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RESUMO 

 

 

LENZ, Flavio. Transgressões no imaginário da prostituição nos desfiles-trottoir da 
grife Daspu. 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de 
Comunicação Social, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  

 
O presente estudo busca investigar a dimensão político-estética-comunicativa 

pretendida nos desfiles da grife Daspu, da organização de prostitutas Davida, 
constituindo-se como pesquisa qualitativa participante e considerando também o 
princípio da cartografia, com os quais discute, metodologicamente, a posição de 
ativista do pesquisador. Ao longo do trabalho, apoiado na interlocução com 
integrantes da marca (entrevistas em profundidade), em imagens e observação dos 
desfiles, e nos conceitos de imaginário, corpo, construção social da identidade, 
estigma, teoria da moda e do espetáculo, direitos sexuais e puta politics, entre 
outros, encontra indicações e conclusões. Entre elas, que os desfiles-trottoir, como 
aqui nomeadas as performances Daspu, são uma estratégia política, estética e 
comunicacional do movimento social de prostitutas que promove forte interação com 
o público e fortalece alianças, trazendo à passarela pessoas engajadas em diversas 
outras atividades; que eles afirmam a identidade social das prostitutas, ao mesmo 
tempo em que produzem um embaralhamento de identidades, confundindo o público 
e produzindo redução ou até dissolução do estigma nessas performances; e que 
pretendem, com esses recursos, perturbar e transgredir imaginários da prostituição. 
Ao final, o desfile-trottoir é uma convocação de igualdade e diversidade, 
simultaneamente, buscando o sentido original de trottoir como a calçada de todas as 
pessoas, na qual a prostituta circule e conviva sem estigma, inclusive ao praticar o 
seu modo de caminhar. 
 
Palavras-chave: Daspu. Prostituição. Imaginário. Corpo. Comunicação. Moda. 

Ativismo. Trottoir. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

LENZ, Flavio. Transgressions in the imaginary of prostitution in the fashion line 
Daspu's desfiles-trottoir. 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – 
Faculdade de Comunicação Social, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  
 

This study seeks to investigate the political-aesthetic-communicative 
dimension embedded in the fashion line Daspu, of the prostitute organization Davida. 
It is a participatory qualitative project that also draws on cartography to discuss the 
methodological implications of an activist researcher. Indications and conclusions are 
proposed throughout the text, and supported by images, observations of fashion 
shows, dialogue with those who make up the fashion line (in-depth interviews), and 
concepts of the imaginary, body, social construction of identity, stigma, theories of 
fashion and spectacle, sexual rights, puta politics, and others. Among the 
conclusions, the desfiles-trottoir (sidewalk-fashion shows), as what 
the Daspu performances are called here, are a political, aesthetic and communicative 
strategy of the social movement of prostitutes that promotes a strong interaction with 
the public and strengthens alliances, bringing to the catwalk people who are involved 
in other diverse activities; they affirm a social identity of prostitutes, at the same time 
that they produce an entanglement of identities, confusing the public and producing a 
reduction, or even a dissolution of stigma in these performances; and they seek, with 
these resources, to disturb and transgress imaginaries of prostitution. Finally, 
the desfile-trottoir evokes equality and diversity, simultaneously, seeking the original 
meaning of trottoir as a sidewalk that everyone uses, where the prostitute circulates 
and lives without stigma, even as she practices her way of walking. 
  
Key words: Daspu. Prostitution. Imaginary. Body. Communication. Fashion. Activism. 

Trottoir. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Este trabalho busca investigar a dimensão político-estética-comunicativa 

pretendida nos desfiles da grife Daspu, marca de propriedade da organização de 

prostitutas e aliados Davida. A grife nasceu em 2005 com dois objetivos: gerar 

recursos para projetos da pessoa jurídica Davida e dar visibilidade às lutas dessas 

mulheres, organizadas em um movimento social de cunho identitário, como o fim da 

discriminação e da violência policial, a descriminalização de todos os aspectos da 

prostituição, que vive sob uma legislação em que a prestação de serviços sexuais é 

legal, mas não o gerenciamento empresarial da atividade. 

São objetivos específicos da pesquisa identificar discursos implícitos e 

explícitos nas imagens dos desfiles, considerando o conceito de imaginário e a 

teoria da moda e do espetáculo, entre outros; investigar as  identidades que modelos 

prostitutas e não-prostitutas se atribuem e consideram ser atribuídas a elas, 

trabalhando com a construção social da identidade; observar se os desfiles-trottoir 

produzem efeitos sobre o estigma, e, caso sim, quais e como. 

 O pressuposto é que os desfiles-trottoir, como os nomeio e explorarei, 

transgridem ou perturbam imaginários da prostituição, em performances que unem 

moda, arte e ativismo, no qual prostitutas, travestis, transgêneros e aliados buscam 

desafiar estigma e discriminação, assim como a noção de modelo e de corpo ideal 

da moda e da mídia, tanto pela heterogeneidade corporal, identitária e de gênero em 

circulação na passarela, como pela dimensão erótica, irônica e comunicativa dos 

corpos e das roupas.  

O problema de pesquisa a ser enfrentado, assim, é o que a grife e seus 

modelos pretendem nessas performances, tratando-se, portanto, de um estudo da 

etapa de produção; mas também o que ocorre para além das intenções, questão 

surgida ao longo deste estudo. Algumas das perguntas que norteiam o estudo são: 

que identidades e representações estão sendo propostas por criadores e modelos? 

Há diferenças entre as propostas de modelos prostitutas e as daquelas que não o 

são? Como estas, as amadoras do sexo, consideram a possibilidade de ser 

identificados como profissionais? E as profissionais, que por viverem “estigmas 

importantes” tendem a ser reservadas (GOFFMAN, 1988, p.84-85), como avaliam 

sua própria exposição? Eles se consideram modelos ou prostitutas e prostitutos? Ou 
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ambos? Quais identidades estão em jogo durante os desfiles? É possível comparar 

ou fazer analogias entre esses desfiles e o trottoir? Trata-se de desfiles-trottoir? Ou, 

ainda melhor, que trottoir é este? 

Para investigar a dimensão político-estética-comunicativa nas performances 

da grife Daspu e as transgressões de imaginários da prostituição que estariam 

sendo propostas ou ativadas nesses eventos, assisti no período em que cursei o 

mestrado e desenvolvi esta pesquisa (2014-2015) a seis performances, desfilando 

em uma delas; fotografei e registrei em vídeo algumas delas, selecionando também 

imagens de terceiros; fiz entrevistas em profundidade com duas prostitutas e uma 

aliada da causa que desfilam pela grife, e outra entrevista com a criadora de uma 

das coleções apresentadas nesse período; participei de reuniões de planejamento 

desses eventos e estive presente nos camarins (bastidores) de todos eles. Além 

disso, depoimentos sobre a grife e o movimento de prostitutas dados entre 2005 e 

2013 ao autor, editor do tabloide Beijo da rua (título pertencente a Davida) e autor do 

livro Daspu: a moda sem vergonha (LENZ, 2008), e textos e declarações públicas de 

Gabriela Leite, fundadora das três iniciativas e pioneira do movimento de prostitutas 

no Brasil, também são lidos como dados e subsidiam esta pesquisa; bem como 

acervo iconográfico de desfiles realizados antes desse estudo.  

Para esta investigação voltada à etapa de produção, adoto a pesquisa 

qualitativa participante, em suas “modalidades engajadas” – pesquisa participante 

propriamente e pesquisa-ação (PERUZZO, 2009, p.129, p.139-140). Busco também 

aportes no princípio da cartografia apresentado por Deleuze e Guattari (1995, p.21) 

e nas reflexões de Muniz Sodré (2008, p.24) sobre a necessidade de uma nova 

“posição interpretativa para o campo da comunicação, capaz (...) de abarcar (...) os 

poderosos dispositivos do afeto”. Essas perspectivas contribuem para tratar 

explicitamente da minha posição de pesquisador que é também fundador e 

integrante da equipe do coletivo e da grife, e que, como Becker, considera que “fazer 

uma pesquisa que não seja contaminada por simpatias pessoais e políticas (...) não 

é possível e, portanto, que a questão não é se devemos ou não tomar partido, já que 

inevitavelmente o faremos, mas sim de que lado estamos nós” (BECKER, 1977, 

p.122). No capítulo teórico-metodológico, que resumo adiante, ao lado dos outros, 

trabalho esta questão. 

No capítulo 1, apresento o contexto de ativismo político em que foi concebida 

a Daspu, o movimento social de prostitutas; seu apressado desenvolvimento devido 
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à imprevista repercussão na mídia, graças ao nome e às ameaças da multimarcas 

Daslu, gerando a “batalha das grifes”, à associação com Davida e Gabriela Leite, 

ambas referências em prostituição, assim como à demanda comercial; o 

investimento na estruturação do negócio, com a contratação de profissional de 

moda, e as dificuldades de gerenciamento empresarial da equipe; e uma síntese dos 

desfiles, do primeiro ao mais recente.  

O capítulo 2 inicia-se pelo percurso do pesquisador no campo estudado, a 

partir de sua participação como jornalista no movimento de prostitutas, para discutir 

os vieses teórico-metodológicos que se associam no estudo, a pesquisa qualitativa 

participante e o princípio da cartografia, e suas contribuições à condução de um 

trabalho em que está explicitado o lado do ativista-pesquisador (BECKER, 1977), ao 

diálogo entre sujeitos da pesquisa e ao encontro do que não se procurava. São 

indicados os principais conceitos considerados no estudo, como imaginário, corpo, 

construção social da identidade, estigma, técnicas corporais, teoria da moda e do 

espetáculo, os modelos conceituais e legais de prostituição, direito sexual, puta 

politics, pânico moral, a ética da estética maffesoliana e sua metáfora das tribos. O 

autor traz para esse diálogo, ao longo do trabalho, o que denomina aliados afetivos, 

produção de desconhecimento e a própria concepção de desfiles-trottoir.  

O capítulo 3 discute as concepções da prostituição a partir do século XIX, 

quando mais mulheres começaram a ocupar os espaços públicos e se buscaram 

modelos explicativos para as prostitutas, levando às primeiras regulações do “mal 

necessário” e à reação a elas (abolicionismo), em alguns países à proibição total da 

atividade. O capítulo trata também do nascimento do movimento de prostitutas nas 

décadas de 1970/1980, e da aproximação com as feministas que viam a sexualidade 

como positiva e libertadora, em oposição às que percebem a mulher objetificada 

pelo homem e a prostituta também explorada, divisões que permanecem ainda hoje. 

O capítulo aborda também as posições atuais das ativistas, defendendo o trabalho 

sexual como direito sexual e a descriminalização total da prostituição.  

