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1 Introdução

O presente trabalho apresenta as discussões e os resultados de uma dissertação de
Mestrado em Linguística, concluída em 2012, mostrando a análise dialógica de um dos anúncios
investigados na referida pesquisa. Levando em consideração a importância de se refletir a
respeito do consumo na sociedade contemporânea, este artigo mostra uma reflexão enunciativo-
discursiva sobre o discurso de um anúncio de classificados de jornais em que são oferecidos
serviços sexuais. Para tal reflexão, analisamos um anúncio de classificados de serviços sexuais,
selecionado do Jornal Agora da cidade de Rio Grande, RS.

Os anúncios de serviços sexuais deixam reverberar inúmeros pontos de vista a respeito
de beleza e sensualidade, instaurando nesses discursos um cenário de valorização e publicização
do corpo e do prazer, por meio dos signos ideológicos mobilizados que interpelam diversos
interlocutores. Conforme Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 35), o signo ideológico só toma
existência num “terreno interindividual”, ou seja, somente num processo de interação entre duas
consciências é que se torna possível o signo ideológico. Dessa maneira, é necessário que os dois
indivíduos estejam socialmente organizados, formando assim uma comunidade linguística, um
grupo social.

Além disso, o signo, para a teoria bakhtiniana, não existe apenas como parte de uma
realidade, ele reflete e refrata uma outra realidade. Isto é, numa operação simultânea, o signo
descreve o mundo e constrói interpretações desse mundo. Ainda, ressalta o autor que “cada signo
ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento
material dessa realidade” (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929], 2010, p. 33). Desse modo, tendo
em vista a realidade de uma sociedade capitalista, o anúncio de classificados de serviços sexuais
movimenta o mercado e a economia em torno da sexualidade e do prazer. Assim, homens e
mulheres inseridos numa sociedade capitalista em que tudo se torna passível de ser
comercializado oferecem serviços sexuais em jornais que reservam uma seção especializada para
tal publicidade.

Levando em consideração tais conjunturas, com a análise dos anúncios, pretendemos
observar aspectos discursivos que envolvem a construção da imagem do sujeito locutor e do
interlocutor, cotejando efeitos de consumo instaurados nas cenas produzidas nos anúncios.
Buscamos ainda, verificar as marcas linguísticas articuladas à situação discursiva que criam a
imagem do sujeito locutor, observando as palavras utilizadas para nomear características físicas e
características da atividade sexual sugerida no discurso do anúncio. Por fim, analisamos de que
forma as diferentes vozes sociais emergem nos anúncios e como criam sentidos que interpelam os
interlocutores na esfera midiática.

Nossas discussões terão como embasamento teórico central, a teoria dialógica do
discurso, desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, destacando-se em especial os conceitos de
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relação dialógica, signo ideológico, palavra, enunciado, alteridade, vozes e gênero discursivo.1

Além disso, este trabalho estabeleceu diálogo com outros autores como Dany-Robert Dufour,
Dominique Maingueneau e Ruth Amossy.

A fim de organizarmos essas discussões, dividimos este artigo, além desta introdução, em
quatro seções seguidas das considerações finais. Na seção 2, mostramos os pressupostos teóricos
da teoria dialógica do discurso, postulada por Bakhtin e seu Círculo. Na seção 3, expomos alguns
aspectos que envolvem o consumo na pós-modernidade e como o anúncio de classificados de
serviços sexuais se engendram nesse contexto. Na seção 4, trazemos tanto os procedimentos
metodológicos de seleção dos jornais e dos anúncios, quanto os procedimentos de análise dos
anúncios. Na seção 5, apresentamos a análise dos anúncios. Finalmente, nas considerações finais,
discutimos a respeito dos resultados obtidos e ampliamos o debate em torno do consumo e suas
relações com o corpo, o sexo e a beleza.

2 Teoria Dialógica do Discurso

A contraposição eu/outro e o componente axiológico estão na constituição da
linguagem, a qual é para o Círculo, essencialmente dialógica. Bakhtin (2010, p. 211) afirma que
na língua em sua integridade viva ocorrem diversas relações dialógicas entre discursos, vozes
sociais e no interior do próprio discurso. Desse modo, “a linguagem só vive na comunicação
dialógica daqueles que a usam”, estando impregnada dessas relações que podem ser de
concordância, discordância, aproximação, distanciamento, etc. Tais relações ultrapassam o que
Bakhtin chama de relações lógicas ou “concreto-semânticas”, que acontecem entre os elementos
repetíveis da língua. As relações lógicas, portanto devem “personificar-se na linguagem, tornar-se
enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos”, para que então surjam relações
dialógicas (BAKHTIN, 2010, p. 211).

Compreendemos que tais questões levantadas pelo Círculo possuem importante
estreiteza com a linguagem, com os sujeitos e, sobretudo com a vida. Assim, na palavra em uso
podemos observar a presença indispensável do par eu/outro que se constitui no processo
dialógico de interação verbal. Conforme Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 117) a palavra
comporta simultaneamente “duas faces”, ou seja, ela “procede de alguém” e se “dirige para
alguém”. Por meio da palavra, que é considerado um signo ideológico, o eu se define em relação
ao outro e “em relação à coletividade”. Por isso, ressalta Bakhtin ([1929] 2010, p. 117) que a
palavra não pertence só ao locutor ou só ao ouvinte, uma vez que ela “se situa numa zona
fronteiriça” entre os dois pares da interação verbal (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929] 2010, p.
117).

O signo ideológico, portanto, é envolto de relações contextuais e marcado
historicamente, isto é, seu sentido não depende somente das consciências do eu e do outro, mas
do complexo jogo de reflexos e refrações que se estabelecem no processo de interação. Segundo

1 O Círculo de Bakhtin, postumamente denominado dessa forma pelos estudiosos da área do discurso, era composto
por profissionais de diversos campos do conhecimento que tinham ideias em comum. Havia entre o grupo biólogo,
pianista, filósofo, professor, entre outros. As ideias essenciais que perpassavam as obras dos estudiosos eram a
preocupação com a filosofia e a reflexão sobre a linguagem. É importante destacar que os principais nomes
representantes das ideias linguísticas do Círculo eram Mikhail Bakhtin, o líder, Valentin Voloshinov e Pavel
Medvedev (FARACO, 2009, p. 13).
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Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 47), o ser, isto é, tanto o eu (locutor), quanto o outro
(interlocutor) se reflete e também se refrata, por meio do signo ideológico. Na realidade o signo
ideológico é um elemento sócio-cultural capaz de refletir e refratar não só esse “ser” que mobiliza
a linguagem, mas também os signos ideológicos refletem e refratam sentidos do contexto da
enunciação. Ou seja, unidos no processo discursivo o ser ou os seres e aspectos não verbais da
situação, fazem com a palavra e/ou o signo ideológico não tenham somente uma significação,
mas vários sentidos a cada vez que são mobilizados.

