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As Moças 

Estavam certos os que previam que Ronaldo Nazário iria se separar de Bia Antony tão 

logo emagrecesse os 18 quilos estabelecidos como meta no Fantástico. É uma das notícias de 

impacto do final de 2012. 

Estavam certos também os que sabiam que o Twitter substituiria todos os grandes 

pensadores. Se não estivessem certos, não teríamos de brinde, quase na virada do ano, uma 

tirada existencialista da Adriane Galisteu. Adriane escreveu: “Por que a vida tem que ser um 

roteiro se a gente pode improvisar?”. 

Sessenta e cinco toques da mais genuína reflexão instantânea. Com síntese, com o estilo 

Galisteu. E isso que ela se referia à escolha de um vestido. Tinha programado um branco e 

foi de vermelho. 

Peço desculpas pelo relato, mas é só para dizer que todos nos empanturramos de 

futilidades no ano que passou. Como a internet nos bombardeou com irrelevâncias, e tudo na 

capa dos sites!!! O mundo emburreceu em 2012. 

Todos ficamos mais burros e só não ficamos imbecis porque esse é um estágio superior 

da idiotia, como diz o Sant’Ana. Mas há quem tenha ficado mais inteligente. Vou dar um 

exemplo de como um gesto singelo pode contribuir para a guerra ao modo Galisteu de ser. 

Os gaúchos ficarão mais inteligentes com uma publicidade para TV feita para o 

Banrisul. Estou fazendo propaganda para o banco? Como se fosse preciso. Estou 

reconhecendo uma ousadia. 

Imagino o desgaste da decisão em torno de uma ideia provocativa. Quantas vezes a 

ideia foi e veio? Quantas vezes foi bombardeada? A imagem, que você já viu mil vezes, é a do 

comercial institucional “O que move você é o que move a gente”. 

O texto é edificante, fala do coração que bate forte, de veias, liberdade, amor, paixão. 

São ideias-síntese que funcionam e passam o recado. E o recado é: nós estamos sintonizados 

com o que você é e faz. 

Mas não é o texto o que interessa, é uma imagem. Num Estado briguento, garganteiro e 

machista, essa imagem tem o poder que nenhum discurso teria em defesa da diversidade e 

das diferenças. É o belo momento de duas moças de costas, caminhando, uma com a mão na 

bunda da outra. Sim, sejamos claros, para que os eufemismos não atrapalhem tudo o que a 

imagem quer mostrar. As moças que namoram num campo passam rápido. Quem piscar 

perde a cena. 

Você deve ter um primo, um cunhado, um vizinho que não vai gostar e que pode dizer 

que isso não é coisa para aparecer no institucional de uma organização séria. Mas você, não. 

Você sabe que chegará o dia em que outras moças, como aquelas do comercial, andarão de 

mãos pelas ruas na maior naturalidade. 

A cena dura exatamente um segundo. Esse segundo sutil, gingado, balançado, é um dos 

segundos mais atrevidos da criação. Trilhões de horas de preconceito, às vezes gritado, às 

vezes beiçudo e emburrado, foram peitadas por este segundo. 

Moisés Mendes 



RESUMO 

 

Nos últimos anos foi possível observar que a mídia de massa, em específico a TV aberta, deu 

espaço para que a homossexualidade fosse representada de maneira mais próxima da 

realidade. Em harmonia com isso a publicidade acompanhou essa abertura e algumas 

empresas trouxeram, para dentro de seus comerciais televisuais, a homoafetividade. Nesse 

contexto, a presente pesquisa pretende investigar quatro filmes publicitários que veicularam 

em TV aberta, de dois anunciantes, Banrisul e Natura, buscando entender a utilização dessa 

temática. Para isso, o corpo teórico e metodológico deste estudo está embasado na semiótica 

greimasiana, examinado o panorama geral, a instância comunicativa e discursiva dos filmes; 

e, por fim, há uma comparação desses audiovisuais, para entender os elementos que são 

utilizados para compor a narrativa. 

 
Palavras-chave: comunicação; publicidade; televisão; semiótica greimasiana; homoafetividade. 

 

ABSTRACT 

 

In recent years it was observed that the mass media, in particular broadcast TV, gave room for 

homosexuality to be represented in a more realistic way. In harmony with this, advertising 

followed this opening and some companies brought, into their televisual commercials, the 

homoafetividade. In this context, this research aims to investigate four commercials that 

published in broadcast television, of two advertisers, Banrisul and Natura, seeking to 

understand the use of this theme. For this, the theoretical and methodological body of this 

study is grounded in semiotics greimasian, examined the general overview, communicative 

and discursive instance of the films; and, finally, there is a comparison of these audiovisual to 

understand the elements that are used to compose the narrative. 

 

Keywords: communication; advertising; television; greimasian semiotics; homoafetividade.
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1 INTRODUÇÃO 

 

De certa forma, hoje, a sociedade vem se modernizando culturalmente no que se 

refere ao tema sexualidade. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é 

aceito em todo o território nacional e, o que antes era piada ou tabu, está sendo, 

aparentemente, tratado de forma natural. 

Na televisão, pode-se citar como exemplo algumas telenovelas
1
, é possível visualizar 

casais homossexuais interpretados mais próximos da realidade. Inclusive alguns anunciantes 

já trazem a temática para dentro de suas publicidades, relacionando-os com as marcas. Esses 

podem justificar a escolha em abordar tal tema com dados de pesquisa de mercado que 

apontam os homossexuais como um público numeroso e comercialmente lucrativo. É o que 

mostra Baggio (2013), quando faz uma reflexão em torno do assunto a partir de outros autores 

como Souza (2012) e Leon (2011): 

 

O mercado tem motivos concretos para não desprezar esse consumidor. 

Levantamento realizado pelo inSearch Tendências e Estudos de Mercado estima que 

18 milhões de brasileiros são homossexuais. Este público costuma gastar até 30% 

mais em bens de consumo do que os heterossexuais e 78% deles possuem cartão de 
crédito. Estão inseridos principalmente nas classes A (36%) e B (47%). Por terem 

uma estrutura familiar não-tradicional, boa parte sem filhos, os gays têm mais 

oportunidades em consumir imóveis, carros e viagens (SOUSA, 2012). Em resumo, 

os homossexuais representam o que o mercado publicitário costuma considerar 

como um público qualificado e com grande potencial de consumo. Junto com o 

mercado racial e o de terceira idade, é considerado o melhor do mundo pela baixa 

saturação e alto poder aquisitivo da maioria dos consumidores. (LEON, 2001) 

(BAGGIO, 2013, p.102). 

 

Além da questão econômica, esse grupo vem ganhando espaço e conquistando seu 

lugar na sociedade. Aos poucos, deixam de ser estereotipados e guetificados, passando a 

ocupar os mais variados ambientes, seja no mercado de trabalho, nas cadeiras escolares e 

universitárias, como também na mídia dirigida ao grande público. 

Pela sua característica de representação do mundo real, é uma necessidade a televisão 

abordar temas que a sociedade vivencia. Não é de se espantar então que o meio venha tratar, 

ainda que com certo atraso, questões como homossexualidade, de forma mais fidedigna. 

Como já era de se esperar, a publicidade também percebeu a latência social em 

debater a homossexualidade. Alguns poucos anunciantes, de maneira muito sutil estão 

conseguindo inserir casais homoafetivos não-estereotipados em seus comerciais para a TV. 

                                                
1 Alguns exemplos atuais de telenovelas que abordaram o tema com menos preconceito são: "Ti-Ti-Ti" (Rede 

Globo, 2010/2011), "Insensato Coração" (Rede Globo, 2011), "Amor e Revolução" (SBT, 2011), Amor à Vida 

(Rede Globo, 2013/2014), etc. 
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Enquanto discurso produzido socialmente, a publicidade tem outro papel além do 

mercadológico. Assim como reflete a sociedade que a produz, também alimenta essa 

sociedade. O fato de existirem anúncios com a temática homossexual mostra um 

progresso social, um princípio de real aceitação deste público (BAGGIO, 2013, 

p.115). 

 

Provavelmente algumas marcas estão arriscando perder consumidores, por 

preconceitos, para comunicar que essa simpatia com a temática homossexual está presente na 

concepção da empresa. A mídia, ou as marcas tentam inserir discussões sobre a questão 

homossexual, mas a sociedade ainda é muito preconceituosa,  

 

[...] muitas vezes a empresa não tem a intenção de se comunicar com o público 

homossexual, mas mesmo assim utiliza a temática em seus anúncios para transmitir 

valores de diversidade ou modernidade, de forma mais explícita ou implícita 

(BAGGIO, 2013, p.109). 

 

Sendo o público homossexual também consumidor e carente de representação e 

atenção pelos profissionais de propaganda, cabem aqui algumas perguntas: Até que medida as 

marcas estão dispostas a arriscar seu negócio sendo explicitamente a favor da diversidade? 

Esse apoio é explícito ou o receptor precisa estar muito atento para identificá-lo? Assim 

chega-se a um problema de pesquisa que se pretende responder: De que forma as marcas 

empregam a temática “Homoafetividade” nas publicidades televisuais? 

Para dar conta do problema, o objetivo geral do trabalho foi definido como: 

compreender de que forma a atual publicidade audiovisual brasileira feita para a televisão, 

vêm representando os casais homoafetivos. Para chegar a esse objetivo geral foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: (1) refletir sobre a homossexualidade no espaço público e a 

luta por visibilidade; (2) analisar as estratégias comunicativas e discursivas empregadas nas 

publicidades audiovisuais televisuais que abordam a temática homoafetividade e; (3) ponderar 

sobre a forma de representação do público homossexual nos comerciais encontrados. 

A escolha pela abordagem presente neste estudo pode ser justificada tendo como 

base o uso que a mídia televisiva vem fazendo do tema homossexualidade. Leva-se em 

consideração, principalmente, a inserção de um beijo homoafetivo em horário nobre pela 

Rede Globo, maior emissora de TV aberta do Brasil. Emissora essa que apenas alguns meses 

depois, no dia 6 de março de 2014, exibiu outro beijo entre pessoas do mesmo sexo na série 

“Doce de Mãe”
2
. 

                                                
2 http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2014/03/beijo-gay-e-exibido-na-serie-

doce-de-mae-sem-grande-alarde-4439377.html Acesso em: 25/03/2014. 
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Entretanto, apesar da crescente presença de cenas não estereotipadas entre 

homossexuais na televisão, ainda são raras as empresas que apresentam essa temática em suas 

publicidades audiovisuais. Baggio enfatiza que “a quantidade de campanhas publicitárias 

dirigidas ao público homossexual ainda não é proporcional à sua representatividade 

demográfica e econômica” (BAGGIO, 2013, p.102). 

Pode-se perceber uma pequena parcela de empresas que vem mudando seu discurso 

em favor da diversidade, como aponta Redeschi: “Uma marca que se coloca como friendly
3
 

ou que tem um produto específico tem que se mostrar dessa forma. Há um preconceito muito 

grande, mas muitas estão deixando isso de lado e partindo para o que interessa: negócio, 

desenvolvimento e faturamento” (REDESCHI apud SOUSA, 2012). 

Essa estratégia de se mostrar “amiga” dos LGBTs pode ser justificada por interesses 

mercadológicos que as marcas estão enxergando, ou seja, as empresas começaram a ver que 

muitos homossexuais têm grande poder de compra e são consumidores que carecem de 

atenção. 

Por tudo isso, pelo envolvimento crescente das emissoras, pelo pouco engajamento 

do mercado publicitário, pela crescente área de pesquisa e pela necessidade de acabar com a 

ignorância sobre o tema que só faz aumentar a homofobia, este trabalho se justifica no campo 

científico, mercadológico e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Friendly ou gay friendly neste sentido é a denominação dada às empresas que desenvolvem ações, produtos e 

canais de relacionamento em apoio ao público gay. Geralmente essas empresas apoiam eventos como a Parada 

do Orgulho LGBT e homenageiam datas importantes para o público como o Dia Internacional do Orgulho Gay.  
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2      GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

 

Para começar a discorrer sobre gênero e diversidade sexual é importante, logo de 

início, diferenciar sexo, gênero (ou identidade de gênero) e orientação sexual. Enquanto o 

sexo é definido como algo biológico e geneticamente determinado, “a identidade de gênero é 

a construção cultural e social que cada pessoa estabelece tendo como base a diferença 

biológica dos sexos” (SUPLICY, 2000, p.259). Já orientação sexual “significa a atração 

sexual de cada indivíduo por um membro de outro sexo, do mesmo sexo, ou por ambos os 

sexos” (IDEM). 

Primeiramente, é necessário abordar algumas questões do estudo de gênero, pois a 

inferiorização dos homossexuais está intimamente ligada a inferiorização das mulheres, que é 

cultivada pela sociedade heteronormativa e patriarcal que tem na figura masculina o ideal de 

ser humano superior. 

 

O debate sobre o conceito de gênero aparece sobretudo na identificação e crítica dos 

mecanismos sociais e institucionais de inferiorização da condição social da mulher. 

Este conceito se mostrou uma ferramenta capaz de identificar como determinadas 

posições não-masculinas são inferiorizadas e como esta capacidade institucional e 
social de inferiorização está a serviço de garantir a supremacia hegemônica do 

universo masculino. Neste sentido, gênero não é apenas um conceito ou um campo 

de estudos, mas uma relação de poder (PRADO; MACHADO, 2008, p.48-49). 

 

O termo gênero começou a ser utilizado no ano de 1949 através de publicações de 

importantes teóricas como Simone de Beauvoir e Margareth Mead. 

 

Simone de Beauvoir (2009, p. 928) foi pioneira em contestar a ideia de “natureza 

feminina”. Para a autora, “nada é natural na coletividade humana”, com isso “[...] a 

mulher é um produto elaborado pela civilização”. No mesmo ano em que Beauvoir 

lançou O segundo sexo, 1949, Margareth Mead inaugurou o uso do termo gênero. 

Ficavam assim diferenciados o sexo (marca biológica) e o gênero (construção social) 

(RONSINI, 2011, p.4). 

 

Dada a significância que o gênero tem na luta contra a heteronormatividade
4
 e o 

patriarcalismo, não é de se estranhar que o mesmo tenha sido amplamente debatido por 

movimentos feministas, a partir de 1960, nos Estados Unidos. Movimentos esses que, como 

destacam Prado e Machado (2008), nasceram relacionados às contestações feitas durante os 

                                                
4 Reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada pelo casamento monogâmico, amor romântico, 

fidelidade conjugal, constituição de família (esquema pai-mãe-filho(a)(s)). Na esteira das implicações da aludida 

palavra, tem-se o heterossexismo compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-se o imperativo 

inquestionado e inquestionável por parte de todos os membros da sociedade com o intuito de reforçar ou dar 

legitimidade às práticas heterossexuais (FOSTER, 2001, p.19 apud MIRANDA, 2010, p.83-84). 
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anos 1950, com o movimento de contracultura, onde os valores sociais vigentes começaram a 

ser questionados e as mulheres mostraram sua força e seus desejos. 