No capítulo 4, são analisadas entrevistas em profundidade com 3 modelos e 

uma artista e estilista da marca, a fim de explorar perspectivas e representações de 

diferentes atores. A partir de sudbdivisão por temas, e na companhia de autores 

como Mauss, Castells, Goffman, Rancière, exploram-se as técnicas corporais em 

jogo nas performances, as identidades e os papéis que as modelos se atribuem e 
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consideram ser a elas atribuídos pelo público, os efeitos das performances sobre o 

estigma, inclusive sobre profissionais e não profissionais. 

Finalmente, no capítulo 5, apresento percepções de integrantes da grife e do 

público sobre o primeiro desfile da marca, e analiso detidamente, com base nas 

entrevistas feitas para este estudo, em imagens fotográficas e em observação 

própria, duas outras performances. Uma, na Bienal de Arte de São Paulo (2006), 

quando foi apresentado um vestido conceitual de noiva, e a mais recente, em uma 

universidade no Rio de Janeiro (novembro de 2015). Discuto várias formas de 

espetáculo para chegar à noção de desfile-trottoir. 

Considero que a relevância deste estudo encontra-se na investigação de uma 

dinâmica política, comunicacional e estética desenvolvida por um grupo social 

marginalizado que busca enfrentar o estigma. 
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1 A MARCA DASPU, NOME QUE SE DIZ 

 

 

Quero deixar bem claro que a palavra DAS é uma palavra da língua 

portuguesa, não é de propriedade de ninguém. O PU é nosso, é da nossa profissão. 

Gabriela Leite em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, de 

4/12/2005. 

 

 

1.1 Identidade afirmada, reconhecimento público 

 

 

Apresentar a grife Daspu é um desafio. Com um livro publicado sete anos 

atrás (LENZ, 2008) e dezenas de distintas narrativas produzidas sobre a marca (de 

releases a tijolinhos publicitários, passando por apresentações de coleções e 

exposições, palestras, entrevistas), uma nova abordagem é bem-vinda e necessária, 

sobretudo pelo lugar acadêmico que agora ocupo. Como um desses textos, porém, 

insiste – o que trata dos “quatro aspectos essenciais da iniciativa (...): o político, o 

cultural, o erótico e o empresarial” (LENZ, 2008, p.20) –, é tomado como ponto de 

partida para destacar o contexto político, aquele que considero mais fortemente 

garantir a credibilidade da grife e que contribui para a dimensão comunicacional 

conquistada pelo empreendimento, de interesse central para este trabalho – os 

outros aspectos surgirão ao longo da pesquisa. 

Porque é, de fato e direito, a produção e a circulação de uma perspectiva 

política sobre a prostituição o alicerce da instituição na qual a grife é idealizada, e, 

em consequência, também desta.  

A associação sem fins lucrativos Davida – Prostituição, Direitos Civis, Saúde, 

foi criada em 1992, no Rio, sob a liderança da prostituta Gabriela Leite, ao lado de 

colegas e de aliados, com a missão de “criar oportunidades para o fortalecimento da 

cidadania das prostitutas, por meio da organização da categoria, da defesa e 

promoção de direitos, da mobilização e do controle social” (DAVIDA, sítio eletrônico).  

Paulistana que trabalhara na Boca do Lixo, em São Paulo, na Zona Boêmia, 

em Belo Horizonte, e na Vila Mimosa, no Rio, Gabriela se assumia publicamente 
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como prostituta desde 1982,1 tanto em eventos como na mídia, denunciando 

estigma, discriminação e preconceito enfrentados pela categoria, e afirmando a 

prostituição como trabalho, legal e legítimo (LEITE, 2009, p.132-136) – num 

processo de “afirmação da identidade da „mulher pública‟ no sentido tradicional (...) 

tanto quanto no sentido da figura pública de ativista do movimento de luta pelos 

direitos das prostitutas” (RAGO, 2013, p.172). Ela foi a principal responsável por 

articular, com a colega Lourdes Barreto, o I Encontro Nacional de Prostitutas, em 

1987, no Rio (Foto 1), resultado de um esforço de mobilizar mulheres da vida país 

afora para se organizarem em prol de direitos (RAGO, 2013, p.145-150, passim).  

Nele, marco da organização da categoria no Brasil, com grande repercussão 

midiática, 50 prostitutas de diversos estados, incluindo Rio, São Paulo, Mato Grosso, 

Goiás, Pará, Bahia, debateram e denunciaram arbitrariedades e violações de direitos 

por parte do Estado, sobretudo violência policial, e a associação da prostituição com 

a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e a então recente epidemia 

de Aids, com o conceito de grupo de risco adotado na época ampliando a 

discriminação, como já vinha ocorrendo com os homossexuais (O GLOBO, 

21/7/1987, p.11; O DIA, 21/7/1987; Última Hora, 24/7/1987). 

 

Foto 1 – Participantes do I Encontro Nacional de Prostitutas   

 
Legenda: Gabriela Leite, de echarpe, e Lourdes Barreto, de chapéu. 
Fonte: BARCELLOS, 1991, p.14.  

 

                                                           
1
 O início do ativismo de Gabriela data de 1979, quando participou de manifestações contra violenta 
repressão na Boca do Lixo promovida por um delegado, que acabou afastado (LEITE, 2009, p. 74-
76). 
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Desse processo de formação e organização de um movimento social, fazia 

parte a afirmação e construção de uma identidade, como revelam o próprio nome do 

evento, seu tema, “Os direitos das prostitutas e o resgate da cidadania”, e o slogan, 

“Mulher: da vida, é preciso falar”. De modo semelhante, a Rede Brasileira de 

Prostitutas, nascida nesse encontro que criou as bases para a fundação de 

associações em diversos estados do país, assume como missão “promover a 

articulação política do movimento organizado de prostitutas e o fortalecimento da 

identidade profissional da categoria...” (REDE BRASILEIRA DE PROSTITUTAS, 

sítio eletrônico, grifo meu), claramente relacionada à proposta da ONG que criou a 

grife Daspu, como vimos acima.2   

E é sempre com esta referência identitária de atuação política que integrantes 

de Davida buscam, na metade dos anos 2000, novas formas de gerar recursos para 

suas atividades – as agências de cooperação internacional passavam a priorizar 

Europa do Leste, África e Ásia, reduzindo o volume de recursos para América 

Latina, e verbas públicas nacionais só podiam ser destinadas a ações específicas, 

inviabilizado a cobertura de despesas fixas (aluguel, telefone e outras).   

 Uma bem-sucedida experiência comercial no Fórum Social Mundial, em 

janeiro de 2005, quando Davida vendeu mais de 100 camisetas de divulgação de 

seu jornal, Beijo da rua (única peça de roupa que jamais produzira), levou uma das 

prostitutas da associação a propor a montagem de uma confecção (LENZ, 2008, 

p.30). Durante comemoração dos 13 anos da ONG, em julho do mesmo ano, a 

proposta de Imperalina da Silva foi retomada e reformatada para grife, por Gabriela 

Leite, e exposta ao designer Sylvio de Oliveira. Este anunciou quase imediatamente 

que já sabia o nome e, em sintonia com o perfil político identitário do movimento 

organizado, enunciou as duas sílabas que se tornariam fundamentais para o 

aparecimento público e o desenvolvimento da marca: Daspu (LENZ, 2008, p.34-41).  

                                                           
2
 A literatura acadêmica contém vasta discussão sobre o conceito e a categoria analítica de 
movimentos sociais, incluindo noções de atores sociais, ação coletiva e outras. Indico proximidade, 
no caso em análise, com a ideia de movimento de cunho identitário, que luta “pelo reconhecimento 
de suas particularidades e diferenças [e pode acabar] tocando em temáticas muito importantes que 
afetam a estrutura social e a própria constituição da sociedade”. São exemplos o movimento 
feminista com a hierarquia de gênero e a politização do espaço doméstico; o negro, com a denúncia 
do racismo e a política de cotas (GOSS, K. P.; PRUDENCIO, K., 2004, p.81). As prostitutas 
levantam questões relacionadas à violência institucional, à legislação penal e trabalhista, à 
sexualidade, ao feminismo, à vitimização versus autonomia e autodeterminação, entre outras. 
Questões relacionadas à construção da identidade social voltarão a ser debatidas no capítulo 4. 
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A proposta ganhou apoio imediato. Além de reafirmar a identidade das putas 

e fazer analogia com o nome Davida, ironiza a luxuosa multimarcas Daslu, que 

tivera uma das sócias, Eliana Tranchesi, presa dias antes pela Polícia Federal, sob 

acusação de sonegação fiscal, contrabando e subfaturamento na importação de 

mercadorias, com enorme repercussão midiática. Eliana assumira o lugar da falecida 

mãe, Lucia Piva Albuquerque, sócia de Lourdes Aranha, as duas “Lu” que dão 

origem à referência informal das lu que gerou o nome Daslu (Folha de S.Paulo 

online, 13/7/2005).  

Nos meses seguintes à comemoração que havia batizado a grife ainda 

inexistente, o projeto foi frequentemente lembrado pelos colegas de trabalho, 

agregando-se à meta de geração de recursos a de conferir visibilidade para as 

causas defendidas pela organização, como a total descriminalização dos mercados 

do sexo, entre outras. Até que, em novembro, vazou para o jornalista Elio Gaspari, 

que publicou em edição dominical do Globo (Reprodução 1) e da Folha de S.Paulo a 

seguinte nota: 

Uma nova grife 
As moças que batalham à noite nos arredores da Praça Tiradentes, no Rio, 
tiveram a ajuda de uma ONG escandinava para montar uma pequena 
confecção onde costurassem suas roupas de trabalho. 
A grife das moças vai se chamar Daspu. (GASPARI, E. O Globo, 
20/11/2005, p.16)    

 

Reprodução 1 – Primeira referência à Daspu na mídia 

 
Fonte: GASPARI, 2005, p.16. 
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A sucinta nota, com a curiosa indecisão entre “confecção” e “grife”, a 

incorreção “ONG escandinava” e a omissão das verdadeiras idealizadoras, faz a 

marca surgir inesperadamente, surpreendendo as próprias prostitutas de Davida, 

que sequer tinham realizado planejamento para montar o negócio, tampouco criar 

uma identidade gráfica dele.  

O nome estampado nos dois jornais mais importantes (O Globo e Folha de 

S.Paulo) das duas principais cidades do país, na coluna do prestigiado jornalista, 

deu início imediato a dois movimentos, em sentidos opostos: das idealizadoras da 

Daspu, para tornar realidade a grife imaginada e ainda fictícia; e das donas da 

Daslu, para impedir que a grife se tornasse realidade. 

