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Resumo 
 
No presente trabalho procuramos fazer uma reflexão sobre a imagem da nova mulher e 
como esta se inscreve na publicidade sedutora. As disciplinas teóricas que guiam nossa 
pesquisa são a semiótica, a psicanálise e a antropologia e nos apoiam os na Teoria do 
Texto de González Requena (1995, 1996) para a análise do discurso publicitário. A 
partir da análise de anúncios gráficos sedutores que selecionamos, vimos emergir uma 
mulher fálica, esplendorosa em sua omnipotência, às vezes ameaçadora e castradora, 
que, em muitos casos, exibe um objeto que lhe foi acoplado. Este ocupa o lugar de um 
falo imaginário, o fetiche, essência dos mais recônditos desejos infantis do menino. Em 
outras palavras, a imagem do objeto publicitado que se acrescenta à imagem feminina, 
aparece como um potente falo. A imagem que surge desta combinação é similar à da 
fantasia de um histérico. 
 
Palavras-chave: Publicidade sedutora; fetiche; histeria; objeto de desejo; imaginário.  
 
 
Introdução 

É exemplar o anúncio publicitário sedutor que revela plasticamente, esculpe, 

modela e exibe a imagem de uma nova mulher. Ela é absoluta, carente de toda falta e, o 

que é mais surpreendente, ostenta sem cessar um falo imaginário, um fetiche que lhe foi 

acoplado e que não é outro senão o objeto publicitado. Nos anúncios das revistas de 

moda comercializadas em todo o mundo vemos irromper uma mulher tão esplendorosa 

quanto ameaçadora. Muitas vezes esta imagem é descomunal, igualando-se aos arranha-

céus. Mas, a espectadora feminina vê nessas imagens a sua própria ali refletida. Esta é a 

mulher com a qual ela se identifica. Por sua vez, o espectador masculino a deseja, ela é 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
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Propaganda e Marketing), Comunicação das Organizações, no Mestrado em Administração da Unifacs. 
Autora do livro “Além do Espelho. Análise de imagens de arte, cinema e publicidade”. 



  
 

a imagem que ele sempre esteve buscando, pois representa a mulher perfeita que tantas 

vezes habitou seus sonhos infantis. O olhar do espectador, portanto, é de fascinação e 

identificação e ao contemplar as imagens desta mulher deslumbrante sente-se pleno, 

completo, pois nada lhe falta neste paraíso que desconhece imperfeições ou lacunas. 

A publicidade está sob o império do imaginário. Os objetos, as imagens, os 

corpos perfeitos se evidenciam como signo, ou melhor, como gesto sedutor. O objeto de 

desejo que comparece como corpo feminino nos convida a acariciá-lo, a tocá-lo, a 

comê-lo e a possuí-lo com os olhos. O olhar do espectador desliza pela superfície lisa, 

sem texturas, sem rugas ou fissuras, sem estrias ou ranhuras do corpo que se exibe para 

sua mirada. O olho corre e percorre os contornos, as ondas, elevações, as curvas da 

mulher que emerge nos anúncios publicitários presentes nas revistas de moda feminina 

como Elle, Vogue, Marie Clair, para citar algumas das mais vistas na América Latina. 

Estes anúncios, muito além de despertar o prazer para os nossos olhos, conseguem 

alimentar a pulsão escópica3. Isto ganha uma nova dimensão: a dimensão espetacular. 

Desde as técnicas de iluminação, a saturação das cores, os jogos de cena, a ampliação 

do objeto publicitado em um tamanho equivalente ao da modelo ou de partes do corpo 

humano, a antropomorfização do mesmo, até o posicionamento de câmera, são artifícios 

utilizados para dotar ao objeto retratado de um ar de magnitude.  Toda uma série de 

artifícios técnicos é empregada para culminar na apoteose estética de um anúncio cujo 

único objetivo é fascinar o espectador.  

O corpo feminino para adquirir este caráter total e exuberante é dotado dos mais 

modernos artifícios de composição de imagens. Ele adquire uma aparência translúcida, 

quase imaterial, assemelhando-se à imagem de uma deusa ou santa. A iluminação 

utilizada exagera nos contornos, dando a aparência de aura que santifica este corpo de 

mulher. Desta forma, algumas imagens femininas possuem um halo fulgurante que as 

dota de uma aura quase divina. Se estiver nua, a figura feminina é tratada com efeitos de 

                                                
3 O conceito de pulsão escópica foi abordado por Sigmund Freud, apesar do autor não tê-lo nomeado 
explicitamente.  Jacques Lacan foi o responsável pela nomeação deste termo. Trata-se de um a 'satisfação' 
pulsional inerente ao seu objeto, o olhar. O olho é o órgão através do qual o sujeito busca aquilo que 
carece, manifestando-se, assim, como um órgão desejante. E, ao mesmo tempo, o olho (o olhar) sustenta 
um vínculo visual, escópico, intensamente satisfatório, com o outro. 
 