Uma das grandes preocupações que perpassam o pensamento bakhtiniano a respeito da
linguagem é o problema da significação na linguística. Para tanto, é traçado um caminho teórico-
filosófico que busca compreender como acontece a inter-relação entre forma e sentido na
linguagem. Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 133), então inicia as reflexões a respeito desta
problemática fazendo uma distinção metodológica entre significação e tema na língua. Frisamos
o caráter metodológico da distinção, tendo em vista que na enunciação concreta as duas
categorias acontecem sem que seja estabelecida uma fronteira precisa entre elas.

Assim, nessa distinção entre significação e tema verificamos um ponto de tensão,
essencialmente, dialógico entre forma linguística e seu uso em contextos. Essa tensão é indicativa
de que o sentido não é reduzido a uma análise contextual, uma vez que há o reconhecimento de
um aparato técnico que concorre para a efetivação do enunciado. Desse modo, o tema é o
“sentido da enunciação concreta” que acontece sob condições sócio históricas definidas
(BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929] 2010, p. 134).

O tema é ligado à situação social, sendo um elemento não-reiterável, irrepetível, que não
pode ser segmentado em unidades. Por ser intrinsecamente ligado ao contexto social que envolve
os diversos usos da linguagem, o tema é tratado como sistema dinâmico de signos que reflete e
refrata a multiplicidade de sentidos que pode se obter de um enunciado. Aliás, ressalta
Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 135) que justamente a pluralidade de significações “é o
índice que faz de uma palavra uma palavra”.

Já a significação, nessa perspectiva teórica, corresponde aos elementos reiteráveis e
abstratos da língua que são convencionados pela comunidade linguística. Bakhtin/Volochinov
(2006, p. 134) salienta que a significação é o “aparato técnico” da enunciação. Tal aparato é
apenas um potencial, ou seja, uma possibilidade de significação no interior de um dado tema.
Tratando dessa maneira as propriedades da palavra em uso, percebemos que as reflexões
discutidas por Bakhtin/Volochinov pretendem chegar a um ponto: existe algo mais complexo
subjacente à estrutura linguística abstrata, ou seja, existe algo que dá vida a essa estrutura.

Com efeito, o tema da enunciação é “determinado não só pelas formas linguísticas que
entram na composição”, ou seja, as palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as
entoações, mas também e, sobretudo pelos elementos não verbais da situação social que engendra
a comunicação. Observamos, então, que o tema assume a função de atribuir sentido às palavras
que outrora eram apenas formas em potencial, desprovidas de sentido entre os falantes. Porém o
uso depende necessariamente da situação contextual do sujeito que mobiliza as formas da língua
em seu discurso para enunciar suas posições, seus desejos, enfim suas ideias
(BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929] 2010, p. 133).

Como a enunciação é um processo complexo e dinâmico, as formas linguísticas são
envolvidas pela entonação do falante sob uma determinada situação, inscrita num determinado
gênero, com um arsenal de valores sociais se entrecruzando continuamente em tal processo.
Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 140) alerta que toda a enunciação se constrói
tendo como base uma “orientação apreciativa”. Assim, na enunciação viva e concreta cada
elemento do discurso possui “ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação”. Percebemos,
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assim, uma evidente “tríade” de propriedades da palavra em uso: significação (elementos formais
da língua), tema (sentido de uma enunciação concreta) e entonação/acento apreciativo (posição
tomada pelo sujeito que enuncia).

Outra questão associada ao problema da significação na linguística é a compreensão.
Nesse contexto podemos afirmar que somente o tema é passível de ser compreendido. E tal
compreensão ocorre de maneira ativa na interação entre locutor e interlocutor. Aliás, a orientação
apreciativa faz parte do próprio processo de compreensão da enunciação do outro.
Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 137) afirma que o ato de compreender “a enunciação de
outrem significa orientar-se em relação a ela”. E nessa orientação para um novo contexto surge
um novo tema, um novo sentido, sempre avaliado e atualizado pela entonação do sujeito.
Tomando a palavra nessa direção, Bakhtin/Volochinov ([1929] 2010, p. 137) salienta que
compreender é opor “à palavra do locutor uma contra palavra”, ou seja, a nova palavra (a
contrapalavra) traz consigo alguns aspectos: o aspecto da enunciação proferida (a palavra do
locutor), o aspecto da significação do aparato técnico da palavra e, por fim, o aspecto do novo
sentido, da nova apreciação, resultante do processo de compreensão.

Desse modo, compreendemos que o sentido, tal como é postulado na obra bakhtiniana,
não reside somente na forma linguística abstrata ou somente no tema da enunciação, ou ainda
somente nas “almas” do locutor e do interlocutor. O sentido reside, justamente, na interação entre
locutor e interlocutor que se viabilizou por meio das palavras engendradas em um contexto
concreto de comunicação social.  Uma comparação muito pertinente para exemplificar essa
reflexão é mobilizada em Marxismo e filosofia da linguagem: o sentido seria como uma faísca
elétrica que só é produzida no momento em que se contatam dois pólos opostos.

Assim, ignorar o tema e todos os seus aspectos como compreensão ativa, entonação dos
parceiros de comunicação e focalizar a análise nos elementos abstratos da língua é como “se
quisesse acender uma lâmpada depois de ter cortado a corrente”. A corrente mencionada é o
efeito da relação entre o contexto extra-verbal que envolve a enunciação e os sujeitos que
participam ativamente da interação verbal. Somente essa corrente da “comunicação verbal” dá
vida à palavra, fornecendo-lhe a “luz de sua significação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929]
2010, p. 137).

As valorações sociais estão na parte constitutiva do tema da palavra, tanto que
Bakhtin/Volochinov chega a afirmar que “sem acento apreciativo não há palavra”. Assim, as
palavras, os signos ideológicos só adquirem sentido no contexto em se tenha uma apreciação
social de valoração. A valoração acontece em duas dimensões intrinsecamente vinculadas: a
valoração individual de locutores e interlocutores está encadeada com as valorações sociais
circundantes. Isso acontece porque a palavra é parte de uma realidade social. Conforme explica
Medviédev (2012, p. 185) é a “entonação expressiva que dá cor à palavra do enunciado”,
refletindo sua singularidade sócio histórica.

