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Imagem e Publicidade em revistas femininas: 

 a mulher  na propaganda de lingeries ...  

 

Maria da Conceição Fonseca Silva 

 

“Sob o signo da publicidade, instaura o reino de 
uma liberdade do desejo, mas nela o desejo nunca 
é efetivamente liberado – seria o fim da ordem 
social – o desejo só é liberado nas imagens e em 
doses suficientes para provocar os reflexos de 
angústia e de culpabilidade ligados à emergência 
do desejo”. 
 
       (J. Baudrillard,, Significação da publicidade) 

 
 
1 Introdução 

A epígrafe de Baudrillard nos lembra que, em toda sociedade capitalista, as 

interdições agem segundo regras de mercado que foram construídas ao longo do 

período da história denominado Modernidade1, período inaugurado pelo empirismo 

                                                
 
 Artigo elaborado a partir de dois dos capítulos da dissertação de mestrado, 

intitulada “Discursos de gêneros em revistas femininas: o caso CLAUDIA, defendida em 
fevereiro de 1999, no Instituto da Linguagem da UNICAMP. 

 
 Professora de Lingüística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Doutoranda em Lingüística (área de Análise do Discurso) na UNICAMP. 
 
1 A partir do século XVII,  a razão e não mais o dogma passou a ser critério válido na 

elaboração do conhecimento e na condução do comportamento humano. No século XVIII, 
chamado “século das luzes”,  a realidade foi encarada sob a ótica da ciência/razão. A 
sensibilidade, o desejo, a sensualidade foram excluídos das considerações epistemológicas. 
Qualquer outra linguagem expressiva da realidade que não fosse controlável, mensurável e 
quantificável não era considerada como categoria do conhecimento. Apesar da imensa 
contribuição dos iluministas à cultura da época, nem só de racionalidade viveu o homem e 
por isso as paixões e os desejos não foram totalmente ignorados. Economistas 
reconheceram a força dos interesses e preferências, ao perceberem que os desejos dos 
homens podiam e deviam ser satisfeitos, mas somente de acordo com os mecanismos do 
mercado, espécie de messianismo preconizado por Adam Smith, através do qual  a 
felicidade de todas as pessoas é possível se mediada pelo atendimento aos interesses de 
cada um na busca da satisfação de seus desejos. Esses interesses podem ser entendidos 
pelo ato de consumir. O século XIX foi coroado pelo positivismo. Auguste Comte pretendeu 
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de  John Locke, pelo racionalismo de René Descartes  e pela ciência experimental 

de Galileu. O século XX surgiu sob a égide da lógica da produção e do consumo. 

Nele a tecnologia emergiu soberana, determinando os novos rumos do 

conhecimento, que passou a ser balizado pelo princípio da competição. Os valores 

são ditados, de um lado, por uma moralidade repressiva ainda em vigor, herdada da 

tradição religiosa, e, de outro lado, pelas regras impostas pelo modo de produção 

capitalista. Os desejos são manipulados pelos apelos publicitários e os sonhos 

reduzidos ao cálculo e ao planejamento. Nesse processo, as instituições e os 

agentes sociais entram como colaboradores. 

Por isso, observamos, em nossa sociedade, que, sob o signo da publicidade, 

novos desejos são criados por anúncios de novos prazeres, instância associada ao 

pecado, que, por sua vez, está associado às forças demoníacas, e são direcionados 

tão somente para o consumo; o erótico é banalizado quer na produção de bens por 

meio da produção do trabalho industrial, quer na venda desses mesmos bens na 

publicidade, que, para vender os produtos, tem usado, principalmente, a fascinação 

do corpo da mulher, a exemplo de anúncios publicitários de lingeries, meias-calça, 

etc., que, geralmente, organizam-se a partir de estereótipos: “verdades” 

consagradas de domínio público. Em tais anúncios, o “pecado” converte-se em valor 

positivo – no objeto desejo, e, finalmente, numa mercadoria.  

Considerando, pois, que os textos publicitários funcionam como um lugar de 

interpretação; que a linguagem, tanto a verbal quanto a pictórica (a imagem), não 

produz o visível, mas torna-se visível através do trabalho de interpretação e através 

dos efeitos de sentidos que se instituem no leitor e no consumidor; que a partir de 

Freud pode-se suspeitar daquilo que se escuta, logo daquilo que o falar e o calar 

quer dizer; e que esse “quer dizer” do falar, do escutar e, também, do ver descobre, 

sobre a inocência da fala, da escuta e do olhar, a profundeza de um fundo duplo, 

tento mostrar, neste trabalho, que a discussão sobre os anúncios publicitários da 

                                                                                                                                                   
mostrar que a  humanidade encaminhava-se para o estado positivo. Tendo superado o 
teológico, o metafísico, o homem adentrou no mundo dos valores positivos em que o ideal  
do progresso é veiculado pela conjugação da ciência e da técnica, o que intensificou o 
domínio do homem sobre a natureza para fins lucrativos.  
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DuLoren, feita na matéria “Uma ofensa à mulher” e veiculada pela revista CLAUDIA, 

em março de 1998, é sustentada por posições de sujeito  contraditórios que criam 

tensões entre os sentidos instituídos, estabilizados, e os novos sentidos, resultados 

de ruptura do processo de significação. 