  
 

digitalização de imagens que eliminam qualquer imperfeição, sinais, poros, pelos ou 

marcas de humanidade que lembrem um ser mortal. Se aparece vestida, os tecidos 

utilizados são colantes ou vaporosos para acentuarem o aspecto divino, sagrado, místico 

ou até, extraterrestre. A cor se exagera e o brilho se acentua. A mulher e, 

simultaneamente, o objeto a ela associado, ganham um estatuto de sagrado, onipotente e 

onipresente. Graças à associação com figuras sagradas e consagradas e suas 

representações na História da Arte, na religião católica ou na cultura popular, auxiliadas 

pelos artifícios técnicos de última geração em imagens, as modelos retratadas 

posicionam-se como objetos divinos aos olhos do espectador. A publicidade coloca em 

cena uma imagem sedutora, feita para ser desejada e idolatrada pelo olhar de um 

espectador inebriado. Ela, a mulher na publicidade sedutora, existe como pura imagem 

de delírio, transcende a espessura da carne como matéria real, para alcançar o status 

fascinante e imortal dos corpos light da publicidade. São corpos perfeitos, sem defeitos, 

sem marcas do tempo ou do espaço, imunes às erosões temporais ou climáticas, cuja 

única tarefa é a de ser perfeitos e exibir-se para nossos olhos ávidos de vê-los cada vez 

mais. 

Para nosso trabalho de investigação, foram escolhidos alguns anúncios de revista 

que ressaltam estes aspectos sedutores que sublinhamos anteriormente. Mais importante 

do que a quantidade, ou seja, o número excessivo de exemplos (que existem, sem 

dúvida), o que nos interessa aqui é a qualidade, o valor de cada anúncio como estudo de 

caso exemplar para o que estamos tratando de elucidar. Nossa metodologia se apoia na 

análise do discurso segundo a Teoria do Texto proposta por González Requena (1996). 

Trata-se de fazer uma leitura literal, ao pé da letra. Como afirmamos em RODRÍGUEZ, 

(2011, p.11) a análise não é mais que um momento de leitura: o momento da 

decomposição do texto, do trabalho cuidado, detetivesco, de encontrar na superfície os 

elementos que nos conduzam ao seu âmago. Analisar é determinar as escolhas, 

estabelecendo conexões entre os elementos do texto, percorrendo sua rede, descobrindo 

seus nós e laços com outros textos já conhecidos e dantes navegados. Ler é soletrar, 

seguir o movimento da escritura, seu ritmo, sua cadência, sua textura, seus brilhos e 

sombras, seus aromas, seu sabor, é um trabalho em busca do sentido e, para tanto, 

usamos todos os sentidos. Pois fazer a leitura de um texto é imergir nele, colocar todo o 



  
 

nosso ser no processo. Não é uma aventura para se fazer navegando apenas na 

superfície, é preciso aprofundar-se, mergulhar e deixar-se envolver totalmente até 

encontrar suas entranhas.  

As disciplinas teóricas que guiam nossa investigação são a semiótica, a 

psicanálise e a antropologia. A semiótica narrativa nos permite uma formalização da 

análise, a psicanálise designa a importância do lugar do espectador e nos aponta para a 

emergência dos sintomas que podemos identificar e localizar nas imagens que 

contemplamos e nas quais mergulhamos em nosso processo de análise. A antropologia 

do mito nos dá suporte para assinalar a emergência daqueles mitos inseparáveis dos 

sintomas presentes nos anúncios analisados. 

 

O imaginário e o fetiche 

Para entender o fetiche é necessário retroceder ao início da história do ser 

humano, por volta dos seis meses.... 

O Eu olha4. Seus olhos buscam aquilo que carece, busca o Outro, o primeiro e 

grande Outro, sua mãe. Não há ninguém mais que lhe interesse, pois desenvolve uma 

relação dual, plena, absoluta e fechada com este outro. Nesse espaço não existe lugar 

para um terceiro termo que possa ameaçar a relação dual. Tampouco existe neste 

universo nenhuma referência da Lei, pois esta só vai chegar com a linguagem. O Eu está 

totalmente imerso no imaginário, à margem do simbólico e do Real:  

O eu, portanto, percebe imagens – e aqui vem a complicação, imagens que, 
uma vez inscritas no Eu, uma vez recebidas pelo Eu, convertem-se na 
substância do eu. Ou seja, que entre o Eu e o mundo estende-se uma única 
dimensão contínua, sem nenhuma quebra, sem ruptura, que chamamos: 
dimensão imaginária. (NASIO, 1994, p. 27, tradução nossa) 

 

Juan David Nasio (1994) explica que, quando alguém está diante de um espelho, 

sabe que ele não é a imagem do espelho. Mas, do ponto de vista do Eu, a imagem do 
                                                
4 O esforço da psicanálise reside em compreender o desenvolvimento do Eu (Ego) em sua luta pela 
existência.  O recém-nascido é incapaz de distinguir o seu Eu do mundo externo, pois não há o sentimento 
da realidade como a fonte das sensações. O primeiro momento em que o Eu percebe o mundo externo é 
através do desprazer, quando uma fonte de prazer lhe for retirada. Assim, o recém-nascido vai perceber 
este desprazer quando o seio da mãe for afastado dele. Por isto vai chorar até que o seio retorne. Neste 
sentido, o seio é o primeiro objeto que separa o Eu do mundo externo. 



  
 

espelho é o Eu porque o Eu é aquele que está carregado de imagem, é a imagem. Do 

ponto de vista do imaginário, a imagem é o Eu. Na dimensão imaginária não há 

separação, mas há, isso sim, uma continuidade entre o Eu e a imagem. Nesse sentido, o 

Eu não sabe, ele desconhece que forma parte da imagem e que a imagem forma parte 

dele. 