 

Com o desenvolvimento das lutas feministas e dos estudos sobre a mulher ficou 

cada vez mais claro que a desigualdade entre homens e mulheres não é natural, mas 

própria da vida em sociedade. Para Haraway (2004, p. 211), o conceito de gênero 

contesta a naturalização da diferença sexual. “A teoria e a prática feminista em torno 

de gênero buscam explicar e transformar sistemas históricos de diferença sexual nos 

quais homens e mulheres são socialmente constituídos e posicionados em relações 

de hierarquia e antagonismo” (RONSINI; SILVA, 2011, p.4). 

 

Gênero, então, é algo social e culturalmente construído que dita os comportamentos 

distintos que homens e mulheres devem ter. Os comportamentos ditos masculinos ou 

femininos perseguem o indivíduo desde antes do seu nascimento até a morte. Quando o sexo 

do bebê é descoberto, uma série de atitudes, escolhas e planos são feitas para aquela criança, 

tudo em função do papel masculino ou feminino que ela deverá exercer na sociedade. 

 

A educação e expectativas diferentes que se têm em relação às pessoas do sexo 

masculino e feminino começam desde o nascimento. “É homem!” “É mulher!” e 

uma série de atitudes e sonhos é tomada que não têm nada a ver com aquela criança 

que nasceu e sim com o sexo dela. À menina, desde pequena ensinaram a ser meiga, 

comportada e aceitar a autoridade. Ao menino, a ser competitivo, agressivo e ativo. 

[...] O trabalho doméstico será tarefa da menina. E, através dessas atitudes, às vezes 

óbvias, às vezes sutis, os dois sexos vão crescendo e formando imagens a seu 

próprio respeito. A menina vai entendendo o seu “valor”, o seu “papel”, o seu 
destino de “servir o outro”. O menino vai aprendendo que é natural ser servido pela 

mulher e manter a imagem do forte. Isso não quer dizer que não existam meninos 

mais passivos, mais dóceis e meninas mais agressivas e competitivas. Só que a vida 

fica bastante difícil para esses que não correspondam ao estereótipo criado para o 

seu sexo (SUPLICY, 2000, p.49-50). 

 

Em sua fala acima, Suplicy coloca uma questão que leva ao próximo assunto. Ao 

afirmar que existem sujeitos que fogem ao estereótipo de gênero definido para o seu sexo, e 

que os mesmos acabam sofrendo por isso, a autora faz lembrar uma das tantas explicações 

para o preconceito contra os homossexuais: a apresentação de trejeitos contraindicados ao seu 

gênero (homens sensíveis e com voz fina, mulheres agressivas e que preferem esportes à 

atividades mais delicadas, etc.). Aqui ainda cabe problematizar que este reducionismo, além 

de tentar criar um modelo único e universal de homossexual, – e aí voltamos à fala da autora – 

faz sofrer as pessoas que, por um motivo ou outro, apresente tais trejeitos sem que os mesmos 

estejam relacionados à orientação sexual.  
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2.1   HOMOSSEXUALIDADE E HOMOFOBIA 

 

Suplicy (2000) define de maneira bem clara a orientação sexual homossexual: “O 

homossexual é um indivíduo, homem ou mulher, que tem uma atração sexual por membros do 

mesmo sexo. O homossexual não faz esta escolha. Nunca ouvi ninguém dizer: ‘sábado, vou 

virar homossexual’” (SUPLICY, 2000, p.259). 

Portanto, homossexualidade não está diretamente relacionada com identidade de 

gênero, uma vez que uma pessoa pode apresentar todos os trejeitos socialmente definidos ao 

seu gênero e ser homossexualmente orientada. Entretanto, a maioria das pessoas utiliza 

atributos de gênero para caracterizar, descrever e enquadrar uma pessoa como homossexual. 

Isso acaba gerando um estereótipo que, na prática, se mostra falso. 

 

O homossexual é frequentemente estereotipado, tanto social como cientificamente. 

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

interesses, educação, estilo de vida, personalidade e aparência física. Não é comum 

alguém se referir a uma pessoa como “ele é heterossexual”, a não ser que esteja 

sendo discutida a sua orientação sexual. Entretanto, “ele é homossexual”, “bicha”, 

“gay”, são expressões que se ouvem para descrever um indivíduo (SUPLICY, 2000, 

p.259-260).  

 

Passamani complementa afirmando que 

 

Os gays mais visíveis em sociedade são os homossexuais com trejeitos socialmente 

entendidos como pertencentes ao sexo oposto. São esses que as pessoas identificam 

rapidamente como diferentes. Logo, os símbolos presentes nesses homossexuais 

passam a ser símbolos e a representar toda a múltipla e diversa categoria dos 

homossexuais. Ainda que se saiba que há uma diversidade de subgrupos entre os 

gays, o senso comum desconhece esses subgrupos e generaliza quase que de 

maneira essencialista (PASSAMANI, 2009, p.70). 

 

São esses homossexuais, que apresentam trejeitos culturalmente definidos como do 

sexo oposto, ou seja, os “afeminados” e as “machonas”, que acabam sofrendo mais 

preconceito, muitas vezes até de outros gays e lésbicas que criticam essa postura, baseados em 

uma normalização social, onde o mais facilmente aceito e, portanto, “correto” seria ser um 

gay másculo e uma lésbica feminina. Isso justifica muitas vezes a atitude de certos 

homossexuais que “para escaparem das pressões sociais, levam uma vida e se comportam de 

forma a não sugerir a sua homossexualidade” (SUPLICY, 2000, p.264). 

Passamani (2009, p.105-106) coloca que essa atitude de muitos homossexuais 

buscarem o afastamento de estereótipos femininos é justificado pela crença de que um gay 

discreto seria menos alvo de discriminação e estaria em melhor posição para sugerir que as 
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homossexualidades ocupem os mais variados espaços da sociedade. Entretanto, muitas vezes 

ao tentar fugir desse estereótipo os próprios homossexuais acabam repetindo preconceitos, 

conforme o autor: 

 

É razoável ter claro que o reforço do discurso machista e, em alguma medida, do 

discurso homofóbico, pode estar sendo repetido pelos próprios homossexuais, ao 

criar categorias desqualificadas e ao discriminar os seus iguais, sem se dar conta que 

tal discurso pode ser aplicado a si mesmos. Reivindicar uma homossexualidade 

heterossexualizada, a fim de não representar qualquer subversão frente à ordem 

estabelecida, e adotar tal medida, como uma estratégia de burlar a homofobia direta, 

parece ser uma questão bastante complexa e de muitas facetas (PASSAMANI, 2009, 

p.106). 

 

Esse tema é uma das grandes pautas em discussões sobre a homossexualidade 

atualmente. É como se estivéssemos presenciando uma luta entre discretos e afeminados onde 

o primeiro oponente desqualifica o segundo repetindo comportamentos homofóbicos como se 

este fosse o responsável pelo preconceito que todo o grupo sofre. 

Prado e Machado apontam as consequências que tal atitude acarreta e como ela se 

retroalimenta: 

 

[...] indivíduos inferiorizados assimilam, na construção de suas identidades sociais, 

as características sociais e psicológicas negativas atribuídas a eles, fortalecendo 
ainda mais essas características e legitimando os mecanismos e as formas de 

preconceito que incidem sobre eles (PRADO; MACHADO, 2008, p.76). 

 

Nesse sentido, Passamani afirma que [o estereótipo gay masculinizado] “não seria o 

tipo representativo desse universo, como não seria também a loca, ou seja, não há um tipo que 

represente a diversidade homossexual” (PASSAMANI, 2009, p.105-106). 

Prado e Machado discorrem sobre homofobia e como essa hierarquia sexual é 

resultado de preconceito social que inferioriza certas identidades sexuadas: 

 

[...] o preconceito social produziu a invisibilidade de certas identidades sexuadas, 

garantindo a subalternidade de alguns direitos sociais e, por sua vez, legitimando 

práticas de inferiorizações sociais, como a homofobia. O preconceito, neste caso, 

possui um funcionamento que se utiliza, muitas vezes, de atribuições sociais 

negativas advindas da moral, da religião ou mesmo das ciências, para produzir o que 

aqui denominamos de hierarquia sexual, a qual é embasada em um conjunto de 
valores e práticas sociais que constituem a heteronormatividade como um campo 

normativo e regulador das relações humanas (PRADO; MACHADO, 2008, p.70). 

 

Passamani (2009, p.65-66) aponta a religião como uma grande responsável pela 

condenação da homossexualidade como pecado e a consequente homofobia no país. O Brasil 

tem grande tradição cristã católica. Essa herança de que a homossexualidade é algo devasso e 
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que não deve ser nem mesmo nomeada foi ensinada ao longo das décadas através de ritos 

religiosos “obrigatórios para as boas famílias”.  

O autor afirma que 

 

O discurso do pecado sempre foi muito presente. Entretanto, o entendimento de que 

essa é uma prática ou uma identidade que precisa ser ocultada e reprimida nos foi 

ensinado desde os primeiros anos. Rejeitar as práticas gays era afirmar-se como 

homem, heterossexual, macho, viril; assim estávamos ao mesmo tempo 

abandonando uma feminilidade inata, quase freudiana, que nos acompanhava 

(PASSAMANI, 2009, p.70). 

 

Prado e Machado (2008) também falam do grande problema que é a homofobia no 

Brasil. Para eles apesar de o país não ter leis que punam a prática homossexual, como muitos 

territórios da Africa e Oriente, ainda assim a homofobia da população brasileira acaba por 

tirar a vida de muitas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. 

 

[...] mesmo que não tenhamos legislações tão gravemente homofóbicas, ou 

machistas, como alguns países do Oriente Médio, Ásia e África, é importante que 

não percamos de vista nossas próprias mazelas e (dês)humanidades. Habitamos um 

país onde os crimes de ódio contra homossexuais batem recordes mundiais. Mott 

(2000a, 2002), partindo de estudos desenvolvidos pelo GGB (Grupo Gay da Bahia), 

identifica o viés extremamente violento que o patriarcado assume no cotidiano do 

país, ao listar e descrever o universo de assassinatos e violência extrema no qual 

milhares de cidadãos (ou subcidadãos) são obrigados a vivenciar em função da sua 

sexualidade (PRADO; MACHADO, 2008, p.65). 

 

Suplicy (2000) polemiza ao afirmar que sujeitos seguros de sua sexualidade 

heterossexual não se sentem ameaçados pela homossexualidade e, portanto não têm motivo 

para perpetuar discursos de homofobia. A autora também aponta que as pessoas que são mais 

presas aos dogmas religiosos são menos tolerantes às práticas sexuais desviantes da 

heteronormatividade. 

 

Homens e mulheres seguros de sua identidade sexual e heterossexual têm menor 

possibilidade de se sentirem ameaçados pela homossexualidade do que os menos 

seguros. Similarmente, pessoas que são mais liberais em suas convicções religiosas 

são geralmente menos homofóbicas. Talvez a mais importante reação homofóbica 

provenha da ignorância que faz com que muitos imaginem que a homossexualidade 

seja uma escolha livre e consciente, ou que se “pega” de outros através de sedução 

ou imitação idólatra (SUPLICY, 2000, p.270-271). 

 

Devido a tais preconceitos é que muitos autores, como, por exemplo, Passamani 

(2009), defendem a existência do gueto no mundo gay, para eles o mesmo gueto que é 

sinônimo de invisibilidade onde muitas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais vão 
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para se esconder, é também um lugar de sociabilidade onde todos esses sujeitos, ali podem 

exercer livremente sua identidade, o que, futuramente, acaba afetando sua vida fora do gueto. 

 

Os sentimentos de culpa e pecado que oprimem o homossexual são constantemente 

repostos por fatores sociais que o levam a ocultar-se, a ter medo do ridículo, da 

prisão, do desemprego, do ostracismo por parte de amigos e familiares. O gueto é 

um lugar onde tais pressões são momentaneamente afastadas e, portanto, o 
homossexual tem mais condições de se assumir e de testar uma nova identidade 

social. Uma vez construída a nova identidade, ele adquire coragem para assumi-la 

em ambientes menos restritos e, em muitos casos, pode vir a ser conhecido como 

homossexual em todos os meios que frequenta. Por isso, é da maior importância a 

existência do gueto. Mais cedo ou mais tarde, acaba afetando outras áreas da 

sociedade (MACRAE apud PASSAMANI, 2009, p.48-49). 

 

Entretanto, Prado e Machado fazem uma importante resalva à questão do gueto, para 

eles o gueto está diretamente relacionado à questão social e eles ainda convidam a refletir se 

dentro do próprio gueto muitos cidadãos LGBTs não estão sofrendo discriminações de classe, 

raça e gênero. Para os autores, a distribuição desigual de renda no Brasil faz com que muitos 

homossexuais não sejam incluídos socialmente através do mercado e isso influencia de 

alguma forma a vivência nos guetos. “Mesmo no interior dos guetos precisamos pensar 

também nas discriminações raciais, de gênero e classe, que ocorrem nestes espaços” 

(PRADO; MACHADO, 2008, p.65). Além disso, de acordo com os autores, os guetos são um 

fenômeno urbano e não contemplaria a população rural do país. 

Através das duas constatações acima sobre o gueto homossexual é possível chegar ao 

entendimento de que a homossexualidade não significa apenas práticas sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo, mas sim algo maior, uma identidade, um estilo de vida homossexual, uma 

característica que contribui para definir o sujeito. 

 

Ser gay ou lésbica é muito mais do que transar de vez em quando com o mesmo 

sexo, implicando tal orientação sexual numa identidade, afirmação, estilo de vida e 

por que não, um projeto civilizatório alternativo, que podemos chamar de cultura 

homossexual. Se para alguns bissexuais ou homossexuais egodistônicos a 

homossexualidade restringe-se a poucos instantes de relações homoeróticas, 

respeitamos o direito destes indivíduos de viverem no limbo, metá-metá, no pântano 

da indecisão. Mas para nós, lésbicas e gays assumidos e militantes, ser homossexual 

é muito mais do que transar de vez em quando com bofes, michês e bofonecas mal 

resolvidas: somos portadores de uma orientação sexual cuja causa ainda é 
desconhecida pelas ciências, e que, no fundo, não nos interessa saber se 

manifestamos essa tendência existencial por influência genética, psicológica ou 

social, pois estamos contentes com nossa preferência sexual. (MOTT apud PRADO; 

MACHADO, 2008, p.46). 

 

Essa atitude de indivíduos que não estão tão interessados em descobrir a gênese da 

orientação sexual homossexual, tanto quanto em questionar o porquê uma orientação não-

heterossexual é inferiorizada perante a heterossexualidade, é o que, muitas vezes, influencia e 
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move a formação de movimentos LGBTs que lutam contra o preconceito. São esses 

movimentos que, através das lutas por visibilidade e por políticas públicas de direitos LGBTs, 

acabam transformando a sociedade e freando a homofobia. 

Prado e Machado enfatizam a importância dos movimentos LGBTs na mudança de 

pensamento da sociedade preconceituosa e na conquista de mais espaço para as 

homossexualidades. 

