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RESUMO 

O presente artigo pretende iniciar o desenvolvimento de uma abordagem comunicacional para 

a identidade de gênero e a sexualidade no campo da cultura a partir de aproximações à obra 

de Camille Paglia (1992, 1993, 1995 e 2014) e aplicá-la na leitura de uma peça publicitária da 

multinacional Avon, “BB Cream Color Trend”, de 2016, protagonizada por expoentes artistas 

LGBT. Ao final, percebe-se que, no material selecionado, há uma complexa relação entre o 

apolíneo e o dionisíaco que se dá na dimensão da imagem. 
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Introdução 

 No último século, muitas áreas do conhecimento têm se voltado às questões de gênero 

e sexualidade. Deixando de lado a visão calcada na medicina que historicamente conduziu as 

discussões nesse campo, nosso olhar contemporâneo tende a traçar as complexas relações 

entre sujeito e sociedade - embora não haja um consenso entre as mais diversas vozes 

presentes no debate. Mas qual o local da imagem nessa discussão? O próprio termo 

visibilidade, usual nos atuais movimentos ativistas por direitos LGBT, aponta que há uma 

dimensão comunicacional na luta pela diversidade que ainda não é totalmente compreendida. 

 Um dos principais exemplos mais recentes do momento em que o gênero e a 

sexualidade esbarram na questão comunicacional é a campanha de produtos cosméticos “BB 

Cream Color Trend”, assinada pela Avon
3
. A peça publicitária, lançada no YouTube em 28 de 

junho de 2016, traz personalidades que têm obtido certo destaque, principalmente através de 

plataformas digitais, entre o público jovem LGBT nos últimos anos. Apenas para citar alguns 

dos nomes mais relevantes, a cantora queer Liniker, cujas canções repercurtiram a partir do 

final de 2015, e as mulheres trans Raquel Virgínia e Assucena Assucena, vocalistas da banda 
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As Bahias e a Cozinha Mineira, dividem o espaço com a YouTuber lésbica Jessica Tauane, do 

Canal das Bee, e Tassia Reis, rapper que traz, em suas músicas, um discurso de 

empoderamento feminino. Embora o título da peça, “BB Cream Color Trend e a Democracia 

da Pele”, possa nos levar à uma leitura de dimensão étnico-racial, o material audiovisual 

evidencia questões emergentes de gênero e sexualidade. 

 Antes de partirmos para a análise da peça publicitária sob o prisma das discussões de 

gênero e sexualidade, podemos realizar perguntas comunicacionais. Quais são os limites e as 

relações entre o protagonismo de determinadas personalidades e a luta coletiva? A 

visibilidade LGBT na publicidade de cosméticos reinventa ou reitera sua linguagem estética, 

cuja idealização de beleza é usualmente classificada como opressora por determinados setores 

ativistas? E - aquela que talvez seja a principal pergunta a ser feita - qual é o local da imagem 

nas discussões de gênero e sexualidade? 

 As correntes pós-estruturalistas não têm respondido tão bem tais questões. O conceito 

de performatividade de gênero de Judith Butler (2003) até chega próximo à abordagem que 

aqui tentamos desenvolver, mas se prende em tomar como principal a linguagem nos 

processos de mediação e construção da realidade de gênero e sexualidade. A peça publicitária 

em questão não traz nenhum discurso verbal e mesmo assim o protagonismo LGBT é 

identificado sem grandes dificuldades.  

 O próprio fato de o pioneirismo de visibilidade LGBT ocorrer na publicidade de 

produtos cosméticos é instigante. Em geral, a indústria da moda e da beleza tem sido criticada 

por movimentos de gênero devido à idealização de corpos. Autoras como Naomi Wolf (1992) 

e Sheila Jeffreys (2005) vão destacar o que seria o lado opressor da publicidade voltada ao 

público feminino, que retrata mulheres cujos padrões estéticos são inatingíveis para mulheres 

reais. Contudo, no caso da campanha a ser analisada, essa percepção de opressão não se 

enquadra completamente. A nosso ver, a maquiagem, hoje, é um dos principais artifícios para 

se chegar às múltiplas identidades sexuais desejadas e, além disso, haveria sempre algo de 

artificial na construção de gênero. 