O Eu olha. Está aderido ao campo do imaginário. Olha aquela imagem de 

mulher perfeita, pois sempre será perfeita para os seus olhos, e só vê plenitude, já que 

sua imagem é total, está sempre plena, pois nada lhe falta. Se este ser que mira é um 

menino, a figura da mãe, como é absoluta, possui diante de seus olhos inclusive um 

pênis. Não poderia ser de outra forma: ele olha, mas não vê a falta, não vê ausência 

alguma, cria um objeto imaginário, mas um objeto visível para tampar algo invisível. 

 Freud demonstra que o fetiche é um substituto do pênis, não de um pênis 

qualquer, mas de um determinado e muito particular, que teve extrema importância nos 

primeiros anos da infância, mas que logo se perdeu. Freud explica: 

Isso equivale a dizer que normalmente deveria ter sido abandonado; o fetiche, 
porém, se destina exatamente a preservá-lo da extinção. Para expressá-lo de 
modo mais simples: o fetiche é um substituto do pênis da mulher (da mãe) 
em que o menininho outrora acreditou e que — por razões que nos são 
familiares — não deseja abandonar. (FREUD, 1927) 

 

O fetiche é, para Freud, um objeto ligado por consequência espacial ou temporal 

ao descobrimento da falta do pênis na mulher. O fetichismo se caracteriza por uma 

estrutura semiótica propriamente metonímica: a parte pelo todo. Assim, o fetiche é o 

resultado de uma operação metonímica que tende a restabelecer a plenitude imaginária 

do objeto primordial, isto é, a reconstituir a plenitude narcisista. 

Segundo Freud, o fetichista não tolera o desaparecimento desse pênis 

imaginário, alucinado, porque nunca o viu, nem o pôde ver, não tolera sua ausência e 

insiste em encontrá-lo. Em outras palavras, o fetichista alucina um pênis, que nunca 

existiu, em forma de substituto. 

González Requena e Ortiz de Zárate (1995, p. 42) explicam que “ao contrário do 

falo que introduz a lei e compromete com a perda, o fetiche atua como uma espécie de 



  
 

tampão, uma vez que pretende excluir toda falta”. O objeto fetiche não tampa algo que 

existe, mas o que não existe. A princípio aparece como um sapato de salto alto, uma 

meia fina, ligas ou um vestido, “últimas” coisas vistas antes do surgimento do invisível. 

Mas a publicidade, como veremos, encarna novas formas: um sorvete, um smartphone,  

uma garrafa de bebida ou um frasco de perfume. 

Estas mulheres maravilhosas e seus objetos fetiche   

Escolhemos cinco anúncios de revista que chamam a atenção pela extrema 

sedução e por colocarem em cena um objeto fetiche de maneira exemplar.  

Vamos começar nossa análise com o anúncio de página dupla do perfume Eau 

Mega, de Viktor & Rolfse. O olhar da modelo dirige-se ao espectador, convidando-o a 

permanecer fixado, totalmente petrificado diante de sua poderosa imagem. O espectador 

sabe que viu, está observando o que sempre desejou ver, não quer desgrudar os olhos, 

teme perdê-la ou perdê-lo para sempre. O anúncio deste perfume comparece para o 

espectador como a visão ou o pesadelo de um histérico, um ser aprisionado em uma 

imagem idílica: 
Assim, o histérico seria a criança que, não tendo podido ultrapassar 
psiquicamente esse estádio, permaneceria fixada nele. Chamamos 
esse estádio de fase fálica porque a parte sexual que falta à mãe na 
imagem de seu corpo nu não é, aos olhos da criança, o pênis, e sim o 
ídolo do pênis, a ficção de um pênis poderoso, carregado de uma 
tensão libidinal extrema, um “semblante” do pênis que a psicanálise 
conceitua através do vocábulo falo. (NASIO, 1991, p. 51-52, negrita 
nossa) 

 
 

 

Figura 1 



  
 

A Mega-Mulher de Eau Mega, de Viktor & Rolfse, exibe-se para o espectador 

(Figura 1). Mas não passa de pura imagem, fantasia pretérita, gigante belo, poderoso e 

descomunal que seduz e ameaça, esconde e exibe, brilha com fulgor, mas possui uma 

sombra que ameaça a megalópole aplastada a seus pés. Seu corpo aparece muito 

erotizado, como se estivesse sujeito a excitações sexuais permanentes. (NASIO, 1991, 

p.14) Proponho uma hipótese: esta é a encenação de uma fantasia angustiante. Por quê? 

Porque esta fantasia é encenada tendo uma ação principal onde uma protagonista trafega 

entre a ameaça e a sedução ao mesmo tempo em que possui e exibe uma zona corporal 

fortemente investida (fonte de angústia): um braço/falo. Se observarmos atentamente o 

anúncio de Eau Mega, o braço esquerdo da modelo, cujo segmento vai do cotovelo até o 

ombro e se ergue verticalmente despontando da região entre as pernas, assume 

contornos e sombras de um imenso falo. Nós ressaltamos em Rodríguez (2011): “Surge 

nas representações da nossa pós-modernidade um corpo de mulher dotado de falo, e, por 

isso mesmo, pleno, magnificado, absoluto, pois nada lhe falta”. A modelo entreabre a 

boca e a posiciona em direção ao ombro, ápice deste suposto falo e ameaça beijá-lo ou 

mordê-lo. Ela encarna “a imagem resplandecente de um ser hipersexual” (NASIO,1991, 

p. 114), uma visão/pesadelo do histérico materializado em um anúncio publicitário. Ou 

em palavras de Trías:  