 

É importante ressaltarmos que os movimentos sociais GLBTs no Brasil têm 

impactado a sociedade civil e o Estado, na construção de uma sociedade que inclua 

em seu projeto de nação a garantia dos direitos e da cidadania de gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Mesmo que lentamente, as lutas 

sociais têm conseguido inserir estas questões na agenda política e nos programas 

governamentais (PRADO; MACHADO, 2008, p.80). 

 

Para Guilherme Passamani essas conquistas muitas vezes levam a crer erroneamente 

que o tempo de homofobia está superado: 

 

Hoje quando as manchetes dos jornais destacam as conquistas homossexuais, tais 
como os direitos civis que começam a ser adquiridos por meio de legislações 

específicas; quando as telenovelas mostram, em horário nobre, casais gays; quando 

esses mesmos gays passam a fazer parte de nossa rede de amigos, facilmente somos 

levados a pensar que o tempo de homofobia está superado. Esse pode ser um 

pensamento apressado, uma vez que a organização do movimento homossexual, tal 

como concebido hoje, data do final da década de sessenta. Apenas essa informação 

já é suficiente para saber que o tempo da homofobia não passou, pois apenas no final 

dos sessenta é que se começa a produzir um contradiscurso organizado por parte dos 

homossexuais (PASSAMANI, 2009, p.134). 

 

O autor cita Bázan (2006) para relatar um fato histórico que deu origem ao moderno 

movimento homossexual. Segundo Bázan apud Passamani (2009, p.134) tudo se deu no bar 

Stonewall Inn, localizado no Greenwich Village em Nova Iorque. Na noite 27 de junho de 

1969 como era de costume, e depois de despedirem-se de seu ícone Judy Garland que havia 

morrido dias antes, os homossexuais da cidade se reuniram em Stonewall. Nessa noite mais 

uma vez a polícia foi dar uma “batida” no bar, pretendendo fechá-lo. A razão para essa 

intenção de fechar o lugar era de que no bar existiam homossexuais. 

Devido as frequentes batidas a polícia não imaginava que aquela noite seria 

diferente. Pela primeira vez os policiais enfrentaram ali a resistência dos homossexuais. A 

gota d’água foi a agressão a uma travesti quando foi colocada no camburão. Muitas pessoas se 

juntaram aos gays e o movimento negro aderiu ao protesto ao lado dos homossexuais. Após 

horas de embate o número de homossexuais e apoiadores era tão grande que a polícia deu-se 
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por rendida. Quando os homossexuais se consagraram vitoriosos já era 28 de junho, data que 

até hoje se comemora o Dia do Orgulho LGBT. 

Segundo Prado e Machado (2008, p.107) as paradas LGBTs surgem a partir desse 

contexto. Os autores apontam que a partir de 1970, no dia 28 de junho, começaram a aparecer 

marchas em Nova Iorque, e em outros lugares do mundo, que comemoravam os 

acontecimentos de Stonewall e protestavam contra o preconceito. 

Sobre o surgimento de movimentos LGBTs no Brasil, Prado e Machado (2008, 

p.107) enfatizam o consenso de que o mesmo surgiu com a fundação do grupo Somos de 

Afirmação Homossexual, em 1978, período em que acontecia uma abertura política no país 

com o fim da ditadura militar e consequente redemocratização das relações sociais. 

Segundo Prado e Machado (2008, p.111) as lésbicas desenvolveram de maneira 

muito forte o seu ativismo junto ao grupo Somos, entretanto em 19 de agosto de 1983 

inauguraram o seu ativismo independente das outras categorias LGBTs. Quando protestaram 

contra a proibição da venda de uma publicação lésbica chamada ChanacomChana no Ferro’s 

Bar, localizado no centro da cidade de São Paulo, de frequência majoritariamente lésbica. 

Prado e Machado apoiam-se em Fachini (2005) para dividir o movimento 

homossexual brasileiro em três fases: 

 

[...] a “primeira onda”, na qual se destacam o jornal Lampião da Esquina e o Grupo 

Somos; a “segunda onda”, fortemente relacionada ao surgimento da epidemia de 

Aids5 nos anos 1980, destacando-se grupos como o Triângulo Rosa, do Rio de 
Janeiro, e o Grupo Gay da Bahia; e a “terceira onda”, com o fortalecimento e a 

proliferação dos movimentos homossexuais a partir da década de 1990 (PRADO; 

MACHADO, 2008, p.114). 

 

Rodrigues traz uma importante contribuição que complementa as considerações 

feitas acerca do movimento LGBT e dá continuidade à questão de visibilidade dos 

homossexuais: 

 

O que chama atenção nesse processo, a partir da década de 1990, é a visibilidade das 

homossexualidades alinhadas com uma perspectiva política de inclusão social. As 

reivindicações do movimento homossexual têm impactado diversas instâncias da 

sociedade, entre elas, a mídia. Consequentemente, as representações das 

homossexualidades e, em específico, no que interessa a este texto, na publicidade e 

propaganda, sugerem um conjunto de repertórios acionados, que podem estar ou não 

alinhados à perspectiva de inclusão social (RODRIGUES, 2009, p.329-330). 

 

                                                
5 Muitos, dentre eles Prado e Machado (2008, p.111-112) apontam que a história da Aids se confunde com a 

história da homossexualidade no Ocidente, uma vez que no início a doença foi diretamente relacionada aos gays 

sendo inclusive apelidada de Peste gay. 
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Diante de tudo isso, para o presente trabalho faz-se necessário abordar brevemente a 

trajetória da representação dos homossexuais na mídia brasileira. São publicações 

segmentadas a esse público e aparições na mídia de massa que ajudam a construir para a 

sociedade a visão da homossexualidade. 

 

 

2.1.1 Homossexualidade na mídia 

 

Prado e Machado apontam que o preconceito social o qual sofrem leva os 

homossexuais a lutar por visibilidade, “pois é a resposta mais adequada a uma subalternidade 

que se constrói ao se tornar invisível” (PRADO; MACHADO, 2008, p.25-26). 

Um importante instrumento que está cada vez mais sendo utilizado em prol dessa 

luta é a mídia. Tudo começa com veículos alternativos de imprensa, voltados para o público 

homossexual.  

 

Esses veículos começam a surgir na década de 1960 e em abril surge seu 

representante mais significativo: o jornal Lampião da Esquina. Este se destaca por 

tratar a questão da homossexualidade numa perspectiva política e por sua equipe 

editorial ter reunido personalidades célebres, como Darci Penteado, João Silvério 

Trevisan, Peter Fry entre muitos outros (MacRae, 1990) (PRADO; MACHADO, 

2008, p.108-109). 

 

Sobre esse jornal os autores ainda complementam, dizendo que 

 

O Lampião da Esquina foi um dos representantes da imprensa alternativa brasileira 

que atingiram os mais altos e diversos níveis de transgressão e foi um divisor de 

águas na construção de identidades gays. Para Rodrigues (2005: 83), o Lampião, 

“iluminou o caminho de várias pessoas que viviam à sombra de sua própria 

identidade. Foi importante para toda essa geração que pôde ver que não estava 

sozinha, que não era louca nem doente, e que existia um outro lado” (PRADO; 

MACHADO, 2008, p.109). 

 

É importante destacar o que os autores falam sobre a importância desses veículos 

dirigidos exclusivamente para o público homossexual e a sua função de contribuir para a 

formação de uma identidade. Esses veículos não tinham motivo para estereotipar o 

homossexual nem de utilizar suas características para provocar o riso. Diferentemente da 

representação de homossexuais feita pela mídia de massa inicialmente. 
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[...] é impossível encontrar algum [programa humorístico] que não se baseie em 

escarnecer os pobres, os analfabetos, os negros, os homossexuais etc. O mecanismo 

parece ser o mesmo dos melhores filmes cômicos: o espectador é chamado a rir 

daquilo que o envergonha e que o machuca. A questão é que, nos programas da 

nossa TV, o espectador não ri para redimir o personagem que se debate em seu 

ridículo, mas para reiterar a opressão que pesa contra esse mesmo personagem. [...] 

É por isso que, diante da TV, ri dos negros quem não é negro, ri dos gays quem não 

é gay, ri dos pobres quem não é pobre (ou pensa que não é). Ri deles quem quer 

proclamar, às gargalhadas, que jamais será como eles. É o riso como recusa e 

chibatada. (BUCCI, 2002 apud BAGGIO, 2013, p.107). 

 

Esse fato de utilizar a homossexualidade como motivo para provocar o riso vem se 

alterando ao longo dos anos – apesar dos inúmeros programas de humor que ainda utilizam-se 

das minorias para criar momentos cômicos – como constata Baggio. “O universo gay tratado a 

sério vai aos poucos deixando os canais alternativos e dirigidos e começa a marcar presença 

na mídia de massa, a ponto de próximo à virada do século, chegar às novelas da Rede Globo” 

(BAGGIO, 2013, p.106). 

Passamani pondera sobre a influência da telenovela nesse processo de visibilização e 

consequentemente discussão das homossexualidades. Para o autor, a telenovela, 

principalmente em horário nobre, é uma ferramenta importante de formação de opinião no 

Brasil. “Na história recente das telenovelas, já é clássica a lembrança da novela A Próxima 

Vítima, de 1995, novela de Sílvio de Abreu, que trouxe a discussão de forma muito clara ao 

apresentar o casal gay Sandrinho e Jeferson (André Gonçalves e Lui Mendes)” (Gutkoski, 

2006 apud PASSAMANI, 2009, p.70). Entretanto, o autor também aponta que a receptividade 

do casal por parte do público foi tão ruim que os atores chegaram a ser agredidos na rua. 

Guilherme Passamani ainda cita o exemplo de Torre de Babel (1998), outra novela 

do horário nobre da Rede Globo, onde as personagens lésbicas precisaram morrer queimadas 

devido a não aceitação do público. “Com o tempo, as personagens não mais morrem, não 

apanham, não fazem sexo é verdade, nem ao menos se beijam, mas a discussão já adentra os 

lares das famílias brasileiras (Gutkoski, 2006 apud PASSAMANI, 2009, p.70)”. 

Sempre de mãos dadas com o sujeito, pode-se perceber que não é de hoje que a TV 

coloca o tema diversidade sexual em sua programação. É possível observar tal prática através 

de uma fala de Suplicy do ano 2000, onde a autora se refere ao início do surgimento de grupos 

organizados de LGBTs e o seu aparecimento na televisão: 
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Hoje, encontramos vários grupos organizados no Brasil e também uma parcela 

significativa da sociedade mais sensível à questão da homossexualidade. Esta 

mudança é caracterizada através de bares, boates, Mercado Mundo Mix e os 

Encontros Nacionais GLS (gays, lésbicas e simpatizantes). A televisão já discute o 

tema, tanto em talk shows, como novelas. O que seria impensável há algumas 

décadas (SUPLICY, 2000, p.274). 

 

Toda a luta por visibilidade, a mudança social que isso implica na sociedade e os 

avanços que ocorrem ao longo dos anos pôde ser observada também no ano de 2013. Os 

movimentos tanto levantaram a bandeira em favor do beijo homoafetivo na televisão, que 

acabaram convencendo grande parcela da sociedade a unir-se na luta, fazendo pressão e 

conquistando o tão disputado horário nobre da Rede Globo com a veiculação de um beijo 

entre dois homens. 

Nos últimos minutos, do último capítulo da novela das 21 horas, “Amor à vida”, 

programa de maior audiência da Rede Globo, maior emissora de televisão nacional ocorreu, o 

que foi nominado como “o primeiro beijo gay da TV brasileira”. Entretanto, é preciso dizer 

que antes mesmo desse protagonismo outros casais homossexuais já mantinham 

relacionamentos na telinha, porém, sem o beijo como demonstração de afeto. 

Cabe salientar também que a Rede Globo não foi a primeira emissora nacional a 

mostrar um beijo entre um casal homoafetivo. Três anos antes, em 2011 na novela “Amor e 

Revolução” do SBT as atrizes Luciana Vendramini e Giselle Tigre protagonizaram o que foi 

aclamado como o primeiro beijo gay da TV brasileira
6
. Entretanto, indo mais a fundo, 21 anos 

antes na extinta TV Manchete a minissérie “Mãe de Santo” já havia mostrado um beijo entre 

pessoas do mesmo sexo, ainda que em uma cena em contraluz onde não era possível ver 

nitidamente o rosto dos atores
7
. 

Porém a cena da TV Globo recebe mais créditos por ter ganhado um dos espaços 

mais importantes da mídia de massa brasileira. Diante de tudo isso faz-se necessário um 

estudo da TV, pois a maior emissora de TV aberta do Brasil deu lugar para que as 

homossexualidades possam ser debatidas com menos preconceito. 

                                                
6 http://www.sbt.com.br/amorerevolucao/fiquepordentro/?c=476 Acesso em 18/03/2014. 
7 http://natv.ig.com.br/index.php/2011/05/13/curiosidade-cena-exibida-pelo-sbt-nao-foi-o-primeiro-beijo-gay-da-

tv-brasileira-assista-ao-verdadeiro/ Acesso em 18/03/2014. 
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3     TELEVISÃO: INFORMAR, ENTRETER, EDUCAR E PROMOVER 

 

No Brasil, diferentemente de outros países, como a França, por exemplo, a televisão 

já nasceu como uma empresa com cunho comercial, sem vínculo direto com o governo, ou 

seja, desde o início, ela já visava à audiência e o lucro. De acordo com Verissimo et al (2013), 

ela está apoiada sobre os seus quatro pilares principais, que são características do meio: (1) 

informar, através de programas de cunho mais jornalístico, do que acontece no Brasil e no 

mundo; (2) entreter o telespectador que busca nela momentos de lazer; (3) educar a 

população, com horários em sua grade destinados a programas que visem esse objetivo e; (4) 

promover produtos e ideias através dos mais variados formatos audiovisuais, sejam propostos 

por empresas, governo, ou pela própria mídia. 

A TV surgiu, no país, no início da década de 1950 com a TV Tupi Difusora. No 

início ela fazia parte apenas da vida de pessoas com maior poder aquisitivo, visto que os 

aparelhos custavam caro. Por esse motivo, seus programas eram dirigidos a um público mais 

sofisticado, ou seja, à elite brasileira. 

 

A ênfase nesse tipo de programação termina quando a televisão passa a contar com 

um maior número de domicílios equipados com televisores, atingindo diversas 

classes sociais e não apenas uma elite. Isso aconteceu em fins dos anos 1950 e início 

dos anos 1960 (CAPARELLI; LIMA, 2004, p.67). 

 

A mídia televisual, de certa forma, permite que sujeitos coloquem em discussão, seja 

com amigos ou familiares, o que ela traz de conteúdo em sua grade de programação. Essa 

característica é parte do meio desde muito tempo, como apontou Marcondes Filho (1988), 

“por ser um meio totalizante, ela inova, apresentando exemplos de vida, de ambientes, de 

situações que acabam funcionando como modelos” (MARCONDES FILHO, 1988, p.36-37). 