No primeiro caso, já no dia seguinte à nota publicada por Elio Gaspari, outro 

jornal carioca, O Dia, publica reportagem identificando a organização responsável 

pela grife, informando data de lançamento da primeira coleção e o perfil das roupas, 

e trazendo ainda reprodução da inédita logomarca Daspu (Reprodução 2).3 A 

rapidez do Dia, que ainda no domingo percebeu o potencial da pauta e foi preciso 

logo na primeira fonte consultada, ganha crédito, como a também veloz reação da 

fonte. Isso porque o jornalista ligou para um celular de Davida, referência em 

prostituição, com a pergunta “quem está fazendo isso, que ONG [escandinava] é 

essa?” (LENZ, 2008, p.47).  

O assessor de comunicação, este pesquisador, identificou a ONG e as 

idealizadoras e negociou prazo para dar maiores detalhes sobre as roupas (ainda 

inexistentes) e verificar a (im)possibilidade de fotografá-las ainda no domingo. O 

designer Sylvio de Oliveira foi acionado e encontrou uma solução: desenhar a 

logomarca, o que fez em apenas duas horas, para aproveitar a oportunidade e o 

jornal ter imagem para publicar; enquanto isso, na primeira hora, a prostituta e líder 

da ONG, Gabriela Leite, concebia o conceito da coleção (LENZ, 2008, p.47).  

Assim, na segunda-feira, 21/11/2005, O Dia publicava matéria que identificava 

de onde partira a iniciativa, informava a data de lançamento das peças e as linhas 

da coleção inaugural (Folia, Batalha e Lingerie), ilustrada ainda com a recém-

desenhada marca (logotipo e símbolo) Daspu. 

 

 

                                                           
3
 O Meia Hora, do mesmo grupo de comunicação, imprimiu a matéria resumida, sem a reprodução da 
marca e com o divertido chapéu “Garotas de programa na moda” (Meia Hora, 21/11/2005, p.6). 
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Reprodução 2: Primeira aparição da marca Daspu na 
mídia 

.  
Fonte: BASTOS, 2005, p.4. 

 

Foi também veloz a reação da Daslu, marca criada em 1958, uma vez 

identificada a responsável pela recém-nascida Daspu. Enquanto a grife das 

prostitutas produzia a primeira peça – transfer da marca em camiseta preta –, a 

Folha de S.Paulo publicava matéria citando nominalmente a Daspu e chegava às 

bancas a semanal Isto É com matéria sobre o empreendimento carioca, os 

advogados da Daslu preparavam uma notificação extrajudicial dirigida a Davida, 

datada desta mesma semana (24/11) e recebida na segunda-feira seguinte, dia 

28/11. Nela, referindo-se a trecho da matéria da Folha em que o repórter escreve 

que “o nome é uma brincadeira com a milionária loja de São Paulo” e usando o 

termo “denegrir”, ameaçavam processar a organização se ela não desistisse de usar 

o nome Daspu em 10 dias (LENZ, 2008, p.49, 53, 250). 
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A resposta veio em ritmo midiático, e novamente mediada. Três dias depois, 

no 1º de dezembro, a coluna Gente Boa, do Globo, abriu o título “Daslu X Daspu”, 

reproduzindo trechos da notificação e informando que a “Daspu contratou advogado 

para cuidar do caso”, nota suitada no dia seguinte pelo Dia, em “A batalha das 

„grifes‟”.  

A sequência frenética dos fatos midiatizados ganhou caráter quase épico com 

o alto de página “Grife de prostitutas Daspu não abrirá mão do nome” (O GLOBO, 

3/12/2005, p.29), decisão tomada e tornada pública por Davida impulsionada pelas 

centenas de e-mails diários de apoio às mulheres da vida e com manifestações de 

indignação voltadas às mulheres da grana, e pela evidente posição assumida pela 

mídia na “batalha das grifes”, já que “toda a imprensa ficou do nosso lado na 

história” (LEITE in LENZ, 2008, p.53). 

Além disso, já estava agendada gravação de matéria para o Fantástico, da TV 

Globo, que iria ao ar no domingo, 4/12, e tinha então audiência na faixa de 40 

milhões de telespectadores, incluindo desfile exclusivo para o programa. Este 

componente levou a um esforço de concepção e produção de poucas peças de 

roupas pela única costureira entre as prostitutas, aquela que tinha sugerido a criação 

da confecção (LENZ, 2008, p.52-55). 

 

Com imagens do desfile Daspu nos Arcos da Lapa e do prédio-monstro da 
Daslu, a reportagem, além de lembrar o imbróglio jurídico e policial da 
megaloja paulistana, cortava de Gabriela para o advogado VIP das grã-finas 
e vice-versa, com os respectivos argumentos contra e a favor do nome 
Daspu. Mas a última tomada foi com ela, e definitiva: “Quero deixar bem 
claro que a palavra DAS é uma palavra da língua portuguesa, não é de 
propriedade de ninguém. O PU é nosso, é da nossa profissão” (LENZ, 2008, 
p.54-55). 

 

Nos dias seguintes, a cobertura midiática só cresceu, com coluna de Eric 

Nepomuceno no Jornal do Brasil (Reprodução 3), de Cora Rónai, no Globo, de 

Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo (Reprodução 4), esta dedicada inteiramente 

à grife, com fotos e chamada de capa; cobertura de um passeio das prostitutas de 

Daspu pela Praça Tiradentes por agências internacionais e pela Folha; gravação em 

São Paulo de um desfile das modelos prostitutas em estúdio para o programa de 

Adriana Galisteu, no SBT; noticiários nos sites Terra, UOL, Yahoo, IG; além de 

moção de apoio à Daspu do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da 
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Presidência da República, e outra de uma organização que atua junto a profissionais 

do sexo migrantes em 25 países europeus, a Tampep (LENZ, 2008, p.58-65).  

 

 Reprodução 3: Coluna no Jornal do Brasil  

 
 Fonte: NEPOMUCENO, 2005, p.B3.  

 

Reprodução 4: Coluna na Folha de S.Paulo  

 
Fonte: BERGAMO, 2005, p.E2.  
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O que faltava para a marca demonstrar que era mais do que fato midiático 

ocorreu na sexta-feira, 16/12/2005: o primeiro desfile público da Daspu, numa 

estreita rua de paralelepípedos e de prostituição da Praça Tiradentes, a Imperatriz 

Leopoldina, coberta de pétalas de rosas e lotada de gente curiosa e ansiosa para 

conhecer as prostitutas com suas roupas de batalha que enfrentavam algumas das 

mulheres mais ricas e grifadas do país, proprietárias ou frequentadoras da loja 

paulistana de 17 mil metros quadrados que oferecia champanhe às clientes e vendia 

também lanchas e helicópteros. 

Como o público presente, a mídia se mantinha atenta, capitaneada pelo 

Globo, que ocupou um quinto de sua capa do dia seguinte ao desfile com foto de 

uma das modelos intitulada “Daspu na passarela”, e página interna com matéria e 

foto de outra modelo vestindo peça da “linha Batalha”.   

 

Reprodução 5: capa do Globo 

 
Fonte: TEIXEIRA, 2005, p.1.  
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Foto 2 – Primeiro desfile da grife Daspu 

 
Legenda: Prostitutas Maria Nilce e Val Pereira desfilam na Rua 
Imperatriz Leopoldina 

 

O que sustentava essa potência comunicacional é este trabalho procura 

aprofundar na seção a seguir. 

 

 

1.2 Sonoridade, ironia, atitude e exibição pública 

 

 

Em sua dissertação de mestrado em design na Esdi/UERJ, “O surgimento da 

marca Daspu e a projeção de sua imagem através da imprensa”, Jeanine Geammal 

(2009) focaliza “o processo de projeção pública da imagem da marca no espaço 

configurado pela mídia, destacando questões ligadas ao naming e ao 

posicionamento da marca”. A formação do nome Daspu, sua sonoridade e outros 

aspectos, incluindo a analogia com os nomes Davida e Daslu, contribuem 

decisivamente para o “poder transformador desse pronunciamento [o termo Daspu]” 

(GEAMMAL; LESSA, 2010, p.8). 

De acordo com os autores, se a grife  

 

conquista apoio veemente da mídia já na sua primeira aparição é 
exatamente pela forma perspicaz e arguciosa com que constrói o 
nome/marca. Ao fazê-lo, no mesmo tempo em que ironiza a afronta que 
uma marca de extremo luxo provoca no senso geral, veste-se com o manto 
da pompa que a Daslu representa. A pompa do outro lado do espelho. O 
pronunciamento também encerra certa autoironia com o contraste evidente 
que representa o luxo da Daslu. O que demonstra capacidade de rir da 
própria adversidade (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.7). 
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Classificando como “período „marginal‟” o que a Daslu experimentava devido 

ao processo judicial, eles afirmam que Davida  

 

também caçoa da marginalidade da Daslu e, por extensão, da corrupção de 
uma determinada elite nacional a qual a multimarcas se associa, (e que) o 
nome Daspu ironiza ainda a suposta marginalidade tributada à prostituta, e 
faz pouco desse lugar periférico que lhe é reservado (GEAMMAL; LESSA, 
2010, p.7). 

 

O “poder transformador” a que se referem os autores está na “enunciação 

pública do nome Daspu [que] exige das prostitutas que abram mão de sua habitual 

repulsa pela exibição/exposição pública,4 que, na moda, é parte inseparável do 

jogo”, na medida em que incorporam “a persona do modelo, que mostra o que veste 

mostrando-se [e ainda] ganham voz na mídia. Com a sua entrada no meio da moda, 

a marca inaugura um novo padrão para a autoimagem das associadas à Davida: 

mostrar-se e dizer-se puta” (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.9).  

Esse princípio, lembram os autores, “já alimenta o discurso de Gabriela Leite 

antes da Daspu” (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.9). De fato, a mentora de Davida 

sempre utilizou e declarou sua preferência pelo termo “puta”, por considerar que “se 

a gente não toma as palavras pelo chifre e assume elas, a gente não muda nada”, 

reforçando que: “Se a pessoa chega pra mim e pergunta o que eu sou, eu digo, „sou 

uma puta‟ [...]. Então, precisa ter identidade, aí a gente muda alguma coisa” (LEITE, 

2013). A ativista avaliava também que ao usar “um nome politicamente correto 

(como) profissionais do sexo (...) outra vez escondemos o que somos”; e que “se 

continuarmos a ter vergonha de ser chamadas de putas e (...) a inventar nomes 

babacas para a nossa atividade (...) o preconceito com relação ao que fazemos 

continuará forte” (LEITE, 2002, p.12).  

O que ocorre, para os autores, é que “a marca fornece o 

megafone/amplificador” para a “transformação da puta sem-vergonha, 

desavergonhada, na puta sem vergonha de dizer-se puta, o que, entre outras coisas, 

significa, por exemplo, deixar-se fotografar para o jornal” (GEAMMAL; LESSA, 2010, 

p.9-10). 