Que mais quer, que mais pode desejar, se tudo que desejava se tornou 
realidade. Isto que vemos agora: um homem que satisfez no real o seu 
desejo [...] mas o resultado disso é estanho (Ou não é estranho – 
sinistro –, a realização no real de um sonho que no final se revela um 
pesadelo? (TRÍAS, 2006, p. 115, tradução nossa) 

 

O que o anúncio parece ressaltar é uma imagem de potência e de onipotência, 

uma gigantesca Gulliver ou King Kong poderosamente bela, ameaçadora e sedutora. A 

imagem evoca o cenário e personagem do conto de fadas, mas: “É preciso sermos 

claros; o mundo do histérico é um mundo infantil (...). O histérico sofre porque se 

engana de cena...” (NASIO, 1991, p.123). Ao contrário do que sucede com o objeto 

mágico nos relatos dos contos de fadas, que é um objeto transitivo, pois tem que ser 

conquistado pelo herói para poder prosseguir no seu trajeto de amadurecimento, o 

objeto publicitário fetiche é intransitivo, apresenta-se como um objeto diretamente 



  
 

associado, sem nenhuma ponte temporal, espacial ou narrativa, com a realização do 

desejo. 

Prosseguindo com nossa análise, o frasco do perfume Eau Mega possui tamanho 

equivalente aos grandes edifícios dessa Metrópole, dessa Megalópole, mas sobressai-se 

entre todos os arranha-céus graças ao seu posicionamento na imagem em primeiro plano 

e um extremo brilho que acentua os tons dourados. O tecido vaporoso que sai da figura 

feminina dirige-se ao enorme frasco situado no canto inferior direito, envolvendo-o. Isto 

lhe dá o estatuto de ídolo, fato também ressaltado pela mulher que segura um frasco 

equivalente entre as mãos como se de um objeto sagrado se tratasse.  

Ela encarna a visão do menino, é assustadora, mas completamente magnetizante 

e o deixa petrificado como uma potente medusa pós-moderna. 

A publicidade materializa, mostra, encarna a figuração do que seria o perigo 

absoluto do histérico: o perigo de viver a satisfação de um gozo máximo, um gozo tal 

que o faria enlouquecer, dissolver-se ou desaparecer. Por isto mesmo não podemos 

desconhecer o caráter histérico da publicidade, uma vez que encarna este medo extremo. 

Pois o medo extremo do histérico não é outro que o de consumir-se em um gozo 

exacerbado, de dissolver-se em um gozo avassalador. O caráter histérico da publicidade 

sedutora que analisamos neste trabalho erotiza constantemente o espaço no qual se 

insere. Mas trata-se de um espaço que desconhece a diferença sexual, pois está povado 

de seres híbridos, de mulheres fálicas, extra-sexuais, ali onde a procriação e nem a 

penetração ocorrem:  
É frequante dizerem, e com razão, que os histéricos são seres 
bissexuais. De fato, num universo em que a oposição dos sexos são 
existe e onde a mulher se confunde com o homem, eles deslizam 
facilmente do papel masculino para o papel feminino e vice-versa. 
Ora, deveríamos ir mais longe e afirmar que eles são algo diferente de 
bissexuais; estando fora do sexo, são extra-sexuais. Não apenas 
desconhecem a diferença entre os sexos, mas encarnam o limite, o 
contexto neutro e externo que contém uma união sexual procriadora e 
sem penetração.” (NASIO, 1991, p. 66). 

 

Nos atrevemos a dizer que a publicidade sedutora, em muitos casos que 

analisamos, materializa a fantasia do histérico, pois “a histeria é, antes de mais nada, o 

nome que damos ao laço e aos nós que o neurótico tece sua relação com os outros a 



  
 

partir de suas fantasias”. (NASIO, 1991, p.15). A este respeito é emblemático o anúncio 

da figura 2. 

Figura 2 
Um corpo nu feminino repousa em um círculo, figura geométrica perfeita5 e, por 

isto mesmo, lugar ideal para acentuar o caráter de universo completamente belo feito à 

medida para ele.  A perna direita se ergue exibindo um imponente sapato de salto agulha 

que se encaixa na superfície curva do orifício circular. Mas, se a cocha da mulher fica 

completamente vertical, em posição paralela despontando entre as pernas surge um 

frasco de perfume que se assemelha a um imenso falo rosa e translúcido. O frasco de 

Bebe teve sua forma ampliada várias vezes de tamanho para assumir a magnitude de um 

objeto total e poderoso que dá à esta mulher um poder descomunal. A simetria da 

disposição dos objetos colocados em cena acentua ainda mais a ideia da modelo como 

deusa. O frasco gigante foi posicionado de tal maneira que sua tampa coincide com a 

linha vertical negra que divide o retângulo e o círculo pelo meio. O objeto fetiche está 

ali, justo no centro da imagem, cuja tampa está sendo agarrada com firmeza pela mão da 

mulher simulando uma masturbação masculina. Tudo no universo está em tons de rosa, 

dos mais claros aos mais avermelhados como o cabelo esvoaçante da modelo. É um 

espaço criado para dar a ilusão de que a vida é um mar de rosas, sinônimo de perfeição 

absoluta, feito e esculpido para o nosso olhar. Trata-se de um universo narcisista, como 

evidencia o espelho que reflete e duplica a imagem ressaltando a encenação de um 

espaço especular para a identificação do espectador. Lembremo-nos de Nasio (1994) 

que enfatizou, como ressaltamos anteriormente, que sob o ponto de vista do Eu, a 

imagem do espelho é este Eu, porque ele é aquele que está carregado de imagem e é a 
                                                
5 O círculo constitui a metáfora do universo redondo e perfeito do mundo imaginário no qual habitam o 
objeto absoluto do desejo e o Eu enquanto espectador aprisionado.  