Mídia e sociedade andam lado a lado em uma troca constante. A televisão vem como 

o principal meio para essa mídia de massa, propondo hábitos e costumes para toda uma 

geração, tendo uma função quase que de companheira na vida das pessoas. 

 

Essa geração provavelmente foi concebida e desmamada em meio a imagens e sons 

dessa cultura, socializada pelos úberes vítreos da televisão, que serviu de chupeta, 

babá e professora a uma geração de pais para quem a cultura da mídia, 

especialmente a televisiva, constituiu um pano de fundo natural e parte integrante da 

vida diária (KELLNER, 2001, p.190). 

 

Desde o início, a televisão exerceu grande influência na vida das pessoas e da 

sociedade como um todo. Tanto que o meio foi o escolhido, durante o período ditatorial 
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brasileiro (1964-1983), para legitimar o golpe dos militares. Na vida privada a TV serviu e 

ainda serve para introduzir assuntos e pautas para discussões na esfera pública. 

 

[...] acredita-se que ela foi criada para respeitar o indivíduo e fornecer ao espectador 

os meios de compreensão do mundo em que vive: a televisão nasceu assim como 

uma atividade constitutiva da sociedade contemporânea, além de possibilitar uma 

forma de comunicação coletiva. Segundo Wolton, a televisão constituiu assim “um 

novo laço social em uma sociedade individualista de massa” (WOLTON, 2006, p.16 

apud CASTRO, 2013, p.4). 

 

Para Freitas a mídia televisual é uma das principais fontes de lazer e entretenimento 

do brasileiro, seus programas acabam proporcionando um momento de acolhimento ao 

telespectador. “A televisão é uma companhia fantástica para os solitários. Uma babá quase 

perfeita. Desliguem a televisão e ouvirão o choro das crianças e a indignação das donas de 

casa, dos aposentados, dos loucos por futebol” (FREITAS, 2007, p.15). 

Com relação à penetração da televisão, segundo dados do IBOPE, no ano de 2012, a 

TV apareceu nas pesquisas como o meio de comunicação preferido dos latino-americanos e, 

“no Brasil, a TV aberta é assistida por 96% da população” (IBOPE, 2013). Ou seja, a 

televisão ainda não perdeu a força hegemônica adquirida no passado, apesar de todas as 

tecnologias digitais que tomam conta do dia-a-dia da população. 

Entretanto, 

 

[...] por incrível que possa parecer, ainda hoje existe um preconceito muito grande 

contra a televisão, fazendo com que seus produtos estejam sobre permanente 

suspeição. Nesse sentido, acredita-se, não cabe apenas discutir qualidade, bom-gosto 
estético, ou forma de estruturação das emissões televisuais. A televisão, no Brasil, é 

uma empresa comercial; pauta-se por uma lógica econômica; oferece o que o 

telespectador quer consumir. Assim, seus produtos, antes de tudo, falam de todos 

nós (DUARTE; CASTRO, 2007, p.8). 

 

Por se tratar ao mesmo tempo de uma emissora e de uma empresa, a televisão traz 

consigo outra questão que é característica muito importante do meio, como apontam 

diferentes autores, tais como CASTRO (2005) e FREITAS (2007), ninguém melhor do que a 

TV para falar da própria TV, o que se chama de autopromoção. O meio possibilita a 

divulgação de seus programas não somente nos intervalos comerciais, mas dentro de outros 

programas com a inserção do produto televisual no contexto das tramas. 
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Isso significa dizer que o paradigma dominante da televisão brasileira é a 

sustentabilidade, o que a torna uma indústria que, mesmo sendo de natureza cultural, 

também está submetida às leis do mercado, e esse parece ser seu principal valor de 

base. Nesse sentido, dominada pelo interesse econômico, a televisão mais e mais se 

encontra condicionada por “uma regra elementar, em que a demanda regula a oferta 

e o conhecimento dos gostos do público acaba se tornando a única condição levada 

em conta pela produção” (WOLTON, 2006, p.34 apud CASTRO, 2013, p.4). 

 

Essa característica de autopromoção está inserida no conceito de publicização que 

segundo Castro (2005) é o ato de tornar público o que se produz no meio, não se configurando 

obrigatoriamente como publicidade. Para a autora, esse ato não se restringe aos intervalos 

entre blocos, mas sim transpassam toda a programação. 

 

Esse discurso pode constituir-se (1) de maneira autônoma, manifestado sob forma de 

anúncios de caráter publicitário, ou daqueles referentes a campanhas sociais, ou de 

falas de caráter político etc.; (2) de forma difusa, inserido no interior dos produtos 

televisuais, caracterizando-se como uma outra voz que empresta valor distintivo ao 

discurso proferido (CASTRO, 2005, p.116). 

 

Portanto a publicização, ainda que não se refira apenas a publicidade, dependendo do 

discurso, também engloba essa área da comunicação que é essencial para manter a televisão 

em funcionamento e garantir a sua sustentabilidade. 
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4     PUBLICIDADE AUDIOVISUAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A publicidade e a televisão estão intimamente ligadas, pois como aponta Schemes 

(2009), “foi o advento da televisão, no século XX, que possibilitou aos consumidores maior 

contato com os produtos oferecidos pelas empresas e, a partir desse período, a publicidade 

tornou-se corriqueira” (SCHEMES, 2009, p.310). 

Portanto, pode-se atribuir parte do sucesso da publicidade à TV. Sem o meio, 

provavelmente, a atividade não teria a força que tem hoje. Porém, como nada pode ser visto 

apenas de um ponto de vista, a televisão também depende da publicidade, uma vez que é a 

atividade que sustenta financeiramente o meio, através dos seus anunciantes. 

 

As considerações preliminares já evidenciam a relação de dependência mútua que 

ambas contraem: a televisão não sobrevive sem a publicidade (sob forma de 

patrocínio, intervalo comercial ou merchandising), e esta, por sua vez, necessita da 

televisão para conseguir atingir um contingente maior de público (CASTRO, 2005, 

p.114). 

 

Por isso os dados sobre audiência são tão importantes para as emissoras de TV, é 

com informações do número de telespectadores que essas empresas conseguem comprovar 

que o seu espaço é o mais atraente para o anunciante. Por se tratar de uma empresa e, 

portanto, se comportar como uma para manter-se no mercado, a meta das emissoras de 

televisão é sempre ter a maior audiência. Como aponta Castro: 

 

[...] a televisão, além de veículo é empresa e, nessa condição, dirige suas ações para 

a obtenção de lucro que, para ela, se traduz em disputa de audiência, capaz de lhe 

garantir a venda de seus produtos e patrocínio. Em verdadeiro circulo vicioso, a 

meta em televisão é quanto mais audiência, mais público; quanto mais público, mais 

atrativo ao anunciante, para lançar produtos e/ou serviços, e, em consequência, gerar 

mais patrocínio (CASTRO, 2005, p.114). 

 

Relacionando a esse fator apontado acima, é possível dizer que o público LGBT 

ainda não recebe devida atenção como audiência e consumidor. Bem como mostra Sousa: “o 

potencial de consumo do público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) ainda 

não é explorado pelas marcas como poderia” (2012, s/p). Mesmo que “de acordo com a 

Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat-GLS), o perfil 

movimenta R$ 150 bilhões por ano no Brasil” (IDEM), muitas empresas ainda não conversam 

com esse segmento da população. 
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Apesar dos dados e pesquisas de mercado que apresentam o potencial do consumidor 

homossexual, raras são as publicidades que dialogam com o público sem estereotipá-lo, ainda 

mais se a publicidade procurada for veiculada na TV aberta. 

Quando o target do conteúdo publicitário é o homossexual,  

 

A maioria das veiculações acontece em revistas e sites gays, mas não somente pela 

óbvia adequação da mídia ao perfil do público. Empresas de produtos e serviços não 
específicos têm certo medo da reação do público “geral” em relação às campanhas 

que dirigem ao público homossexual, por isso evitam inseri-las em mídia de 

interesse geral (BAGGIO, 2013, p.102). 

 

Para a publicidade, a televisão ainda é um dos meios que mais traz visibilidade aos 

produtos, serviços e ideias divulgadas. “Qualquer produto inserido num programa de TV, de 

forma adequada, pode virar moda instantaneamente (...) Esse é o grande potencial da televisão 

brasileira: o poder de sensibilizar milhões de pessoas num só instante” (FREITAS, 2007, 

p.14). 

Apesar do surgimento de novos meios de comunicação, aparentemente mais atrativos 

para a publicidade, como a internet e o próprio telefone celular, a TV ainda lidera quando o 

assunto é atingir um grande número de pessoas. Pode-se dizer que ela ainda é o melhor 

sinônimo para mídia de massa, ou seja, seu grande mérito é ter o poder de “falar” com todo 

mundo. “A televisão é a principal fonte de lazer e entretenimento do brasileiro. É barata, 

permanente, segura e extremamente rica em conteúdo” (FREITAS, 2007, p.15). 

Além do número maior de pessoas que a publicidade televisual pode alcançar, outra 

questão bastante característica do formato é a capacidade de emocionar. De acordo com 

Freitas apud Backes (2013), o comercial feito para a televisão não tem tanto poder de 

informar. Qualidades mais objetivas como preço, formas de pagamento e endereço não são 

tão passíveis de memorização pelo público, entretanto, quando um comercial apela para o 

lado emocional o aproveitamento das características da televisão é feito com mais eficiência.  

Não por acaso, as empresas apostam cada vez mais em comerciais televisuais que 

exploram sentimentos, que fazem as pessoas rirem e chorar, em detrimento de apresentar o 

produto ou serviço em si, como bem esclarece Backes: 

 

Segundo Figueiredo (2005, p. 54) apud Backes (2013), “processos publicitários 

eficientes frequentemente levam mais em conta as crenças do consumidor do que as 

características do produto”, ou seja, a publicidade entendida como diferenciada, está 

mais preocupada com o consumidor do que com o próprio produto. Isto é, se a 

empresa sabe da qualidade daquilo que é vendido, o que resta para a propaganda é 

envolver e cativar o consumidor, fazendo-os se sentirem seguros de que precisam do 

produto/serviço e aquela marca será a melhor escolha (BACKES, 2013, p.27). 
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Assim é a publicidade socialmente responsável que divulga na TV, em forma de 

filme publicitário, a preocupação que a empresa tem com questões sociais diretamente 

relacionadas ao público e demonstra que trabalhar essa questão faz parte da política da 

empresa. São ações de cunho social que “tem a pretensão de legitimar o trabalho 

desenvolvido por empresas, ao buscar atender as demandas não só do consumidor, como 

também da sociedade, visando, além da lucratividade financeira, proporcionar melhores 

condições de vida aos indivíduos” (ANDRES, 2012, p.23). 

Para Castro é importante estudar também o que está fora da televisão, ou seja, a 

sociedade, para entender melhor o que é produzido internamente. 

 

Enquanto a televisão mantiver sua centralidade econômico-tecnicista, a ligação com 

o real pano de fundo dos acontecimentos é condição fundamental. É preciso 

examinar a conjuntura externa para entender melhor o que é feito no plano interno, 

aquele que diz respeito às escolhas, às articulações e aos dispositivos discursivos. 
Esse exame da concretude da produção televisual e do processo interativo que ela 

desencadeia pode, quem sabe, alertar as empresas de televisão a voltar seus olhos, 

mais detidamente, às políticas de saúde, de educação, de meio ambiente, e assim, de 

fato, auxiliar o telespectador a compreender melhor o momento em que vive e a 

participar da construção de um mundo melhor (CASTRO, 2013, p.15). 

 

Govatto aponta para o atual momento onde as empresas estão cada vez mais 

empenhadas em demonstrar que possuem preocupação com o social, se esforçando para 

comunicar sua política de responsabilidade e que os valores da marca estão fundados nisso. 

 

Em face dos inúmeros questionamentos quanto à responsabilidade social, 

entendemos que há uma movimentação proativa das empresas em busca de 

metodologias que permitam a adoção de modelos de conduta cada vez mais 

contundentes, destinando recursos físicos, financeiros e humanos visando um 

comportamento social mais responsável e maior lucratividade como consequência. E 

a propaganda, mais que vender produtos, vende valores. É um sistema socializador 

porque padroniza valores (GOVATTO, 2007, p.73). 

 

É necessário compreender que a publicidade além de ser o principal instrumento que 

mantém financeiramente a televisão, também é uma disseminadora de comportamentos 

socioculturais. Ao tentar captar seu público alvo, ela lança mão de estratégias de 

representações que acabam globalizando certas atitudes. Essa globalização é possibilitada pela 

TV e tem a publicidade como um dos métodos, “uma vez que é um dos instrumentos 

utilizados pela sociedade capitalista para atingir uma padronização do consumo e, 

consequentemente, de estilos de vida” (DUARTE et al, 1996, p.39). 

Ao tratar a homossexualidade de forma aberta e, principalmente, bem próxima do 

real, a mídia de massa contribui para uma sociedade menos preconceituosa. Diante da 
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publicidade o consumidor se vê representado. Consoando com o fato do beijo gay na novela 

das 21 horas em 2013, pode-se perceber uma publicidade, ainda que muito acanhada, a favor 

da diversidade. 

 

Nos últimos anos, devido aos fatores sociais e mercadológicos já citados, percebe-se 

a intenção de realmente dirigir estratégias de comunicação ao público homossexual, 

de forma séria e respeitosa. Nestes casos, a presença da temática tem como objetivo 

retratar o real universo homossexual e estabelecer um diálogo com esse público 

(BAGGIO, 2013, p.107). 

 

É o caso das empresas e publicidades que fazem parte do corpus deste trabalho, ao 

tratar a homossexualidade de forma a não estereotipá-la e mais próxima do real, como um 

comportamento humano natural, as empresas demonstram sua preocupação em falar 

diretamente com o público LGBT e, de certa forma, contribuir para uma sociedade menos 

desigual. 

Os filmes publicitários escolhidos se enquadram na categoria das Representações 

Desconstrucionistas. Essa é uma das categorias que Rodrigues (2009) propõe para classificar 

as diferentes representações dos homossexuais nas publicidades televisuais. 

 

A categoria das Representações Desconstrucionistas apresenta “mapa” de 

possibilidades de visualização e de expectativas do consumidor em sintonia com 

formas alternativas de vivência da sexualidade. Essas formas são amparadas nas 

alterações sociais provocadas por parcela da sociedade que reivindica sua inserção 

social (RODRIGUES, 2009, p.335). 

 

Ainda dentro dessa categoria, os filmes aqui analisados se enquadram em uma 

subcategoria, Coragem de Mudar, que caracteriza-se por “[refletir] nos comerciais, o desafio 

de anunciantes e agências em agradar a todos os públicos. A estratégia das peças está alinhada 

à perspectiva de chamar atenção pelas homossexualidades com postura de inclusão social” 

(RODRIGUES, 2009, p.337). 