 Neste artigo, a escolha por nos aproximarmos à obra de Camille Paglia para abordar o 

gênero através do olhar comunicacional não é arbitrária. A autora norte-americana é uma das 

poucas pesquisadoras a desenvolver um vasto estudo do gênero e da sexualidade na história 

ocidental, a partir de suas representações na arte e na cultura, através de uma visão crítica e 

psicanalítica. Cremos que sua leitura e sua abordagem podem no auxiliar a delimitar, 



 

identificar e qualificar o debate de gênero na instância da imagem. Façamos, portanto, uma 

breve incursão pelos principais desenvolvimentos epistemológicos de Camille Paglia, 

localizando uma possível metodologia de análise comunicacional, para, então, analisarmos a 

peça publicitária analisada, que tentará responder, ou, pelo menos, ampliar, nossas perguntas 

iniciais. 

 

Desenvolvimentos para uma abordagem comunicacional a partir de Camille Paglia  

 Situar Camille Paglia em uma determinada área do conhecimento é uma tarefa árdua. 

Sua pesquisa tem como objeto de estudo as artes plásticas, a cultura de massa, a literatura e o 

comportamento contemporâneo. Através de uma abordagem interdisciplinar, a autora navega 

pelos campos da teoria crítica, da filosofia e da psicanálise freudiana para abordar o gênero 

enquanto representação e projeção imagética. A dimensão da imagem, que, como falamos 

anteriormente, ainda é cara aos estudos de gênero, interessa-nos a partir do momento em que 

ela pode ser uma das instâncias prioritárias para delimitar a questão em termos 

comunicacionais nas esferas da publicidade e do consumo.  

 Em linhas gerais, poderíamos dizer que Paglia busca encontrar, em uma perspectiva 

cultural, padrões e repetições de personas sexuais na história da arte. Sua compreensão de 

arte, desde o lançamento de seu primeiro livro, Personas sexuais (1992), sempre se mostrou 

muito mais ampla do que a usual concepção de obra de arte: “arte para mim significa toda 

obra de imaginação, da poesia aos comerciais de televisão e à pornografia, com as questões de 

qualidade ainda em vigor” (PAGLIA, 1993, p. 107). Nessa direção, a autora estende o termo 

arte a tudo o que é artificial ou que pode ser fabricado e não restringe seu interesse de 

pesquisa somente ao que seja erudito em uma cultura - e é exatamente a partir desse ponto 

que podemos aplicar suas ideias também ao campo da publicidade e da comunicação. Não é à 

toa que Paglia elenca o filme hollywoodiano Star Wars como uma das trinta principais 

expressões para se compreender a arte ocidental (PAGLIA, 2014) e que também tenha 

dedicado alguns de seus ensaios às expressões artísticas da cantora pop Madonna, da atriz 

Elizabeth Taylor e da cultura drag (PAGLIA, 1993; 1995).   

 Um dos primeiros pontos de partida de Camille Paglia é ideia de que o olhar ocupa um 

lugar privilegiado na cultura ocidental, por nela desempenhar um papel educativo.  

“O ocidental conhece por meio do olhar. As relações perceptivas estão no âmago 

da nossa cultura, e produziram nossas titânicas contribuições à arte. Caminhando 

em meio à natureza, vemos, identificamos, nomeamos, reconhecemos. O 



 

reconhecimento é cognoscência ritual, uma compulsão de repetição”. (PAGLIA, 

1992, p. 17) 
 

 O olhar, segundo Paglia, é a projeção do homem sobre a natureza, lapidando e 

moldando a realidade ctônica. O sexo, objeto de seu estudo, estaria localizado neste limiar: “é 

animalidade e artifício, uma interação dinâmica de natureza e cultura” (PAGLIA, 1995, p. 

57). Seus fundamentos estão em Sade, Freud e Nietzsche. Talvez nesse ponto, isto é, na 

defesa de uma teoria natureza versus civilização, resida um dos principais imbróglios pelos 

quais Camille Paglia tem sido criticada tanto por setores conservadores quanto liberais. A 

autora pressupõe que haveria algum resquício irredutível da biologia no sexo e no gênero. 

