
apenas demonstração de carinho como abraços e troca de

presentes. Entretanto parcela da população teve rejeição, que

encarou como uma influência e desrespeitoso para famílias

“tradicionais”.

Já em outras propagandas vínculadas como as de cerveja,

exibem o corpo e sensualidade da mulher e usam como

“objeto de consumo”, pode-se perceber uma recepção mais

tranquila. Pode-se observar esta aprovação no pensamento

de Lara Bastos Abdala: “... a intolerância e o desprezo

existentes na sociedade contra toda e qualquer orientação

sexual que seja diversa da heterossexual”. (2009, p. 16).

Entende que a população tenha dificuldade em considerar os

modelos que são diferentes da sua cultura vivida.
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PROPAGANDA E A SOCIEDADE
INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é verificar a questão da repressão da sociedade contra os homosexuais nas propagandas nos dias

atuais. Para obter os resultados usamos a propaganda do O Boticário - Dia dos namorados, para estudarmos o comportamento

da sociedade em aceitar certas propagandas e regeitar outras.

O presente trabalho proporcionou a compreensão de que o

preconceito esta presente tanto na sociedade como também

nas propagandas publicitárias. E que nem sempre será

julgado como um preconceito mas também pode ser algo novo

que ainda não é entendido no meio que o individuo vive.

Sobre tudo, esses anúncios mostram por mais que há

diferentes opiniões, acima de tudo elas precisam ser

respeitadas. Ficou evidente que cada indivíduo interpreta

diferentes maneiras as campanhas vínculadas.
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A sociedade atual convive em meio ao preconceito que se

mantém de estereótipos produzidos por ela mesma. Segundo

o autor José Leon Crochík (2006, p.14): “o indivíduo se

apropria dos estereótipos e os modifica de acordo com as

suas necessidades; contudo as ideias sobre o objeto do

preconceito não surgem do nada, mas da própria cultura”.

Com isso compreende que a reprodução de valores,

ideologias tradicionais, estipulam como o indivíduo age e

comporta, aderindo valores e estilos diferentes do que a

sociedade tradicional prega à choca.

A veiculação das propagandas ajuda aumentar a repressão da

sociedade com novos modelos familiares? Este é um assunto

polêmico que gera pessoas contra e a favor dele. Com a sua

veiculação ele se torna cada vez mais conhecido, assim, fica

sendo debatido entre as pessoas.

Nota-se a diferença de aceitação nas propagandas vínculadas

na mídia, como por exemplo, a propaganda do O Boticário –

“casais - para o Dia dos Namorados". O comercial aborda o

respeito e sensibilidade nas mais diferentes formas de amor,

independendo de idade, gênero ou orientação sexual. Sem

nenhuma exposição do corpo ou algum tipo de desrespeito,

DESENVOLVIMENTO

Figura 1: imagem da campanha do O Boticário - casais :
para o Dia dos Namorados".
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