   

2 A matéria “Uma ofensa à mulher” e os anúncios de lingeries 

2.1 Da matéria 

Em março de 1998, foi veiculada uma matéria intitulada “Uma ofensa à 

mulher”, nas páginas 42 e 43 da revista CLAUDIA, dois meses após a DuLoren ter 

veiculado nas principais revistas de circulação nacional um anúncio polêmico. 

 

  

                          (fig. 1a)                                      (fig. 1b) 

Há vários textos concorrendo para a construção de significados da matéria: 

um texto da Diretora de redação da revista, quatro fotografias de anúncios 

publicitários, mencionados no texto, quatro depoimentos sobre um dos anúncios, de 

pessoas não ligadas à revista. 

Analisarei, a seguir, algumas formulações do texto da Diretora de redação, 

referentes a anúncios publicitários mencionados na matéria. 
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(1) “Com a desculpa de defender o aborto, a DuLoren faz exatamente o 

contrário: ofende e degrada as mulheres insinuando que o estupro é conseqüência 

da sensualidade feminina” 

    

A formulação (1) refere-se a seguinte peça publicitária da campanha polêmica 

da DuLoren: 

 

 

(fig. 2) 

 

No anúncio, há a foto de uma mulher, vestida de lingerie sendo violentada e 

roubada por um homem. Ao lado, lê-se a seguinte formulação: “Legalizem logo o 

aborto. Não quero ficar esperando!”.  

A formulação (1) é sustenta por posição de sujeitos, originadas em formações 

discursivas que interagem e se confrontam: na primeira, o estupro não é 

conseqüência da sensualidade feminina; na segunda, o estupro é conseqüência da 

sensualidade feminina. 

Uma das teses sustentadas pela Análise do Discurso de linha francesa é que 

os discursos são heterogêneos em sua constituição, pois um discurso é, desde o 

seu início, organizado em relação a várias formações discursivas. Ainda que a 

heterogeneidade não se faça sentir na superfície dos enunciados (heterogeneidade 

mostrada), “toda unidade de sentido, qualquer que seja seu tipo, pode estar inscrita 
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em uma relação essencial com outra, aquela do ou dos discursos em relação aos 

quais o discurso de que ela deriva define sua identidade” (Maingueneau, 1987:120).  

Dessa forma, as polêmicas entre as formações discursivas são consideradas como 

“atualizações de um processo de delimitação recíproca, localizado na própria raiz do 

discurso” (1987:120). 

Os discursos de gênero veiculados na formulação (1) são, pois, contraditórios. 

A contradição tanto é demonstrada na prática discursiva que define a formulação 

analisada, quanto na prática discursiva intersemiótica que integra a peça publicitária, 

cuja produção releva de outros domínios semióticos.  

A contradição entre as duas posições de sujeito que podemos verificar na 

formulação (1) deve-se ao fato de tais posições estarem ligadas à formações 

discursivas antagônicas. Em outras palavras, há uma relação entre dois sujeitos de 

saber antagônicos: um sustenta que o estupro não é conseqüência da sensualidade 

feminina; outro, que o estupro é conseqüência da sensualidade feminina. 

Há um sujeito de saber que nega um outro ligado a uma formação discursiva 

cujos discursos de gênero são sustentados pelo sujeito universal, discursos do 

senso comum que vêm sendo perpetuados por vários séculos: a mulher é “pivô” das 

tragédias, ela é tentadora do homem, logo é fonte pecadora, origem de todo o mal. 

Esse discurso de gênero tem origem no mito judaico-cristão que degrada a mulher, 

colocando-a como um ser fraco, venenoso.  

 

(2) “A revista Cláudia se recusa a publicar os anúncios da DuLoren desde 

quando considerou ofensivo aquele que apresentava uma freira levantando seu 

hábito numa atividade sexy e provocativa para um Cristo Redentor de olhos 

vendados”. 

 

A formulação (2) diz respeito ao anúncio publicitário apresentado na figura 3. 