Alguns exemplos – dentre eles os que aqui são analisados – servem para mostrar para 

as empresas que elas podem assumir para si a responsabilidade em propor debates sobre essas 

questões sociais sem deixar de dialogar com seu público tradicional. “Nossa cultura é uma 

cultura homofóbica e por ela somos muito bem educados” (PASSAMANI, 2009, p.43), 

fazendo-se necessário essas discussões. De certa forma essas empresas, apresentam 

inovações, pois é raro iniciativas do tipo na televisão. 

Backes (2013) traz uma reflexão sobre inovar no meio publicitário, o autor diz que 

“inovar exige dos criativos a compreensão máxima do universo em que o público está 
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inserido, afinal, o primeiro passo para uma marca se tornar marcante é saber como adentrar na 

mente do consumidor e compreendê-lo da melhor forma” (BACKES, 2013, p.64). 

Crê-se que tanto os profissionais de marketing dos anunciantes, quanto os 

profissionais de propaganda das agências precisam ter coragem para abordar o tema 

homoafetividade em suas campanhas. A sociedade e a mídia estão se mostrando cada vez 

mais abertas a dialogar com o público homossexual. “Caminhou-se muito, mas ainda há um 

longo período para caminhar. É a hora das empresas saírem do armário” (REDESCHI apud 

SOUSA, 2012).  

Seja para apoiar a diversidade ou tentar explorar um segmento de consumidores, a 

abordagem da homossexualidade, quando feita de forma a não subalternizar o sujeito 

homossexual, pode trazer bons resultados, tanto para a empresa que a veicula quanto para a 

sociedade que assimila a representação. 

As empresas têm muita influência em pôr em pauta tais assuntos, entretanto, Govatto 

apresenta que o consumidor também tem um papel essencial em cobrar responsabilidade 

social das empresas.  

 

[...] os dois vetores da propaganda com responsabilidade são o papel do consumidor 

como crítico e exigidor de posturas e atitudes empresariais – e suas forças de 

impacto relacionadas ao bem-estar dos indivíduos e ao atendimento do interesse 

público – e o papel do anunciante como agente de influência no tecido social 

(GOVATTO, 2007, p.74). 

 

Duarte complementa citando uma característica da televisão: 

 

percebe-se que a TV, na prática cotidiana da recepção, não possui apenas uma 

função de massificação e alienação dos indivíduos. Ela pode, muitas vezes, 

representar uma fonte de referências para impulsionar o diálogo, através de 

contestações ou comentários acerca das mensagens televisivas (DUARTE, 1996, 

p.65). 

 

A partir de Kellner conclui-se que “os produtos da cultura da mídia, portanto, não 

são entretenimento inocente, mas têm cunho perfeitamente ideológico e vinculam-se à 

retórica, a lutas, a programas e ações políticas” (KELLNER, 2001, p.123). 

Baggio complementa ao dizer que: 
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O discurso publicitário, por meio de suas especificidades, é um dos produtos mais 

representativos de determinada cultura. Todos os recursos utilizados na sua 

elaboração contribuem para a realização do principal objetivo da publicidade: a 

venda do produto, serviço ou ideia anunciada. Este processo acontece, em parte, pela 

identificação entre o público e a mensagem do anúncio. Assim, é fundamental que o 

discurso publicitário seja aprovado pela sociedade que o produz e para a qual se 

dirige (BAGGIO, 2013, p.101). 

 

Assim, percebe-se que as empresas começam a trazer novas visões da sociedade para 

as suas publicidades, porém o consumidor pode fazer com que essas atitudes sejam cada vez 

mais corriqueiras, é o próprio sujeito que tem o poder de provocar inovações na publicidade e 

consequentemente mudanças na sociedade. 
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5   METODOLOGIA 

 

A presente investigação é de caráter qualitativo que segundo Michel (2009) é o tipo 

de pesquisa em que o pesquisador estabelece uma relação com o objeto de estudo e obtém os 

dados através do estudo e da observação de fatos da vida e da sociedade. 

O objetivo é tentar entender de que forma as empresas vêm mostrando a temática 

homoafetiva, como forma de representar os homossexuais, em suas publicidades audiovisuais 

para televisão, atualmente. Para tanto, foi definido o período de tempo de dois anos (2012-

2014) e a mídia televisão aberta, como requisito para a seleção dos filmes publicitários, 

resultando em quatro audiovisuais de duas empresas diferentes que serão apresentados abaixo. 

O tipo de pesquisa realizada foi a observação assistemática que “conduz a função do 

pesquisador atuando como mero expectador” (DUARTE, s/d, s/p). Ou seja, os vídeos que 

compõem o corpus do trabalho são os únicos que puderam ser visualizados pelo menos uma 

vez em horário nobre da Rede Globo, no período delimitado e que abordam a temática 

seguindo a categoria Coragem de Mudar dentro das Representações Desconstrucionistas, 

proposta por Rodrigues (2009). 

A análise será feita com base na teoria semiótica francesa de Algirdas Julien 

Greimas. 

Segundo Greimas (1998) apud Duarte e Castro (2014), todo o processo 

comunicativo submete-se ao princípio da eficácia: visa persuadir o enunciatário a 

ingressar no jogo comunicativo/enunciativo, no qual cada um dos interlocutores tem 
por propósito vencer o outro, ou seja, com-vencer. Nessa perspectiva, os textos são 

mensagens que manifestam a intenção do enunciador em relação a um dado 

processo comunicativo, traduzidas pelas suas deliberações quanto à forma de 

conduzir o processo e contar a narrativa, o que evidencia de pronto seu caráter 

estratégico (DUARTE; CASTRO, 2014, p.1). 

 

Greimas centra seu estudo apenas no texto, como aponta Castro, perseguindo a 

significação, “explorando o plano do conteúdo, centrado no conceito de narratividade, que 

possibilita ao analista verificar como aquele texto faz para dizer o que diz” (CASTRO, 2013, 

p.7). Entretanto, alguns autores deram continuidade à esta teoria e ampliaram o sentido de 

texto. 
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É o exemplo de Barros (2005), que define o texto por meio de duas formas que se 

complementam, a primeira concepção é entendida como análise interna ou estrutural 

do texto, onde se examina os mecanismos e os procedimentos que o constroem, 

tecendo-o como um “todo de sentido”. A outra forma é análise externa do texto, 

onde o texto deve ser examinado no tempo e no espaço que o envolve. Conforme 

Barros (2005, p. 12), “para explicar o que o texto diz e como o diz, a semiótica trata, 

assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os 

mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto” (SOUZA, 2013, 

p.15). 

 

Entende-se, assim, que deve-se analisar o texto levando em consideração, como 

esclarece Castro, aspectos internos e externos ao objeto, considerando o meio social onde o 

discurso é produzido. “Até porque os fatores contextuais, sociais e históricos de alguma forma 

interagem na e pela linguagem, o que leva ao entendimento de que não se pode prever o 

percurso de sentido sem relacionar indivíduo e sociedade” (CASTRO, 2013, p.9). 

Neste caso o texto é entendido como o discurso contido nas peças publicitárias 

audiovisuais. Portanto, os passos adotados para a análise feita neste trabalho foi com base no 

modelo apresentado por Castro e Duarte (2014) e disposto da seguinte maneira: 

1) Análise paratextual:  

- configuração do sujeito enunciador responsável pela veiculação do texto;  

2) Análise intratextual:  

- utilizando-se dos seguintes elementos discursivos presentes nos audiovisuais: 

tematização, figurativização, actorialização, espacialização, temporalização e tonalização; 

- representação da união homoafetiva
8
; 

3) Análise intertextual:  

- conexões entre os textos analisados através da recuperação de fragmentos. 

 

 

5.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Um dos vídeos publicitários selecionados para esta investigação faz parte da 

campanha publicitária mais recente do Banco Banrisul, lançada em 2012 e intitulada 

“Evoluindo sempre com você” (Figura 1). 

A campanha apresenta para o público a nova estratégia de comunicação da empresa 

que percebeu “a necessidade de aproximação da marca Banrisul com o jovem” (MELLO, 

2013, p.46), abandonando o tradicionalismo que era característico e apostando em um 

                                                
8 Durante o desenvolvimento do trabalho sentiu-se a necessidade de criar uma categoria especifica para analisar 

a representação da homoafetividade. 
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conceito mais contemporâneo. “O filme de 90 segundos traz conversa com as pessoas, 

contextualiza o gaúcho contemporâneo e remete à reflexão: ‘O que move você?’” (MEIO & 

MENSAGEM, 2012).  

A cena que motivou a escolha desse vídeo acontece em 1min e 09seg e mostra duas 

meninas caminhando lado a lado uma com a mão sobre as nádegas da outra. Para Mello, 

“aparentemente elas representam um casal homossexual que está passeando em um ambiente 

ao ar livre” (MELLO, 2013, p.67).  

 

 

Fig 1: Frame do Filme Publicitário “Evoluindo sempre com você”. 

Fonte: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AOYSCKdLxqU). 

 

Dando continuidade à nova estratégia de comunicação, o Banrisul lançou no final de 

2013 uma publicidade audiovisual com uma mensagem de final de ano dizendo que “Em 

2014 dê valor a tudo o que move a sua vida de verdade” (Figura 2). Nesse filme publicitáriol 

o Banco insere novamente um casal homossexual, desta vez formado por dois homens que 

estendem a cama juntos. 
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Fig 2: Frame do Filme Publicitário “O que importa de verdade”. 

Fonte: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=eSMAWzPaT9s). 

 

Outra empresa que também representou casais homossexuais em sua publicidade 

audiovisual foi a Natura. O primeiro vídeo que trabalhou com a temática foi veiculado 

inicialmente no dia 1º de abril de 2013 no intervalo comercial do Jornal Nacional, na Rede 

Globo e posteriormente, nos canais pagos GNT, TNT e Warner, além da própria emissora de 

TV aberta mencionada (Figura 3). 

No blog
9
 da empresa encontra-se uma descrição do conceito da campanha: 

“Inaugurando o conceito ‘Toda a relação é um presente’, nossa nova campanha publicitária 

amplia o olhar para as relações que vão muito além dos laços sanguíneos e das convenções, 

ou seja, para as relações baseadas principalmente no afeto e no amor” (NATURA, 2013). 

 

                                                
9 http://blogconsultoria.natura.net/toda-relacao-e-um-presente/. Acesso em: 03/12/2014. 
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Fig 3: Frame do Filme Publicitário “Toda relação é um presente”. 

Fonte: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=sHq0PdHPKF8). 

 

Assim como o Banrisul, a Natura, após a veiculação da sua primeira publicidade 

audiovisual contendo a temática homossexual, optou por, um ano depois, repetir a fórmula. 

Em 2014 a campanha de Dia das Mães veiculada na televisão contou com um casal 

homossexual feminino e seguiu o mesmo conceito “Toda relação é um presente” (Figura 4). 

 

Na comunicação, que conta com histórias reais de vida, a marca expressa o conceito 

“batizando” alguns dos diversos tipos de mães contemporâneas, como “Mãedrasta”, 

“Bisamãe”, “Irmãe”, “Multimãe” e “Mãemãe”. As denominações criadas 

homenageiam os inúmeros vínculos, biológicos ou não, que se somam para formar 

uma nova família, na qual o que importa é a qualidade das relações, acima das 

convenções (EXAME, 2014). 

 

Portanto, esse é o quarto e último vídeo publicitário que fará parte do trabalho que, 

assim como os anteriores, mostram casais homossexuais de maneira muito sutil, porém mais 

próxima da realidade, sem cair em estereótipos e preconceitos. 

 



35 

 

 

Fig 4: Frame do Filme Publicitário “Todas as mães”.  

Fonte: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=vxHeCFp86Zc). 
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6 ANÁLISE 

 

6.1 ANÁLISE PARATEXTUAL – PERFIL DAS MARCAS 

 

6.1.1 Banrisul 

 

O Banrisul foi criado em 1928, inicialmente com o nome de Banco do Rio Grande do 

Sul (BRGS). Como banco múltiplo, o Grupo Banrisul oferece ampla variedade de produtos e 

serviços financeiros, incluindo cartões de crédito, seguros, previdência privada, grupos de 

consórcios e administração de recursos de terceiros. Suas operações de crédito abrangem os 

segmentos de pessoas físicas e jurídicas, bem como financiamento imobiliário e rural. 

Mais do que investir em inovação e qualidade de relacionamento com seus diversos 

públicos, contribuir para a construção de um mundo melhor. Esse é o desafio que o Banrisul 

se coloca a cada dia, e para o qual direciona sua evolução, enquanto Instituição, galgada 

paulatinamente nesses 85 anos de atuação. Valorizar as pessoas não é somente uma questão 

de eficiência, mas, sobretudo, de responsabilidade social. Por esse motivo, além de criar e 

desenvolver novos produtos, serviços e tecnologias que traduzam seu compromisso com a 

satisfação de clientes e colaboradores, a instituição assume seu papel de agente promotor da 

sustentabilidade. 

Seja no desenvolvimento de programas ambientais ou na formação de redes de 

cooperação social, o Banrisul aposta e investe na transformação. Dos problemas em soluções. 

Das dificuldades em superação. Do descaso com o planeta em respeito à vida e aos recursos 

naturais. Do individualismo irresponsável em participação e solidariedade. 

Ao se aproximar de seus clientes e das comunidades onde atua, o Banrisul também se 

responsabiliza e se compromete com o bem-estar das pessoas, por meio da promoção e do 

incentivo a práticas e atitudes baseadas nos princípios da sustentabilidade. 

A sustentabilidade para o Banrisul é parte estratégica dos negócios. É uma prática de 

gestão que trabalha em prol dos melhores resultados, buscando sempre a melhoria do bem-

estar de seus clientes, colaboradores, fornecedores, terceirizados, sociedade, governo e meio 

ambiente. É preocupação constante em todas as ações e programas adotados pelo Banrisul, a  

reciclagem das ideias e das atitudes. 
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A primeira década dos anos 2000 foi marcada por sua atuação em projetos 

socioambientais. Tornou-se patrocinador oficial de grandes eventos na capital e no 

interior, como o Porto Alegre em Cena; a Feira do Livro; a Bienal de Artes Visuais 

do MERCOSUL; e o Festival Internacional de Bonecos de Canela. Investiu R$ 6,5 

milhões em 659 projetos sociais de melhoria de qualidade de vida da população, 

ganhando reconhecimento pela conquista de diversos prêmios Top Ser Humano, 

Top Cidadania, da ABRH-RS; Destaque de Marketing pela ABMN/RJ e Top de 

Marketing ADVB/RS, além de entrar para o Top of Mind, como o banco mais 

lembrado pelos gaúchos, em pesquisa realizada pela Revista Amanhã (BANRISUL, 

2012a) (MELLO, 2013, p.14). 

 

Mello ainda aponta o comprometimento do banco com o Estado e com a população: 

 

O Banrisul mostrou-se ao longo de sua existência um banco comprometido com o 

Estado (agente financiador de grandes obras de infraestrutura, e fomentador da 

economia rural e urbana) e com a população (participando ativamente em eventos e 

projetos socioambientais) (MELLO, 2013, p.15). 