Assim, compreendemos que a avaliação social é parte essencial do processo de refração
de sentidos no signo ideológico. Mediviédev (2012, p. 190) afirma que a entonação “leva-nos
além dos limites do enunciado para outra realidade”, ou seja, “a palavra é apenas um apêndice de
outra presença”. Isto significa dizer que as palavras estão necessariamente ligadas ao contexto e
aos julgamentos de valor como se fossem apêndices dessa realidade social. Cortando-se a palavra
da sua realidade concreta corre-se o risco de isolar seu sentido e reduzi-lo à significação de
formas abstratas. É nesse sentido que Volochinov/Bakhtin (2011, p. 165) ressalta que se a
enunciação for arrancada “do chão real que a alimenta”, perde-se o acesso de “compreensão tanto
de sua forma quanto de seu sentido”, restando apenas a “moldura linguística abstrata”.
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Entendemos que esse chão real abarca o contexto de produção, recepção e circulação do
enunciado, o qual está impregnado de diversas entonações que mantêm entre si relações de pura
tensão.  Por meio dessa tensão podemos vislumbrar a própria natureza do enunciado que vive
num contínuo elo da comunicação social. Segundo Bakhtin (2003, p. 297) os enunciados não são
“indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos”, ou seja, os enunciados não vivem
isoladamente na comunicação, uma vez que os seus sentidos dependem dos ecos e ressonâncias
de outros enunciados, os quais estão ligados “pela identidade da esfera de comunicação
discursiva”. Por isso, Bakhtin (2003, p. 297) ressalta que cada enunciado é uma resposta a outros
enunciados que se engendram na mesma esfera da atividade humana.

Assim, no enunciado há um complexo jogo de claro e escuro. Ele pode ser aclarado de um
lado pela nova acentuação que lhe é atribuída e por outro lado pode ser obscurecido com as
diversas opiniões sociais dirigidas ao objeto do discurso. Quando o locutor enuncia suas ideias,
valores e posições num determinado enunciado, o objeto do seu discurso já se encontra
“desacreditado e contestado”. Nesse contexto, o enunciado se encontra no emaranhado de
diversas vozes sociais, ou seja, o enunciado nasce e circula num meio plurilíngue, plurivocal
(BAKHTIN, 2010b, p. 86).

Tais vozes são históricas, ideológicas e revelam as diversas posições que circundam um
discurso. Em todo o discurso percebe-se um meio flexível em pelo menos duas dimensões: entre
o discurso e o objeto e entre o locutor e o objeto. O meio flexível existente entre esses elementos
é formado por uma “massa de discursos” de outrem que orientam uma apreciação sobre o objeto.
É nesse processo de mutua interação entre locutor, objeto e discursos de outrem que o discurso se
individualiza e se elabora estilisticamente (BAKHTIN, 2010b, p. 86).

Nessa perspectiva, os enunciados se organizam em função de formas de comunicação
social, as quais na obra bakhtinana são denominadas de gêneros do discurso. Segundo Bakhtin
(2003, p. 262) os gêneros discursivos são “tipos relativamente estáveis de enunciados” que
engendram em diversos campos da atividade humana na sociedade. Cada gênero, considerando
suas especificidades, se constitui de três elementos: forma composicional, estilo e conteúdo
temático, isto é, os gêneros possuem uma estrutura repetível que tem relativa estabilidade em
função da individualização que o locutor lhe atribui a cada nova interação verbal.

Os gêneros têm vínculos imediatos com a vida concreta dos sujeitos. É por meio dessas
formas com certa estabilidade que a comunicação se possibilita na sociedade. Bakhtin (2003, p.
265) afirma que “a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos”, ou seja, a
língua integra a vida e vice-versa por meio dos enunciados realizados em gêneros discursivos.
Medviédev (2012, p. 200) reforça essa ideia quando argumenta que a “realidade do gênero é a
realidade social de sua realização no processo de comunicação social”, funcionando como um
“conjunto de meios de orientação coletiva na realidade”. Assim, essa orientação faz com que os
sujeitos compreendam novos aspectos dessa realidade social (MEDVIÉDEV, 2012, p. 200).

Por ser ligado intrinsecamente à vida e às atividades sociais dos mais diversos tipos, o
estilo torna-se parte fundamental nesses processos de relativa estabilidade do gênero e orientação
para a realidade social. Faraco (2009, p. 137) explica que o Círculo de Bakhtin em diversas obras
refere-se ao estilo do locutor como um elemento que se constrói a partir de um julgamento social
de valor, isto é, “as seleções e escolhas são primordialmente tomadas de posição axiológicas
frente à realidade linguística”, considerando uma gama de vozes sociais que avaliam um mesmo
objeto. Percebemos desse modo a relação sempre tensa do que é dado (forma com relativa
estabilidade do gênero) com o novo ((re)significação axiológica do estilo do locutor) postulada
pelas reflexões bakhtinianas.
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3 Consumo na pós-modernidade e os anúncios de serviços sexuais

De modo geral, a publicidade tem como principal finalidade mostrar ao consumidor as
vantagens de se consumir determinado produto ou contratar algum tipo de serviço. Não é por
acaso que jornais impressos, programas televisivos e até mesmo sites da internet vivam imersos
num mar de anúncios publicitários, que têm a incumbência de prometer o ajuste do consumidor à
última moda de bens materiais e, consequentemente, de valores sociais. E a mídia exerce papel
fundamental para a “propagação” de tais valores nos anúncios. Por meio dela, as pessoas são
levadas a seguir padrões sociais de comportamento, provocando no consumidor a necessidade
quase que obsessiva de ter bens materiais, que vêm se tornando, cada dia mais, indispensáveis na
busca da satisfação completa.

Maingueneau (2010, p. 168) ressalta que o discurso publicitário financia a maioria das
mídias e por isso “invade” o público no intervalo do filme, da novela, do programa de rádio,
ganha visibilidade nas estradas e ruas da cidade, através de grandes outdoors, chega a nossas
caixas de correio em forma de panfletos e encartes sem serem solicitados. Podemos considerar,
então, que a mídia, por ser um campo discursivo muito abrangente e abarcar diversas
manifestações enunciativas, tem uma cobertura maior de pessoas e lugares, tornando complexos e
dinâmicos os processos de enunciação e seus respectivos discursos.