Revela que a revista CLAUDIA publicava anúncios publicitários da DuLoren, mas 

deixou de publicar, a partir do momento (apontado pela expressão “desde quando”) 

em que não concordou com “aquele”, cuja fotografia aparece na matéria. 
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(fig. 3) 

 

Um discurso, como afirma Maingueneau (1987:120), “não nasce, como 

geralmente é pretendido, de algum retorno às próprias coisas, ao bom senso, etc., 

mas de um trabalho sobre outros discursos”, isso porque a interdiscursividade é 

constitutiva. Podemos perceber que a formulação (2) é sustentado por posições de 

sujeito distintas, ligadas a formações discursivas antagônicas. 

Há uma posição de sujeito cujo discurso de gênero mantém o estabelecido: a 

mulher é símbolo de tentação e sedução; e outra em que o discurso de gênero 

mantém o estabelecido, mas ao mesmo tempo tenta subvertê-lo: a mulher que é 

colocada como símbolo de sedução e tentação é uma freira que tenta o Cristo, como 

podemos verificar na foto da peça publicitária que constitui uma produção de outro 

domínio semiótico, mas que deve ser considerado2. Esse discurso de gênero é 

originado na formação discursiva que diz respeito ao “mundo” do fetichismo, onde 

                                                
 
2 Uma das hipóteses levantadas por Maingueneau,  em  Genèses du discours, é 

que “A prática discursiva não define somente as unidades de um conjunto de enunciados, 
ela também pode ser considerada como uma prática intersemiótica que integra produções 
que relevam de outros domínios semióticos (pictórico, musical, etc.)”  (Maingueneau: 
1984:7). 
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roupas de freira, de enfermeiras, estudantes são fantasias populares, são objetos de 

fetiche3. 

Objetivando vender a lingerie, que também aparece fetichizada, a peça 

publicitária, indicada na figura 3, apresenta uma mulher vestida também com outros 

objetos de fetiche: hábito de freira; lingerie, inspirada em espartilhos; meias e cintas. 

É a sociedade de consumo explorando o desejo. Assim, tem-se uma posição de 

sujeito ligada ao domínio de saber da formação discursiva na qual hábito de freira é 

um elemento de fetiche que subverte a ordem religiosa, os valores morais judaicos-

cristãos.  

 Há ainda uma terceira posição de sujeito à qual se identifica uma autoridade 

que administra “o dizer”, ligada a uma formação discursiva em que há cisão entre 

sensualidade e religião, discurso religioso, institucionalizado desde a Idade Média 

quando o prazer e as mulheres eram considerados culpáveis, o pior dos pecados 

porque afastavam o homem de Deus, escapando dessa ambigüidade somente as 

mulheres celibatárias. 

A interação entre esses discursos em posição de delimitação recíproca, na 

formulação (2), é uma espécie de tradução ligada a uma interincompreensão, no 

sentido de Maingueneau. Uma formação discursiva quando deixa penetrar o seu 

Outro, na realidade, ela traduz, reinterpreta o enunciado desse Outro. Como o 

sentido não é “algo estável que poderia ser relacionado  a uma posição absoluta, 

                                                
 
3 A palavra fetiche tem um repertório variado de significados. Pode denotar um 

encanto mágico, “uma fabricação, um artefato, um trabalho de aparências e sinais”, como 
coloca  Baudrillard (1981:109); “fetichismo de produto” para Marx, que analisa o conceito  
como forma de falsa consciência e alienação que encontra gratificação espúria no 
consumo. Existem numerosos trabalhos sobre esse assunto. Steele (1996:14) afirma que 
trabalhos como Fetishism as Cultural discurse e Feminizing the Fetsh complementam ou 

criticam a volumosa literatura clínica sobre fetichismo enquanto ‘perversão’ sexual. 
Neomarxistas analisam o ‘fetichismo de produto’, estudiosos feministas exploram o 
controvertido tema do ‘fetichismo feminino’, e  teóricos de arte realçam o papel subversivo 
do fetichismo na arte contemporânea, argumentando que um fetiche pode ser ‘qualquer 
artigo que choque nossas sensibilidades’. A autora chama a atenção para a existência de 
duas teorias sobre a invenção do fetichismo: uma diz que o fetichismo é universal, ou seja, 
tem existido por milhares de anos em muitas culturas; a outra, por outro lado, argumenta 
que o fetichismo se desenvolveu somente na sociedade moderna. 
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mas se constrói no intervalo entre as posições enunciativas” (1987:120), ocorre 

interincompreensão entre as formações discursivas que “determina o que se deve 

falar e o que se deve compreender”, mas, ao mesmo tempo, se essa 

interincompreensão “proíbe que um mesmo sentido circule de um sujeito para outro, 

ela também possibilita que os sujeitos partilhem o mesmo discurso, ‘falem a mesma 

coisa’” (1987:121). 