  
 

própria imagem.  E, para sublinhar todos os elementos que enfatizamos e confirmar 

nossa teoria narcisista, surge a marca do objeto de desejo: bebe6. Bebê? Por que não? 

Afinal é assim que o espectador se sente diante deste anúncio, como um bebê, inebriado 

por uma imagem potente e fálica, contemplando uma mãe que ao invés de lhe oferecer 

seu seio redondo, lhe mostra outra circunferência muito mais grandiosa, pois não se 

ausenta, não lhe é retirada. E o Eu, o espectador, será sempre este bebê, encantado, 

preso pelo olhar, mirando seu objeto fetiche e sendo consumido por ele.   

Figura 3 

Não é exemplar este anúncio do Rum Santa Teresa? (Figura 3). Essa mulher, 

altiva e iluminada, tem sua figura destacada sobre fundo negro. Ela reina em sua 

superioridade de imperatriz, olhando-nos de cima. E de suas pernas abertas emerge isso 

que tampa o que não pode ser visto e que se materializa sob a forma de uma brilhante 

garrafa de rum. A resplandecente peruca branca, que se ergue como uma cúpula, 

sublinha e emoldura seu olhar sedutor. Se observarmos sua mão direita, veremos que o 

que a princípio poderia parecer um gesto de apoio na cintura revela-se, depois de um 

olhar mais atento, em uma mão que pretende agarrar o que está entre suas pernas. O 

objeto que está exibindo e que está a ponto de ser agarrado também se destaca sobre 

fundo escuro, imponente. Está aí, ao alcance da mão. Mas essa mão, que parece querer 

segurá-lo, pode sugerir uma ameaça, o prenúncio de um gesto de estrangulamento. A 

mulher levanta a cabeça e ostenta em seu pescoço uma gargantilha preta muito 

semelhante ao lacre do gargalo da garrafa. A rainha parece ter sobrevivido à mesma 

ameaça que agora ela faz à garrafa de rum e ostenta, com orgulho, sua marca (cicatriz?) 

sublinhada pela gargantilha negra. Vemos como as referências à castração emergem 

                                                
6 Em francês bebê é bébé, ou seja, nossa análise se aplica também ao idioma original do anúncio. 



  
 

nesse texto visual, confirmando o caráter de unidade entre este conceito e o objeto 

fetiche.  

Não podemos perder de vista a articulação dos signos textuais que se inscrevem 

sobre o peito da soberana: Importado del pasado, ou seja, “Importado do passado”, 

precisamente de um passado do sujeito, pois foi em um tempo paradisíaco, sua infância, 

onde o objeto fetiche foi criado. A Santa Teresa do anúncio é essa figura híbrida, 

mistura de rum e rainha, que revela um além de santidade em seu esplendor de deusa 

absoluta. Essa grossa gargantilha no pescoço sugere um conhecimento dos dois lados: 

de sacrificada e de sacrificadora, de mártir  e de verdugo.  

O fetiche está feito para criar prazer, para satisfazer o princípio do prazer, para 

escamotear o conhecimento no campo do Real que aguarda no corpo da mulher,ou seja, 

sua falta. A publicidade, como espaço de criar prazeres, transforma constantemente o 

corpo da mulher em figuras onipotentes e absolutas, onde não há carências nem falhas, 

só falsos falos.  

Figura 4 

É significativa a extrema literalidade deste anúncio do sorvete Magnum, da 

Kibon, publicado na França (Figura 4). Um sorvete com uma mordida surge de uma 

calcinha azul colado a um corpo de mulher de reluzente bronzeado. Na parte superior da 

página um texto alerta: Pour Homme, ou seja, “Para o homem”. Alguma dúvida? O 

sorvete Magnum está destinado ao homem, pois só esse objeto pode ocupar o lugar do 

falo imaginado um dia pelo menino e ao qual ele não quer e nem pensa renunciar, 

jamais. Mas convém alertar: não é simplesmente o Magnum que é dirigido para o 

homem, mas a imagem resultante de um acoplamento do sorvete ao corpo da mulher. 



  
 

Elle fera de vous un homme. “Ela” é, de fato, a magnífica imagem que “fará de você um 

homem”, como promete o slogan. O caráter absoluto desse corpo é reforçado ainda 

pelas letras “M” maiúsculas posicionadas no início e no fim da palavra MagnuM. 

Observamos um M semioculto, mas que se deixa ver através da transparência da 

tanguinha e outro que desponta imponente. Nomeiam uma mulher, portanto, Magna. 

Figura 5  

 

Algumas destas imagens publicitárias chocam o espectador, pois carecem de 

qualquer delicadeza metafórica. O objeto fetiche surge sem rodeios ou figuras de 

linguagem e desponta aproximando-se ao pornográfico. É o caso do anúncio do perfume 

Tom Ford (Figura 5). Aqui o objeto está posicionado verticalmente exatamente no meio 

das pernas da mulher e ocupando o lugar da vulva. A mão com unhas compridas 

pintadas de um vermelho extremo aproxima-se do objeto, tocando com o dedo indicador 

sua tampa, numa clara referência à masturbação. Corpo e objeto brilham, refletem uma 

luz totalmente sedutora. E, ao pé da página, lê-se o sugestivo slogan: “The first 

fragance for men from Tom Ford”, isto é, “A primeira fragrância para o homem de Tom 

Ford”. Novamente é para o homem que essa mulher está feita à medida. Trata-se do 

primeiro aroma concebido para que o homem ultrapasse as portas que o conduzam de 

volta ao seu passado primevo, à infância, e possa olhar para essa mulher que desejou em 

seus mais recônditos sonhos.  

