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Resumo 

O presente artigo apresenta um recorte da Iniciação Científica de mesmo nome. 
Ela estuda o discurso homossexual na arte e na publicidade e as influências entre 
os campos. Na pesquisa e no presente artigo, o foco foi dado à arte que retrata o 
homossexual, sendo estudada a obra Dios es Marica, que participou da 31ª Bienal 
de São Paulo. Composto de quatro artistas, a exibição apresenta o homossexual 
como transgressor de valores arcaicos e gêneros preestabelecidos. Para analisar a 
influência da arte contemporânea ao conteúdo homossexual na publicidade, foram 
coletadas e analisadas produções publicitárias com temática homossexual. O 
escopo é a análise do discurso homossexual na arte contemporânea e na 
publicidade, percebendo as influências e os temas usados nos dois meios. 
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Introdução 

 O presente artigo procura, a partir da pesquisa realizada em 2015 de 

mesmo nome, relacionar a contemporaneidade e seus conceitos mais 

contundentes, como micropolíticas, simulação e simulacros e narrativas 

enviesadas, com a arte contemporânea e a publicidade, buscando suas relações.  A 

forma como reagem os artistas perante os fatos sociais e suas consequentes 

micropolíticas é o ponto de partida para daí a pesquisa fixar-se no seu objeto de 

estudo: o homossexual.  

 Tanto a arte contemporânea como a teoria queer são assuntos que 

rompem com barreiras previamente impostas, desde certa linearidade, no caso da 

primeira, e um binarismo e determinismo, no caso da segunda. No presente artigo, 
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utiliza-se a pesquisa bibliográfica como fonte principal e análise de discurso de 

uma obra artística e produção publicitária. Segundo Manolita Lima (2008), 

“pesquisa bibliográfica é a atividade de localização e consulta de fontes diversas 

de informação orientada pelo objetivo explícito de coletar materiais [...] a 

respeito de um tema” (LIMA, 2008, p. 48).  

 Também, por causa da obra de arte e da campanha publicitária, a 

pesquisa documental é utilizada, já que houve contato direto com o que fora 

investigado. Dessa forma, “a pesquisa documental pressupõe o exame ou o 

reexame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico, no 

objetivo de fundamentar interpretações novas ou complementares sobre o que está 

sendo investigado” (COSTA, 2008, p. 56).   

 A pesquisa de campo é o único método utilizado para entender a 

recepção da obra, dentro da própria 31ª Bienal. Ela foi uma pesquisa direta 

intensiva, feita por entrevista não estruturada focalizada (COSTA, 2008), pois o 

mais importante era a utilização de perguntas abertas e livres para maior 

compreensão sobre o que o público achava das obras de Dios es marica. 

 As análises dos dados obtidos então pela pesquisa de campo e 

principalmente pelas pesquisas bibliográficas e documentais levam ao caminho que 

mais pareceu correto para esse estudo: a análise do discurso presente nas obras e 

nas campanhas publicitárias. 

 

Micropolíticas e arte contemporânea: narrativas que se enviesam 

 A contemporaneidade, tendo como ponto de partida a modernidade do 

século XX com suas vanguardas artísticas, apresenta uma forma não linear de 

narrativas (CANTON, 2008). A fragmentação e a apropriação constituem-se como 

formas de produção contemporânea.  

 O Poder Político, por exemplo, encontra-se fragmentado no fenômeno 

que pode ser chamado de micropolíticas, conceito estudado também por Kátia 

Canton. Elas nada mais são do que uma maneira de descentralizar o poder em 

esferas mais autênticas de representação. Essas representações se inserem nas 

redes de comunicação, utilizando-se da linguagem e dos próprios mecanismos de 

autonomia e redundância para poderem se comunicar.  Inserir-se nas redes de 
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comunicação é ‘estar na mídia’, dessa forma, realizar um poder de coerção, 

mesmo que esse poder de coerção esteja se dirigindo a um grupo muito específico.  

