
TEMA 

 

As representações das homossexualidades em anúncios publicitários televisivos 

brasileiros. Um mapeamento das formas de representações de gênero e da 

sexualidade através de recorte diacrônico de comerciais. Procura-se, assim, 

identificar como o texto veiculado em TV aberta aborda as variantes do  modelo 

heteronormativo. 

OBJETIVOS 

 

Identificar como o texto veiculado na TV aberta brasileira aborda as 

representações das homossexualidades problematizando a visibilidade de 

um grupo minoritário em disputa com as variantes do modelo 

heteronormativo hegemônico. 

CORPUS 

 

O estudo apresenta uma nova etapa de resultados parciais de análise que 

abrange o período de dezembro de 2014 até junho de 2015. A pesquisa, em sua 

primeira  e segunda etapas, entre 2008 e 2012 e entre 2013 e 2014, 

respectivamente, dá continuidade aos estudos iniciados com a tese de 

doutorado de André Iribure Rodrigues intitulada: As representações das 

homossexualidades na publicidade e propaganda veiculadas na televisão 

brasileira: um olhar contemporâneo  das   ultimas três décadas. A tese faz um 

levantamento da publicidade brasileira entre 1978 e 2008. Os comerciais 

analisados delineiam o que vem sendo exposto através da polarização entre 

estratégias estereotipadas, que reafirmam o modelo hegemônico, e 

desconstrucionistas, que tensionam e provocam rupturas com o  modelo vigente. 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa contém as decupagens dos comercias televisivos; apresentando 

ficha técnica dos comerciais, descrição da peça, das cenas e análise final 

da  produção, incluindo contato com agências e produtoras, quando 

necessário. Metodologicamente, a pesquisa tem uma abordagem 

qualitativa, que  se apoia  na  diacronia de como instituições e 

personagens envolvidos nos comercias vão sendo construídos nas 

representações contemporâneas.  
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Resultados Parciais 

 

As representações se enquadram em sua maioria na categoria 

estereotipada em detrimento de abordagens desconstrucionistas que 

resguardem a alteridade dos que escapam de uma 

heteronormatividade. Como resultados parciais, confirma-se uma 

tensão e negociação entre possibilidade de construção dos 

personagens-mote. Com abordagem dos estudos de gênero, a pesquisa 

visa identificar como estas formas de representações permitem 

identificar as relações de poder intrínsecas nesse  tema , as quais 

também refletem a postura das agências de publicidade, dos 

anunciantes, da própria sociedade brasileira, e, ainda, delimitando o 

que pode e o  que não pode ser dito sobre as homossexualidades. 
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