidade em mensagens publicitárias          

geram diversos sentidos positivos ou negativos, além de conflitos, preconceitos,          

injúrias, reverberados pela constituição subjetiva.  

Diante disso, um dos grandes problemas encontrados para o fazer desta           

pesquisa, foi a leitura desses enunciados e o esforço em compreendê-los de            

maneira parcial. Em contrapartida, os desafios em coletar os dados, elaborar novas            

ferramentas metodológicas como fazer a leitura desses dados no Facebook;          

proteger a identidade desses sujeitos; criar um distanciamento para analisar os           

discursos e etc., também foi bastante dificultoso para alcançarmos os resultados           

pretendidos.  

No entanto, refletir sobre a comunicação publicitária na inserção desses          

novos tipos de linguagem, traduz todo um pensamento social voltado para a não             

aceitação de vidas que estão na margem da sociedade, nas quais, independente de             

suas representações e visibilidades, seja através da mídia, na política ou na            

economia, os atores sociais que não se apresentam de acordo com uma norma             

reinante e hegemônica, estarão sujeito as interdições e ao silenciamento dos seus            

corpos. 

Butler (2017) propõe repensar esses sentidos de vulnerabilidade e         

precariedade, bem enxergadas pela mensagem das campanhas de Doritos         

Rainbow, entretanto, violadas e interditadas por diversos discursos. Para Butler,          
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existem vidas que não são exatamente reconhecíveis como sujeitos e dificilmente           

enquanto condições de vidas. É nessa perspectiva, que buscamos refletir a urgência            

de apresentar esses corpos nas mídia publicitária, sobretudo, por investigar tais           

impactos que esses sujeitos proporcionam na reformulação e recepção da          

mensagem. 

Apesar de suas práticas capitalistas, a publicidade tem se preocupado não           

somente com as empresas, mas como essas organizações estão representando e           

comunicando uma mensagem responsável para a inclusão da comunidade         

LGBTQIA+. Esta pesquisa, no entanto, pode despertar a busca por novos           

paradigmas comunicacionais. Além de compreendermos as formações discursivas        

presentes nos comentários de Doritos Rainbow.  

É importante dizer que esta pesquisa não se encerra por aqui, assim como             

Foucault (1969) nos alerta sobre um discurso que é capaz de ser transformado por              

um determinado espaço e tempo, pretendemos revisitar os conceitos aqui          

apresentados em caminhos amadurecidos para uma possível tese ou         

desenvolvimentos científicos voltados para o campo da linguagem e do discurso.  

O que se fez aqui, é apresentar um pequeno recorte de um universo tão              

fervoroso e crescente na mídia brasileira. As novas tecnologias, as novas formas de             

comunicação e interação dos usuários em plataformas digitais, as representações,          

as discussões sobre a diversidade e a pluralidade LGBTQIA+ perpassa por todo um             

jogo simbólico possível de se investigar. O que se coloca em pauta no momento,              

são os questionamentos para onde devemos chegar? Para que caminhos essa           

mudanças caminharão? A priori, podemos responder que a publicidade ainda          

necessita driblar e de certo modo, educar a população sobre o universo LGBTQIA+,             

e por vezes, enfrentar barreiras como as interdições de gênero, uma luta que é              

constante e que não pode se resumir apenas ao consumo de uma comunidade,             

enquanto nicho de mercado.  

Nossa proposta, portanto, responde aos objetivos e convida a refletir sobre o            

processo de construção subjetiva do sujeito. Nesta constituição do eu perante as            

campanhas aqui apresentadas, percebemos que o indivíduo é moldado por          

determinadas instituições religiosas nas quais determinam suas verdades e         

constituem um eu que é capaz de interditar todo e qualquer discurso sobre a              
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população LGBTQIA+, seja no âmbito da sexualidade ou de gênero. Por outro lado,             

a relação subjetiva do consumidor revela a lógica de produção retórica da            

ciberpublicidade e das marcas.  

Além da invisibilidade e de uma não aceitação ou representação da           

mensagem por uma subjetividade cristã e familiar, os ditos refletem a retórica de             

Doritos Rainbow ao aderir uma causa de maneira sazonal (somente veiculada           

durante a parada LGBTQIA+ de São Paulo), em prol do consumo desse segmento             

de mercado. Entretanto, também identificamos, a partir do jogo de rarefação - o que              

se encontra para além do dizer desses sujeitos - formas de representação e             

visibilidade numa significação simbólica de emoções e apoio a diversidade          

publicizada pelo comercial. Essas subjetividades, para o filósofo, “lhes impõem uma           

lei de verdade a qual eles devem reconhecer em si mesmos e que os outros devem                

reconhecer neles. Trata-se de uma forma de poder que transforma os indivíduos em             

sujeitos (FOUCAULT, 1984)”. 

Diante disso, pudemos percebem que a construção de subjetividade         

perpassa por todo um jogo de verdade, por constituições simbólicas, pelo           

entendimento de si e de si com o outro. Neste sentido, é importante dizer que essas                

categorias não são isoladas, que se complementam e que se constituem através de             

enunciados indissociáveis.  

Buscamos, no entanto, que o leitor possa refletir sobre a importância da            

visibilidade LGBTQIA+ na publicidade e que a compreensão e interpretação dos           

sentidos podem ser modificadas de pessoa a pessoa. Ou seja, o que se entende              

aqui, pode ser compreendido de diversas maneiras pela posição histórico social de            

cada indivíduo. Entretanto, é importante perceber que em todo o discurso, existe            

uma relação de poder, de vontades de verdade, de crenças, cultura e            

institucionalizações que molduram os debates acerca da diversidade, um caminho          

que ainda é longo para desconstruir, mas que refletem novos horizontes na            

contemporaneidade, seja midiática ou social.  
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