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RESUMO

O presente trabalho tem como base a análise de um novo conceito na publicidade, chamado de friendly. Aborda a temática homoafetiva na 
propaganda brasileira, enfatizando o moralismo social e, principalmente, sexual. Desse modo, tem o objetivo de gerar uma discussão no âmbito 
acadêmico sobre a inserção do público LGBT's como personagens midiáticos na publicidade. Nesse contexto, interliga a teoria da sociedade do 
espetáculo (Débord) com os discursos imagéticos de Oliviero Toscani – das fotografias chocantes e de grande impacto no mercado publicitário. 
Além disso, o trabalho traz algumas imagens, veiculadas pela propaganda brasileira, da família tradicional, moldada pelo patriarcalismo, e da 
família contemporânea mais diversa. Ainda realiza um estudo de caso da campanha “Dia dos Namorados” – O Boticário – porque essa 
propaganda recebeu críticas e cerca de vinte denúncias no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). Nesse sentido, não é 
simples falar de homossexualismo ou homoafetividade nas estruturas comunicacionais, principalmente quando se trata da propaganda brasileira. 
Ainda há muita resistência ao elaborar campanhas para públicos de caráter LGBT’s. Devido a esse aspecto, percebe-se uma carência de inserção 
dos conceitos voltados a esse tipo de segmento. Apesar de todas as dificuldades e desafios, decidiu-se levantar dados existentes sobre a 
“publicidade friendly”, conhecida no Brasil como publicidade colorida. O estudo discute uma mudança nos discursos comunicacionais, 
especialmente da publicidade, a partir de argumentos de diversos autores, especialmente Gilles Lipovetsky, Douglas Kellner, Guy Débord, Oliviero 
Toscani e Michel Foucault. A partir desses argumentos, pretende-se dar continuidade a esse conceito "publicidade friendly" que é essencial para 
firmar a desconstrução da intolerância no nosso país e, ainda, contribuir para a disseminação do amor, do respeito, da igualdade e da aceitação 
dos grupos homoafetivos, tendo em vista o poder de persuasão e influência que os profissionais da comunicação exercem na sociedade. 
Portanto, colaborar com a transformação dessas identidades moralizadoras, até mesmo pela forma de espetáculo, como fez Oliviero Toscani e 
outros, ou seja, chocando de maneira positiva os indivíduos, torna-se indispensável para uma sociedade cada vez mais harmoniosa.
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