Gostaríamos de chamar a atenção para este quadrado negro que está localizado 

justamente sobre o ponto onde deveria estar a vulva desse corpo feminino. Na sua ânsia 

de tampar o invisível feminino, o que esse buraco negro conseguiu foi ressaltá-lo, 

evidenciando a farsa, sob uma lente de aumento. Neste anúncio, o estranho irrompe sem 



  
 

intermediação ou transformação, como assinala Trías (2006, p. 54), destruindo o efeito 

estético. A imagem do sonho surge como pesadelo. 

A mulher, ao se tornar fálica, está realizando um desejo ancestral, primordial 

imaginário, mas um desejo masculino. Ela se fetichiza para satisfazer ao desejo daquele 

que se recusa a aceitar sua falta. Ilude-se. Algumas não necessitam ser modelos 

publicitários, pois encarnam esse papel em seu dia-a-dia. Imaginam que ao possuir tudo, 

que ao tudo poder, ao se tornarem todo-poderosas, realizarão seus mais elevados 

desejos, mas não é bem assim. Nossa hipótese é que os anúncios só são a representação 

plástica de uma nova mulher que emerge na realidade. E o que acontece com o homem 

que olha essa mulher (mulher?) fruto de seus desejos mais ocultos?  

Novamente a análise do anúncio e consequente pergunta nos leva a uma conexão 

com as fantasias do histérico: com  o “um ídolo do pênis, a ficção de um pênis poderoso 

carregado de formosura”, como nos recorda J.D. Nasio (1991). Esta ficção de pênis 

grandioso aprisiona e imobiliza o desejo do espectador. Esta imagem ameaça e o 

escraviza. Porém é resultado da realização de desejos inconscientes que ele teima em 

materializar. E o que deseja uma mulher? Por que ela, objeto e sujeito desta ilusão, está 

sempre pronta a encenar e incorporar o desejo masculino?  

 

Figura 6  

 

Creio que não será no esplendor da figura deste anúncio de Addict (Figura 6) 

onde encontraremos uma resposta para o enigma: “o que deseja uma mulher”? Nem na 

imagem refletida de um impossível objeto tão imaginário quanto magnífico. É notável o 

tratamento de brilho que recebe o corpo da mulher, confirmando o caráter fetichista do 



  
 

brilho assinalado por Freud. Convém recordar que o fetiche perde sua própria 

“realidade” e torna-se um objeto evanescente. Por isto não é um objeto empírico. É algo 

fulgurante como certo brilho, glanz auf der nase “um vislumbre no nariz”, por exemplo, 

como um caso desconcertante apresentado por Freud.7 O desvanecimento do objeto é 

radical, em proveito da pura contemplação que é, por si só, capaz de conferir-lhe uma 

centelha fascinante. Um vislumbre que vai acompanhar boa parte das figuras aqui 

destacadas. 

O corpo hiper-brilhante da mulher Addict resplandece. E reluz mais ainda a 

centelha que se produz no contato do frasco do perfume Addict com a pele da mulher. 

Enquanto se olha no espelho exibindo a apoteose da realização de um desejo que não é 

seu, segura com força o frasco-falo que se situa na altura do sexo, enquanto abaixa sua 

minúscula calcinha. Finge que goza. As cores azuis, vermelhas e amarelas cintilam 

sobre a superfície especular, matizando o corpo da figura e realçando a cena imaginária. 

Ela é adicta, e admite (Admit it), submissa a uma impossibilidade de desejar alguma 

coisa fora desse labirinto de reflexos do qual é prisioneira.8  

Se nos fixarmos nas posturas das mãos presentes no anúncio, podemos perceber 

também articulações interessantes. A mão direita está ereta, quase tocando o espelho, 

justamente onde se inscreve um círculo vermelho, enquanto a esquerda, com seu objeto 

cilíndrico, insinua uma masturbação. Como o braço não está totalmente exposto, 

enquadrado na imagem, pode pertencer a alguém que está fora da representação, no 

contracampo: o espectador, por exemplo. O reflexo da mulher no espelho, com a boca 

entreaberta, exibe um gozo que é seu ou, talvez, pertence a esse homem que se masturba 

                                                
7 “O caso mais extraordinário pareceu-me ser aquele em que um jovem alçou certo tipo de ‘brilho do 
nariz’ a uma precondição fetichista. A explicação surpreendente para isso era a de que o paciente fora 
criado na Inglaterra, vindo posteriormente para a Alemanha, onde esquecera sua língua materna quase 
completamente. O fetiche, originado de sua primeira infância, tinha de ser entendido em inglês, não em 
alemão. O ‘brilho do nariz’ [em alemão ‘glanz auf der nase‘] era na realidade um ‘vislumbre (glance) do 
nariz’. O nariz constituía assim o fetiche, que incidentalmente, ele dotara, à sua vontade, do brilho 
luminoso que não era perceptível a outros.” (FREUD, 1927) 
	  
8 O tema do caráter delirante, sedutor e prazeroso do objeto publicitário, apresentado como objeto 
absoluto do desejo e criado para acentuar a identificação do espectador no âmbito do imaginário, foi 
desenvolvido no Capítulo VI de Rodríguez (2011). 