 O filósofo Michel Foucault (1926-1984) afirma, em seu livro História da 

Sexualidade vol.1 (2015), que existem ‘técnicas polimorfas do poder’. Esse poder 

não está centralizado em uma instituição, mas se faz presente de maneira 

discursiva e construída, seja nas escolas, nas casas de família, nos hospitais, etc. 

(FOUCAULT, 2015). Essa maneira discursiva, o discurso em si para ele nada mais é 

do que “grandes grupos de enunciados que governam o modo como falamos e 

percebemos um momento ou momentos históricos específicos.” (SALIH, 2015, p. 

69). 

 As micropolíticas ressignificam o conteúdo das redes de comunicação em 

conteúdos adequados a seus interesses, permitindo então analisar os fatos sociais 

de uma maneira mais fragmentada. Essa fragmentação, característica do momento 

contemporâneo, faz com que, inclusive, permita-se uma inserção do indivíduo em 

mais de uma de suas esferas. Por exemplo, o funkeiro homossexual, a moradora da 

casa de palafitas que luta pelo direito das mulheres, etc. 

 A contemporaneidade, inserida dentro de fatos sociais que cada vez mais 

se disseminam em micropolíticas, mostram um caráter de realidade a respeito da 

sociedade. O que é disseminado entre as micropolíticas se define como real, mas 

nada mais é do que uma realidade simulada (BAUDRILLARD, 1991). O filósofo 

francês Jean Baudrillard, em seu livro Simulacros e Simulação (1991) definiu que 

“simular é fingir ter o que não se tem” (BAUDRILLARD, 1991). Ele coloca em 

questão a importância do real dentro da sociedade, dizendo que, através das 

imagens e dos contornos da mídia, o real não existe mais. O que existe é a 

simulação de uma realidade, feita para dissuadir a sociedade a acreditar que existe 

uma realidade tangível, sendo que na verdade vive-se na era da simulação e do 

hiper-real. Dentro das simulações, existem também os simulacros, que são uma 

categoria de simulação que está aquém do nível do real proposto pela simulação, 

mas que serve ao espectador, mais do que a própria realidade.  

 Corroborando, verifica-se: 

 

A Disneylândia é colocada como imaginário a fim de fazer crer que o resto 
é real, quando toda Los Angeles e a América que a rodeia já não são reais, 
mas do domínio do hiper-real e da simulação. Já não se trata de uma 
representação falsa da realidade (a ideologia), trata-se de esconder que o 
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real já não é o real e portanto de salvaguardar o princípio de realidade. 
(BAUDRILLARD, 1991, p. 21) 

  

 Nessa questão, a simulação produz discursos que o real já não consegue 

mais, porque não existe. Ela é substituída pela hiper-realidade, na qual existe a 

confusão da sociedade de enxergar que a vida é feita a partir de simulacros e 

simulações. Essa hiper-realidade, pautada pelos meios tecnológicos e pela imagem, 

faz crer que se vive em mundo real, quando esse mundo já avançou para além do 

real, para o hiper-real, e que as simulações em jogo são partes desse ‘hiper’, 

partes contundentes de uma contemporaneidade que se mostra fragmentada. Os 

discursos que permeiam a simulação são vastos e estilhaçados. Pode-se ver na 

citação a seguir como Baudrillard fala de uma existência que se dissolve, o que 

pode ser traduzido, também, pelas micropolíticas e narrativas enviesadas da 

contemporaneidade. 

 

Já não há imperativo de submissão ao modelo ou ao olhar. [...] Viragem do 
avesso pela qual se torna impossível localizar uma instância de modelo, do 
poder, do olhar, do próprio médium, pois que vocês já estão sempre do 
outro lado. Já não há um sujeito, nem ponto focal, já não há centro nem 
periferia: pura flexão ou inflexão circular. Já não há violência nem 
vigilância: apenas a <<informação>>, virulência secreta, reaccção em 
cadeia, implosão lenta e simulacros de espaços onde o efeito de real ainda 
vem jogar. (BAUDRILLARD, 1991, p. 43) 

 

 Conceituando micropolíticas, simulacros, simulações e características do 

momento contemporâneo como um todo, são necessários alguns esclarecimentos a 

respeito da contemporaneidade em geral e como essa contemporaneidade se faz 

presente dentro da arte, já que hoje o que se considera arte é envolvido por uma 

série de mecanismos, que passam desde a produção, até a promoção e sua 

recepção. 