 

Mello (2013) afirma que a instituição possui uma rede de agências bancárias que 

atingiram, no primeiro semestre de 2013, o expressivo número de 485 unidades, sendo 444 no 

Rio Grande do Sul, 26 em Santa Catarina, 13 nos demais estados do país e 2 no exterior 

(BANRISUL, 2013). 

Segundo o autor neste mesmo semestre, o Banrisul registrou um lucro líquido de 

R$419,7 milhões cifra similar ao primeiro semestre do ano anterior (BANRISUL, 2013). 

“Para alcançar estes números, a instituição contou com os esforços de 11.870 colaboradores 

(BANRISUL, 2013)” (MELLO, 2013, p.19). 

Alex Mello (2013) ainda lembra que é de longa data que o Banrisul está presente nas 

mídias do Rio Grande do Sul. Anúncios em revistas e jornais, comerciais televisivos e mídias 

externas são ferramentas tradicionalmente utilizadas pelo banco. Também patrocina grandes 

eventos, como a Feira do Livro e a Bienal, além dos dois principais clubes de futebol do 

Estado. A instituição conta com uma unidade de gestão socioambiental, responsável por 

diversas ações e projetos sociais. Mais recentemente se faz presente nas mídias sociais, como 

o Facebook e o Twitter. 

 

 

6.1.2 Natura 

 

Segundo site, a Natura está presente em sete países da América Latina e na França. 

“Somos a indústria líder no mercado brasileiro de cosméticos, fragrâncias, higiene pessoal e 

venda direta. Para desenvolvê-los, mobilizamos uma rede de pessoas capazes de integrar 
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conhecimento científico e o uso sustentável da rica biodiversidade botânica brasileira” 

(NATURA). 

A empresa se apresenta como uma marca que acredita no potencial das relações e no 

poder da cosmética como ampliadora de consciência. Ainda de acordo com informações do 

site, essa forma de pensar e agir se expressa no comportamento empresarial alinhado à 

promoção do desenvolvimento sustentável, na criação de produtos e conceitos que promovam 

o bem estar bem e na forte conexão que mantém com a rede de relações. 

 Fazem parte da rede Natura, aproximadamente, 7 mil colaboradores, 1,6 milhão de 

Consultoras e Consultores Natura (CNs) e quase 14 mil Consultoras Natura Orientadoras 

(CNOs) - além de mais de 5 mil fornecedores e terceiros e 32 comunidades agroextrativistas. 

Essa rede alcança cerca de 100 milhões de consumidores, chegando em 58,5% dos lares 

brasileiros pelo menos uma vez ao ano. 

 A organização possui sede em Cajamar (SP), e forte presença na América Latina, 

com operações em Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e França. A Natura, por seu 

comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e 

serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas 

que se comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor relação 

consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte, com o todo. 

A Razão de Ser da empresa é criar e comercializar produtos e serviços que 

promovam o bem-estar/estar bem. bem-estar é a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo 

consigo mesmo, com seu corpo. estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do 

indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte, com o todo. 

A Natura traz consigo as seguintes crenças: a vida é um encadeamento de relações; 

nada no universo existe por si só, tudo é interdependente; acreditamos que a percepção da 

importância das relações é o fundamento da grande revolução humana na valorização da paz, 

da solidariedade e da vida em todas as suas manifestações; a busca permanente do 

aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da 

sociedade; o compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações; quanto 

maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo; a busca da beleza, 

legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de preconceitos e manipulações e; a 

empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e sua longevidade 

estão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu 

desenvolvimento sustentável. 



39 

 

A Natura se mostra como uma empresa que aposta bastante na construção de 

melhores relações e acredita que, em cada contato, reafirma a ética e a transparência. E que 

através disso amplia a capacidade de aprender a conviver com o outro e de contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa hoje, amanhã e sempre. 

A empresa possui Os Princípios de Relacionamento Natura que pretendem inspirar 

os administradores, gestores e colaboradores e apoiá-los na construção e no cultivo de 

relações harmoniosas com os públicos envolvidos nas diversas etapas do negócio. 

De acordo com informações retiradas do site a Natura acolhe e estimula a 

diversidade. Repudia qualquer tipo de discriminação. Acredita que se aprende por meio dos 

relacionamentos. A marca ainda se mostra como incentivadora de ideias novas e criativas, 

propiciando ambiente favorável a isso. Ainda, conforme informações retiradas do site, a 

empresa se mostra com idoneidade e ética quando honra os compromissos assumidos 

explícita e implicitamente e age de maneira íntegra e honesta em todas as relações e 

atividades.  

A empresa também se mostra preocupada com questões ambientais. Segundo 

informações, almeja que os produtos, a rede de relações e o comportamento empresarial 

contribuam para que cada um se perceba como parte integrante da cadeia da vida, valorizando 

e considerando o planeta e sua diversidade. 

Desde dezembro de 2006 não realizam testes em animais durante o desenvolvimento 

dos produtos ou de matérias-primas para avaliar a segurança e a eficácia. Entretanto, tem 

ciência de que é possível que um fornecedor da cadeia possa realizar testes de matérias-

primas em animais para atender outras empresas atuantes em mercados ou setores em que tais 

testes são exigidos para fins regulatórios. 

A empresa busca atuar como protagonista com relação ao tema ambiental e, assim, 

forma uma rede de parcerias com o meio acadêmico, laboratórios e entidades de classe a fim 

de difundir e estimular a prática de eliminar testes em animais no segmento cosmético local e 

internacional. 

A atuação em apoios e patrocínios busca estimular a discussão de temas 

fundamentais para a construção do bem-estar-bem e da marca Natura, por meio de diretrizes 

temáticas que estimulam um melhor relacionamento entre indivíduos, sociedade e meio-

ambiente. 

Recebem apoio projetos que valorizem a música brasileira, que promovam o 

desenvolvimento sustentável e projetos de expressão e atitude que fomentem discussões sobre 

a identidade cultural do século XXI. 



40 

 

Entende também que a Educação é um tema fundamental para construção de um 

mundo melhor, e por isso a Natura também possui dois programas específicos para esta área: 

Natura Campus que apoia parcerias colaborativas a ampliação e desenvolvimento da ciência, 

da inovação e da tecnologia e; Instituto Natura que promove projetos capazes de impactar 

positivamente a qualidade do ensino público no Brasil e na América Latina. 

O Instituto Natura nasceu em 2010 a partir da nossa crença de que toda empresa tem 

o compromisso com a sociedade que vai além da sua atuação empresarial. A fundação do 

nosso instituto pretende expandir e fortalecer nossas iniciativas sociais já existentes desde a 

década de 1990, por meio da promoção de projetos capazes de impactar positivamente a 

qualidade do ensino público no Brasil e na América Latina. 

Além disso, a Natura apoia o Fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil e 

Governamentais, por meio de parcerias de longo prazo com organizações que atuam em temas 

relevantes para o setor e modelo de negócio da empresa, ajudando a construir sua visão de 

mundo. 

A empresa ainda possui o Movimento Natura que é uma plataforma que conecta 

iniciativas transformadoras às pessoas dispostas a colaborar com elas. A proposta é oferecer a 

todos que se relacionam com a Natura uma oportunidade de entrar em ação e realizar o desejo 

de participar da construção do futuro melhor. É o que se chama de cultura de colaboração. 

 

 

6.2 ANÁLISE INTRATEXTUAL – ESTUDO DAS PEÇAS 

 

6.2.1 Evoluindo sempre com você 

 

Este vídeo faz parte da campanha publicitária do Banco Banrisul, lançada em 2012 e 

intitulada “Evoluindo sempre com você”. 

A campanha apresenta a nova estratégia de comunicação da empresa que percebeu “a 

necessidade de aproximação da marca Banrisul com o jovem” (MELLO, 2013, p.46), 

abandonando o tradicionalismo que era característico e apostando em um conceito mais 

contemporâneo. O filme de um minuto e meio conversa com o espectador, sempre com 

perguntas, apresenta o gaúcho contemporâneo e convida a refletir sobre o que motiva as 

pessoas a fazerem o que fazem. 
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— Dados de identificação 

Anunciante: Banrisul 

Duração: 90” 

Agência: Competence 

Atendimento: Rosângela Lopes, Larissa Lazzari e Mariana Guma 

Direção de Criação: Eduardo Axelrud, Marcos Hübner e Thiago Ferreira 

Direção de Arte: Marcos Hübner, Eduardo Dewes e Maurício Donati 

Redação: Eduardo Axelrud, Thiago Ferreira, Rodrigo Pompêo e Caio Turbiani 

Assistente de arte: Jaciel Germano e Carlos Eduardo Gomes 

Mídia: Carla Azevedo, Diná Lopes e Camila Machado 

Planejamento: João Satt, Gustavo “Mini” Bittencourt, Thomas Saraiva, Luciana 

Pires e Luana Spohr 

Produção Gráfica: Guilherme Loureiro e Hugo Fin 

Produção Eletrônica: Léa Macedo, Janine Xavier e Isabel Juchem 

Arte-final: Antônio Schneider e Fabiano Mendez 

Produtora de Áudio: Loop Reclame 

Produtora de Vídeo: Zeppelin 

Fotografia: StudioMe 

Aprovação: Túlio Zamin, Guilherme Cassel, Ana Paim e Helena Faraon. 

 

— Descrição da peça 

A peça em questão é guiada por um texto que põe o expectador como o centro da 

narrativa. Através de perguntas o locutor questiona o telespectador sobre o que o motiva e 

finaliza dizendo que o que move o telespectador/cliente é o que move o Banrisul e que o 

banco evolui junto com o acionista. 

O filme publicitário é ambientado na cidade de Porto Alegre, como é possível ver na 

cena inicial feita em time lapse
10

 e em outras cidades do estado, pois há cenas em praias e 

lavouras. A trilha é instrumental com alguns sons vocais que não formam palavras e as três 

notas finais lembram o som que se emite ao pronunciar “Banrisul”. Apenas três cenas 

possuem som ambiente, quando passa o trem, quando a moça pede silêncio e a cena das 

torcidas de futebol. 

                                                
10 “Processo em que cada quadro (frame) de filme é tomado a uma velocidade muito mais lenta do que aquela em 

que o filme será reproduzido. São fotos sequenciais que quando vistas a uma velocidade normal, o tempo parece 

correr mais depressa e assim parece saltar (lapsing)” (ARCOVERDE, 2013).  
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O vídeo apresenta diversos tipos de pessoas, passando pelo jovem loiro acordando, 

enquanto o locutor pergunta: “O que faz você levantar toda manhã?”; o executivo (geração 

y)
11

 indo trabalhar de bicicleta, ao mesmo tempo que o texto narrado diz: “O que move 

você?”; pai e filha se divertindo em cima de uma prancha no mar ou rio, e o locutor diz: “ver 

um sonho ganhar vida”; o aventureiro praticando esporte sobre uma montanha, ao mesmo 

tempo que o locutor diz: “ou ver a sua vida ganhar novos sonhos”; 

O dançarino de break que não se importa com a poça de água no chão, enquanto o 

texto da narração diz: “o que é isso que corre nas suas veias”; um casal de jovens dançando 

em uma máquina de dança, o casal apaixonado que se beija sobre os escombros de uma 

demolição, ao mesmo tempo que o locutor diz: “e faz o seu coração bater mais forte”; 

A jovem que se maquia e faz tutoriais para a internet, enquanto no texto o locutor 

diz: “é a vontade de deixar a sua marca no mundo”; a jovem que dança despreocupada sem 

um par do sapato, a jovem que pede silêncio, e no texto da narração: “é ter liberdade para não 

fazer nada”; o casal que viaja de ônibus; o casal que senta na beira da praia para ver o pôr do 

sol; a personagem que só mostra os pés balançando na água da piscina; o operador de 

colheitadeira que gosta do que faz, enquanto o locutor diz: “ou passar o tempo todo fazendo 

aquilo que ama”; 

Torcedores dos dois maiores times de futebol do Rio Grande do Sul (Grêmio e 

Internacional), ao mesmo tempo que o texto da narração diz: “que paixão é essa, capaz de 

arrepiar você da cabeça aos pés?”; as moças com jeito de modelo e o rapaz bem vestido como 

em um clipe em preto e branco, a moça que vai andando pela rua enquanto imagens vão sendo 

sobrepostas e mudam partes do seu corpo, enquanto o locutor diz: “o que faz você ser você”; 

Um homem que caminha a noite próximo a árvores enquanto desenha com a luz, e o 

locutor diz: “suas ideias”; dois dançarinos de street dance; a noiva que caminha pelo jardim, 

enquanto o locutor diz: “seus valores”; um cachorro que recebe carinho; mãos que fazem pão; 

mãos idosas que dão carinho, mãos de bebê agarrando o dedo de um adulto, um bebê que 

observa atentamente o homem que lhe segura no colo, um bebê que dorme tranquilamente, 

enquanto o texto narrado diz: “o que é tão grande, tão seu, maior que tudo, que faz um minuto 

parecer uma eternidade”; 

                                                
11 Considerou-se o personagem como pertencente à geração y pelo fato de estar utilizando a bicicleta como meio 

de locomoção para o trabalho. Loiola (2009) define que os sujeitos geração y são os jovens de vinte e poucos 

anos que “se preocupam com o ambiente, têm fortes valores morais e estão prontos para mudar o mundo (...) um 

grupo que está, aos poucos, provocando uma revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o estardalhaço das 

gerações dos anos 60 e 70, mas com a mesma força poderosa de mudança”. 
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Uma noiva que levanta o véu e olha para a câmera, um para-atleta, duas moças que 

caminham com as mãos uma sobre o traseiro da outra, enquanto o texto diz: “o que define 

você?”; uma mulher que vibra no ambiente de trabalho, quatro amigos fantasiados em um 

carro, enquanto o locutor diz: “o que impulsiona você?”; a estudante que cola um mapa-

múndi na parede, o adolescente que toca bateria, enquanto o locutor narra: “o que move 

você?”. 

Em seguida é mostrado um letreiro de fachada do banco, seguido por funcionárias 

que fazem atendimento, um smartphone que permite acesso a serviços bancários, a tela de 

computador que ao ser apontada por mãos vai revelando o logotipo do banco, a moça que 

sorri dentro da agência, o gerente que aperta a mão de uma jovem. 

Na cena final os personagens olham diretamente para a câmera, um jovem feliz que 

mostra apenas parte do rosto; uma moça em uma bela paisagem que sorri; um executivo de 

meia idade e uma jovem representando a figura mais contemporânea que é sobreposta pelo 

nome e slogan do banco e finaliza com o texto: “isso é o que move a gente todos os dias. A 

criar o novo, o único, do seu jeito. Banrisul, evoluindo sempre com você.” 

 

 — Elementos discursivos e Mecanismos expressivos 

Tematização – o foco do vídeo é mostrar a vida das pessoas cotidianas e o que 

motiva elas a fazerem o que fazem. Essas pessoas representam os diferentes tipos de clientes 

que o banco pode e quer atender o que é reforçado pela frase final. 