 

(3) “A indignação já tinha sido enorme com uma peça anterior que 

‘comemorava’ a Copa do Mundo de 1994. Na impossibilidade, por motivos diversos, 

de recusar o anúncio, a solução encontrada foi colocar uma tarja preta escondendo 

o ato abusivo, desrespeitoso não só com as mulheres, mas também com os 

homens”. 

 

A formulação (3) refere-se à peça publicitária da figura 4, na qual são 

apresentados uma fotografia de uma modelo, usando lingerie e botas (objetos 

fetichizados e símbolos de poder), como telespectadora de um jogo de futebol, no 

lado direito; e um aparelho de TV que mostra a imagem de jogadores masturbando-

se, no lado esquerdo. 

 

 

(fig. 4) 
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No interior do funcionamento discursivo da formulação (3), o jogo 

interdiscursivo é marcado por diferentes posições de sujeito.  

A posição de sujeito (1) representa a “voz” responsável pela peça publicitária. 

Está ligada a uma formação discursiva em que a mulher é  símbolo de mulher satã, 

ligada à carne, ao sexo, ao prazer, mulher objeto erótico, apetecível para o homem.  

A posição de sujeito (2) está ligada a uma formação discursiva em cujo 

domínio de saber o ato (na verdade a masturbação dos jogadores diante de uma 

telespectadora, vestida com lingerie) é considerado um ato abusivo e desrespeitoso 

com as mulheres. Na posição de sujeito (3), gerada no interior da mesma formação 

discursiva, o ato sexual é um ato abusivo e desrespeitoso não só com as mulheres, 

mas também com os homens.  

A posição de sujeito (3) reforça a posição de sujeito (2), acrescentando algo de 

igual força, como podemos ver através da expressão “não só... mas também”4. 

Nesse jogo, podemos verificar que o discursivo representa, no interior do 

funcionamento da língua, efeitos de luta ideológica, ao mesmo tempo em que 

manifesta a existência da materialidade lingüística no interior da ideologia. As 

posições de sujeito (2) e (3) são geradas no interior de uma formação discursiva em 

que o sexo é um mal e, portanto, deve ser proibido. Logo, mostrar a imagem do ato 

de masturbação é um desrespeito tanto às mulheres quanto aos homens. É 

transgredir  a lei do Pai. 

A posição de sujeito (4) representa o “poder dizer”, que não pode deixar de 

veicular a peça publicitária. Nessa posição, a revista CLAUDIA se materializa e se 

dá a conhecer. Encontra a solução para que o anúncio seja publicado: usar tarja 

preta para esconder os gestos dos jogadores, como mostra o anúncio. Esse “poder 

dizer” é ditado pelas conveniências, resguardando, assim, a representação, papel 

esperado pela sociedade. Está relacionado ao que está estabelecido não só 

                                                
 
4 Ver em Texto e argumentação, 1987,  onde Eduardo Guimarães trata desse 

operador argumentativo no capítulo “Não só... mas também: polifonia e argumentação”. 
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institucionalmente, mas também culturalmente, produzindo, portanto, um sentido 

cristalizado, como aponta Foucault em História da sexualidade: a vontade de saber.  

Essa tensão entre as posições de sujeito que sustentam a formulação (3) e o 

anúncio da figura 4 ocorre porque, segundo Foucault (1971:8) “em toda sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certos números de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

materialidade”. Entre os procedimentos de controle, o autor aponta para a interdição, 

já que: 

(...) não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 
circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do 
objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: 
temos aí o jogo dos 3 tipos de interdições que se cruzam. (...) em nossos dias as 
regiões (...) onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e 
as da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou 
neutro no qual a sexualidade e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas 
exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes (Foucault, 
1971:9-10). 

  

(4) “Na edição de dezembro passado, denunciamos, na seção “Mulher hoje”, 

a grosseria na peça que mostrava um homem obeso e quase nu acompanhado da 

frase da modelo “Detesto comida a quilo”.” 