 Segundo o filósofo da arte Arthur C. Danto (2006), a Arte Moderna pode 

ser caracterizada como a Era dos Manifestos. Esses manifestos, essas vanguardas 

questionavam e posicionavam a filosofia dentro da produção artística. “Cada 

manifesto corresponde a um esforço adicional para definir a arte filosoficamente” 

(DANTO, 2006, p. 35). A arte do século XIX e da primeira metade do século XX 

procurava ser uma compreensão filosófica de si mesma. 

 Nos dias de hoje, a arte pode ser um happening, uma instalação, uma 

performance, ou seja, ela sai dos meios convencionais. Isso põe em choque todo 
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um valor de compra e venda dessa própria arte. Como valorar uma obra que 

depende do artista para ser ativada? (TRIGO, 2010). A abertura de novos meios não 

significa porém, o abandono da obra de arte de maneira tradicional, como em 

quadros, por exemplo. Ou mais ainda, esses novos meios não são exclusivos de uma 

arte contemporânea.  

 O que a arte contemporânea propõe, segundo Arthur C. Danto (2006), é 

uma nova narrativa da história da arte. Do início da arte até o fim do moderno, a 

arte viveu uma narrativa linear que figurava entre representação e superação. 

Hoje, além de não haver o distanciamento necessário para que se feche um período 

artístico, a arte cria suas narrativas e as destrói com a mesma intensidade. 

 A multiplicidade e fragmentação temática são atividades recorrentes do 

período contemporâneo. Na primeira metade do século XX, as vanguardas 

europeias da Arte Moderna queriam representar, através de suas ideias e ideais, 

uma constante progressão da arte. O momento contemporâneo não segue 

necessariamente essa lógica, realizando desconstruções temporais e, inclusive, 

utilizando-se de momentos históricos da arte para a produção de novas obras. 

 Essa característica da arte contemporânea remete à atemporalidade, à 

noção da arte como presente em todos os tempos e ao mesmo tempo em nenhum. 

Entretanto, não se pode dizer que essa apropriação de outros períodos artísticos é 

algo presente apenas na Arte Contemporânea já que, por exemplo, até o próprio 

Rococó pode ser considerado como uma apropriação estética do Barroco, 

deslocando a aura religiosa deste para a civilidade daquele (GOMBRICH, 2013). 

 

Uma questão de gênero 

 Antes de adentrar no campo da homossexualidade (e por 

homossexualidade se entende, na pesquisa, a relação afetiva e/ou sexual entre 

pessoas do mesmo sexo), algumas considerações a respeito da sexualidade e de seu 

discurso ao longo do tempo, para depois estabelecer o indivíduo homossexual 

historicamente e, posteriormente, como essa situação é vista nos dias de hoje. 

Para isso, a Teoria Queer se mostrará como um caminho que aponta para situações 

pré-concebidas e tem como objetivo, mais do que problematizar a questão binária 

de homem/mulher e heterossexual/homossexual, provocar o debate e a inclusão 

daquilo que é diferente, ou melhor, não está normatizado.  
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 Em relação à homossexualidade, Foucault afirma que ela, dentro do 

discurso sexual, foi categorizada. Não havia mais os ‘sodomitas’, e sim os 

homossexuais, que seriam caracterizados por uma “androginia interior, um 

hermafroditismo da alma” (FOUCAULT, 2015, p. 48).  Com o advento da 

psicanálise, a homossexualidade mais uma vez foi alvo de teorias, apresentando-se 

menos como um desvio, não sendo caracterizada como histeria, por exemplo, nem 

uma perversão preocupante. 