                                                           
4
 Referindo-se a “estigmas importantes”, Goffman relaciona “prostitutas, homossexuais, mendigos e 
viciados em drogas” entre aqueles que tendem a ser reservados "em relação a seu defeito com uma 
classe de pessoas, a polícia, ao mesmo tempo que se expõe(m) sistematicamente a outras classes, 
ou seja, clientes (...) etc”. (GOFFMAN, 1988, p.84-85). As apresentações da Daspu alcançam, 
porém, ainda mais do que essas “outras classes”, sobretudo clientes, a que as prostitutas precisam 
se expor, por dever de ofício.  
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Ilustrativo desse aspecto são declarações de prostitutas que se mostraram 

publicamente. “Aparecer assim é bom para a gente, porque ainda tem muita 

discriminação, inclusive entre as próprias prostitutas. Se as mulheres nunca falam, 

não tem como exigir os seus direitos. Falando, acaba a discriminação”, avaliou Cida 

Silva, depois de posar para sessão fotográfica na Praça Tiradentes em 2005 (SILVA 

in LENZ, 2008, p.60). 

Outra prostituta, Jane Eloy, que apareceu na TV e nessa mesma sessão de 

fotos, fez avaliação semelhante, analisando tanto a reação de suas colegas como a 

de mulheres de outras profissões. “As outras mulheres não estão tendo nem um 

pouquinho de preconceito em relação à moda Daspu. A cabeleireira me disse: „Vi 

você no Fantástico. Gostei muito e dou o maior apoio‟. E as colegas adoraram, estão 

perguntando direto como se faz para comprar as roupas” (ELOY in LENZ, 2008, 

p.60). 

A própria Gabriela Leite chamou a atenção para esse movimento nas 

mulheres não vinculadas à Daspu. “Finalmente as pessoas não estão com medo de 

mostrar a cara. Não vi prostitutas da área [Praça Tiradentes] correndo e se 

escondendo das câmeras. É um grande começo para um número maior de 

mulheres” (LEITE in LENZ, 2008, p.60). 

Para compreender ainda melhor esse processo, é útil recorrer, como fazem 

os autores, à categoria de discurso reverso (discours “en retour”), criada por Michel 

Foucault em A vontade de saber, e traduzida na edição brasileira por discurso de 

reação.  

 

O aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência e na 
própria literatura, de toda uma série de discursos sobre as espécies e 
subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia e “hermafroditismo 
psíquico”, permitiu, certamente, um avanço bem marcado dos controles 
sociais nessa região de “perversidade”; mas, também, possibilitou a 
constituição de um discurso “de reação”: a homossexualidade pôs-se a falar 
por si mesma, a reivindicar sua legitimidade ou sua “naturalidade” e muitas 
vezes dentro do vocabulário e com as categorias pelas quais era 
desqualificada do ponto de vista médico (FOUCAULT, 1988, p.96). 

 

Quanto ao processo de formação da marca Daspu, se dá pela justaposição 

de dois radicais, em que “os termos determinados (DA e DAS) contêm a ideia geral, 

e os determinantes (Vida, LU e PU) encerram a noção particular” (GEAMMAL; 

LESSA, 2010, p.8). Descartando-se Davida, “os dois outros [termos] contêm na 

sílaba fechada „DAS‟, presente nos dois nomes, um dos elementos que lhes confere 
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analogia (e que) anuncia o plural feminino que está por vir - duas Lus e muitas 

putas", afirmando ainda que algo pertence ao plural apresentado. A diferença 

marcante, apontam Geammal e Lessa, está na sílaba final aberta, que embora tenha 

a mesma vogal, "u", tem nas consoantes distintas um fator de sonoridade que faz 

com que "a Daspu seja mais oxítona que a Daslu". Desse modo, "o caráter paródico 

e jocoso da apropriação do nome Daslu soma-se às diferenças de percepção sonora 

e, juntas, essas qualidades seduzem mídia e público já no primeiro encontro" 

(GEAMMAL; LESSA, 2010, p.8-9). 

 

A genialidade na apropriação do nome Daslu ultrapassa a esfera simbólica 
do que representa e chega mesmo à concretude da sonoridade. Ao 
pronunciarmos o nome Daslu, a última sílaba se perpetua como um rastro 
de perfume contínuo num eco que desaparece lenta e gradativamente. A 
pronúncia de Daspu, por outro lado, impõe aos falantes um final cortante na 
segunda sílaba. Exatamente a que representa as putas. Aumentando ainda 
mais a tônica dessa representação. Numa ênfase seca e curta a marca se 
impõe pela força. Nesse aspecto, mais uma vez adéqua-se ao mandamento 
da atitude ditado pela moda (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.8). 

 

Além disso, ao nascer “a partir do aparecimento do nome na mídia (...), a 

Daspu subverte a ordem natural orientada pelos ensinamentos de branding para a 

criação de uma marca de sucesso: „posicionamento, nome e identidade gráfica‟ 

(MARTINS, 2006:80)” (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.5).  

Esse conjunto de elementos demonstra a potência comunicacional com que 

nasce a marca Daspu, que precisa correr atrás de sua imagem para produzir 

conteúdo real (roupas) e atender à expectativa dos consumidores, que passam a 

enviar 400 mensagens eletrônicas diárias, em média, apoiando Daspu e criticando 

Daslu, e a fazer pedidos logo após a inauguração do site e loja virtual 

www.daspu.com.br, nos primeiros dias de dezembro de 2005 (LENZ, 2008, p.54).  

Finalmente, a potência político-comunicacional da marca também se baseou 

no berço institucional – “é indiscutível o relevo do seu nome [Davida], não apenas no 

meio puta, mas entre os que atuam em defesa dos direitos civis, como uma marca 

com atuação protagonista nessa área” (GEAMMAL; LESSA, 2010, p.5) – e 

fortaleceu, entre as prostitutas, este papel de 

 

„meios de comunicação‟ que os atores coletivos assumem hoje: como 
afirma Melucci, eles têm a capacidade de dizer à sociedade quais são seus 
problemas, revelam-nos para que sejam tomados como reais. Ou seja, 
oferecem uma nova leitura da realidade. É só a partir dessa re-significação 
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que algo pode ser visto como importante (GOSS; PRUDENCIO, 2004, 
p.88). 

 

Outra consequência, multiplicadora, foi que o nome da marca das putas veio 

a gerar mais adiante uma variedade de outras marcas de roupas com princípios 

semelhantes de construção e formação, numa apropriação da proposta de 

reconfiguração da autoimagem, abandono da vergonha e valorização de identidade, 

tais como Dasprê, Daslouca e Dasbi, nenhuma delas ameaçada de processo por 

Daspu, afinal, orgulhosa de sua tecnologia de ativismo social. 

 

 

1.3 Moda e arte, performance e ativismo, negócio em segundo plano 

 

 

O impacto causado pela visibilidade da grife gerando grande demanda 

comercial incentivou as idealizadoras a investirem na estruturação do negócio. Em 

um único mês, dezembro de 2005, o primeiro em que foram produzidas e 

comercializadas peças de roupa, na sede de Davida e pela recém-criada loja 

eletrônica, venderam-se 567 camisetas, gerando receita de R$ 11.204 (DAVIDA, 

2005). No ano seguinte, as vendas atingiriam 4.973 peças, com receita de R$ 

149.190 (DAVIDA, 2006). 5   

Naquele início de 2006, assim, foi contratada uma jovem estilista, que vinha 

acompanhando de perto o lançamento da grife e chegara a desfilar, voluntariamente, 

na segunda apresentação da marca, à qual tinha ido apenas assistir, também na rua 

Imperatriz Leopoldina, na Praça Tiradentes. 6 Depoimento dela ao autor mostra 

claramente a distância entre a visibilidade e a estrutura: “Cheguei na sede achando 

que fosse uma coisa muito maior pelo nome Daspu que estava na mídia. Depois 

percebi que era uma ONG com pouco apoio por tratar de prostituição” (MONTEIRO 

in LENZ, 2008, p.129).  

                                                           
5
 As receitas de vendas Daspu começaram a declinar em 2007, por motivos que analisaremos 
adiante. O primeiro trimestre desse ano, por exemplo, apresentou queda de 70% em relação ao 
mesmo período de 2006 (REZENDE et al., 2007, p.48). 

 
6
 Em 13/1/2006, em paralelo à prestigiada exposição de peças da grife na sala VIP do Sebrae-RJ no 
8º Fashion Rio, e no mesmo horário em que Giselle Bündchen desfilou no evento oficial, o que 
levou a provocações na mídia como “Daspu disputa com Bündchen” e dividiu a imprensa, inclusive 
a especializada em moda (LENZ, 2008, p.86-101).  
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Rafaela Monteiro desenvolveu uma coleção profissional, propriamente, do 

conceito ao produto final e sua apresentação.7 A pesquisa feita com prostitutas, 

mantendo-se a referência ao universo da prostituição, resultou em um personagem-

tema, o caminhoneiro, indicado como um dos “melhores clientes” (MONTEIRO in 

LENZ, 2008, p.128- 142, passim.). Teve grande diversidade de peças, como saias e 

vestidos, tops e shorts, macaquinhos e macacões, bermudas, calças e até 

biquínis. As blusas tinham frases de para-choques, como “Me aprecie sem 

moderação” e “As mulheres perdidas são as mais procuradas”, reproduções de 

placas de estrada, motivos inspirados em boleias de caminhão e nas borracharias. 

Chamada Daspu na Pista – BR 69, esta coleção de primavera/verão 2006-2007 foi 

lançada em junho no Circo Voador, com cenografia de Gringo Cardia, performances 

coreografadas das modelos e casa lotada (MONTEIRO in LENZ, 2008, p.146-152). 

Foi ainda apresentada no Clube Gloria, em São Paulo, numa feira de moda em 

Brasília e até num evento em Paris.  

  

Foto 3 – Lançamento da coleção BR-69 no Circo Voador, Rio 

 
Legenda: Com cenografia de borracharia e 30 modelos, entre eles o cineasta Neville de 

Almeida (de óculos escuros), a performance foi encerrada com apresentação ao 
público da estilista Rafaela Monteiro, ao lado de Gabriela Leite e de modelo. 

Fonte: Marcos Silva. 

                                                           
7
 Nos cinco meses em que a estilista trabalhou no projeto, a marca produziu camisetas para atender à 
forte demanda, inclusive de lojistas, e fez desfile em São Paulo (Rua Augusta) e no Programa do Jô 
(LENZ, 2008, 128-139). 
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Foto 4 – Detalhes no lançamento da BR-69 

 
Legenda: modelo com blusa de para-choque e acessório Sobral, outra de camiseta com 
marcas de pneu, e camisinha. 
Fonte: Marcos Silva. 

 

Foto 5 – Lançamento da coleção BR-69 em São Paulo 

 
Legenda: Jane Eloy, prostituta e modelo, no evento no clube Gloria. 
Fonte: Roberta Valerio. 