Assim, é possível afirmar que a linguagem utilizada na publicidade pode ser considerada
uma linguagem que emerge essencialmente das relações sociais, pois se encontra interligada ao
consumo e ao capitalismo, buscando persuadir o destinatário. Para tanto, a publicidade se
sustenta basicamente em uma argumentação icônico-linguística com fins de convencimento
consciente ou inconsciente do público-alvo consumidor. Nessa direção, é importante que o autor
do anúncio publicitário recorra a um conjunto de recursos estilísticos, que envolvem as diversas
relações semânticas e seleções lexicais que operam na tessitura do discurso publicitário.

Tais recursos discursivos que operam na publicidade se configuram sob uma
determinada cena enunciativa. Maingueneau (2008), na obra Cenas da enunciação, traz a questão
dos gêneros discursivos, como base de todos os conceitos que discute. A categoria dos gêneros é
tomada, nas pesquisas sobre análise de discursos, para descrever a multiplicidade de enunciados
produzidos em uma determinada sociedade, o que pode ser associado à perspectiva bakhtiniana
na relação com as diferentes esferas sociais que organizam os discursos. Vale lembrar que a
noção de campo discursivo discutida por Maingueneau é de fato o espaço em que vários sentidos
convivem em diferentes gêneros e diversos enunciados dados na interdiscursividade constitutiva
de todo e qualquer discurso, refletindo sua condição dialógica. Partindo, então, das reflexões a
respeito do campo em que confluem os discursos, o autor propõe organizar a cena de enunciação
em três dimensões: cena englobante, cena genérica e cenografia.

De modo geral, Maingueneau (2010, p. 205) define cena da enunciação como uma
situação de discurso, que é apreendida “através da situação que a fala pretende definir, o quadro
que ela mostra (no sentido pragmático) no movimento mesmo de seu desdobramento”. E conclui
o analista do discurso que “um texto é, na verdade, rastro de um discurso no qual a fala é
encenada” (MAINGUENEAU, 2010, p. 205). Nesse sentido, então, Maingueneau (2008, p. 115)
mostra primeiro que a cena englobante “corresponde ao tipo de discurso, a seu estatuto
pragmático”. Em outras palavras a cena englobante corresponde às diferenças de funcionamento
dos diversos discursos que possuem o mesmo suporte. O próprio autor sugere o exemplo do
panfleto, para entendermos com mais clareza como ocorre a cena englobante. Conforme o
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analista, devemos ser capazes de distinguir um panfleto com o discurso religioso, político,
publicitário, sabendo a que cena englobante cada discurso pertence, a fim de compreender de que
modo acontece a relação locutor-interlocutor (MAINGUENEAU, 2008, p. 115).

Em seguida o autor distingue a cena genérica, que também opera nessa distinção de
discursos entre os falantes. Cena englobante e genérica definem o espaço no interior do gênero,
garantindo a estabilidade dos discursos mobilizados. Dessa forma, os enunciados ganham sentido
e são compreendidos dentro das esferas que os envolvem. Por fim, a terceira cena proposta por
Maingueneau (2008, p. 115) é a cenografia. O autor parte da reflexão de que a situação de
enunciação não deve ser entendida como um “simples quadro empírico” (MAINGUENEAU,
2008, p. 115).

Tal situação enunciativa se constrói como cenografia por meio da enunciação. Tomada
como processo, a cenografia instaura um círculo: ao mesmo tempo ela é “nascente” e
“desaguadouro” do discurso (MAINGUENEAU, 2008, p. 51). Isto significa que é a própria
enunciação que, quando se desenvolve, legitima o quadro enunciativo proposto pelo discurso,
sendo a cenografia o que propicia o aparecimento desse discurso e também ela se torna o produto
da enunciação. Assim, podemos afirmar que a cenografia é o quadro e o processo enunciativo.

É importante salientar que os gêneros do discurso podem apresentar cenografias mais
estabilizadas ou mais imprevisíveis. Os gêneros que se configuram em uma cena mais estável se
limitam no cumprimento de uma espécie de cena genérica e por isso não costumam adotar
cenografias diversas. São exemplos desse tipo de gênero listas telefônicas, receitas médicas, bulas
de remédios etc. Já as publicidades, textos literários e filosóficos, por exemplo, se enquadram no
grupo dos gêneros que naturalmente admitem instabilidade de cenografias (MAINGUENEAU,
2001, p. 89).

Como o discurso publicitário não possui uma cenografia preestabelecida, Maingueneau
(2010, p. 168) compara-o a um camaleão, já que ele pode “imitar enunciados de qualquer gênero
de discurso, tanto numa perspectiva de captação quanto de subversão”. Logo, podemos afirmar
que o discurso do gênero publicitário tem a possibilidade de mobilizar discursos de outros
gêneros para compor sua própria e original cenografia. Desse modo, corroborando os princípios
dialógicos propostos pela teoria bakhtiniana, entendemos que a publicidade, nesses termos, torna-
se um grande diálogo não só com outros discursos ou pontos de vista, mas também acontecem
diálogos com outros gêneros do discurso.

Assim, a esfera do discurso publicitário estabelece espaços discursivos diversificados em
seus enunciados, que dialogam com outros gêneros. É o caso da relação entre o anúncio
publicitário e as artes em geral, a publicidade e o cotidiano das diferentes classes sócio
econômicas, dependendo do público-alvo da propaganda. Há também a relação da publicidade
com o discurso político, científico, religioso, entre outras infinitas possibilidades. Com isso, a
esfera discursiva publicitária, no qual se insere o gênero publicitário, é um local de confluência
de sentidos nascidos da constituição dialógica dos discursos. Este espaço, então, pode ser
considerado um meio em que apreciações valorativas dos sujeitos sobre o objeto do discurso e
sobre o próprio discurso se tornem essencial para que um produto ou serviço passe a chamar a
atenção do público em termos de valores sócio culturais.

Para tratar de questões sociais que envolvem o comércio do corpo e do prazer de homens
e mulheres, tomamos o filósofo Dany-Robert Dufour, que trata de forma crítica em suas
discussões a postura neoliberal e mercadológica de nossa sociedade atual. Nesse sentido, vale
examinar algumas questões sociais e econômicas que envolvem a publicidade na esfera midiática.
Com a consolidação neoliberal do capitalismo na sociedade, o sujeito dito pós-moderno, como
destaca Dufour (2005, p. 118), ao mesmo tempo que busca o consumo excessivo por bens
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materiais, se torna ele próprio um produto consumível, um material humano no grande meio
mercadológico.