 É bastante claro, então, que Foucault vê o discurso sexual realizado 

principalmente a partir do século XVIII como uma clara maneira de 

institucionalização do poder. Esse poder que não representa apenas o poder do 

Estado, mas o poder da família, da escola, da igreja. A correlação com as 

micropolíticas se tornam presente nesse ponto. O discurso sexual por si já se 

apresenta como uma micropolítica, e ele vai se enveredando por esses outros locais 

de poder.  

 Revendo todos os conceitos que concernem a sexualidade a partir da 

década de 80 e começo da década de 90, surgiram intelectuais que, principalmente 

baseados no pós-estruturalismo3 e na desconstrução, vão propor novas maneiras de 

enxergar o sexo, o gênero e as condutas sexuais. Vindo de uma ascendência da 

comunidade gay que, a partir da década de 70 começou a se afirmar como parte 

ativista da sociedade, esses intelectuais foram, de maneira heterogênea, o que 

pode ser chamado hoje de Teoria Queer (LOURO, 2001). 

 

A teoria queer surgiu, pois, de uma aliança (às vezes incômoda) de teorias 
feministas, pós-estruturalistas e psicanalíticas que fecundavam e 
orientavam a investigação que já vinha se fazendo sobre a categoria do 
sujeito. A expressão “queer” constitui uma apropriação radical de um 
termo que tinha sido usado anteriormente para ofender e insultar, e seu 
radicalismo reside, pelo menos em parte, na sua resistência à definição – 
por assim dizer – fácil.  (SALIH, 2015, p. 19) 

 

A Teoria Queer acaba se constituindo como uma maneira de reação ao que 

foi chamado pela escritora Eve Sedgwick como ‘pânico homossexual’, ou seja, o 

medo que heterossexuais tinham de gays por causa, principalmente, da Aids. Os 

teóricos queer assumiam uma posição de relativizar a pretensa normalidade 
                                         
3 De acordo com Salih (2015), seguindo o estruturalismo, com seus pensadores mais proeminentes 
Lévi-Strauss e Roland Barthes, e que se concentrava não no conteúdo, mas na análise das estruturas 
e dos sistemas, o pós-estruturalismo, possuindo como seus maiores expoentes Jacques Derrida, Paul 
de Man e Michel Foucault, questiona e procura dissolver as opiniões binárias. 
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existente, de uma maneira que descontruía a própria heterossexualidade (SALIH, 

2015). 

 Uma das teóricas queer mais conhecidas atualmente é Judith Butler. 

Para Butler não existe diferença entre sexo e gênero, porque “não há sexo que não 

seja já e, desde sempre, gênero” (SALIH, 2015, p. 89). Existe, segundo a teórica, 

uma espécie de quadro normativo que faz com que os indivíduos se comportem de 

determinada forma prescrita. Em suma, as instâncias de poder cria certa rigidez 

comportamental. Porém, para Butler, essa rigidez é aparente, uma vez que o 

indivíduo consegue performar seu gênero e, consequentemente, seu sexo, dentro 

dessa estrutura. A performatividade do gênero se dá, principalmente, de maneira 

discursiva e linguística. É um ato, é um assumir-se. “O gênero é um ato que faz 

existir aquilo que ele nomeia: neste caso, um homem ‘masculino’ ou uma mulher 

‘feminina’” (SALIH, 2015, p. 91).  

 Performar um gênero é reiterar uma série de atos que podem ser 

aprovados (no caso do homem ‘masculino’ ou da mulher ‘feminina’) pela sociedade 

ou não (um homem ‘feminino’ ou uma mulher ‘masculina’). Segundo Salih (2015), é 

importante distinguir a performatividade de gênero, da performance. A 

performance é o extremo, o exagero, é uma parte daquilo que constitui a 

performatividade, podendo se encaixar naquilo que é um simulacro. A performance 

de gênero representa o hiper-real, algo que se tem como real, porém não o é. 