Não é uma leitura que associe a genitália à identidade de gênero ou que justifique o estupro 

devido a uma suposta e inata condição biológica masculina (pontos que têm sido, nas 

discussões de gênero, equivocadamente associados à autora). Trata-se, na realidade, de um 

pressuposto epistemológico que levará a autora a destacar, por exemplo, o inconsciente nos 

processos de formação e representação do desejo sexual. Indo na contra-mão de Rousseau, 

filósofo que fundamenta grande parte das leituras pós-estruturalistas de gênero, a civilização e 

a tirania do olhar, para Paglia, surgiriam para civilizar e conduzir a sexualidade e a natureza, 

ao invés de reprimi-la. 

 Apontado o lugar do olhar na civilização frente à irremediável natureza, Camille 

Paglia desenvolve uma compreensão própria de personalidade ocidental. Em meio ao 

“mundo-teatro espetacular”, onde “a personalidade é inatamente cinematográfica, projeções 

carregadas de luz que tremulam na consciência ocidental” (PAGLIA, 1993, p. 106), surge a 

noção de persona, que Paglia se apropria a partir do sentido jurídico que a palavra latina 

adquiriu em Roma, na Idade Antiga. De origem grega, o termo persona, que antes designava 

a máscara que os atores usavam em cena, passou a ser atribuído ao cidadão na esfera pública. 

A personalidade, nessa direção, é maleável ao desejo e está no nível da representação do 

sujeito em relação ao outro. Tal qual nas máscaras gregas, as personas dizem mais do que a 

face que revestem. 

 Se “a sociedade é um lugar de máscaras, um teatro ritual” (IDEM, p. 107), a cultura é 

por excelência o campo onde as personas sexuais são engendradas, registradas e repetidas. 

Observando a trajetória histórica da arte e a partir de um refinamento teórico de trechos das 

obras de Plutarco, Nietzsche e G. Wilson Knight, Camille Paglia (1993, p. 110) defende a 

ideia de que haveria um “padrão cíclico de expansão e retração” na cultura: o apolíneo e o 

dionisíaco, conceitos que foram se desenvolvendo no decorrer de sua obra.  



 

“O apolíneo e o dionisíaco, dois grandes princípios ocidentais, governam a persona 

sexual na vida e na arte. Minha teoria é a seguinte: Dioniso é identificação, Apolo, 

objetificação. Dioniso é o empático, a emoção simpática que nos transporta para 

dentro de outras pessoas, outros lugares, outros tempos. Apolo é o separatismo 

duro, frio, da personalidade e do pensamento categórico do Ocidente. (…) No 

Ocidente, Apolo e Dioniso lutam pela vitória. Apolo faz as linhas de fronteira que 

são civilização mas conduzem a convenção, contenção, opressão. Dioniso é energia 

desenfreada, louca, ruda, destrutiva, estróina. Apolo é a lei, a história, a tradição, a 

dignidade e a segurança do costume e da forma. Dioniso é o novo, emocionante 

mas rude, varrendo tudo para começar de novo. Apolo é um tirano. Dioniso um 

vândalo. Todo excesso provoca uma reação contrária. Assim, a cultura ocidental 

oscila de um ponto a outro em seu ciclo complexo, despejando seus pródigos 

tributos de arte, palavra e ato. Entulhamos o mundo de realizações grandiosas. 

Nossa história é vasta, sinistra e interminável” (PAGLIA, 1992, p. 99). 

 

 Sendo assim, o apolíneo seria o olhar do homem sobre a natureza ctônica, a 

engenharia que forja a linha reta no horizonte. É associado ao que é contido, elegante, 

individual e, muitas vezes, masculino. O seu contrário é o dionisíaco, a celebração da 

submissão do homem à natureza, ao “poder cru, bruto, da terra” (PAGLIA, 1993, p. 110). 

Mais associada a tudo o que excede e à exuberância natural, essa força seria feminina - e 

muito mais poderosa que a feminina. Embora a autora empregue constantemente, em sua 

obra, os termos masculino e feminino, ela não promove uma leitura fatalista do gênero. Ao 

contrário, identifica essas forças, culturalmente construídas, em diversas personas.  