Segundo Dufour (2005, p. 118), o novo capitalismo reforça sua dominação social e
cultural não mais por meio de “repressões institucionais”, mas a solidificação desse novo
capitalismo neoliberal impôs uma “maneira muito menos constrangedora e menos onerosa de
garantir sua sorte” (DUFOUR, 2005, p. 118), ou seja, quebrando as instituições que proclamavam
valores morais, essa nova forma de economia garante a abertura total das fronteiras do mercado.
Com isso, o sujeito pós-moderno, imerso num mar de valores puramente monetários, torna-se,
nas palavras do autor,

um sujeito disponível para todas as conexões, um sujeito incerto, indefinidamente aberto
aos fluxos de mercado e comunicacionais, em carência permanente de mercadorias para
consumir. Um sujeito precário em suma, cuja precariedade mesma é exposta à venda no
Mercado, que pode aí encontrar novos escoadouros, tornando-se grande provedor de kits
identitários e de imagens de identificação. (DUFOUR, 2005, p. 118)

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a esfera midiática é um dos meios mais eficazes
de propagação de ideias, valores, pontos de vista. O neoliberalismo encontra, então, nessa esfera
discursiva, o terreno ideal para se dirigir a esse sujeito aberto ao consumo. Por meio da mídia, a
publicidade tira proveito da proclamação da liberdade total dos indivíduos e das relações
pessoais, tomando até mesmo o corpo e a atividade sexual como itens vendáveis. O corpo, o
sexo, a beleza, a sensualidade ganham valoração comercial e entram na disputa mercadológica
pelo dinheiro. Logo, não é por acaso que as indústrias de cosméticos, clínicas de cirurgias
plásticas, sex shopings estão cada vez mais disponíveis no mercado. Tudo se compra muito
facilmente e se paga ainda com mais facilidades, através de cartões de créditos. Até mesmo o
serviço sexual é passível de ser contratado, tendo seu anúncio, um espaço reservado no jornal
impresso e no on-line, visível a qualquer sujeito de qualquer idade.

Com efeito, a questão é discutir a própria noção de necessidade de bens e serviços ligada
ao consumo na sociedade pós-moderna, uma vez que geralmente necessidade é conceituada como
algo individual. Na direção apontada por nossas discussões e partindo das reflexões de Slater
(2002, p. 12), podemos considerar que as necessidades são sociais, culturais, políticas,
ideológicas, pois “envolvem afirmações a respeito de interesses e projetos sociais”. A cultura do
consumo, então, se apresenta ao sujeito como a possibilidade de satisfação dessas necessidades.

No caso o sujeito anunciante do serviço sexual mobiliza em seu discurso palavras que
podem fazer o interlocutor sentir a necessidade de obter o prazer sexual sem precisar manter
relações de compromisso com o outro. Isso se apresenta como uma espécie de vantagem na
sociedade em que as relações estão cada vez mais individualistas e descartáveis: para obter-se o
prazer sexual (o produto em jogo) paga-se um preço. O jornal na esfera midiática, oferecendo um
espaço para anunciar o serviço sexual, facilita o jogo mercadológico tanto de quem quer e/ou
precisa vender seu serviço quanto de quem quer e/ou precisa contratar o serviço sexual.

Levando em consideração as conjecturas feitas em torno do consumo via publicidade na
esfera midiática, passaremos a tratar o gênero anúncio de classificados de serviços sexuais como
um gênero que possui características de publicidade. Conforme Maingueneau (2010, p. 169),
algumas formas de enunciação podem assumir uma “formatação de publicidade”, ou seja, nesses
discursos há um locutor que assume o compromisso de convencer o interlocutor de consumir
algo. Consumir, neste caso, serve tanto para bens materiais e serviços quanto para ideias,
comportamentos, visões de mundo. O gênero anúncio de classificados de serviços sexuais, nesse
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âmbito, tem como principal finalidade levar o interlocutor a consumir um serviço, mais
especificamente, o serviço sexual. Através de tal gênero, homens e mulheres mobilizam
estratégias discursivas, para que o interlocutor se sinta seduzido a contratar o serviço.

Disso decorre que a formatação publicitária dos classificados, de maneira geral, permite
a aproximação de dois sujeitos antes desconectados: o sujeito que precisa, quer, deseja o produto
ou serviço e o sujeito que precisa, quer e deseja oferecer seus serviços ou pôr à venda um
produto. Especificamente no classificado de serviço sexual ocorre explicitamente um jogo de
sedução que envolve a apresentação do locutor sobre si, em termos corporais e sobre sua
atividade sexual. O discurso desse anúncio se constrói basicamente em visões ideológicas
valorativas do corpo, do sexo, dos relacionamentos. Pautados em “já ditos” e tendo em vista as
possíveis preferências dos leitores do jornal, os locutores tentam vencer a concorrência de
tantos/as garotos/as de programa que utilizam o mesmo espaço do caderno de classificados para o
anúncio da atividade.

Assim, no gênero anúncio de classificados de serviços sexuais são apresentadas ao leitor
inúmeras possibilidades de realização dos seus desejos. Os locutores fazem escolhas lexicais que
permitem ao interlocutor imaginar como são as características físicas do/a garoto/a de programa e
como esse profissional desempenhará seus serviços. Portanto, por meio dos signos mobilizados
no discurso do anúncio, o leitor poderá escolher o/a anunciante que mais corresponde aos seus
ideais.

Vale destacar que a publicidade, na esfera midiática, constrói seu discurso, tendo como
uma das principais engrenagens mercadológicas figuras estereotipadas socialmente. Segundo
Amossy (1991) os estereótipos são imagens preconcebidas, sob a influência do meio social,
carregando consigo uma ideia preconcebida, pré-fabricada, prejulgada, de alguém, de algo, de um
fato etc. Nessa direção podemos entender que o estereótipo não é um conceito teórico absoluto e
eterno, mas uma noção resultante da época moderna, das relações sociais. O processo de
estereotipia não existe em si; ele é fomentado na própria sociedade e nas relações humanas, pelos
diversos discursos da coletividade.