Todos os indivíduos são ‘performativos’ de certo gênero, mas nem todos são 

‘performáticos’. A performance parte da performatividade que não é escondida.  

 

Os performativos de gênero que não tentam esconder sua genealogia e, na 
verdade, fazem o possível para acentuá-la, deslocam os pressupostos 
heterossexuais, ao revelar que as identidades heterossexuais são tão 
construídas e “não originais” quanto suas imitações. (SALIH, 2015, p. 94) 

 

 A performance drag, por exemplo, serve para escancarar a 

performatividade realizada por todos os indivíduos, inclusive os heterossexuais. 

Reconhece-se drag como um ato político à medida que essa caracterização de 

gêneros se torna subversiva e questionadora, o que não deixa de ser um dos 

propósitos da própria Teoria Queer. É necessário refletir, porém, quando essa 

performance é subversiva ou não. Claramente, nas obras que compõem Dios es 

marica, existe um ideia de subversão, inclusive que se estende para além do 
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gênero. É, de certa forma, brincando com essas papeis de gênero que as obras 

conversam com a Teoria Queer. 

 

Análise artístico-publicitária 

 No presente artigo, serão mostrados dois exemplos da análise que se 

desenvolveu de maneira mais completa no relatório final de Iniciação Científica. 

Aqui, será analisado uma obra e uma peça publicitária, como exemplo dos discursos 

que cada produção pode trazer. A arte na obra Dios es marica, dentro do contexto 

ao qual estava inserida durante sua produção, escancara uma própria simulação. A 

questão dos papéis de gênero que, como dito anteriormente são carregados de 

performatividade, portanto, o gênero, de acordo com a Teoria Queer, também não 

é real, fazendo parte de uma simulação sendo um simulacro de algo que apenas 

aparenta parecer ser real. Apresenta nas obras, de uma maneira que detalha o 

mundo homossexual de outra época: o mundo homossexual que precisava viver 

escondido, que era considerado marginal, que precisava de uma simulação para 

poder continuar vivo e pulsante dentro das camadas da sociedade. Ao trazer à tona 

essa simulação dessacralizada, os artistas têm em seu discurso a questão de gênero 

dentro de um âmbito totalmente hostil. Se até hoje, como será verificado, essas 

questões levantam discussões inflamadas, na época das obras (que datam do início 

dos anos 70), o discurso tanto do lado opressor como do oprimido era carregado de 

inúmeras tensões. 

 Dios es marica foi um projeto curatorial dento da 31ª Bienal de São 

Paulo, organizado pelo escritor, artista e pesquisador peruano Miguel López (1983 -

). Foram quatro artistas/coletivos selecionados: o mexicano Nahum Zenil (1947 -), 

o espanhol Ocaña (1947 – 1983), o peruano Sergio Zevallos (1962 -) e o coletivo 

Yeguas del Apocalipsis, que atuaram no Chile por uma década, de 1987 a 1997 

(CATÁLOGO FBSP, 2014). 

 O artista a ter a obra analisada será o mexicano Nahum Zenil, nascido 

em 1947, ainda trabalhando na Cidade do México. Em suas obras, Zenil apresenta 

sua criação católica, muitas vezes através de autorretratos junto com seu parceiro, 

Gerardo Vilchis. Zenil é defensor dos direitos LGBT no México, seja através da arte, 

como na organização da Semana Cultural Lésbico-Gay desde 1987 no Museo 

Universitario del Chopo, em parceria com a Marcha del Orgullo Gay, na Cidade do 
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México (CATÁLOGO FBSP, 2014). A obra analisada será Gracias Virgencita de 

Guadalupe (Obrigado à Virgenzinha de Guadalupe), de 1984.  