Figurativização – as personagens são representadas de forma atual. São mostradas 

fazendo aquilo que fazem rotineiramente e que tem prazer em fazer.  Este é o fator motivação, 

encontrar prazer nas atividades que elas fazem. 

Actoralização – em todo o filme publicitário são 44 atores que ganham destaque na 

narrativa. Entre idosos, jovens, homens e mulheres anônimos. 

Espacialização – a narrativa alterna entre cenas externas – ao ar livre – e internas – 

ambientes domésticos e profissionais. Pode-se identificar a cidade de Porto Alegre, no início, 

bem como praias e campo. 

Temporalização – o vídeo não possui tempo determinado. Em alguns momentos a 

narrativa deixa claro em qual período do dia a ação se passa, por exemplo, no início as cenas 

da cidade e do ator acordando dão a entender que se trata do amanhecer, portanto o tempo não 

é marcado. 
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Tonalização – o filme tem um tom emocional, afetivo e delicado. A iluminação é 

clara com pouco contraste entre as cores, o que a torna mais suave.  A música é instrumental, 

com alguns sons vocais e possui sempre o mesmo volume. 

Representação da união homoafetiva – a cena que representa a união homoafetiva 

mostra duas meninas caminhando uma com a mão sobre as nádegas da outra, dura cerca de 

um segundo – de 1min08 a 1min09 – e é acompanhada pelo texto: “o que define você”. 

 

 

6.2.2 Toda relação é um presente 

 

O vídeo publicitário em questão foi veiculado inicialmente no dia 1º de abril de 2013 

no intervalo comercial do Jornal Nacional, na Rede Globo e posteriormente, nos canais pagos 

GNT, TNT e Warner, além da própria emissora de TV aberta mencionada (Figura 3). 

No blog da empresa encontra-se uma descrição do conceito da campanha: 

“Inaugurando o conceito ‘Toda a relação é um presente’, nossa nova campanha publicitária 

amplia o olhar para as relações que vão muito além dos laços sanguíneos e das convenções, 

ou seja, para as relações baseadas principalmente no afeto e no amor” (NATURA, 2013). 

 

— Dados de identificação 

Cliente: Natura Cosméticos S.A  

Duração: 30” 

Produto: Institucional 

Agência: Taterka Comunicações S.A. 

Direção de Criação: Marcelo Lucato. 

Criação: Maneco Pires e Cilene Gonzalez. 

Diretor de atendimento: Eduardo Simon. 

Atendimento: Carlo Alexandre Jardim Sabino, Gabriela Diniz e Camila de Almeida 

Prado. 

Aprovado por: José Vicente Marino, Mônica Gregori, Vera Sousa, Claudia Pinheiro 

e Luciana Luvizeto. 

RTV: Iracema Nogueira Lima, Marina Fridman e Carolina Cintra. 

Produtora: O2 Filmes 

Atendimento Produtora: Rejane Bicca / Miriam Lima 

Diretor: Gisele Barroco 
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Fotógrafo: Alexandre Ermel 

Montagem: Wilson Fernandes 

Finalização: TVC Finalizadora 

Trilha Sonora: Banda Sonora. 

Produção: Equipe Banda Sonora. 

O filme não apresenta narração, apenas uma trilha que apresenta o conceito “toda 

relação é um presente”. 

Ficha técnica da música 

Voz: Marcelo Jeneci e Luê 

Compositor: Marcelo Lucato 

Arranjo: Banda Sonora 

Diretor musical: Ruriá Duprat 

Criativo: Gustavo Santanna 

Produtor: Eduardo Santos 

Letra: As vezes incoerente, inocente, comovente 

As vezes plural, nunca igual, nunca diferente 

Toda relação é um presente 

Docemente, inconstante, envolvente 

Nunca suficiente, toda relação… 

 

— Descrição da peça 

O vídeo mostra diferentes tipos de relações, entre pai e filha brincando com rabicó de 

cabelo, enquanto a letra da música diz: “Às vezes incoerente”; três meninos de diferentes 

idades, enquanto os cantores cantam: “inocente, comovente”; casal formado por mulher mais 

velha e homem mais novo, com filha adolescente e filho bebê, enquanto a música diz: “às 

vezes plural, nunca igual”; pai com três filhos na piscina, ao mesmo tempo que a letra diz: 

“nunca diferente”; idosos que recebem os filhos e netos, deixando assim a casa cheia, e a 

música que diz: “Toda relação é um presente”; filha de meia idade que aprende com a mãe na 

cozinha, ao mesmo tempo que os cantores cantam: “docemente inconstante, envolvente”; a 

mesma filha que aparece no início agora beijando o pai, e a música que diz: “nunca 

suficiente”; dois homens em um sofá, onde um ensina o outro algo em um tablet, ao mesmo 

tempo que aparece escrito na tela e os cantores cantam: “Toda relação” e; idosa que está feliz 

pela gravidez da filha, ao mesmo tempo que aparece escrito na tela: “Toda relação é um 

presente”; por fim surge a marca e slogan no centro da tela: “Natura. bem estar bem”. 
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— Elementos discursivos e Mecanismos expressivos 

Tematização – o filme publicitário tem foco em mostrar os diferentes tipos de 

relações entre as pessoas e que pode existir felicidade em todo tipo de relação, desde a filha 

brincando com o pai até idosos que já têm seus filhos crescidos e agora os netos são a alegria 

da casa. 

Figurativização – De um formato ou de outro, as figuras que aparecem no vídeo 

sempre representam relações familiares, mesmo quando os únicos personagens são crianças – 

subentende-se que sejam irmãos – ou solteiros sem filhos. 

Actoralização – O vídeo apresenta 30 personagens diferentes que têm vínculo 

familiar com pelo menos um outro personagem presente na narrativa. 

Espacialização – O enredo alterna entre cenas externas, ao ar livre, e ambientes 

internos domésticos. 

Temporalização – Todas as cenas são durante o dia e o ritmo é lento. Não há 

demarcação de tempo. 

Tonalização – o vídeo tem um tom emocional e alegre. As cenas são de afeto e 

carinho. A iluminação e as cores são suaves e a trilha possui uma cadencia dançante e para 

cima. 

Representação da união homoafetiva – a união homoafetiva, neste filme, é 

representada pelo casal de jovens do sexo masculino que interagem com um tablet e se olham. 

A cena dura cerca de dois segundos – de 0:23seg a 0:25seg – e é acompanhada pela frase 

cantada “...toda relação..” ao mesmo tempo que aparece lettering com esse trecho na tela. 

 

 

6.2.3 O que importa de verdade 

 

Dando continuidade à nova estratégia de comunicação, o Banrisul lançou no final de 

2013 uma publicidade audiovisual com uma mensagem de final de ano dizendo que “Em 

2014 dê valor a tudo o que move a sua vida de verdade”.  

 

— Dados de identificação 

Anunciante: Banrisul 

Duração: 60” 

Agência: Competence 

Atendimento: Rosângela Lopes, Larissa Lazzari e Mariana Guma 
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Direção de Criação: Eduardo Axelrud, Marcos Hübner e Thiago Ferreira 

Direção de Arte: Marcos Hübner 

Redação: Eduardo Axelrud e Thiago Ferreira 

Assistentes de Arte: Rodrigo Viegas 

Mídia: Carla Azevedo e Camila Machado 

Planejamento: João Satt e Renan Strassburger 

Produção Gráfica: Taciana Lima 

Produção Eletrônica: Léa Macedo e Janine Xavier 

Arte-Final: Antônio Schneider e Fabrício Alves 

Produtora de Áudio: Loop Reclame 

Produtora de Vídeo: Cápsula 

Fotografia: StudioMe 

Ilustração: Fescher Neoilustração 

Manipulação: Impresul 

Aprovação: Túlio Zamin, Guilherme Cassel, Ana Paim e Helena Faraon. 

 

— Descrição da peça 

No filme publicitário é mostrada uma casa de dois andares com a cortina de uma das 

janelas voando, enquanto o locutor diz: “Um financiamento é decisivo para ter uma casa”; pai 

e bebê dormindo no sofá, ao mesmo tempo que o texto narrado diz: “mas não para ter um lar”; 

um casal de jovens escovando os dentes juntos; um carro novo, enquanto o locutor diz: “O 

crédito ajuda você a andar com o carro do ano”; casal dentro do carro, onde é possível ver 

apenas os pés dos mesmos para fora, jovem na praia em cima automóvel que carrega algumas 

pranchas de surfe, enquanto o texto narrado diz: “mas não compra a sua liberdade”; 

Vários relógios, ao mesmo tempo que o locutor diz: “Um cartão ajuda você a 

comprar aquele relógio”; um pai ensinando o filho a tocar piano, a atleta praticando esporte 

no rio, e o texto diz: “só não vai comprar mais tempo para você”; joias, ternos e roupas sociais 

femininas e masculinas, enquanto no texto o locutor diz: “investimentos ajudam a conquistar 

uma posição”; um jovem rapaz e um budista se cumprimentando, ao mesmo tempo que o 

texto diz: “mas não garantem mais respeito”; 

Uma cama vista do alto, enquanto o locutor diz: “com dinheiro você compra uma 

cama”; um casal de homens estendendo o lençol, duas crianças brincando em uma barraca, 

um casal de jovens se beijando na piscina e outro em meio a natureza, enquanto o locutor diz: 

“mas os seus sonhos, isso é com você”; finalmente o vídeo apresenta a mensagem de final de 
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ano do Banrisul, dita pelo locutor: “Em 2014 dê valor a tudo que move a sua vida de 

verdade”, ancorada com cenas de uma festa de casamento contemporânea entre dois jovens; 

uma grávida que tira foto dela mesma; quatro crianças que brincam à beira da piscina e; 

família assistindo à queima de fogos de artifício. A trilha sonora é a mesma do vídeo de 

lançamento do novo conceito de comunicação do Banrisul. 

 

— Elementos discursivos e Mecanismos expressivos 

Tematização – o vídeo apresenta as facilidades que o Banrisul pode proporcionar às 

pessoas, entretanto convida elas a, no ano que se iniciava, dar valor aquilo que realmente 

interessa na vida delas. 

Figurativização – as figuras variam ao longo da narrativa, mas giram em torno do 

eixo jovens-crianças-bebês. 

Actoralização – ao longo do filme são 32 atores que ganham algum destaque, ainda é 

possível identificar alguns figurantes presentes em algumas cenas. 

Espacialização – o enredo alterna entre cenas externas, ao ar livre, e ambientes 

internos domésticos e profissionais. Não é possível identificar nenhuma cidade em específico. 

Temporalização – todas as cenas são durante o dia, exceto a cena final da queima de 

fogos. O ritmo é lento, inclusive com desaceleramento de algumas imagens e muitas cenas 

com movimentação suave.  

Tonalização – o filme tem um tom emocional e tranquilo, a fotografia é clara e as 

cores são pouco vibrantes. 

Representação da união homoafetiva – neste filme, dois homens representam um 

casal homoafetivo, a cena mostra eles estendendo juntos o lençol da cama, dura 5 segundos – 

0:37seg a 0:42seg – e um dos atores tem o rosto encoberto pelo lençol. A cena é acompanhada 

pela locução: “com dinheiro você compra uma cama, mas os seus sonhos...”. 

 

 

6.2.4 Todas as mães 

 

Em 2014 a campanha de Dia das Mães veiculada na televisão contou com um casal 

homossexual feminino e seguiu o mesmo conceito “Toda relação é um presente”. 
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Na comunicação, que conta com histórias reais de vida, a marca expressa o conceito 

“batizando” alguns dos diversos tipos de mães contemporâneas, como “Mãedrasta”, 

“Bisamãe”, “Irmãe”, “Multimãe” e “Mãemãe”. 

As denominações criadas homenageiam os inúmeros vínculos, biológicos ou não, 

que se somam para formar uma nova família, na qual o que importa é a qualidade 

das relações, acima das convenções (EXAME, 2014). 

 

— Dados de identificação 

Cliente: Natura Cosméticos S/A 

Produto: Natura Presentes 

Duração: 60” 

Direção de Criação: Alexandre Peralta, Mauro Perez e Denise Gallo 

Criação: Denise Gallo 

Produtor Rtv: Paula Rodrigues 

Atendimento: Martha Almeida, Ana Carolina Delalibera e Jorge Maio 

Aprovação Cliente: José Vicente Marinho, Denise Coutinho, Vera Sousa e Luciana 

Ferreira. 

Produtora de Imagem: Bossanovafilms 

Direção: Gabi Brites 

Direção de Fotografia: Will Etchebere 

Diretor de Arte: Clô Azevedo 

Montagem: José Henrique Fausto 

Pós Produção: Bossanovafilms 

Produtora de Som: Satélite Áudio 

Produtor: Equipe Satélite 

Locução: Natália Barros 

 

— Descrição da peça 

O vídeo apresenta os diferentes tipos de mães. É mostrado uma mãe girando com a 

filha nos braços, ao ar livre juntamente com a marca e slogan: Natura. bem estar bem”; um 

bebê que meche no colar da mãe enquanto a locutora diz as primeiras palavras do texto: “Mãe 

é mãe, amor para sempre”, na tela aparece a palavra “Mãe” escrita em branco; logo aparece 

uma mãe que lê para a filha em cima da cama, no texto a locutora diz: “Mãedrasta, é presente 

que chega de repente”, na tela surge a palavra “Mãedrasta” escrito em branco; 

Uma senhora idosa aparece acariciando os cabelos de uma menina que está deitada 

em seu colo seguido pela mesma senhora conversando e sorrindo para uma mulher, na tela 
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escrito em branco surge a palavra “Bisamãe”, e no texto a locutora diz: “Bisamãe, é mãe com 

três gerações de histórias para contar”; uma jovem aparece com uma menina fazendo bolhas 

de sabão e correndo em um parque, na tela surge a palavra “Irmãe” escrita em branco, o texto 

da narração diz: “Irmãe, é quem já sabe cuidar, mas ainda gosta de brincar”;  

Um bebê deitado em uma cama com uma mulher aparece tentando alcançar a 

câmera, logo se revelam mais dois bebês e surge escrito em branco na tela a palavra 

“Multimãe”, ao passo que é narrado: “Multimãe, é uma só, com multicolos; logo aparecem 

duas mulheres com um casal de bebês, na tela escrito em branco surge a palavra “Mãemãe”, a 

locutora diz: “Mãemãe, são dois colos de mãe em numa família só”; 

Em seguida aparece uma mulher com três filhos de diferentes faixas etárias; após, é 

mostrado a mãe desenhando com a filha e ao mesmo tempo que aparece escrito na tela em 

branco a locutora diz: “Os formatos mudam. O amor não”; a cena seguinte mostra a filha 

entrando no quarto e puxando a mãe pela mão, aparecem em cima da mesa produtos Natura, 

juntamente com os caracteres em branco na tela, enquanto a filha se penteia e a mãe sorri, a 

locutora diz: “Toda relação é um presente”; logo aparece o rosto de mãe e a marca com o 

slogan: “Natura. bem estar bem” e a narração: “Natura”; por último surgem na tela alguns 

produtos Natura e o site da marca. 

