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HOMOSSEXUALIDADE NA CONTEMPORANEIDADE

DISCURSO ARTÍSTICO-PUBLICITÁRIO
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Objetivos
OBJETIVO GERAL

O universo homossexual da arte 
contemporânea influenciando o discurso 
publicitário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar o âmbito da contemporâneidade
dentro da arte, principalmente;

Analisar as obras que compõem Dios es 
marica em sua totalidade, trazendo a tona 
as questões sugeridas;

Analisar a produção publicitária em 
relação a questões de gênero e 

sexualidade e suas abordagens;

Fundamentação Teórica
MICROPOLÍTICAS (CANTON E DURKHEIM)

Fragmentação do Poder Político. Um modo de descentralizar o poder em esferas 
autênticas de representação. Essas representações se inserem nas redes de 
comunicação, ESTANDO NA MÍDIA, dessa forma realizando um poder coercitivo, 
mesmo que esse poder seja direcionado a um grupo específico.

NARRATIVAS ENVIESADAS (CANTON E DANTO)

O que a arte contemporânea propõe é uma nova narrativa da história da arte. Do 
rupestre ao fim do moderno, a arte era uma narrativa linear que figurava entre 
representação e superação. Hoje, não há o distanciamento necessário para se fechar 
uma era artística, narrativas  são construídas e destruídas com a mesma intensidade. 

CONSUMO (BAUMAN E PELBART)

A sociedade de consumidores apresenta a patologia de dizimar modos de vida 
considerados menores e minoritários. Há um embate entre distintos modos de vida, 
e embora esse conflito seja indissociável do modo de produção atual, não é redutível 
a ele, configurando os modos-de-existência-para-o-mercado.

Métodos

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Levantamentos bibliográficos interdisciplinares nas áreas de Sociologia, Arte, Arte 
Contemporânea, Teoria Queer e Teorias do consumo

PESQUISA DE CAMPO

Entrevistas na 31ª Bienal de São Paulo – junto à Obra Dios es marica

Visita à 56ª Bienal de Veneza

Resultado parcial

Na contemporaneidade, há espaço para os debates e multiplicidades, e a 
desconstrução e ressignificação vão sendo constantes e servindo como espaços de 
diálogo e mudança. Pode-se então dizer que a heteronormatividade cede espaço a 
novas políticas de gênero. A subversão é essencial, e vem sido realizada há já algum 
tempo, tendo como próprio exemplos obras como Dios es marica datadas de 1970. 
Porém, pode existir um desencontro. Artisticamente, a teoria queer se coloca em 
prática e as instituições heteronormativas são criticadas a todo tempo. Porém, 
quando essas questões são deslocadas desse âmbito, a recepção pode ser diferente 
nos meios de comunicação de massa (o filme da campanha do Dia dos Namorados 
2015 do Boticário é um bom exemplo, e será discutido na segunda parte da 
pesquisa). A discussão  porém se efetiva mais quando há uma parcela maior da 
sociedade em participação, e isso se dá, sem dúvida, mas no meio 
televisivo/publicitário do que artístico. 

Figura – Três obras de Dios es marica:  Immaculda de las pollas – Ocaña, 1976; Las 
dos Fridas – Yeguas del Apocalipisis, 1989/2014; Gracias Virgencita de Guadalupe 

– Nahum Zenil, 1984  