 Em meio à cultura midiática e seu “mar de imagens”, Camille Paglia (2014, p. 6) é 

categórica: “precisamos reaprender a ver”. A fim de educar o olhar, o processo de 

interpretação e discussão de Camille Paglia desliza por entre imagens. Realizando o que 

muitos considerariam uma leitura anacrônica da história da arte, sua preocupação está menos 

localizada nos processos de produção do repertório visual que evoca e mais concentrada nas 

analogias entre formas e expressões que vão se repetindo para localizar as complexas relações 

entre animalidade e artifício no sexo e na cultura. 

 Para uma abordagem comunicacional de gênero na peça publicitária selecionada, 

tomaremos emprestados o método de análise de Paglia, que vai costurando referências visuais 

a partir de associações entre formas e configurações, e também a terminologia crítica 

empregada, para mantermos a perspectiva cultural ao tensionarmos sua teoria à linguagem 

audiovisual. 

 

 

 



 

Uma leitura crítica da campanha “BB Cream Color Trend e a Democracia da Pele”.  

 Com duração de 30 segundos, a peça publicitária não possui narrador ou falas e é 

estruturalmente composta por cenas com modelos, uma canção instrumental de fundo e 

rápidos letterings que apresentam alguns dos atributos do produto anunciado, o creme BB 

Cream Color Cream. A narrativa audiovisual pode ser resumida em dois principais 

posicionamentos de câmera: o primeiro, em plano geral, onde todos os participantes dançam 

juntos (imagem 1); e o segundo onde há takes individuais que destacam os rostos de 

determinados participantes (imagem 2), em primeiro plano. 

 

 

 

 

 
 

 

Imagem 1. Take da peça publicitária “BB Cream Color Trend” (Atenção: Imagem em baixíssima resolução 

para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem 2. Take da peça publicitária “BB Cream Color Trend” (Atenção: Imagem em baixíssima resolução 

para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 Através de cortes rápidos, o individual e o coletivo se intercalam como se houvesse 

uma conciliação entre as duas esferas: o sujeito e toda a sua singularidade, de um lado; e o seu 

corpo como parte de um espectro amplo de possibilidades de existência, de outro. Embora 

aparentemente complementares, tais dimensões, que pretendemos enxergar, a seguir, como 

traços apolíneos e dionisíacos, não se apresentam em par de igualdade na peça selecionada. 

Há uma predominância do apolíneo. 

 

A individualidade apolínea 

  O culto apolíneo à personalidade é uma das formas mais seminais da publicidade de 

produtos cosméticos, como podemos ver através de anúncios da Avon das décadas de 1950 e 

1960 (imagem 3). O mundo da beleza é o mundo das idealizações do homem contra a 

natureza ctônica. Rímeis, sombras e batons tentam criar traços sobre a pele. Através de um 



 

jogo de cores e da criação de sugestões de volume, a maquiagem vai ressaltando, escondendo, 

moldando o rosto tentando dar forma à persona sexual de acordo com o gosto vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Anúncios da Avon, datados dos anos de 1959 e 1968, respectivamente. (Atenção: Imagem em 

baixíssima resolução para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 A individualidade está longe de ser uma exclusividade ou uma criação da publicidade 

contemporânea e remonta a Idade Antiga. Os egípcios, além de terem sido pioneiros nos usos 

dos recursos da maquiagem, são os pais do olhar e da personalidade ocidental. Os faraós e as 

rainhas retratados em paredes e tumbas, com seus olhos fortemente delineados, 

transformavam a sua própria imagem em magia: “a mística do reinado [através dos faraós] 

tinha de ser projetada por milhares de quilômetros a fim de manter unida a nação” (PAGLIA, 

1992, p. 64). O indivíduo começava a ganhar status de divindidade em um processo que 

alcançaria seu auge nos deuses gregos construídos à imagem dos homens. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4. Detalhe de pintura da Rainha Nefertari, Túmulo de Nefertari, c. 1290-24 a.C. (Atenção: Imagem em 

baixíssima resolução para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 Linhas retas contra as curvas naturais do corpo humano: a projeção do olhar apolíneo 

forja a beleza no rosto da rainha egípcia Nefertati (imagem 4). Nela não há excessos. A 

geometria, mais uma das invenções da civilização para domar a natureza, cria proporções 