 

A formulação (4) está relacionado ao anúncio publicitário da figura 5, no qual, 

o desejo explorado, o apelo sexual da mercadoria (lingerie) tornam-se visíveis. Para 

tentar vender o produto, a peça mostra uma representação de papéis 

sadomasoquistas: a mulher é mostrada em pé, usando lingerie (objeto fetichizado) 

de cor vermelha e, como complemento, uma sandália da mesma cor; o homem, por 

sua vez, aparece de cócoras, numa posição de submissão à modelo. Na 

representação sadomasoquista, ela é a dominadora; ele, o submisso, o escravo. 
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(fig. 5) 

Há uma organização das “máscaras”, na formulação (4), marcada pelo verbo 

“denunciamos”. O nós funciona como o porta voz que enuncia por delegação da 

instituição CLAUDIA. Assim, encobre eu e nós ou eu e a revista CLAUDIA, 

funcionando, pois, como dupla ancoragem do discurso que sustenta a formulação: 

respalda um discurso dado como universal e apela a uma responsabilidade 

compartilhada. 

Podemos verificar uma dupla enunciação na formulação (4), e, portanto, dois 

locutores: o primeiro é responsável pela enunciação de Na edição de dezembro 

passado, denunciamos, na seção “Mulher hoje”, a grosseria na peça que mostrava 

um homem obeso e quase nu acompanhado da frase da modelo; e o segundo é 

responsável pela citação do discurso direto, uma das formas de heterogeneidade 

mostrada, apontada por Authier-Revuz (1982): “Detesto comida a quilo”, que 

conserva a sua marca própria de subjetividade, marcada formalmente pelo dêitico 

eu, embutido na forma verbal “detesto”. As aspas, que indica a heterogeneidade 

mostrada, funcionam como fronteiras entre os dois regimes enunciativos, o que lhes 

confere autonomia. No discurso de gênero veiculado nessa instância enunciativa, a 

obesidade masculina é vista como um mal e, por isso, é rejeitada. O obeso é 

apresentado implicitamente pelo segundo locutor sob a acusação de ameaçar os 

fundamentos da organização social, logo, é remetido à animalidade  (posição e 
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papel sadomasoquista do homem na peça), restituindo seu débito à sociedade sob a 

forma de zombaria.  

Os locutores identificam-se com saberes de formações discursivas 

antagônicas. Numa época em que se assiste cada vez mais  à fabricação de uma 

diversidade de aparelhos destinados ao “culto do corpo”, sobretudo, ao aumento do 

prazer, da sedução física, através da corpulência, a obesidade não é percebida de 

maneira unívoca, o que justifica a tensão entre os discursos de gênero que 

sustentam a formulação (4). Existe um duplo estereótipo do gordo: o simpático, o 

gordo bom; e o que suscita reprovação ou aversão por ser considerado responsável 

por sua condição, vista como um mal. 

Ressalto, ainda, que a formulação (4) é também sustentada por uma posição 

de sujeito, originada em uma formação discursiva cujo discurso de gênero não 

permite a nudez do homem, mas aceita a nudez da mulher como natural. No anúncio 

publicitário, os dois modelos estão usando roupas íntimas, ou seja, ela, usando 

lingerie; ele, cueca. Entretanto, a referência à nudez é feita somente ao modelo: 

“...um homem obeso e quase nu...” (grifo meu), embora a modelo, também, esteja 

quase nua. 

 

(5) “Qualquer mulher que exija respeito não pode aceitar ter sua imagem 

degradada e aviltada dessa  maneira.” 

 

Na formulação (5), há um jogo interdiscursivo entre três posições de sujeito. A 

primeira representa o grupo das mulheres que se respeitam e por isso não aceitam a 

imagem ser degradada pelos anúncios publicitários da DuLoren. A segunda, o grupo 

das mulheres que não se respeitam e por isso aceitam a imagem ser degradada 

pelos anúncios publicitários da DuLoren. A terceira, o grupo das mulheres que se 

respeitam e rejeitam o domínio de saber da formação discursiva a que estão ligadas 

a primeira e segunda posições de sujeito. 

Nesse jogo, o processo de identificação dos leitores pode ocorrer tanto com  

primeira e segunda posição de sujeito quanto com a terceira, posição dissidente, 

que subverte o estabelecido: os valores judaico-cristãos 
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(6) “Não comprar produtos DuLoren é a maneira de dizer Não a esse tipo de 

violência.” 

 

A formulação (6) apresenta de forma imperativa a posição de sujeito à qual os 

leitores da matéria devem se identificar: a posição que sustenta que a imagem da 

mulher na propaganda da DuLoren é degradada e aviltada, logo comprar seus 

produtos é a maneira de dizer Sim a esse tipo de violência; e deixar de comprá-los é 

uma forma de dizer Não. A formação discursiva em que foi gerada tal posição de 

sujeito traduz como negativa a unidade de sentido construída pelo seu outro 

constitutivo, rejeitando-o para definir sua identidade, isso porque “é preciso 

desqualificar o adversário, custe o que custar, porque ele é constituído exatamente 

do Mesmo que nós, mas deformado, invertido, conseqüentemente, insuportável” 

(Maingueneau, 1987:125) (grifo meu). 