 

Convite do artista esloveno Tadej Pogacar, que desenvolve trabalho sobre 

economia informal, levou a coleção à Bienal Internacional de São Paulo, neste 

mesmo ano de 2006. A marca agregou uma peça única, fruto de esforço coletivo da 
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equipe Daspu, como se verá adiante: vestido de noiva confeccionado com lençóis de 

hotéis de prostituição e de um luxuoso motel, com as respectivas logomarcas, além 

de grinalda e colar de preservativos, véu curto em tule, corpete com laços de cetim, 

vestido por uma mulher negra, a prostituta Jane Eloy. Na condição de obra de arte, 

foi exibida ao longo de dois anos em exposições em São Francisco (Califórnia, 

Estados Unidos); na 10ª Bienal de Istambul; na Áustria; e na mostra Trópicos, esta 

apresentada em Berlim e também na Cidade do Cabo (MONTEIRO in LENZ, 2008, 

p.252-256).  

 

Fotos 6 – Desfile Daspu na 27ª Bienal Internacional de São Paulo  

  
Legenda: A prostituta brasileira Jane Eloy e o artista esloveno Tadej Pogačar. 
Fonte: GUERRA, 2006, p.14. 

 

Foto 7 – Cauda do vestido de noiva Daspu 

 
Fonte: O autor, 2006. 

 

Essa criação fortaleceria na grife a associação entre moda e arte, fenômeno 

“com alcance maior em seu efeito ao resultar em produções de desfile de moda que 

se comunicam através da arte performática” (DUGGAN, G.G., 2002, p.3). Coleções 
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recentes – Daspu em Exibição, de wearable art, ou arte vestível, apresentada no Rio 

em 2014, e Zonas de Promiscuidade, em São Paulo e no Rio, em 2015 – retomaram 

firmemente essa “relação simbiótica” (DUGGAN, G.G., 2002, p.3), como veremos 

adiante.  

Enquanto a visibilidade da grife permanecia grande, seja em desfiles ou na 

mídia, o desenvolvimento comercial da marca foi irregular. Dois aspectos devem ser 

considerados. O primeiro, relacionado a dificuldades dos responsáveis pela 

organização de gerir um negócio, refletido na demora para produzir as novas 

coleções e para repor estoques nas 10 lojas multimarcas que chegaram a vender 

peças da grife, 40% delas em São Paulo (REZENDE et al., 2007, p.43), assim como 

na própria loja eletrônica Daspu (LENZ, 2008, p.220-223). Ao longo do tempo, foram 

as camisetas que se firmaram como peças de resistência, quase sempre criadas 

pelo designer Sylvio de Oliveira, à exceção de duas coleções, até sua prematura 

morte, em 2014. O outro aspecto se associa ao primeiro, já que a perspectiva de 

ativismo presente no DNA da grife faz com que ela destaque conceito, mensagem e 

performances, dando menos atenção ao produto, o que também contribui para a 

fragilidade do negócio. 

A veterana jornalista de moda Iesa Rodrigues identificou essas questões: 

 

As camisetas são ótimas, muito legais, muita gente de moda tem, mas 
ainda falta uma continuidade, no meu ponto de vista. [...] acho que elas não 
conseguem ter esse time que a moda, infelizmente, exige. É um negócio 
massacrante. Todos os estilistas sofrem com isso, existem até livros sobre 
isso, falando que eles são as verdadeiras vítimas da moda, pois são 
obrigados, atualmente, a criar quatro coleções: uma de verão, uma prévia 
de verão, uma prévia de inverno, uma de inverno. Exige tempo. Eu não sei 
se as meninas têm esse tempo. Exige uma dedicação também, que é muito 
complicado (RODRIGUES, 2008, p.64-68). 

 

Tratando do aspecto do ativismo, incluindo as performances, o sociólogo 

Orlando Santos Junior fez esta avaliação, após assistir ao segundo desfile da grife: 

 

A idéia mostra audácia, criatividade e compromisso, trabalha com a 
dimensão do público e do privado, enfrenta estigma e preconceito, aposta 
em valores da liberdade e democracia. A Daspu também expressa uma 
forma de engajamento das putas na organização de um novo sujeito social. 
O público é transformado de espectador em ator, porque é chamado a 
se engajar, a sentir, a se posicionar. Vestir uma camiseta da Daspu é isso, é 
tomar posição (SANTOS JUNIOR in LENZ, 2008, p.97, grifo meu) 
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A primeira estilista deixou a grife após a Bienal de São Paulo e outros 

profissionais passaram pela marca nos anos seguintes. Após a coleção de 2006, 

duas foram lançadas em 2007. A primeira foi Puta Arte, de outono/inverno, por 

Sylvio de Oliveira, com reproduções de obras de arte inspiradas ou referidas à 

prostituição, como gravuras de Lasar Segall e pinturas de Toulouse Lautrec, 

acompanhadas da frase “A arte Daspu inspirou...” [nome do artista];  

 

Foto 8 – Lançamento da coleção Puta Arte no Rio 

 
Legenda: Estampa traz cena do filme O anjo azul, com o texto “A arte Daspu inspirou Marlene 

Dietrich”. Coleção foi lançada na rua Imperatriz Leopoldina, como no primeiro desfile. 
Fonte: Viola Berlanda. 

 

A outra, Copa Sacana, de primavera/verão 2007-2008, teve peças do estilista 

convidado Franklin Melo, além de camisetas de Sylvio de Oliveira ironizando a 

operação de ordenamento urbano Copa Bacana daquele verão, com estampas que 

destacam a boemia do bairro. O lançamento foi em uma livraria no shopping Rio-Sul, 

onde também foi lançado o livro As meninas da Daspu, de história oral de 9 

prostitutas ligadas à grife (BARBARÁ, 2007). 
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Foto 9 – Lançamento da coleção Copa Sacana, no Rio  

  
Legenda: modelos com peças de Franklin de Oliveira (E) e de Sylvio de Oliveira 
Fonte: Friederike Strack 

 

Foto 10 – Lançamento de As meninas da Daspu, após desfile 

 
Legenda: Maria Nilce autografa livro em que é uma das prostitutas que relatam sua história.  
Fonte: Friederike Strack. 

 

Em 2008, alunos dos cursos de design de moda e design gráfico da 

universidade Fumec, de Belo Horizonte, propuseram como trabalho de graduação a 

produção de uma coleção de verão (2009). Denominada As Cruzadas: entre o botão 

e a espada, partiu da ideia de “batalha”, termo usado para designar o trabalho da 

prostituta, assim como da batalha contra o preconceito, ambas também associadas 

a “cruzadas”, utilizada ainda para aludir ao movimento de pernas. Algumas das 

peças tinham estilo militar e uma espada cenográfica esteve em cena.  
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Com recursos da universidade garantindo as viagens da equipe de criadores 

desde Belo Horizonte e a produção das peças-piloto, a coleção foi lançada no Rio e 

em São Paulo; na própria universidade, em Belo Horizonte; e em Florianópolis, 

como parte da programação cultural do VII Congresso Brasileiro de Prevenção das 

DST/Aids, para o qual o Ministério da Saúde convidou diversos integrantes de 

Davida e Daspu, que foram acompanhadas na passarela por outros ativistas 

participantes do evento. Além do mais, fora do Brasil, foi apresentada na Cidade do 

México, durante a 17ª Conferência Internacional de Aids, numa performance que 

contou com profissionais do sexo de diversas partes do mundo.    

          

Foto 11 – Lançamento d‟As Cruzadas na Unidos da Tijuca, Rio 

  
Legenda: Com a espada cenográfica que acompanhou seu look estilo militar, Maria 

puxa entrada final de modelos. À direita, pessoal da Fumec e de Daspu. 
Fonte: Celso Pereira 

 
Foto 12 – Performance Daspu na Cidade do México 

 
Legenda: Mulheres, homens e trans profissionais do sexo 

encerram apresentação na 17ª Conferência 
Internacional de Aids. 

Foto: O autor, 2008. 
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No primeiro semestre do ano seguinte, um mix de coleções foi apresentado 

na novela Caminho das Índias, como parte do enredo de Glória Perez, no qual uma 

personagem jornalista faz documentário sobre a grife.  

Foto 13 – Gravação de desfile no Projac 

 
Legenda: Modelos, duas estilistas e Gabriela Leite. 
Fonte: Ana Bia Andrade.  

 
No segundo semestre, os ex-alunos da Fumec, já graduados, voltaram a criar 

uma coleção de verão (2010), Da Farofa ao Caviar, referida ao trânsito de prostitutas 

por diversos espaços sociais. O lançamento foi na escola de samba paulistana Vai-

Vai, seguido de lançamento na Praça Tiradentes, no Rio.  

 

Fotos 14 – Desfile na Vai-Vai apresentou coleção Da farofa ao caviar 

  
Legenda: Modelo em vestido estampado de copos americanos (E) e 

o presidente da escola, Thobias, de avental, com Maria 
Nilce usando vestido de noiva. 

Fonte: Marcelo Pereira (E) e Thomas Milz (D). 
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De 2010 a 2013, porém, não foram desenvolvidas coleções, embora diversos 

desfiles tenham sido realizados, em encontros de prostitutas e do movimento social 

de luta contra a Aids, incluindo a 18ª Conferência Internacional de Aids, desta vez 

em Viena,  assim como na então sede de Davida, que ocupava quartos cedidos por 

um hotel de prostituição, o Paris, na Praça Tiradentes.. O período registra a 

consolidação dos desfiles performáticos, novamente com mix de coleções, embora 

sempre houvesse novas camisetas.   

A morte de Gabriela Leite, em outubro de 2013, levou a um esforço dos 

integrantes da grife para retomá-la em homenagem ao legado da pioneira do 

movimento de prostitutas no Brasil. Assim, vieram, como já citadas, Daspu em 

Exibição (lançada no Rio, em março de 2014) e Zonas de Promiscuidade (em São 

Paulo, julho de 2015, e no Rio como Puta Cidade, novembro de 2015), além de 

Daspu na Copa, em maio de 2014, em Niterói.  

A primeira, baseada na proposta da grife de “reconstruir, remontar e reviver a 

própria criação” (BEIJO da rua, 16/3/2014), encontrou intérprete na artista plástica e 

diretora de arte Paula Villa Nova. Pesquisadora de wearables (arte vestível ou 

rouparte),8 e que até então só tinha produzido roupas para exposições, não para 

desfiles (VILLANOVA, 2015), Paula estabeleceu com a equipe da grife, da qual o 

pesquisador fez parte, a reutilização de peças e tecidos de antigas coleções e outras 

do seu próprio acervo. 