 

ideais de corpo, que depois seriam melhor desenvolvidas pelos gregos. Os adornos tanto 

acima da cabeça quanto envolta do pescoço delineiam e enquadram o rosto, que permanece 

até hoje como porta de entrada para o reconhecimento da personalidade ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5. Take da peça publicitária “BB Cream Color Trend” (Atenção: Imagem em baixíssima resolução 

para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 

 Na cena retirada da peça publicitária da Avon (imagem 5), as mãos de uma pessoa 

anônima emolduram o rosto de um dos modelos, cujo olhar, assim como o de Nefertati, se 

mostra impassível. Sem ressaltar muitos de seus traços, a região dos olhos, a boca e a 

bochecha seguem a cor da pele do modelo e apaga-lhe qualquer traço masculino, sugerindo 

uma androgenia, que hoje também é reconhecida como uma estética queer. Borrando 

fronteiras e limites marcários de gênero, a persona que se apresenta retoma a imagem do 

menino bonito, surgido pela primeira vez na Grécia antiga (imagem 6), "luminosamente 

masculino e feminino” (PAGLIA, 1992, p. 110), que reaparecerá em diversas ocasiões na 

cultura ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6. Detalhe de “O Kouros de Nova York”, c. 600 a.C. (Atenção: Imagem em baixíssima resolução para 

que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 O olhar semi-cerrado, o rosto que não esboça qualquer emoção e se mostra inatingível: 

a forma como o rosto se projeta à câmera, que aqui opera como o olhar do outro, é própria da 

linguagem gestual da moda. O voguing, estilo de dança gay nascida nos subúrbios de Nova 

York na década de 1980 que encontraria seu ápice no videoclipe de “Vogue” (1990), de 



 

Madonna, talvez tenha melhor sintetizado o que queremos dizer. Tomando para si as poses de 

editoriais de moda de revistas como a Vogue, os participantes disputavam, em batalhas de 

dança, a aprovação da audiência para decidir quem tinha mais estilo e personalidade. 

Posicionados de perfil e simulando um olhar de impassibilidade, "giving face” (imagem 7), 

como o gesto ficou conhecido, traduz a idealização da beleza que é paralizante, pessoal e 

intransferível.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 7. Take do documentário Paris is burning (1990) 

 

 Não seria exagero se traçarmos um paralelo entre a personalidade e a lógica 

mercadológica do unique selling proposal (USP). O produto deve ter uma proposta única de 

venda e atributos que, ao menos na sua comunicação, lhe pareçam únicos. Na peça em estudo, 

notemos, os únicos momentos em que surgem atributos do BB Cream Color Trend, como o 

“efeito leve e natural” e o “efeito matte", são os momentos em que há o foco no rosto dos 

modelos. A personalidade, tal qual os produtos, deve ser única para ser considerada uma 

personalidade.  

 

O coletivo apolíneo 

 Indo para o outro lado da narrativa audiovisual da peça publicitária em análise, 

encontramos a coletividade sendo representada. Pessoas magras, gordas, altas e baixas 

dividem um cenário que tem como pano de fundo uma luz que invade o ambiente por trás e 

delineia suas silhuetas (imagem 8). Porém o que poderia ser desorganizado, tal qual é a 

natureza e sua força, apresenta-se de forma organizada. O que pareceria, à primeira vista, ser 

uma celebração orgiástica acaba segue uma linguagem visual desenvolvida a partir de 

movimentos que contestaram, no início do século XXI, a idealização da beleza no campo do 

consumo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8. Take da peça publicitária “BB Cream Color Trend” (Atenção: Imagem em baixíssima resolução 

para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 

 Apresentando as múltiplas possibilidades de corpos e expressões, a campanha “Real 

beleza”, de Dove, talvez tenha sido uma pioneira nesse sentido (imagem 9). Ao trazer, para o 

primeiro plano, mulheres reais, a individualidade, outrora idealizada, é construída a partir do 

contraste entre as diferenças. Porém, essa individualidade se apresenta através da 

padronização indumentária que coloca as modelos em par de igualdade. Usando roupas 

íntimas brancas, cor que é uma das dimensões da marca Dove, essas mulheres estão dispostas 

de forma igualitária, cada qual ganhando o espaço que lhe é de direito na propaganda. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9. Imagem principal da campanha “A real beleza” (2004), de Dove. (Atenção: Imagem em baixíssima 

resolução para que o sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo)  

 