Isso posto, podemos observar que na matéria “Uma ofensa à mulher”, refuta-

se, na maioria das vezes, para manter o estabelecido, ou seja, é conveniente refutar, 

não para subverter, mas para manter o “ainda está aí”. A revista CLAUDIA refuta o 

saber adverso somente por questões morais e religiosas, pois tem se calado diante 

de outros anúncios publicitários sustentados pelos mesmos discursos sobre a 

mulher que sustentam os anúncios publicitários da empresa DuLoren, como 

veremos a seguir.  

 

2.2 Dos anúncios 

Considerando que a prática discursiva não define somente as unidades de um 

conjunto de enunciados, mas que ela também pode integrar produções de outros 

domínios semióticos, e que os diversos suportes intersemióticos não são 

independentes, pois estão submetidos às mesmas condições históricas e às 

mesmas restrições temáticas, analisarei alguns anúncios publicitários, veiculados 

pela revista CLAUDIA em exemplares publicados nos períodos anterior e posterior 

ao da edição da matéria “Uma ofensa à mulher”, cuja sustentação tem como base o 

discurso moral e religioso, presentificado no mito judaico-cristão.   
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Veiculada nas páginas 18 e 19 de CLAUDIA, nº 5, ano 31, maio de 1991, a 

peça publicitária, que aparece na figura 6,  apresenta a seguinte organização: na 

página esquerda, 18, aparece a formulação (7); na parte direita dessa página, 

juntamente com a 19, a fotografia de uma mulher branca, vestida com uma peça de 

lingerie e segurando a outra nas mãos, próxima ao nariz; no canto direito, da 19, o 

logotipo da Valisère. 

 

  

                                                    (fig. 6) 

 

(7) “Preencha esta calcinha e ganhe um marido completamente novo” 

 

O texto publicitário acima é sustentado pela posição de sujeito em que a 

mulher deve seduzir o homem através do objeto de fetiche: calcinha usada, ou seja, 

ela deve usar a calcinha com o objetivo de conquistar o companheiro, tido como 

fetichista por objetos cheirosos, ou seja,  a mulher é símbolo de sedução, tentação; e 

pela posição de sujeito, em que o homem tem como fantasia sexual calcinhas, mas 

não quaisquer calcinhas, pois elas têm que ser usadas, já que o odor da mulher é 

que mantém a promessa de excitação sexual. O interlocutor é interpelado 

diretamente pelo dêitico você embutido nas formas verbais imperativas: preencha e 

ganhe, da formulação (7). 
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Que insinuação é feita pelo publicitário quando coloca que o resultado da ação 

de preencher a calcinha, objeto fetichizado, é ganhar um marido completamente 

novo? Steele (1996:130) relata que os pesquisadores do sexo William Marters, 

Virgínia Johnson e Robert Kolodny,  num estudo de caso denominado “O bandido 

das roupas íntimas”, falam sobre um advogado de 27 anos de idade que tinha 

fetiche por calcinhas usadas, ou seja, cheirosas, sem as quais não experimentava 

nenhuma excitação sexual. Ele já havia roubado mais de 500 calcinhas. Até mesmo 

na sua lua-de-mel, conseguiu escapar para roubar algumas de uma lavanderia e 

depois se masturbar. 

Um outro caso relatado pela autora, na mesma página, diz respeito ao 

comércio de calcinhas usadas no Japão. Um artigo no Economist, segundo ela, dizia 

que a polícia do Japão estava tentando reprimir um detestável comércio, pois 

investigavam homens de negócios que tinham estocado noventa máquinas de venda 

de calcinhas em Tóquio ‘garantidas de terem  sidos usadas por uma colegial 

japonesa’, e que mais de 200.000 dólares em calcinhas já haviam sido vendidas a 

3.000 ienes (o que equivale a quase 30 dólares) cada.  

 Esses dois casos exemplificam que não é por acaso que, no anúncio 

publicitário, indicado na figura 6, são mobilizados elementos do mundo fetichista, 

especialmente, insinuando a fantasia por calcinhas usadas. Tais elementos são 

mobilizados pelo simples fato de o desejo poder ser explorado pela sociedade de 

consumo. Mas, como afirma Baudrillard, “o desejo só é liberado nas imagens e em 

doses suficientes para provocar os reflexos da angústia e da culpabilidade ligados à 

emergência do desejo” (1977:296-7). No discurso de gênero veiculado nesse 

anúncio, os objetos de fetiche também dão à mulher  poderes para seduzir o 

homem.  