 

Reprodução 6 – Daspu no Globo 

                                                           
8
 Arte vestível é um movimento surgido na década de 1950 nos Estados Unidos, com o 
desenvolvimento de novas técnicas industriais na área têxtil ampliando a possibilidade de criação e 
utilização de matérias-primas, especialmente fibras, tanto naturais quanto artificiais. Livre criação e 
experimentação, roupa como expressão do criador e do modelo, relação íntima entre o traje e o 
corpo, e portanto peças únicas, são algumas das características da arte vestível, introduzida no 
Brasil por Liana Bloisi na década de 1980 (BAUM, 2010, BLOISI, 199-?).   
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Legenda: lançamento de Daspu em Exibição ganha destaque  
Fonte: O Globo, 16/3/2014 

 

Dois dos vestidos criados para a coleção, denominados Parangolé Gabi, além 

de camisetas, foram estampados com reprodução do rosto de Gabriela Leite, em 

trabalho gráfico de Sylvio de Oliveira e de Aliedo sobre foto de Bruno Veiga. 

Também foram produzidas lingeries, pela estilista Bethania Frutuoso.  

O lançamento, no Centro de Arte Maria Teresa Vieira, trouxe à passarela 

prostitutas de diversos estados, que participavam de seminário na capital 

fluminense. Diante de um público vibrante, mais de 30 modelos percorreram o 

principal salão da galeria, inclusive este pesquisador, pela primeira e única vez, ao 

menos até a defesa desta dissertação.  

O desfile teve uma performance em que três mulheres e um homem se 

despiam e depois se vestiam, duas dessas mulheres com frases de sua escolha 

escritas no corpo – “Turismo sexual é legal” e “Puta feliz”. A proposta do nude foi de 

Paula, com o propósito de experimentar a ideia de que “a nudez não tem nada de 

erótico; o que é erótico é a situação (...), que foi exatamente o que aconteceu” 

(VILLANOVA, 2015), ou seja, tratou-se de cena com nus, não erótica. 9 A entrada 

final contou com todos os modelos, após troca de roupa, e diversos amigos e 

amigas de Gabriela, vestindo a camiseta com a estampa do rosto da ativista. As 

peças da coleção ficaram em exposição e à venda por mais de um mês na galeria 

de arte.  

                                                           
9
 Esta foi a primeira e única vez, até aqui, em que um evento Daspu teve nudez total. O facebook 
tirou do ar a página Daspu Davida (https://www.facebook.com/daspu.paginaoficial?fref=ts) em que 
essas e outras imagens do evento foram postadas, e só a pôs outra vez no ar quando os nus foram 
retirados de um preview. Todas as imagens estão disponíveis em: 
https://www.flickr.com/photos/villanovartdirector/13506814994/in/photostream/. Acesso em: 
24/1/2016. 
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Foto 15 – Lançamento de Daspu em Exibição 

 
Legenda: modelos e público no Centro de Arte Maria Teresa Vieira. 

Fotos 16 – Estampas da fundadora da grife em vestidos e camiseta 

 
Legenda: Vestidos Parangolé Gabi.          Legenda: Lourdes Barreto, de camiseta Gabi. 

 

Fotos 17 – O pesquisador e Tatiany Leite, neta da homenageada  
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Já a coleção Zonas de Promiscuidade marcou mudança administrativa na 

grife. Com a direção de produção e de desfiles se alternando desde 2010, a 

coordenação geral da marca foi assumida por antiga integrante do coletivo, Elaine 

Bortolanza, diversas vezes modelo, psicóloga doutorada com a tese Zonas de 

promiscuidade: trottoir do desejo sexual (BORTOLANZA, 2012), referência para a 

nova coleção – “que rompe com as questões normativas de gênero [os quais] são 

muitos e nas zonas de promiscuidade (...) se reinventam na medida em que traçam 

novas linhas de passagem à deriva de um lugar „sabido‟ para o prazer e o sexo” 

(DASPU, 2015).  

Foto 18 – Lançamento paulista de Zonas de Promiscuidade 

 
Legenda: Elke Maravilha e modelos na passarela de tecidos costurados e 

estampados montada no Sesc Pompeia, em São Paulo. 
Fonte: Bob Sousa. 

 

A coleção teve peças do estilista Ale Marques e lingeries de Marcita da À dor 

amores, e camisetas assinadas por Laerte com desenhos inspirados “nos corpos 

sem gênero definido que se reinventam na relação com a cidade” (DASPU, 2015).  

 
Reprodução 7 – Estampas de Laerte: Cuzinho trans e Cuzinho mulher 
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Reprodução 8 – Estampa Laerte: Mulher na cidade 

 
 

No Rio, o lançamento da coleção aconteceu em novembro nas escadarias do 

prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da UFRJ, no encerramento 

do curso Uma revolução particular: o movimento brasileiro de prostitutas, promovido 

pelo Observatório da Prostituição, projeto de extensão do Laboratório de Etnografia 

Metropolitana (LeMetro-Ifics-UFRJ) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano e Regional (Ippur-UFRJ). A coleção foi rebatizada, no Rio, de Puta Cidade, 
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dando ênfase às peças criadas por Laerte. Esta performance é detidamente 

analisada no capítulo 5.  

 
Foto 19 – Lançamento carioca de Zonas, rebatizada Puta Cidade  

 
Legenda: Nas escadarias do IFCS-UFRJ, performance de prostitutas e aliados. 
Fonte: Casa Coletiva 

 

1.4 Pânico moral na Copa 

 

 

Entre Daspu em Exibição e Zonas de Promiscuidade/Puta Cidade, uma 

passeata no Centro de Niterói (31/5/2014), em protesto contra a interdição de 

apartamentos utilizados por prostitutas em prédio da cidade fluminense, lançou 

camisetas com o tema Daspu na Copa, denunciando e ironizando o pânico moral 

vinculado à Copa do Mundo promovido pelo governo federal e por organizações da 

sociedade civil.   

O conceito de pânico moral foi cunhado por Stanley Cohen na década de 

1970. Seria acionado quando  

 

uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a 
ser definido como um perigo para valores e interesses societários; sua 
natureza é apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela mídia 
de massa; as barricadas morais são preenchidas por editores, bispos, 
políticos e outras pessoas de Direita; especialistas socialmente aceitos 
pronunciam seus diagnósticos e soluções; recorre-se a formas de 
enfrentamento ou desenvolvem-nas. [Em alguns casos o pânico] pode 
produzir mudanças tais como aquelas em política legal e social ou até 
mesmo na forma como a sociedade se compreende (COHEN, 1972, p.9).  
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O lançamento estava previsto para junho, em Copacabana, mas foi 

antecipado para maio e transferido de local devido aos acontecimentos em Niterói, 

iniciados com prisões ilegais de 11 prostitutas que trabalhavam no prédio, em 

março, as quais no mês seguinte, já livres e ao lado de dezenas de colegas, 

promoveram duas manifestações de protesto na cidade.  

 

Foto 20 – Protesto contra repressão policial 

 
Fonte: Laura Murray 

Ainda assim, no último dia de maio, munido de um mandado de busca e 

apreensão de itens no contexto de uma investigação de crimes relacionados a 

drogas e prostituição no prédio, o delegado local Glaucio Paz dirigiu uma operação 

com dezenas de policiais de 13 delegacias do estado em que 90 apartamentos onde 

trabalhavam 400 mulheres, individualmente ou de forma compartilhada, foram 

revistados e muitos deles tiveram suas portas quebradas, sem que os policiais 

dessem tempo para serem abertas após suas ordens, além de diversas ocupantes 

terem denunciado também roubos, extorsões e estupros por parte dessas 

autoridades. Os apartamentos foram interditados com faixas de “local do crime”, 

mesmo na ausência de evidências de serem casas de prostituição, crime punível 

pelo Código Penal, e ainda sob a justificativa de estarem em “terríveis condições”, 

avaliação que não compete à polícia. Mais de 120 mulheres foram detidas e, diante 

de jornalistas e da multidão que se reuniu na frente do prédio cercado de viaturas, 

levadas em micro-ônibus para a delegacia. Lá, todas negaram ser sexualmente 

exploradas no local, o que não impediu que aqueles 90 apartamentos, de cinco dos 

11 andares do prédio, fossem mantidos interditados (MURRAY, 2014, p.23-25; 

MURRAY, 2015, p.191-199). 
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Foto 21 – Policiais durante operação em Niterói 

 
Fonte: Laura Murray 

 

Foto 22 – Porta de um dos apartamentos interditados 

 
Fonte: Laura Murray 

 

Este episódio levou, portanto, à antecipação do lançamento daquela coleção, 

já no contexto brasileiro, como veremos, de uma dinâmica semelhante à apontada 

por Cohen (1972, p.9) que vinha se desenvolvendo desde a Copa da Alemanha, em 
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2006, relacionada a tráfico de pessoas, sobretudo, mas também à exploração sexual 

de crianças e adolescentes e ao chamado turismo sexual. O estopim do pânico foi a 

declaração de uma autoridade alemã, coordenadora para Assuntos da Mulher e 

Igualdade de Gênero, mais de um ano antes do início do Mundial, de que o país 

teria que se preparar para “uma invasão de 30 a 40 mil prostitutas do leste europeu”, 

organizada por traficantes de pessoas (HAUFFE apud MUNK, 2012, p.4). 

Repercutida pela mídia, alemã, europeia e internacional, apropriada por 

“especialistas socialmente aceitos”, a declaração resultou em debates sobre 

“maiores controles de estrangeiros nas fronteiras e nas ruas das cidades-sede, 

campanhas locais e nacionais contra prostituição, e (n)a proposta de criminalização 

de clientes de prostitutas durante todo o período da Copa” (HAUFFE apud MUNK, 

2012, p.4).  

Os debates extrapolaram as fronteiras do país e continuaram mesmo com a 

apresentação do relatório alemão diante ao Conselho da União Europeia concluindo 

que “não houve o esperado aumento de prostituição forçada ou tráfico de seres 

humanos durante a Copa, assim como não houve aumento de pessoas não 

documentadas (ou ilegais) relacionadas à prostituição” (HAUFFE apud MUNK, 2012, 

p.6) – e as prostitutas ainda passaram a Copa reclamando “que os negócios não iam 

nada bem, e isso tanto em Berlim como em Munique, Frankfurt ou Hamburgo” 

(HAUFFE apud MUNK, 2012, p.6). 

Os sintomas do pânico moral chegaram à África do Sul (Copa de 2010), às 

Olimpíadas de Londres (2012) e mesmo aos Super Bowls americanos, sem nunca 

terem sido encontradas evidências de causalidade (RUVOLO, 2014, p.20-21). Em 

diversos desses cenários, ao contrário, o que ficou demonstrado foi o aumento da 

violência policial contra profissionais do sexo em nome da higienização de cidades, 

como apontou relatório intitulado O preço de um boato, da Aliança Global contra o 

Tráfico de Mulheres, em 2011 (ALIANÇA, 2011).  