Assim, Amossy (1991, p. 170) mostra o exemplo de estereótipos que envolvem as
mulheres, criando uma imagem de certa forma cristalizada de que “as mulheres são submissas,
dependentes, doces, passivas, desprovidas de ambição, sensíveis aos sentimentos do outro, mais
emotivas”. Já sobre os homens criam-se estereótipos diferentes, ou seja, os discursos produzidos
pela coletividade colocam os homens como “brutos, rudes, inconscientes dos sentimentos dos
outros, agressivos, dirigentes, confiantes neles mesmos, aventureiros, lógicos, competitivos,
decididos, dominadores" (AMOSSY, 1991, p. 171).

Compreendemos dessa maneira que no processo de estereotipia está subjacente um
processo de (pré)julgamento de valor que em muitos casos pode ser nocivo à sociedade, como
por exemplo, os inúmeros casos de racismo e discriminação. De forma crítica Amossy (1991, p.
15) alerta que "só um movimento perpétuo de transgressão e de desconstrução pode evitar que
formem também novas imagens coletivas". Por isso, a discussão sobre o estereótipo (em suas
diversas materializações) contribui para verificar a presença e denunciar prejulgamentos, como
racismo, discriminação contra a mulher, contra o homossexual, etc.

Como vimos anteriormente, o capitalismo neoliberal atinge também a mídia, e, assim, é
possível percebermos que a circulação de discursos trazendo estereótipos serve de “isca”, para
atrair o sujeito consumidor, que está cada vez mais aberto e receptivo. Ao mesmo tempo, tais
discursos fazem com que ideais de comportamento e beleza sejam cristalizados e projetados em
discursos futuros. Os anúncios de serviços sexuais, nessa perspectiva, são dialogicamente
relacionados, por exemplo, a discursos estereotipados de beleza feminina loira, morena, magra,
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seios grandes, etc. Além disso, como homens também anunciam serviços sexuais existe,
socialmente, estereótipos de homens com corpos musculosos, morenos, negros, ousados na
atividade, fortes, viris.

Isso acontece, pois os anúncios de classificados de serviços sexuais são enunciados
constituídos na esfera midiática e trazem consigo uma diversidade de outros discursos sobre a
sexualidade, o corpo feminino e masculino, comportamentos ideais de homens e mulheres, que
circulam principalmente no campo da mídia em novelas, programas de TV em geral, reality
shows, sites de relacionamento na internet e muitos outros gêneros do discurso. Frequentemente,
então, verificamos nos anúncios que os sujeitos locutores utilizam, para se autonomear, desde
signos que lembram algum artista famoso/a, até adjetivos usados em músicas funk, entre outros
signos que ressoam diversas vozes sociais de sensualidade.

Nessa atmosfera heterogênea de estereótipos, o gênero anúncio de classificados de
serviços sexuais, por ter características publicitárias, é comum não apresentar uma cenografia
preestabelecida. Com isso, o anúncio admite em sua forma composicional a apresentação do
estilo do locutor, deixando-o com certa liberdade para se auto apresentar no discurso. Assim, é
possível observar locutores que evidenciam, em seus anúncios, características físicas valorizadas
socialmente, tais como altura, peso, cor de pele. Algumas partes do corpo também são
enfatizadas como glúteos, seios, pernas e rosto. Já outros locutores destacam no discurso suas
possíveis realizações sexuais, escolhendo, evidentemente, signos ideológicos que refratam efeitos
de sedução, sensualidade e erotismo.

De modo geral, então, podemos considerar o campo midiático como uma esfera
onipresente em várias instâncias da sociedade. Com um grande poder de penetração nas camadas
da vida social, econômica e cultural, a mídia cria e divulga modos de agir, de pensar e de se
relacionar com o outro. Na mídia circulam discursos científicos, religiosos, publicitários que
contribuem até mesmo para a constituição dos estereótipos. Tais discursos são veiculados
principalmente por meio da TV, internet, jornais impressos, revistas, rádio, elementos que se
tornam o fio condutor da informação de variados tipos até o grande público interlocutor desses
discursos.

4 Procedimentos metodológicos

O jornal escolhido para compor as análises foi o jornal Agora, de Rio Grande, do estado
do Rio Grande do Sul. O anúncio retirado do referido jornal foi publicado no dia 03 de março de
2011 e fez parte da investigação de Ribeiro (2012). As análises são desenvolvidas levando-se em
consideração aspectos relativos a designações sobre características físicas e expressões
discursivas que se referem à caracterização da atividade sexual sugerida pelo sujeito quanto ao
serviço oferecido. Além disso, levaremos em conta os signos ideológicos mobilizados que
permitam verificar o endereçamento do anúncio. Também analisaremos o signo ideológico
relativo à autonomeação do sujeito em seu anúncio e os sentidos que se criam a partir do uso
desse signo. Considerando que os discursos se entrecruzam com outros discursos e vozes sociais,
faremos a análise das palavras que compõem o anúncio, verificando a presença do outro na
constituição da imagem do locutor e do interlocutor. Por fim, observaremos as variadas vozes,
que se combinam e tornam o discurso dos anúncios lugar de subjetividade.
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5 Análise e discussão dos anúncios de classificados de serviços sexuais

O anúncio abaixo foi retirado do jornal Agora, da cidade de Rio Grande, do dia 03 de
março de 2011.

MADONNA loira dourada, olhos azuis. Você pede eu obedeço, entre quatro paredes eu te
enlouqueço. F. 91252438

Observamos no anúncio em destaque a forte influência que a esfera midiática exerce
sobre o locutor no que tange à escolha de sua designação (autonomeação) no discurso. Ao
apresentar-se como MADONNA (com letras maiúsculas), o locutor suscita e reflete em seu
discurso a lembrança da cantora, compositora, atriz, dançarina, produtora musical e
cinematográfica norte-americana Madonna Louise Veronica Ciccone e, utilizando esse nome no
seu anúncio de serviços sexuais, encena em seu discurso um efeito de sentido que refrata a ideia
sobre a cantora, ligada ao estereótipo criado na imagem de transgressão, sensualidade e erotismo
de Madonna.

Importante salientar que o destaque das letras maiúsculas do nome do locutor, que é uma
opção de quem anuncia, traz ainda os dois “nn” do nome da cantora americana, revelando a
provável ligação entre os nomes. O nome de Madonna é associado na mídia à libertinagem
feminina, depravação e ousadia, pois a cantora, que se tornou um ícone da música pop nos anos
80 e 90, mostrava em suas produções musicais e cinematográficas um conteúdo explicitamente
centrado em prazeres sexuais que acabaram quebrando alguns paradigmas morais da época.