A peça publicitária que aparece na figura 7, por outro lado, encontra-se na 

página 23 de CLAUDIA, nº 10, outubro de 91. Na parte superior da página, é 

apresentado a formulação (8); logo abaixo, uma fotografia de uma modelo branca, 

em posição vertical, vestida de lingerie de cor preta, cor associada à morte, à noite, 

ao perigo, ao pecado; no lado direito, o logotipo da Darling; e, na parte inferior, o 

enunciado “Calcinhas e Soutiens Darling Deixam todo mundo doido.” 
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                                                           (fig. 7) 

 

(8) “Você já viu um homem alucinado?” 

 

A posição de sujeito que sustenta o anúncio acima é originada na formação 

discursiva em que a mulher é também objeto erótico, mas também sujeito, pois, 

como símbolo de sedução e tentação, ela  exerce seu poder, desestabilizando o 

homem, o que é assinalado na formulação (8) pela palavra “alucinado”. Através da 

sexualidade,  o homem passa a ser objeto com o qual ela pode jogar, dispor e 

dominar.  A roupa íntima age como característica secundária sexual, aumentando a 

curiosidade sexual e aludindo ao desnudamento como prelúdio à atividade sexual, o 

que é considerado como fetichismo “normal”. 

A peça publicitária presentifica uma prática social de gênero em que a mulher 

domina o homem na área sexual, reforçando a construção de gênero baseada na 

hierarquia de poder, na lei do mais forte. No jogo erótico, insinuado no anúncio, a 

mulher exerce poderes aos quais o homem subordina-se. O erótico é o objeto corpo 

vestido de lingerie,  que passa a determinar desejos, posturas e comportamentos. É 

o desejo dentro da sociedade de consumo. 
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Como é possível perceber, o domínio de saber da formação discursiva que 

está na base do formulável tanto nos textos publicitários criticados pela matéria 

“Uma ofensa à mulher”, quanto nos textos publicitários mostrados nas figuras 6 e 7 é 

o mesmo. Nele (domínio de saber), a mulher é sedutora, símbolo de tentação, 

diabólica, ligada à carne, ao sexo, ao prazer, objeto erótico, desestabilazando o 

homem através da sexualidade. Essas últimas peças, entre tantas outras também 

veiculadas pela revista, ao contrário daquelas criticadas na matéria, não mobilizam 

elementos de fetiche que subvertem a ordem religiosa, tais como roupas de freira, 

nem insinuam a prática da masturbação e nem apresentam nenhuma fotografia de 

homem vestido só de cueca, por isso CLAUDIA se calou. 

 E, sem se dar conta de que todo elemento simbólico está investido de 

significância, veiculou, entre as páginas que tratam do tema “Atualidades, na edição 

seguinte à da matéria em questão (CLAUDIA, nº 4, ano 37, abril 98, p. 31-32), um 

anúncio publicitário de meia-calça Pulligan, mostrado na figura 8, com a seguinte 

organização: no centro da página 31, que fica à esquerda do interlocutor, é mostrado 

a formulação (9); da parte inferior da página 32 à pagina 33, uma fotografia de uma 

mulher com a cabeça pequena, vestida com sutiã e meia-calça, objeto fetichizado: a 

parte que está coberta pela meia: nádegas e pernas, e que exerce atrativo sexual, 

aparece em destaque, ou seja, a mulher é apresentada em forma de sereia; no 

canto da página 33, o logotipo. 

  

   (fig. 8a)                  (fig. 8b) 

(9) “O nosso produto só cobre metade do seu corpo. Mas é a metade mais 

importante” 
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O símbolo mobilizado no anúncio é descrito por Odisseu (apud Schwab, 

1974:63) como ninfas que cantam de maneira sedutora, enfeitiçando a quantos lhes 

escutam as canções. Sentadas às margens verdejantes, elas entoam suas melodias 

suaves e encantadoras, mas quem se deixa seduzir está fadado à morte. Na Idade 

Média, a sereia5 era vista como símbolo da sedução, mundana e diabólica. 

As referências culturais vão sendo produzidas por meio de símbolos, jogos de 

significação, cruzamento de conceitos e relações de poder. Além do símbolo da 

sereia, o que merece destaque nesse anúncio é a  formulação (9), que é sustentada 

por uma posição de sujeito em que a mulher, além de ser objeto sexual, é inferior, 

frágil, desprovida de razão, incapaz. A materialização desse discurso é possível 

porque a memória discursiva, como assinala Orlandi (1999:31), torna possível todo 

dizer e retorna sob forma de pré-construído o já dito que está na base do dizível 

sustentando cada tomada de palavra.  