No Brasil, todo o processo ocorreu de forma semelhante, via governo e 

sociedade civil, a partir de campanhas contra exploração sexual de crianças e 

adolescentes do Ministério do Turismo (PORTAL DA COPA, 23/1/2014), ou contra o 

tráfico de pessoas, como a da Conferência dos Religiosos do Brasil (MARTINA, R.; 

PATIAS, J.C., 2014) e a da organização internacional Stop the Traffick 

(MOVIMENTO GIFTBox, 2015). 
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A expressão “turismo sexual” chegou a ser usada como crime, causando 

confusão com o que é de fato tipificado no Código Penal brasileiro, ou seja, tráfico 

de pessoas e exploração sexual de crianças e adolescentes. A própria presidente da 

República mencionou o termo em seu twitter – o Brasil “está pronto p/ combater o 

turismo sexual #CopaDasCopas" (G1, 25/2/2014a) –, em reação à divulgação, pela 

Adidas, de estampas de camisetas para a Copa do Mundo, enquanto o ministro do 

Turismo afirmava: “Não vamos aceitar que as pessoas venham para a Copa achando 

que aqui não tem lei. Aqui tem lei, e elas serão cumpridas” (G1, 25/2/2014b).  

Independentemente do gosto duvidoso das estampas, que a Adidas acabou 

desistindo de produzir, é notável que o governo tenha reagido denunciando um 

suposto incentivo ao turismo sexual, que não existe como crime na legislação 

nacional, já que sexo comercial consentido entre adultos não é ilegal, sejam eles 

brasileiros ou estrangeiros.  

 

 

 

 

 

Reprodução 9 – Estampas da Adidas 

 
Fonte: www.adidas.com 

 

Para além das declarações das autoridades, porém, medidas resultantes da 

promoção do pânico moral foram tomadas.  



 

 

49 

Uma delas ocorreu logo no dia da abertura da Copa, com o fechamento do 

restaurante Balcony, na praça do Lido, em Copacabana, e do Hotel Lido, sob acusação 

de “incentivo à exploração sexual de vulneráveis (que seriam) menores com idades 

entre 15 e 17 anos” (TRINDADE, 2014), contudo, um “crime que não existe no 

Código Penal brasileiro” (BEIJO DA RUA, dez. 2014, p.8). 

Apesar do fechamento, estudo etnográfico realizado durante a Copa apontou 

que  

todas as mulheres e travestis que costumavam usar o Balcony como ponto 
de encontro continuaram exatamente no mesmo lugar, em torno da Praça 
do Lido, que se transformou no maior ponto de prostituição durante os jogos 
[Copa do Mundo] (BEIJO DA RUA, dez. 2014, p. 8). 

 

Realizado pelo Observatório da Prostituição, este estudo indicou em seu relatório 

final dura repressão policial às prostitutas no Rio, com fechamento de casas, hotel e 

bares de encontro entre mulheres e homens adultos; queda de 30% em média no 

comércio sexual na cidade; duas denúncias de exploração sexual de crianças e 

adolescentes sem relação com o evento e nenhuma relacionada a ele, ao mesmo tempo 

em que diminuíram os cuidados com a saúde sexual – “A mídia e o governo falavam 

tanto da prostituição antes do evento (...). E nada – absolutamente nada – de 

preservativos. Ninguém distribuindo camisinhas”, conforme uma das prostitutas 

entrevistadas pelos pesquisadores e observações destes (BEIJO DA RUA, dez. 2014). 

Qualquer semelhança com os episódios anteriores, naqueles outros países, não 

terá sido coincidência.  

  

Foto 23 – Desfile-protesto no Centro de Niterói 
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Fonte: Laura Murray. 

 

 

1.4.1 Os desfiles: estrutura, participantes, público   

 

 

Os desfiles Daspu acontecem a céu aberto, em ruas e praças, ou em 

ambientes fechados, como quadra de escola de samba, clube noturno, espaços de 

arte, vagão de trem, feiras de moda, congressos. Percorrem a passarela mulheres e 

homens, transgêneros e travestis, tanto profissionais do sexo quanto aliados da 

causa de outras profissões. Quase sempre o público fica de pé e, nos espaços 

públicos, de ambos os lados da passarela, a uma curta distância dela e, portanto, 

dos modelos: meio metro na primeira fila, um na segunda e assim por diante. Fitas 

coladas ao chão ou carpete demarcam o espaço de desfile, com cerca de 1 metro 

de largura por 15 metros de comprimento. 

Essa configuração cria entre atores e espectadores uma proximidade não só 

física como subjetiva, com troca de olhares e sorrisos (coisa rara e até vedada nas 

passarelas da indústria de moda), impulsionada pela proposta de prostitutas e 
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ativistas assumirem a função (profissionalizada) de modelos (amadores), vestindo 

roupas que evocam uma causa – afirmação e positivação de uma identidade social, 

de ser sujeito no exercício da prostituição, e não objeto, pela via da vitimização –, 

com ironia e sensualidade. 

“Somos más. Podemos ser piores” e “Zona padrão Fifa” são alguns exemplos 

de frases irônicas estampadas em camisetas, assim como a imagem bordada de 

uma piranha em camiseta polo, referência ao conhecido jacaré da Lacoste. Uma 

peça inventada pela grife, a sutiliga (mistura de sutiã com liga), e vestidos com 

transparências ou com aberturas estratégicas e shorts bem curtos sensualizam os 

corpos. 

Antes desse momento da cena aberta, contudo, que dura entre 15 e 35 

minutos, nas performances mais longas, centenas de horas são investidas em 

criação e produção.  

Da pesquisa ao design, escolha de cores e aquisição de tecidos, modelagem 

e costura, fotolito e impressão em serigrafia, busca e ambientação do local da 

apresentação, trilha sonora, iluminação, coreografia, seleção de modelos, provas de 

roupa, ensaios, maquiagem, cabelos, montagem dos looks, divulgação.  

Etapas que envolvem grande número e diversidade de pessoas, entre 

prostitutas, ativistas, profissionais de moda e serigrafia, produtores e outros, em 

distintos contextos, circunstâncias e espaços, incluindo os locais em que circulam 

prostitutas e clientes, sejam ruas, bares, termas.  

E nos valemos aqui, para compreender melhor este processo, da abordagem 

de Becker em seu “Arte como ação coletiva” (BECKER, 1977). Neste trabalho, ao 

tratar das “ações coletivas e os acontecimentos que elas produzem [como] unidades 

básicas de investigação sociológica” (BECKER, 1977, p.222), o autor aponta como a 

produção de uma obra de arte exige cooperação e redes – “todas as artes que 

conhecemos envolvem redes elaboradas de cooperação” (BECKER, 1977, p.207) –, 

aborda as posições simbólicas de cada participante – encarados “num mundo da 

arte” como “artistas” e “pessoal de apoio” (BECKER, 1977, p.208) –, as convenções 

que “tornam possível a coordenação fácil e eficiente de atividade entre os artistas e 

o pessoal de apoio” (BECKER, 1977, p.213-214), mas que também “impõem fortes 

restrições ao artista” (BECKER, 1977, p.215), com a sua quebra, por outro lado, 

diminuindo “a circulação de sua obra” (...) enquanto aumenta “sua liberdade” 
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(BECKER, 1977, p.217). Em um sintético resumo, Becker escreve, na conclusão, 

que:  

 

... a arte é social no sentido de que ela é criada por redes de relações de 
pessoas que atuam juntas e propõe um quadro de referência no qual formas 
diferentes de ação coletiva, mediadas por convenções aceitas ou 
recentemente desenvolvidas, podem ser estudadas. (BECKER, p.221) 
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2 EM BUSCA DE MÉTODO 

 

 

O campo deste estudo conta com a presença do pesquisador há dez anos. 

Apenas no que se refere à Daspu, a principal interlocutora e sujeita nesta pesquisa. 

10 Considerando o movimento de prostitutas brasileiro como um todo, a presença em 

espaços formais e informais, das conversas na boemia à concepção e execução de 

estratégias e ações em saúde, direitos humanos, trabalho, cultura e algumas de 

suas expressões artísticas (espetáculos de música, teatro, bloco de carnaval, a 

própria Daspu), em comunicação (contribuindo na produção e circulação de novos 

sentidos sobre a prostituição em mídias próprias e nas comerciais), a co-fundação 

do coletivo Davida em 1992, a soma chega a quase três décadas, exatamente 29 

anos, neste 2016.  

A estreia formal se dá no marco mesmo de fundação deste movimento social 

no país, 1987, ano de realização do I Encontro Nacional de Prostitutas, no Rio. Na 

ocasião, contribuí para assessorar as participantes em sua relação com mídia 

nacional e internacional atraída pelo evento (LEITE, 2009, p.146). Cheguei ali depois 

de muitas conversas de escritório e botequim com Gabriela Leite, que se integrou 

em 1985 à instituição em que eu trabalhava havia um ano, o Instituto de Estudos da 

Religião (Iser); ela, com mais de uma década de trabalho na prostituição, para 

dedicar-se precisamente à organização de um movimento social de prostitutas; eu, 

que vinha buscando novos desafios na área de comunicação desde a graduação, no 

final dos 1970, atuando como secretário de redação na produção de revista 

periódica científica e de outras publicações. 

De 1988 em diante, tornei-me oficialmente editor do Beijo da rua, projeto 

jornalístico nascido no próprio encontro pioneiro de prostitutas, a partir da  

 

percepção daquelas mulheres de que elas eram majoritariamente 
representadas ou como vítimas, da exploração sexual, do machismo, do 
capitalismo; como degeneradas e vagabundas; ou ainda como vetores de 
doenças, sobretudo de infecções sexualmente transmissíveis, naquele 
período notadamente o HIV/Aids (LENZ et al., 2015, p. 1). 

 

                                                           
10

 A grife de prostitutas Daspu, marca pertencente ao coletivo e pessoa jurídica Davida – Prostituição, 
Direitos Civis, Saúde, foi criada em 2005. 
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O lançamento do jornal, em dezembro de 1988, trazia na coluna de sua 

fundadora, Gabriela Leite, as letras da linha editorial, reafirmando aquelas 

percepções. 

 

Desde os áureos tempos em que surgiu nas bancas de jornal O Lampião 
que eu imaginava o movimento de prostitutas tendo um jornal, onde se 
pudessem discutir todas as questões que dizem respeito a nossa amada-
maldita marginália (...) tentamos priorizar a organização das prostitutas em 
um movimento, e ao mesmo tempo enfatizar que a prostituição não é um 
fenômeno à parte da sociedade e sim que está inserida nela. Dessa forma, 
tentamos mostrar que a prostituta não é uma vagabunda ou então o 
resultado do capitalismo selvagem, mas sim a linha direta de uma 
sociedade que morre de medo de encarar sua sexualidade e 
consequentemente se sente profundamente ameaçada quando a prostituta 
mostra seu rosto. (LEITE, 1988, p.2).   