Como nos signos ideológicos ressoam vozes, pontos de vistas e diversos outros
contextos da vida da palavra, é possível observarmos relações dialógicas entre a nomeação do
locutor do anúncio de classificados publicado em 2011 e a vida pública da cantora Madonna.
Entre tantas produções e participações artísticas de Madonna, destacamos o documentário
produzido em 1991, Na cama com Madonna, que tratava a vida da cantora, tanto no palco com
seu estilo irreverente, quanto fora do palco, mostrando sua vida como uma mulher anônima que
tem seus problemas, seus desejos e ambições. Importante destacar que umas das músicas de
maior sucesso da cantora, Like a Virgin, refrata a ideia de ousadia feminina, sexo fora do
casamento, transgressão moral. Ideias que circulam, sobretudo na mídia, por meio dos já ditos a
respeito da cantora e endossam o estereótipo de seu comportamento sensual e erótico no interior
de anúncio de serviços sexuais.

Outro destaque foi o livro Sex, lançado em 1991, que é um trabalho de fotografias, em
que, na maioria, a cantora está nua, sozinha ou acompanhada de celebridades como Isabella
Rossellini, Naomi Campbell e o rapper Vanilla Ice, em situações que retratavam fantasias
eróticas da cantora, tais como sadomasoquismo e lesbianismo. Interessante notar que em 2003 a
mídia enfatizou um beijo gay entre Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera, durante uma
premiação do MTV Vídeo Awards. O beijo lésbico entre as cantoras causou polêmica de um lado
e reforçou a atmosfera de sensualidade de Madonna.

Diante de tais considerações e recuperando os já ditos sobre a cantora, podemos afirmar
que o nome Madonna aparece como um signo ideológico no anúncio, uma vez que refrata o
julgamento de valor que associa a mulher loira à sensualidade, à volúpia e à transgressão de
regras que envolvem a sexualidade. E são, justamente, tais entonações sócio-ideológicas que
envolvem um anúncio de classificados de serviços sexuais, isto é, a imagem que se cria do
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locutor que se autonomeia de MADONNA é de uma mulher ousada e sem restrições em realizar
desejos e fantasias sexuais.

Importante lembrar que o signo ideológico está sempre inserido em um contexto social e
histórico e não só reflete esse contexto como também nele ressoam contextos outros já vividos.
Dessa forma, os signos são atravessados por valorações e, por isso, se numa dada época e num
contexto específico, nos anos 80 e 90, o nome da cantora Madonna era associado negativamente à
transgressão de regras morais cristãs, associavam-se a esse nome também valorações positivas
que concordavam e se identificavam com as atitudes ousadas de Madonna. Em tal perspectiva, o
anúncio analisado re-significa, positivamente, o signo associando-o ao prazer e à realização de
desejos. O locutor, então, assumindo-o em seu discurso, polemiza assim com discursos contrários
sobre a cantora.

No que se refere à escolha dos signos ideológicos que nomeiam e apresentam
características físicas do locutor ao interlocutor, podemos perceber que é dada ênfase à cor de
pele e aos olhos. Depois de se autonomear MADONNA, que pressupõe o loiro feminino, aparece
no discurso do anúncio o signo ideológico loira e o modificador dourada, que lhe atribui uma
característica superior em relação às outras loiras (MADONNA loira dourada). O signo dourada,
no contexto do anúncio de serviços sexuais pode refratar glamour, brilho, destaque de um corpo
bronzeado e sensual. Tal atmosfera de brilho e notoriedade mantém uma relação dialógica de
sentidos com a própria designação do locutor, MADONNA, e com a característica dos olhos
(MADONNA loira dourada, olhos azuis).

A cor – olhos azuis – refrata um tipo idealizado de beleza, que pode ser associado aos
norte-europeus e que, muitas vezes, é perseguido por algumas mulheres brasileiras, as quais
chegam até a usar lentes coloridas, alterando sua cor de olhos natural. Sabemos que, no contexto
do gênero classificados de serviços sexuais, o discurso da sedução é fundamental para que se
atinja o objetivo principal do discurso: atrair o cliente para que ele contrate o serviço anunciado.
Assim, ressaltar a cor azul dos olhos parece ser um meio de promover a beleza e a sedução.

Considerando as características dos serviços sexuais sugeridas no anúncio e o
engendramento de aspectos do gênero anúncio publicitário, observamos uma espécie de diálogo
travado entre MADONNA e o interlocutor. Há uma projeção do eu em relação ao outro no
discurso, por meio de “você” e “te” (Você pede eu obedeço, entre quatro paredes eu te
enlouqueço), revelando ao interlocutor duas características do serviço prestado: a obediência aos
pedidos feitos pelo cliente e as loucuras que é capaz de fazer entre quatro paredes. O signo
ideológico obedecer recebe uma entonação de positividade no discurso do locutor, uma vez que
pode ser entendido como um diferencial em relação aos serviços prestados. Também o signo
enlouquecer refrata uma possível satisfação de desejos e fantasias do outro, num ambiente íntimo
e reservado. Interessante perceber ainda que os signos obedeço e enlouqueço reverberam um tom
de musicalidade, sensualidade no discurso, por meio da rima que se estabelece entre as duas
palavras, revelando traços do gênero anúncio publicitário que geralmente utiliza a estratégia da
rima entre as palavras, para atrair a atenção do público leitor-consumidor.

Diante de tais considerações sobre as características de atividade sexual sugerida pelo
locutor, bem como suas características físicas expostas no discurso, podemos observar a imagem
discursiva do interlocutor projetada pelo locutor. Nessa perspectiva, ao enfatizar a cor de pele
loira dourada, cor de olhos azuis, o locutor tem em vista prováveis interlocutores-clientes que
preferem a beleza e a sensualidade de uma mulher loira e de olhos azuis, ideal europeu de beleza
feminina. Antecipa ainda em seu discurso um interlocutor que esteja à procura de uma
profissional ousada sexualmente, capaz de enlouquecer o/a parceiro/a, realizando seus fetiches
sexuais. Isso pode ser entendido também pelo uso do signo ideológico MADONNA, que,
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associado dialogicamente à cantora norte-americana famosa, reforça tal valoração sobre o
erotismo da mulher loira.