A peça indicada na figura 8 atualiza uma memória. No mundo Cristão, a 

mulher foi proibida de ter conhecimentos das leis, pois o conhecimento é fonte de 

poder e de participação na vida social, política, econômica, etc. Por causa desse tipo 

de discurso, muitas mulheres foram queimadas. O discurso de gênero presentificado 

na formulação (9) pertence à mesma formação discursiva, também, daqueles que 

escreveram o Martelo das Feiticeiras, Bíblia dos inquisidores, onde podemos 

encontrar passagens do tipo: 

Diz-nos Hecira: ‘As mulheres intelectualmente são como crianças’, (...) Mas a razão 
natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o que evidencia pelas 
suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha, por ter 
sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja 
curvatura é (...) contrária à retidão do homem. E como virtude dessas falhas a mulher 
é animal imperfeito, sempre decepciona a mente (Kramer e Spreenger, 1484:116). 

 

O texto publicitário apresentado na figura 8 convoca, dessa forma, efeitos de 

sentido com o que foi dito, como o que está sendo dito e com o que não foi dito ou 

                                                
 
5 Ver símbolos em LEXIKON, Herder. (1987). Dicionários dos símbolos. São Paulo: 

Cultrix. 
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está sendo silenciado sobre a mulher. Não é inocente a mobilização dos objetos 

simbólicos que, investidos de significância,  o compõem.  

Assim, as peças publicitárias criticadas na matéria “Uma ofensa à mulher”, as 

peças veiculadas antes da matéria, aqui analisadas, e a peça publicitária, veiculada 

um mês após a matéria, são sustentadas por discursos que trazem mediações 

metafóricas e metonímicas que constituem indícios de práticas que permanecem. No 

domínio de saber da formação discursiva que sustenta a peça publicitária (8), 

veiculada e silenciada pela revista CLAUDIA, entretanto, a mulher, além de ser 

sedutora, símbolo de tentação, diabólica, ligada à carne, ao sexo, ao prazer, objeto 

erótico, desestabilazando o homem através da sexualidade, é incapaz e 

desprovida de razão, “intelectualmente como criança (...) sempre  decepciona a 

mente”. 

 

3 Conclusão 

 Partindo da premissa de que, nos textos publicitários, joga-se com os desejos 

inconscientes do ser humano que se relacionam com o prazer, pecado, sedução, 

tentação, etc., é possível perceber que os anúncios publicitários da DuLoren, 

criticados na matéria, são sustentados por uma posição de sujeito em que o discurso 

de gênero mantém o estabelecido pela Igreja institucional: a mulher é pivô das 

tragédias, tentadora do homem, fonte pecadora, origem de todo mal, símbolo de 

Satã, objeto erótico, ligada à carne, ao sexo, enfim, símbolo de tentação e sedução; 

e de outra em que o discurso de gênero mantém o estabelecido, mas ao mesmo 

tempo busca no mundo fetichista elementos que subvertem a ordem religiosa, os 

clássicos valores judaico-cristãos. Dito de outra forma, a publicidade subverte o 

discurso religioso, utilizando o próprio discurso religioso para explorar o desejo. 

O locutor da matéria identifica-se com a uma posição de sujeito que cinde 

sensualidade e religião, por isso o choque com a imagem da freira e do Cristo 

Redentor. O discurso de gênero sustentado é o discurso da Igreja institucional, para 

a qual o prazer e as mulheres são considerados culpáveis porque afasta o homem 

de Deus, escapando dessa ambigüidade só as celibatárias, como as freiras; e o 

sexo é um mal que deve ser proibido, pois transgride a lei do Pai. O locutor 
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identifica-se, também, com a posição de sujeito em que a nudez da mulher é natural, 

mas a do homem é uma falta de respeito, etc. 

Com efeito, o locutor da matéria refuta o saber adverso ao domínio de saber 

da formação discursiva com a qual se identifica por uma questão que implica valores 

morais e religiosos, desqualificando o Outro que é constituído exatamente do 

Mesmo. Um dos principais argumentos a favor dessa tese é o fato de a revista6, que 

é mantida pela exploração do desejo (lógica da sociedade de consumo), ter 

veiculado, no exemplar seguinte ao da matéria, um anúncio publicitário de meia-

calça sustentado por um discurso de gênero em que a mulher, além de objeto 

sexual, é inferior, frágil, desprovido de razão e incapaz. Assim, a matéria reproduz os 

discursos de gênero e sexualidade que circulam na sociedade. E, na promessa de 

um discurso novo, cria tensões entre o instituído e o que pensa subverter.  
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