  
 

no contracampo. E ela, cruel, ordena “Admit it”. Um slogan que poderia ser lido da 

seguinte maneira: “Admita que você está fazendo isto!”  

Ela, a figura está aí: a que habita a sociedade pós-moderna está muito mais 

próxima da realização de um desejo masculino que de um feminino. Então, proponho a 

seguinte questão: Onde foi parar o desejo da mulher? Se o desejo masculino necessita 

sempre do véu do imaginário, como previu Lacan, então o Édipo nos dias atuais é 

realmente impossível de realizar? O complexo de Édipo, para que possa funcionar, 

necessita que haja uma estrutura triangular: um pai que formula uma proibição do 

objeto total, a mulher, e um Eu que percebe que, se ela olha para outra direção, é porque 

algo lhe falta. Mas, um pai enfraquecido e derrubado pela deusa fica impotente para 

realizar o corte necessário ou inclusive dizer uma palavra simbólica. A mãe total e 

esplêndida é a que intimida com cortar o sujeito, é ela que ameaça com a castração. Não 

é o que está literalmente encenado na figura 7? 

 

Figura 7  

A mulher do anúncio do perfume Dolce & Gabbana (Figura 7) nos olha 

desafiadora com seu facão enferrujado (cego) enquanto corta tomates. Ela, vestida de 

lingerie negra, sentada sobre uma mesa, nos recorda a femme-fatale de um film noir. 

Mas sua presença sinistra está sublinhada pela grande faca que desponta de suas pernas 

abertas e que já cortou vários tomates. Essa mulher está muito próxima à mãe deusa de 



  
 

Léolo9: “O foco do horror localizado no corpo da mãe é, por sua vez, contemplado 

como encarnação da suprema onipotência e de seu brutal poder invasor, devorador.” 

(GONZÁLEZ REQUENA; ORTIZ DE ZÁRATE, 2000, p. 46). 

A cena acentua o aspecto devorador, onde violência e paixão habitam o mesmo 

cenário. O espectador a come com os olhos, como sugerem os tomates que, tal como 

ela, estão sobre a mesa. A mulher, por sua vez, o ameaça com o corte. É que a castração, 

o fetiche e o olhar são elementos da mesma cena. O brilho neste anúncio recai sobre as 

formas circulares dos tomates e o seio direito que se deixa ver através do corpete 

entreaberto. Realce que oculta, mas, por outro lado, revela o estranho: “A beleza é uma 

aparência e um véu que escamoteia nossa visão de um abismo sem fundo e sem 

remissão no qual tira toda visão e se trinca todo efeito de beleza” (TRÍAS, 2006, p. 79, 

tradução nossa). 

Trata-se de uma imagem poderosa onde o espectador, o sujeito, está a ponto de 

ver o que não pode ser visto, o que deve permanecer velado. Ela, a mulher, encarna 

aquela que possui o falo e, por sua vez, o temor da castração. Seus olhos ocultos nas 

sombras, no abismo, produzem calafrios no espectador. Olhos cegos ou olhos vazados? 

De qualquer forma, olhos ausentes de brilho, tão foscos como a faca, tão ameaçadores 

quanto ele.  

O facão enferrujado, oxidado, primitivo, nos conecta de novo com a ideia do 

primordial, do ancestral, uma ameaça antiga e que um dia encheu de temores e desejos o 

sujeito. 

 Conclusões  

Tudo parecia indicar ao leitor que, à primeira vista, tratava-se de figuras 

femininas, pois os anúncios gráficos que observamos neste artigo mostram corpos ou 

fragmentos de corpos de mulheres. Pernas se abrem, pernas se erguem, ventre e região 

pubiana são ampliados e registrados pela câmera fotográfica para o desfrute do 

espectador. Mas há algo mais aí: as fotografias ressaltam um objeto em um espaço onde 

não há nada que possa ser visto (a falta fálica). E então surge, ergue-se, acopla-se, 

                                                
9 “Leolo”, filme de Jean-Claude Lauzón, França, 1992. 



  
 

materializa-se tampando essa ausência. Nos anúncios analisados e que representam o 

que há de mais sedutor no terreno da publicidade impressa, observamos que esse lugar 

(antes) secreto da mulher é devastado em primeiríssimos planos, iluminado 

excessivamente, fragmentado para nosso olhar. Ou ampliado para acentuar o 

acoplamento a um objeto que pretende tampar a falta. E, como resultado dessa 

operação, teremos o surgimento de um ser onipresente que enche nossos olhos com sua 

aura de totalidade. 

Em outras palavras, um lugar antes sagrado é dessacralizado para totalizar-se. 

Esse corpo que se exibe para nosso olhar, a princípio, antes de se ver afetado pelos 

múltiplos artifícios gráficos e digitais para sua transformação em objeto total, não era 

um corpo qualquer, era um corpo feminino. Mas teve que perder os traços de 

feminilidade para ostentar sua posição de deusa à qual nada, absolutamente nada, lhe 

falta. Assim, o objeto total, a Mulher Magna e esplêndida da publicidade é construída 

para o desfrute de um olhar no contracampo que a devora. Pois “comer com os olhos” é 

o mesmo que alimentar o apetite insaciável da mirada.  

O olhar do espectador é atraído pelas miragens de um objeto de desejo 

puramente imaginário. Pois esse corpo que se mostra não existe além de uma imagem. 