 Como na pintura renascentista de Botticelli “A primavera” (imagem 10), a 

coletividade, na propaganda da Avon, é harmônica, por mais que elementos que estejam em 

cena tentem simular a complexidade da realidade dionisíaca. Entre um intenso jogo de luz e 

sombra, os corpos estão dividos por “barreiras invisíveis” (PAGLIA, 1992, p. 149) no quadro 

cênico. O olhar desliza por entre as figuras dispostas por uma linha horizontal que ordena e 

perpassa seus corpos. Uma paleta de cores é respeitada. Nenhuma das indumentárias ou das 

escolhas de maquiagem fogem das cores preto, rosa e amarelo fosforescente. O exercício da 



 

liberdade é permitida somente através da padronização que garante estabilidade e igualdade, 

pois esse exercício deve ser, sobretudo, democrático. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10. “Primavera” (1478), de Sandro Botticelli. (Atenção: Imagem em baixíssima resolução para que o 

sistema de submissão aceite o tamanho do arquivo) 

 

 O contrário do foco individual, na peça publicitária em análise, não é a celebração 

dionisíaca dos corpos - pelo menos não no sentido em que o termo percorre. Em primeiro 

lugar, porque a maquiagem, que, como vimos, é um dos artifícios apolíneos para a idealização 

de beleza, não é abolida. Pelo contrário: é através dela que a identidade de gênero deseja é 

alcançada, desafiando qualquer predestinação biológica. O modelo com barba questiona os 

limites do masculino ao delinear seus olhos com um rímel. A cantora Liniker chega ao queer 

ao usar batom. A moda e a maquiagem são ferramentas para a construção do gênero, cuja 

receita, retomemos Paglia, é animalidade e artifício. Em segundo lugar, essa coletividade não 

é dionisíaca porque nela há a tirania da personalidade. Mesmo juntos, os modelos podem ser 

notados individualmente. Inclusive, quando reunidos, cada um está devidamente submetido 

ao nosso olhar que pode lhes captar suas feições, suas singularidades e seus gestos distintos.  

O olhar apolíneo do sonho, da ordem e da individualidade - salvas raras exceções - é o olhar 

da publicidade e dele dificilmente nos livraremos. 

 

Por um olhar complexo da comunicação nos campos do gênero e da sexualidade 

 A questão da representação LGBT no campo da cultura é muito mais complexa do que 

tentam defender as discussões pós-estruturalistas baseadas na linguagem. Primeiramente, 

podemos apontar que a dimensão da imagem é de extrema importância para o debate, pois é 

nela que grande parte das disputas atuais por visibilidade ocorrem. Uma das grandes 

contribuições de Camille Paglia (1992, p. 137) é o posicionamento do olhar na sociedade: “o 

olho ocidental será satisfeito, com ou sem o consentimento da consciência. As imagens são 

uma projeção arcaica, anterior à palavra e moral”. A peça publicitária analisada neste artigo 



 

nos mostra bem como serão através da imagem a assimilação e a construção de novas 

identidades de gênero e expressões de sexualidade. A metodologia de análise, deslizando por 

entre o nosso repertório de imagens, auxilia na compreensão das evoluções e repetições de 

padrões estéticos, na contra-mão de leituras pós-modernas, onde a ruptura histórica se faz 

regra. 

 Essa percepção pode nos levar a enxergar o gênero e a sexualidade como objetos 

comunicacionais e aprofunda ainda mais as discussões voltadas ao que haveria, no sexo, de 

animalidade e de artifício - sendo essa última instância a de maior interesse para a 

comunicação. Se a luta contemporânea por direitos LGBT é uma luta por uma verdade 

individual, inata ao indivíduo, ela também é uma disputa no plano da construção cultural, com 

toda a sua racionalidade e artificialidade. O apolíneo e o dionisíaco são forças em constante 

movimento e não estão estabilizadas. No exemplo analisado, evidenciou-se até mesmo o 

protagonismo do olhar apolíneo em detrimento de uma celebração dionisíaca dos corpos. 

 Um possível desdobramento desta pesquisa poderia ocorrer na direção da recepção 

dessa peça publicitária, para então ultrapassarmos uma das limitações de Camille Paglia, pois 

a cultura é um campo dinâmico e os sujeitos em interação com seus objetos estão 

constantemente trazendo novos significados e novas formas para a amálgama de personas 

sexuais. 
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