 

Figura 1 – Gracias Virgencita de Guadalupe, 1984 – Nahum Zenil 

 
Fonte: Fundação Bienal, 2014 

 

 Desde o nome da obra, que remete a uma oração muito comum no 

México, até a apresentação de seu suporte, com as decorações em madeira e as 

imagens laterais, o elemento religioso é muito profundo. As imagens laterais 

representam à adoração e o temor à Virgem de Guadalupe, sendo um subtexto 

aquilo que se apresentada pintado pelo artista. A obra é um autorretrato do artista 

com seu companheiro, e a aparição da Virgem de Guadalupe serve para reafirmar a 

crença. A Virgem não aparece para julgar uma conduta, mas sim como uma 

aparição que é exaltada ou quiçá para abençoar o casal (Gracias...).   

 A narrativa enviesada que pode se depreender da análise dessa obra é a 

aproximação do sagrado e do profano como forma de duas simulações que se 

encontram na mesma categoria. Utilizando-se dos conceitos de Baudrillard (1991) e 

Canton (2008), a narrativa homossexual dentro da obra eleva o mundano ao 

encontro do religioso ao fazer presente à figura da Virgem dentro de uma relação 

física, sexual, carnal e homossexual, intimando o fruidor a tornar-se conivente com 

o ato e a aparição abençoadora. Ao aproximar essas duas narrativas simuladas, o 

artista cria uma imagem de resistência e aproximação, mais do que uma 
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provocação, um convite a um novo olhar para diferentes narrativas que se 

complementam socialmente, religiosamente e culturalmente.  

 A 31ª Bienal de São Paulo e, mais ainda, as obras que compuseram todo 

o conjunto de Dios es marica ligam à simulação às questões de gênero, narrativas 

enviesadas e micropolíticas. Dessa forma, dentro do espaço expositivo da Bienal, as 

obras funcionam como um conjunto de simulacros, ao darem forma a algo que pode 

se apresentar como real, mas não o é. A narrativa homossexual nesta arte 

analisada se enviesa pela religião, como uma maneira de resistência e 

ressignificação, simulando, dentro de uma própria simulação (a arte) aquilo que se 

constrói como gênero e é destruído, através de uma performatividade cíclica.  

 Na pesquisa de campo4 realizada dentro do espaço de Dios es marica, 

foram entrevistadas 12 pessoas, através de uma pesquisa qualitativa com roteiro 

semiestruturado. Foram perguntados, como filtro, idade e orientação sexual dos 

entrevistados. Depois, o diálogo se estabelecia em relação à percepção sobre a 

obra, a opinião sobre o uso da religião e do nome Deus, e se esses elementos 

causavam estranhamento. Também, se era uma obra que permitia o apreço 

estético e subjetivo, e, além disso, a opinião do entrevistado sobre obras que 

exploram a homossexualidade, suas conquistas e opressões. Alguns entrevistados 

responderam todos os itens. Outros, porém, conforme o diálogo ia se 

estabelecendo, acrescentaram diversos pontos de vista, assim como focaram em 

apenas um ponto das perguntas.  

 Certas observações gerais foram diagnosticadas: alguns indivíduos não 

chegavam a se demorar nas obras, saindo com semblantes desconfortáveis, 

praticamente no mesmo momento em que adentravam o espaço dedicado às obras. 

Geralmente, eram pessoas não tão jovens ou com família. O espaço que continha 

as obras, como relatado, estava divido em três salas. Algumas pessoas não 

frequentaram todas. As perguntas foram feitas a quem permaneceu pelo menos por 

um minuto no espaço. Ao serem abordados, os indivíduos que mal permaneceram 

não quiseram ser entrevistados.  

 Dos doze entrevistados, dois indivíduos do sexo masculino se diziam 

heterossexuais, dois homossexuais e um que preferiu não oferecer a informação. 