O problema é que essa imagem ilusória e delirante constitui a melhor figuração da 

mulher pós-moderna: o objeto total dos pretéritos desejos masculinos. Ela é, não a 

figura ideal dos desejos femininos, mas, ao contrário, a melhor figuração dos anseios 

masculinos. Olhando sua imagem, o espectador embevecido proclama, tal como 

Sigmund na ópera “Valquíria”, de Wagner: “Tu és a imagem que no meu eu se 

escondia” (WAGNER, 1965, s/p). 

Dessa maneira, o espectador contempla um objeto precioso que representa um 

olhar que só pode materializar-se no espelho: superfície onde sua própria imagem se 

verá refletida. Essa ilusão, essa imagem que nos fascina e que é objeto de nossa análise, 

a imagem da mulher absoluta ilude, na medida em que o Eu não sabe10 que a imagem 

                                                
10	  O saber pertence ao terreno do inconsciente. O sujeito do inconsciente sabe, o Eu não (veja sobre esse 
tema a análise de Mogambo no Capítulo IV de Rodríguez (2011).	  	  



  
 

lhe engana. O Eu não sabe, mas, por outro lado, pede – com os olhos – que a imagem o 

engane, pois quer se deixar fisgar pelas miragens do imaginário, quer perder-se nos 

véus11 que escondem toda falha, toda falta. Essa sucessão de mulheres – ou parte de 

corpos femininos – magníficas, imponentes, onipotentes e rainhas não se cansam de 

exibir sua suposta totalidade. E se exibem para nosso olhar, amalgamadas aos seus 

objetos, ostentando sua posição de deusas12. 

Qual é o preço de tudo isto? A negação do sujeito é o mais caro a pagar. Pois o 

sujeito só o é na medida da sua carência. A ideia de totalidade que o sujeito percebe no 

outro com o qual se identifica elimina toda fenda e promove um retorno a um estado 

absoluto que exclui todo indício da carência. Isso gera uma ilusão de poder, uma 

sensação de domínio de tudo o que vê, um delírio de que o mundo está a seus pés. No 

terreno das imagens publicitárias não exista falta, pois o imaginário é o domínio onde a 

falta é velada. O espectador se regozija na totalidade. 

Em cada anúncio analisado, a cena está desenhada para destacar uma ilusão de 

fusão especular entre a imagem e o espectador, criando um universo dessimbolizado, 

que culmina na perda de todo sentido e de todo desejo. Pois em um espelho narcisista o 

desejo não pode ser simbolizado, mas, sim, aprisionado na espiral narcisista, dual.13 

Aquele instante de olhar trocado entre o sujeito e o outro, entre o menino e sua 

mãe, aquela centelha, um vislumbre, aquele relance de um objeto perdido para sempre, 

parece retornar nesses anúncios que selecionamos, nessas imagens aqui apresentadas. 

Elas materializam um brilho de desejo que o sujeito queria e temia tanto reencontrar. 

Aquele esplendor que o iluminou por um momento muito breve de sua primeira infância 

                                                
11 O desejo masculino no imaginário está muito bem explicado na teoria lacaniana do véu. Nela está a 
noção do falo imaginário que a mulher não possui e que o homem se empenha em seguir vendo nela. É 
aqui onde Lacan vai explicar o amor cortês: o homem mantém a fantasia de que a mulher tem um falo 
imaginário e em termos práticos não mantém contato sexual com ela, não a toca. Ele a mantém sempre 
velada para conservar a fascinação desse objeto de amor no imaginário. 
12 Outro preço caro que pagamos é o do desaparecimento da diferença sexual. Essa ilusão de onipotência 
que a imagem feminina desses anúncios carrega e que aniquila qualquer traço de carência exclui a 
possibilidade da inscrição de diferença nos âmbitos do masculino e do feminino. Recomendamos o texto 
de Torres (2004), que faz uma análise de um quadro de Dali e no qual aborda esse tema.  
13 Veja a respeito em “El discurso psicótico de la posmodernidad”, de González Requena (1992, p. 149-
163). 



  
 

parece haver retornado. Mas seu fulgor tem um preço elevado, pois leva no seu rastro a 

cegueira, o apagamento do sujeito. 

O espectador se sente fascinado, petrificado pelo olhar que emana dessa Medusa 

pós-moderna, completamente entregue aos seus encantos de Górgona, recusando outro 

apelo que não seja o de sua imagem tão bela quanto sinistra, pois viu materializado nela 

seus sonhos, suas fantasias e já não se contentará mais com os limites para o seu olhar. 

Difícil será oferecer ao espectador outro manjar que não seja o de devorar, com os 

olhos, o outro, o Outro Total Fulgurante que ordena: “Goza, Olho, Goza! Devora-me ou 

devoro-te!” 

Esta mulher todo-poderosa, onipotente e fálica do anúncio sedutor, só realiza um 

desejo ancestral masculino no imaginário e eclipsa o verdadeiro desejo no simbólico, 

tanto o seu, feminino, quanto o do homem que a contempla. Ela encarna a fantasia do 

histérico, mascara o verdadeiro gozo para oferecer a possibilidade de um gozo extremo 

impossível de realizar, um gozo ilimitado que ameaça a integridade de todo o seu ser. 

Em outras palavras, o anúncio sedutor ao exacerbar o sexo, o nega; ao potencializar o 

desejo, o impede; ao acentuar as características de uma fusão sexual acaba por 

transformar as mulheres em um ser híbrido, hipersexual, fonte de fascinação e de 

ameaça. O que emerge é um ser estranho (no sentido freudiano do termo) velado sob 

uma capa de formosura e de fascínio. 
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