As análises efetuadas se sustentam no pressuposto bakhtiniano de que o enunciado
concreto ocorre sempre em relação dialógica de tensão com outros discursos já proferidos na
sociedade. São vozes, pontos de vistas que ressoam nos enunciados e são, assim, reavaliados pelo
locutor. No caso do anúncio analisado, podemos entender refrações de pontos de vista que se
engendram, estabelecendo o sentido. Nele é possível observamos as diversas vozes sociais que
dialogam sobre a própria cantora Madonna, ou seja, algumas vozes associam a cantora pop ao
charme feminino, à fama e à sensualidade da loira e, concomitantemente, polemizam com outras
que ligam o nome de Madonna à depravação e à transgressão da moralidade.

Nesse conjunto, a esfera midiática tem papel basilar na propagação de discursos e
valorações sobre os objetos. Assim, no enunciado do locutor que se autonomeia MADONNA e
traz a cor de pele dourada e olhos azuis como suas características físicas capazes de seduzir o
interlocutor, é possível visualizarmos pelo menos dois discursos sociais sobre beleza e
sensualidade que ressoam no enunciado: de um lado, temos, a partir da ênfase do locutor em se
revelar loira no discurso, vozes que vinculam erotismo e sensualidade à beleza de uma mulher
loira de olhos azuis.

De outro lado, temos vozes sociais que elegem a beleza morena como sensual que
ficaram preteridas no discurso do locutor, no momento em que o “ser loira” é destacado. Na
mídia percebemos as discussões e/ou a naturalização de certos tipos estereotipados de beleza em
novelas, filmes, sites de relacionamento etc. A mídia, por ser um espaço de confluência
fragmentado de criação da realidade, propaga e consagra certos tipos de beleza feminina, nas
quais a beleza da mulher loira é valorizada por certas vozes, enquanto outras vozes acentuam
positivamente a beleza da mulher morena, instaurando-se o embate de vozes. Interessante notar
que a ocorrência do signo ideológico loira, no contexto desse anúncio, faz reverberar justamente
um tipo estereotipado de beleza e sensualidade: o estereótipo criado em torno da cantora
Madonna.

Outras vozes ainda ressoam no interior do anúncio de MADONNA. No momento em que
o locutor apresenta suas características de atividade sexual, traz para seu discurso questões
ideológicas que envolvem o prazer e a satisfação sexual. Primeiramente, MADONNA revela Você
pede eu obedeço e a sombra de outros discursos aparece, tais como, a própria condição de
subserviência, na qual se inscreve o/a garoto/a de programa e a associação da mulher ao papel de
submissão sexual. A seguir, quando o locutor anuncia ao seu interlocutor entre quatro paredes eu
te enlouqueço, vozes sociais endossam um clima de erotismo e de promessas de prazer intenso,
criando uma cena de intimidade em ambiente privativo. Nesse caso e no contexto do anúncio,
“enlouquecer” é (re)avaliado de maneira positiva, já que é utilizado para chamar a atenção do
cliente em meio a tantos anúncios de classificados de serviços sexuais. O enlouquecer o/a
parceiro/a faz entoar vozes sociais que ligam o prazer sexual à loucura, deixando emergir a
relação dialógica entre fazer a vontade (Você pede eu obedeço) e ser atuante (eu te enlouqueço).

Podemos compreender, nessa perspectiva, que, ao surgir, no discurso do anúncio, a
imagem de alguém que enlouquece e ao mesmo tempo obedece, cria-se também a imagem
refratada de “algo” que pode ser usado de diversas maneiras por quem adquire. Se tudo é passível
de ser comercializado e consumido na sociedade pós-moderna, o anúncio de serviços sexuais se
engendra nesse sistema mercadológico e pode utilizar muitas formas para seduzir o interlocutor
(possível cliente). Por isso, quanto mais abertas e sedutoras forem as possibilidades de atividade
sexual dos sujeitos que anunciam, tanto maior são as chances de obterem sucesso comercial e
lucrativo: a contratação de seus serviços pelo interlocutor.
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6 Palavras finais

A partir da análise realizada e considerando os resultados obtidos na pesquisa de Ribeiro
(2012) levantamos algumas considerações que são caminhos para um debate em torno do
comércio do corpo e do prazer. A primeira questão destacada é que os sujeitos que anunciam seus
serviços sexuais na seção dos diversos jornais projetam em sua enunciação um “falar de si” que
tem por principal objetivo vender um serviço, cujo instrumento para realizá-lo é o próprio corpo.
Numa relação publicitária (sem que haja a presença de um publicitário) entre locutor e
interlocutor no discurso dos anúncios de serviços sexuais, o corpo do sujeito anunciante (o/a
garoto/a de programa) é colocado como um produto, ou seja, o corpo é “coisificado” para o
consumo sexual.

A segunda questão apontada é a respeito do objeto do dizer desses anúncios: o corpo.
Sendo o corpo, a sexualidade e o prazer objetos do discurso do anúncio, entendemos são
avaliados por diversas vozes e (re)avaliados pelo locutor num discurso que tem o objetivo de
vender serviços que envolvem diretamente aspectos humanos e sociais. Assim, por meio da
análise dos signos ideológicos postos em circulação no discurso, podemos compreender a
complexidade das relações de lucro que se instaura no processo de oferecimento do produto
humano.

Por fim, a terceira e última questão apontada decorre das duas primeiras e se refere à
complexidade dessa relação lucrativa não abarca apenas o sujeito anunciante e o sujeito
contratante do serviço sexual, o lucro se estende também ao jornal que é o grande financiador da
propagação dos anúncios de serviços sexuais. Inserido nessa relação mercado(dia)lógica, o jornal,
que é um veículo legitimado de ideologia na sociedade, obtém sua parcela de lucro no jogo
publicitário de anúncio de serviços sexuais.

Nessa perspectiva, a abordagem do signo ideológico como elemento de realização
material da ideologia mostra que não existe neutralidade na linguagem e na palavra. Essa questão
ficou comprovada em nossas análises que demonstraram também que “as palavras são tecidas a
partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos
os domínios” (BAKHTIN [1929], 2010, p. 42). Esses fios ideológicos são, portanto, os
mecanismos que estruturam e articulam as diversas combinações de linguagens nos discursos dos
anúncios. Assim, observando esses fios, percebemos a subjetividade das relações e dos problemas
humanos nos enunciados de serviços sexuais.
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