                                         
4 Pesquisa realizada no dia 3 de dezembro de 2014, antes do resultado da aprovação do Projeto de 
Pesquisa de Iniciação Científica. A pesquisa de campo precisou ser realizada antes devido à duração 
da 31ª Bienal, que se estendia até o dia 7 de dezembro de 2014.  
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Das sete mulheres, cinco eram heterossexuais, uma era bissexual e, outra, 

homossexual. As pessoas entrevistadas, com a exceção de uma, não se mostraram 

chocadas. Em geral acharam o nome Dios es marica polêmico, porém não como 

algo ruim. A polêmica vem justamente de profanar algo sagrado. Viram a ideia de 

bom-humor e/ou sátira, e acharam o tema e seus questionamentos pertinentes, 

principalmente em relação ao gênero e sexualidade de Deus (a figura divina 

relacionada ao homem precisando ser superada, podendo esta figura ser homem, 

mulher, homossexual, heterossexual, transexual, etc.).  

 É visto que na arte, os movimentos da contemporaneidade como as 

narrativas enviesadas, as simulações e as questões de gênero estão bem presentes. 

Interessante notar que as obras analisadas, que mostram tudo isso, são datadas da 

década de 70 até o presente. Isso mostra um preparo da arte de lidar com questões 

tabus em uma época menos propícia para esse tipo de discussão do que hoje, por 

exemplo. É nesse ponto que se cruza o analisado artístico com produções 

publicitárias que seguem, ou tentam seguir, a mesma narrativa. São analisadas 

peças publicitárias que têm o homossexual como centro ou que são voltadas a esse 

público. No artigo, será escolhida uma peça também, para ilustrar a discussão. 

 As questões levantadas que levarão a uma conclusão serão se a 

publicidade, mesmo sem a mesma provocação da arte, com um discurso menos 

transgressor, mobiliza mais a sociedade em relação à questão homossexual e, se o 

discurso apresentado pela publicidade em relação a essas questões acaba por 

constituir uma imagem de normatização do homossexual, inserindo-o em um 

contexto heteronormativo, de aceitação forçada ou, mais ainda, de aceitação 

formulada.  

 

Figura 2 – Filme ‘Casais’ 

 
Fonte: PropMark, 2015 
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 Uma campanha com forte mobilização social, envolvendo um casal 

homossexual masculino e um feminino foi o filme do Boticário, veiculado perto do 

dia dos Namorados no Brasil, em junho. O filme ‘Casais’, produzido pela 

AlmapBBDO, mostrava uma troca de presentes entre três casais: um casal 

homossexual masculino, um casal homossexual feminino e um casal heterossexual. 

Os três casais se portavam da mesma maneira. Algum membro chegava à casa de 

outro e o abraçava, dando um presente do Boticário. O filme apresentava bastante 

sutileza, sendo bem mais polido do que qualquer narrativa homossexual que se 

passa pela arte, por exemplo. Entretanto, como a publicidade é massiva, mais 

pessoas são atingidas e, com isso, mais discussões são geradas. 

 Reclamações contra a marca começaram no Reclama Aqui e tomaram o 

Facebook, com opiniões que tangiam o discurso de ódio. O comercial foi levado ao 

CONAR, mas o órgão não suspendeu. O Boticário continuou apoiando o comercial no 

seu release para a imprensa.  

 

Figura 3 - Comentários no Facebook 

 
Fonte: Página oficial do Boticário no Facebook, 2015 
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 Porém, na própria página oficial da empresa, houve vários comentários 

positivos. No YouTube, a  reação foi mais negativa, inclusive influenciando no 

número de dislikes do vídeo que, proporcionalmente, chegam a quase 50%. 

 Se a simulação da arte contemporânea contida em Dios es Marica, 

apresenta vários níveis de narrativas simuladas que quebram com estereótipos de 

gênero e criam um conjunto artístico que subverte, apaga e mistura as linhas do 

masculino e feminino, do sagrado e do profano, na publicidade o que vemos 

geralmente é uma simulação voltada para uma narrativa mais clássica, da família, 

por exemplo, completamente estetizada para aparentar o bem estar e felicidade, 

sem nem mencionar assuntos religiosos. 