 

— Elementos discursivos e Mecanismos expressivos 

Tematização – o filme publicitário tem foco em mostrar os diferentes tipos de mães, 

desde a madrasta até a bisavó que às vezes faz papel de mãe. 

Figurativização – o vídeo é formado principalmente por crianças do sexo feminino, 

bebês e mulheres jovens. Todos representam a relação mãe-filho. 

Actoralização – são 28 atores diferentes que representam vínculo maternos. 

Espacialização – o enredo alterna entre cenas externas, ao ar livre, e ambientes 

internos domésticos. 

Temporalização – A maioria das cenas são durante o dia e o ritmo é lento. Não há 

demarcação de tempo. 

Tonalização – o vídeo tem um tom emocional e alegre. As cenas são de afeto e 

carinho. A iluminação e as cores são suaves e a trilha é instrumental e lenta. 

Representação da união homoafetiva – a união homoafetiva, neste filme, é 

representada por duas mulheres que seguram no colo seu casal de filhos. A cena dura cerca de 

quatro segundos – de 0:38seg a 0:42seg – e é acompanhada pela narração: “Mãemãe, são dois 
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colos de mãe numa família só” ao mesmo tempo que aparece lettering com a palavra 

“Mãemãe” na tela. 

 

 

6.3 ANÁLISE INTERTEXTUAL 

 

Abaixo apresentamos um quadro que reúne alguns dos elementos discursivos e 

mecanismos expressivos presentes nos quatro vídeos e que possuem características 

semelhantes. Assim, pretende-se facilitar a leitura dos mesmos e chegar a algumas 

considerações.  

 

Peça Evoluindo Sempre 

Com Você 

Toda Relação É 

Um Presente 

O Que Importa de 

Verdade 

Todas As Mães 

Tempo Total 90 segundos 30 segundos 60 segundos 60 segundos 

 

Tempo da 

representação da 

união homoafetiva 

1 segundo 

1min08 a 1min09 

2 segundos 

0:23seg a 0:25seg 

5 segundos 

0:37seg a 0:42seg 

4 segundos 

0:38seg a 0:42seg 

Tonalização tom emocional, 

afetivo e delicado. 

A iluminação é 

clara com pouco 

contraste entre as 
cores.  A música é 

instrumental, com 

alguns sons vocais e 

possui sempre o 

mesmo volume. 

tom emocional e 

alegre. As cenas são 

de afeto e carinho. 

A iluminação e as 

cores são suaves e a 
trilha possui uma 

cadencia dançante e 

para cima. 

tom emocional e 

tranquilo, a 

iluminação é clara e 

as cores são pouco 

vibrantes. 

tom emocional e 

alegre. As cenas são 

de afeto e carinho. 

A iluminação e as 

cores são suaves e a 
trilha é instrumental 

e lenta 

Figurativização personagens são 

representadas de 

forma moderna e 

atual. São 

mostradas fazendo 

aquilo que fazem 

rotineiramente e 
que tem prazer em 

fazer.   

as figuras sempre 

representam 

relações familiares, 

mesmo quando os 

únicos personagens 

são crianças ou 

solteiros sem filhos. 

as figuras variam ao 

longo da narrativa, 

mas giram em torno 

do eixo jovens-

crianças-bebês. 

formado 

principalmente por 

crianças do sexo 

feminino, bebês e 

mulheres jovens. 

Todos representam 

a relação mãe-filho. 

Tematização mostra a vida das 

pessoas cotidianas e 

o que motiva elas a 

fazerem o que 

fazem. 

Todas as cenas são 

durante o dia e o 

ritmo é lento. Não 

há demarcação de 

tempo. 

convida as pessoas 

a, no ano que se 

iniciava, dar valor 

aquilo que 

realmente interessa 

na vida delas. 

tem foco em 

mostrar os 

diferentes tipos de 

mães, desde a 

madrasta até a 

bisavó que faz papel 

de mãe. 
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Actorialização são 44 atores que 

ganham destaque na 

narrativa. Entre 

idosos, jovens, 

homens e mulheres 

anônimos. 

 

30 atores diferentes 

que têm vínculo 

familiar com pelo 

menos um outro 

personagem 

presente na 

narrativa. 

32 atores que 

ganham algum 

destaque, ainda é 

possível identificar 

alguns figurantes 

presentes em 

algumas cenas. 

28 atores diferentes 

que representam 

vínculo maternos. 

Como é 

representada a 

homoafetividade 

a cena que 

representa a união 

homoafetiva mostra 

duas meninas 

caminhando uma 
com a mão sobre o 

traseiro da outra e é 

acompanhada pelo 

texto dito pelo 

locutor: “o que 

define você”. 

 

casal de jovens do 

sexo masculino que 

interagem com um 

tablet e se olham. A 

cena é 
acompanhada pela 

frase cantada 

“...toda relação..” ao 

mesmo tempo que 

aparece lettering 

com esse trecho na 

tela. 

dois homens 

representam um 

casal homoafetivo, 

a cena mostra eles 

estendendo juntos o 
lençol da cama, um 

dos atores tem o 

rosto encoberto pelo 

lençol. A cena é 

acompanhada pela 

locução: “com 

dinheiro você 

compra uma cama, 

mas os seus 

sonhos...”. 

é representada por 

duas mulheres que 

seguram no colo seu 

casal de filhos. A 

cena e é 
acompanhada pela 

locução: “Mãemãe, 

são dois colos de 

mãe numa família 

só” ao mesmo 

tempo que aparece 

lettering com a 

palavra “Mãemãe” 

na tela. 

 

Tab 2: Comparativo dos quatro filmes publicitários 

 

A partir da tabela pode-se perceber que algumas características se repetem nos quatro 

filmes publicitários. Por exemplo, o tempo total dos comerciais em comparação com o 

momento e duração em que as relações homoafetivas são representadas, sempre aparecem 

próximas ao final dos vídeos e têm curta duração. Isso indica que as empresas estão ousando 

ao abordar o tema, mas ainda o fazem com timidez. As imagens de homoafetividade estão em 

meio a outras imagens de afeto e nunca são utilizadas para iniciar os comerciais, ou seja, estão 

longe de exercer um papel de protagonistas da narrativa. 

As figuras presentes nos audiovisuais representam os vários tipos de sujeitos, desde o 

mais novo ao mais idoso. Todos possuem um momento na narrativa onde fazem parte de uma 

história particular que, a princípio, não está relacionada com a história da cena seguinte ou 

anterior, estando ligadas apenas pela tonalização ou tematização. Não existe protagonista em 

nenhum dos filmes, todos têm destaque em um momento específico da narrativa e, na maioria 

das vezes, não voltam a aparecer. 

No filme “Evoluindo sempre com você” as atrizes que representam o casal de 

lésbicas não mostram o rosto, é possível ver apenas as mãos e as nádegas das personagens, 

evidenciando o cuidado e o medo que a marca teve ao fazer tal representação. “Toda relação é 

um presente”, diferentemente, mostra os dois rapazes de corpo inteiro, porém sem troca de 

carícias, apenas olhares. Já “O que importa de verdade” apresenta o rosto de apenas um 

personagem que logo é coberto pelo lençol, como o do seu parceiro foi no início da cena. O 
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filme “Todas as mães” mostra claramente o rosto das duas atrizes que representam o casal e 

das duas crianças que representam seus filhos. 

É possível perceber que as duas marcas possuem algumas diferenças na 

representação das homoafetividades, quando o assunto é dar rosto às personagens 

homossexuais. Enquanto o Banrisul prefere não mostrar (ou fazer o máximo para esconder) 

quem é esse sujeito, a Natura claramente identifica os atores que representam os casais. Muito 

provavelmente isso tem a ver com o histórico da marca, o Banrisul sempre teve a sua 

comunicação e imagem de marca voltados para o Estado do Rio Grande do Sul e as tradições 

do povo Gaúcho, que muitas vezes são avessas à homoafetividade. Já a imagem de marca da 

Natura está muito mais relacionada à contemporaneidade e modernidade, refletindo na atitude 

dos consumidores e colaboradores. 

Os quatro casais homoafetivos apresentados, apesar de não serem interpretados pelos 

mesmos atores, representam uma parcela LGBT bem parecida. Os casais de lésbicas são 

representados por mulheres bastante femininas, enquanto que os casais de gays são 

representados por homens bastante masculinos. Essa opção, ao mesmo tempo em que evita o 

estereótipo gay-afeminado-lésbica-machona, tantas vezes explorado pela mídia, acaba sendo 

rasa na representação dos diversos tipos de casais homoafetivos que existem. Possivelmente a 

escolha por esses tipos de casais esteja relacionada ao que Passamani (2009) evidenciou: uma 

lésbica feminina e um gay masculino, provavelmente seriam aceitos de maneira mais fácil 

pela sociedade. Aparentemente, mais uma vez, as opções das marcas estavam mais 

preocupadas em não chocar o grande público com a presença da homoafetividade, a 

representar toda a diversidade dos sujeitos. 

Em todos os vídeos publicitários o tom é emocional, onde os grandes elementos 

trabalhados são o afeto, a felicidade, o carinho e o amor. Outra característica que se destaca 

nos quatro filmes é o número de atores que aparecem ao longo do vídeo. Em todos os 

comerciais mais de 25 atores compõem a narrativa, o que reforça que a relação homoafetiva é 

mais um dos tantos tipos que o vídeo publicitário aborda, ao mesmo tempo que ameniza o 

fato de duas pessoas do mesmo sexo estar representando um casal. 

Mais um fato que pode ser destacado é de que cada marca, após abordar o tema em 

um filme publicitário optou por repetir a ação em menos de um ano. Essa constatação 

demonstra que, se houve repercussão negativa, esta não foi significativa e que as empresas 

tentaram pôr a homoafetividade em discussão. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou compreender de que forma a atual publicidade 

audiovisual brasileira feita para a televisão, representa os casais homoafetivos. Logo de início 

já se mostrou um desafio, pois poucas são as empresas que, mesmo em 2014, arriscam inserir 

a homoafetividade em seus comerciais para o grande público. 

Pôde-se observar apenas duas marcas que inseriram o tema em seus filmes 

publicitários, onde os sujeitos não estavam presentes como motivo para causar o 

estranhamento ou o riso, mas sim como mais um personagem da narrativa.  

Analisando o tema mais a fundo, foi possível concluir que, se por um lado as 

empresas arriscam perder consumidores por preconceito, por outro elas conquistam um 

público que forma um nicho mercadológico bastante lucrativo e carece de representação e, 

ainda, pode contribuir para que a homoafetividade seja debatida com mais atenção. 

Aparentemente, as marcas não se arrependeram do que fizeram, tanto o Banrisul quanto a 

Natura, após veicular o primeiro vídeo publicitário representando, em meio a tantas outras 

cenas, um casal homoafetivo, optaram por repetir a dose. 

Percebeu-se, também que os quatro filmes representam os mesmos tipos de casais 

homoafetivos: gays masculinizados e lésbicas femininas. A escolha evita o estereótipo 

difundido pelo humor do estereótipo difundido pelo humor do gay afeminado e da lésbica 

machona, entretanto não contempla a diversidade de casais que existem. Pelo limitado espaço 

de tempo em que a homoafetividade aparece nos comerciais, as empresas precisaram escolher 

um tipo para representar. Talvez quando o público LGBT for o único foco (ou tiver mais 

espaço) dos vídeos, seja possível representar outros tantos tipos de casais homofetivos. 

Com relação aos objetivos específicos, o primeiro refere-se a “refletir sobre a 

homossexualidade no espaço público e a luta por visibilidade”. Foi possível observar que uma 

das grandes lutas dos movimentos LGBTs sempre foi por visibilidade, isso conquistou alguns 

direitos e espaços para esse público. Apesar de algumas críticas, um dos grandes momentos 

em que se discute homossexualidade e se ganha visibilidade são as paradas do Orgulho 

LGBT. São nessas paradas que transexuais, travestis, lésbicas e gays exercem o direito de 

estar nas ruas e lutar pelos seus direitos com apoio de grande parcela da população. 

Nessa luta por visibilidade pode-se dizer que a mídia também foi conquistada, 

inicialmente através de publicações segmentadas, passando pela estereotipização e deboche 

dos programas de humor até chegar ao horário nobre, com uma representação menos 

preconceituosa. 
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O segundo objetivo, “analisar as estratégias comunicativas e discursivas empregadas 

nas publicidades audiovisuais televisuais que abordam a temática homoafetividade”, mostrou 

que os únicos quatro filmes publicitários, feitos por marcas conhecidas e veiculados na 

televisão aberta, apresentavam algumas características em comum. Todos os vídeos possuem 

tom emocional e tem por objetivo comunicar a filosofia e as crenças das marcas; o grande 

número de atores permitiu a abordagem de vários personagens, inclusive homossexuais que 

ocuparam alguns poucos segundos na narrativa; o tempo não é demarcado e o espaço não 

exerce importante influência. A trilha sonora é tranquila e instrumental, exceto em um deles 

(Toda relação é um presente) onde a música exerce um papel importante e guia a narrativa, 

nesse vídeo não há a presença de locutor. 

Quanto ao terceiro objetivo, “ponderar sobre a forma de representação do público 

homossexual nos comerciais encontrados”. Foi possível observar que nenhum dos vídeos 

apresentava os casais homoafetivos como personagem central da trama, estavam sempre entre 

outras personagens; as cenas em que era representada a homoafetividade, duravam poucos 

segundos e, na maioria, exigiam uma certa atenção do telespectador para identificar os casais. 

Ou seja, essas empresas quiseram abordar o tema, mas o fizeram de maneia bastante discreta. 

Com relação ao sexo dos personagens, o Banrisul optou por representar um casal 

feminino e após um casal masculino, já a Natura fez o inverso, representando primeiro um 

casal masculino e depois um feminino. Pode-se dizer também que a Natura apresenta a 

homoafetividade de maneira mais clara, sempre mostrando o rosto dos atores e das atrizes, em 

seus dois filmes o Banrisul mostra apenas o rosto de um dos atores. 

Assim, acredita-se que os objetivos do trabalho foram alcançados. Porém, o termino 

desta investigação não significa o fim de uma reflexão, mas sim o início. Acredita-se que 

outras pesquisas podem surgir a partir do que aqui foi abordado. 

Foi possível concluir que estão surgindo, no atual contexto, atitude de empresas que 

pretendem representar a homoafetividade sem a carga de humor e estereótipo típicos da 

mídia. Seja para angariar consumidores ou para propor um debate sobre o assunto é fato que 

esses filmes publicitários geram discussões que muitas vezes contribuem para uma sociedade 

menos preconceituosa. 

Vê-se como positiva a atitude dessas empresas que nos seus, 30, 60 ou 90 segundos 

apresentam para o grande público que a homossexualidade não é o que os programas 

humorísticos mostram e que não existe um tipo único e universal que represente esses 

sujeitos. 
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