 

Conclusão 

 Tanto a arte como a publicidade são criações que possuem em seu bojo a 

questão da simulação. E é disso que se trata esse estudo: da temática, ou mais 

precisamente, da temática simulada. Como analisar produções artísticas e 

publicitárias homossexuais, e compará-las? Mais do que provar que a publicidade se 

utiliza da arte, a pergunta é mais profunda se revelando em como temas da arte 

contemporânea influenciam a publicidade e como o homossexual é retratado nas 

campanhas publicitárias. A esses questionamentos corresponderam duas hipóteses: 

mesmo com um conteúdo menos transgressor em relação à homossexualidade, a 

publicidade mobiliza mais a sociedade? E o que acontece quando o homossexual vai 

para as campanhas? Somente a normatização dele e a tentativa de incluí-lo cada 

vez mais em um campo heteronormativo? Sem tentar esgotar o assunto e oferecer 

uma resposta pronta, o artigo indica caminhos para esse problema, mostrando um 

ponto de vista dentre vários que podem ser, eventualmente, discutidos. 

 Quando se trata de temas tabus, a publicidade acaba se tornando um 

reflexo da sociedade. Hoje é muito mais fácil falar de homossexualidade em uma 

campanha do que na década de 70, por exemplo, década da produção de grande 

parte das obras de Dios es marica. Porém, e isso compreende o contexto político 

em que o Brasil se insere hoje, a mudança dos valores é acompanhada por um 

recrudescimento de ideias conservadoras. Nesse contexto político perpetrado por 

micropolíticas (das minorias, dos conservadores, etc.), realizar um filme 

publicitário contendo casais gays não é apenas um ato de coragem ou uma forma 
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da marca dizer que é ‘liberal’. É mostrar o que de fato se passa na sociedade. E é 

isso que a arte de Dios es marica vem fazendo desde a década de 70. Hoje não se 

fala mais em vanguardas, com o advento da arte contemporânea. Mas as ideias da 

arte, que há mais de quarenta anos discutia sobre temas como gênero, teoria 

queer, sagrado e profano, são muito mais avançadas do que se via e se vê hoje na 

publicidade. 

 A publicidade não se aprofunda em temas caros à sociedade por diversos 

fatores: tempo, adequação ao cliente, medo de riscos são alguns deles. Se existe 

um casal gay, ele é a simulação ‘baudrillardiana’ de um casal hétero. Esse casal 

gay não é real. É a perfeita réplica de um homem e uma mulher. Mesmo nesses 

casos, setores da sociedade sempre criticarão esse tipo de abordagem publicitária.  

 A publicidade tem um longo caminho a percorrer na questão 

homossexual. E isso ainda dizendo de uma publicidade que normatiza esse público. 

E é nesse ponto que a arte entra para questionar e subverter aquilo que 

acreditamos ser real, mas são apenas simulações. Para a publicidade, ainda se 

utiliza a família feliz, heterossexual ou, mais recentemente, homossexual. Para a 

arte, a subversão de gêneros, dessacralizações e sexualidade exacerbada não é 

novidade e nem tratada como tabu. É a visão do artista e o contexto macro e 

micropolítico em seu redor que acaba sendo traduzido em suas poéticas de criação. 

 A sociedade está em constante transformação, e ideais como da teoria 

queer podem parecer ou muito utópicos ou muito subversivos e até agressivos por 

vários setores da sociedade. É inegável que teorias que apontem para as minorias e 

uma arte como Dios es marica podem dar o respaldo para o que hoje se vê na 

publicidade. Não só na publicidade, obviamente. Essas discussões, como a teoria 

queer e a arte abrem caminho para um debate muito amplo na sociedade, e é uma 

de suas funções, sendo agentes políticos também. A política do Estado nesse ponto 

é substituída por uma micropolítica que pretende realizar mudanças dentro do 

contexto em que se vive. Mas existe um caminho a ser percorrido, e a esperança é 

que ele não demore mais quarenta anos. 
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