 

Reprodução 10 – Edições do Beijo da rua  

   
Legenda: número 0 (1988), primeiro com capa em cor (1990), e edição inaugural para a internet 
(2004). 
Fonte: www.beijodarua.com.br. 

 

Iniciava-se no país, naquela segunda metade da década de 1980, após 25 

anos de ditadura empresarial-militar, o processo de redemocratização. Surgiam e 

cresciam em número e diversidade associações, organizações não-governamentais 

e movimentos sociais, “como nova forma de organização e encaminhamento das 

demandas sociais”, assumindo “importante papel na construção de noções de 

cidadania e direitos sociais” e buscando modificar “valores e crenças, em especial a 

convicção de que o indivíduo é sempre responsável e capaz de produzir as 

mudanças que deseja ver no mundo” (MENDONÇA, 2006, p.57-58). 

Fortalecia-se também a mídia cidadã, que “atua como instância educativa e 

formativa, através de estratégias criativas e plurais, contribuindo para o 
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estabelecimento de relações sociais e culturais mais igualitárias, com vistas ao 

aprofundamento da democratização da sociedade” (COGO, 2010, p.821).   

Foi nesse contexto, portanto, que nasceu o Beijo da rua, para afirmar uma 

identidade cultural e social estigmatizada, propor novos sentidos e representações 

sociais, tanto na própria comunidade quanto para outros setores da sociedade.   

Editar tal veículo tornou-se um desafio, que era enfrentado em interlocução 

permanente com prostitutas, ativistas ou não, em reuniões de pauta que se faziam 

em áreas boemias do Rio e mesmo de outras cidades, conforme o movimento 

ganhava força e se espalhava pelo Brasil. Aqui e assim, de certa maneira, começava 

a pesquisa do autor.  

Dessa forma, ao longo dos anos, passei de, ou melhor, somei-me 

simpatizante, colaborador, assessor técnico e político, aliado afetivo (termo ao qual 

voltarei adiante) das protagonistas que habitam o território que, desde 2010, com a 

especialização em Comunicação e Saúde (LENZ, 2011), tornou-se formalmente meu 

campo de estudo. Para além desses papéis, e/ou identidades, fui companheiro de 

Gabriela Leite de 1991 a 2013, ano de seu falecimento. Como interlocutores 

privilegiados, debatemos muitas vezes – no que escolho e destaco desse 

relacionamento para o presente trabalho – questões relacionadas à pesquisa 

acadêmica, sobretudo pela intensa demanda, e ao ativismo, e como uma e outro 

podem se tocar, dialogar e enriquecer.   

Essa trajetória, portanto, já traz questões tanto para o pesquisador como para 

os interlocutores na academia, orientadora, desde logo, banca de qualificação e da 

defesa. Como pesquisar deste lugar de ativista-pesquisador é, portanto, a primeira 

questão. E o como, sabemos, é precisamente a forma de, o método. 

A leitura do Anexo A de Sociedade de esquina, de William Foote Whyte 

(2005, p.283-363), recomendada pelos dois integrantes da banca da qualificação, 

Soraya Simões e Euler Siqueira, e reforçada pela orientadora, Denise Siqueira; e a 

afirmação da primeira, nessa banca, de que meu percurso se trata de “uma pesquisa 

já realizada na vida (...) uma observação participante já feita – de alguém que 

encarnou um papel, produziu e continua produzindo expectativas – isto é 

observação participante”; além da intervenção do segundo de que é preciso “discutir 

melhor a posição do pesquisador (...) provocar distância para entender este lugar 

[bastidores], mesmo se afirmando o „embuste da objetividade‟” (BANCA de 

Qualificação, 2015), tudo isso reforçou ainda mais a discussão sobre este lugar.  
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Sociedade de esquina é considerado o primeiro estudo sociológico sobre 

formas de organização de grupos sociais supostamente carentes de alguma 

organização interna, sendo inútil, portanto, o investimento em pesquisá-los. Foote 

Whyte não só o fez, enfrentando resistências e descréditos, como refletiu sobre as 

relações do pesquisador com aqueles que ele estuda, no citado Anexo A (FOOTE 

WHYTE, 2005, p.352-355), que foi incorporado à segunda edição de Sociedade de 

esquina, 12 anos depois da primeira, em 1943. O autor teve ainda a ousadia 

acadêmica de se mudar para o bairro de Boston que escolheu para estudar as 

gangues de rua. “Comecei como um observador não-participante. À medida que fui 

aceito na comunidade, vi que me tornava quase um participante não-observador” 

(FOOTE WHYTE, 2005, p.318). 

No percurso de observador não-participante (supostamente um pesquisador) 

a participante não-observador (potencialmente o próprio “objeto” de pesquisa), Foote 

Whyte foi construindo saberes que o levaram ao lugar do observador participante.   

Suas reflexões tratam de diversos aspectos sensíveis e até críticos na pesquisa 

qualitativa, como aceitação do pesquisador por aqueles que pretende estudar. 

“Descobri que minha aceitação no distrito dependia das relações pessoais que 

desenvolvi, muito mais que de qualquer explicação que pudesse dar” (FOOTE 

WHYTE, 2005, p.301). 

Relações pessoais que também desenvolvi e desenvolvo ao longo de anos 

com as prostitutas e seu modo de ser e estar, suas micropolíticas, com seus lugares; 

mas, diferentemente de Whyte, movido não por uma intenção de pesquisa. Esta 

surgiu mais tarde, primeiro, na especialização em Comunicação e Saúde, no ano de 

2010, e, desde 2014, no mestrado.  

Percurso que trouxe à cena teórico-metodológica a pesquisa qualitativa 

participante, particularmente em suas “modalidades engajadas” – pesquisa 

participante propriamente e pesquisa-ação (PERUZZO, 2009, p.129, p.139-140); 

além de outras perspectivas: o princípio de cartografia apresentado por Deleuze e 

Guattari em 1980; a reflexão sobre a necessidade de uma nova “posição 

interpretativa para o campo da comunicação” (MUNIZ SODRÉ, 2008, p.24); e a de 

que “fazer uma pesquisa que não seja contaminada por simpatias pessoais e 

políticas (...) não é possível e, portanto, que a questão não é se devemos ou não 

tomar partido, já que inevitavelmente o faremos, mas sim de que lado estamos nós” 

(BECKER, 1977, p.122).  
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 Participando dos diversos movimentos (ou das “redes elaboradas de 

cooperação” de Becker, 1977, p.207) de construção do principal ato desta grife, os 

desfiles, poderia mesmo qualificar este ou esses lugares como o de sujeito-objeto – 

interessado, portanto, na discussão desta relação e de outra a ela associada. 

 É aqui, assim, que a pesquisa qualitativa participante traz a valiosa 

contribuição de refletir sobre a questão sujeito-objeto e sujeito-sujeito, na medida em 

que discute a questão da “cientificidade dos resultados” diante da 

“pseudoneutralidade da ciência”, advinda de “procedimentos tecnicamente 

controlados em laboratório ou através de outros instrumentos baseados em cálculos 

matemáticos ou na análise fria de documentos, portanto, tidos como imunes ao 

subjetivismo humano” (PERUZZO, 2009, p.140-141). Isso porque “foi nesta base 

que se construiu a dicotomia sujeito-objeto”, enquanto a “não-neutralidade (é) 

“claramente assumida pelos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa 

participante” (PERUZZO, 2009, p.140-141), que “nas modalidades engajadas (...) 

potencializa a transformação do objeto em sujeito” (PERUZZO, 2009, p.140). 

 Convém retomar e detalhar resumidamente as estratégias metodológicas das 

três modalidades de pesquisa qualitativa participante, que têm em comum a 

“inserção do pesquisador no ambiente pesquisado e seu compartilhamento da 

situação vivida pelo grupo ou pela comunidade, com propósitos investigativos” 

(PERUZZO, 2009, p.133).  

Na “observação participante”, o pesquisador, mesmo inserido e participando 

das atividades do grupo pesquisado, mantém seu papel de observador e de 

autonomia, de modo que “o „grupo‟ (...) não interfere na pesquisa”, seja na 

formulação dos objetivos, tipo de informação registrada ou interpretações do que é 

observado (PERUZZO, 2009, p.134). Na “pesquisa participante” (PP), além de estar 

inserido, o pesquisador “interage como membro (...), se envolve, assume algum 

papel no grupo”, que “conhece os propósitos e as intenções do investigador; pode 

mesmo ser “membro do grupo” e “normalmente se compromete a devolver os 

resultados” (PERUZZO, 2009, p.137). Finalmente, na pesquisa-ação (PA), além 

dessas características da pesquisa participante, os integrantes do grupo, entre 

outros pontos, “ajudam no levantamento dos dados e se envolvem na discussão dos 

resultados”, (que) revertem em benefício do grupo” (PERUZZO, 2009, p.138).       

 Na pesquisa em questão, sobrepõem-se características de ambas, já que a 

PP pretende compreender, em se tratando da área de comunicação, os “processos 
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de comunicação existentes, como forma de identificar inovações, virtudes e 

avanços, mas também as falhas e desvios”, e a PA contribui também para o 

desenvolvimento de “análise crítica” pela população envolvida, ambas podendo 

subsidiar o aperfeiçoamento dos meios e modos de comunicação (PERUZZO, 2009, 

p.138-139). 

 Sobretudo, importante reafirmar e destacar que, se há uma perspectiva de 

potencializar “a transformação do objeto em sujeito” (PERUZZO, 2009, p.140); e, se 

“minha opção é libertadora (e) não posso conhecer a realidade dos que participam a 

não ser com eles como sujeitos também desse conhecimento que, sendo para eles 

um conhecimento anterior (...) se torna um novo conhecimento” (FREIRE apud 

PERUZZO, p.140-141) –, encontram-se também aqui princípios em que se forjou 

não só a grife Daspu como as políticas da organização que a criou.  

Porque contribuir para o fortalecimento da cidadania das prostitutas, 

denunciando violações e promovendo direitos, positivando uma identidade social e 

profissional, incentivando a auto-organização, como já vimos, traz em seu âmbito um 

processo de enfrentamento da forte tendência de objetificação ou desassujeitamento 

da prostituta, que, numa representação social ainda vigente, surge como vítima 

(portanto objeto) de uma sociedade patriarcal, machista e capitalista.  

Tornar-se sujeito, portanto, ou assumir este lugar, é parte intrínseca do 

empreendimento a que se propõe o movimento de prostitutas (e nele Davida e 

Daspu), analogamente a uma perspectiva teórico-metodológica que busca 

potencializar a transformação do objeto em sujeito.   

 Nas palavras da prostituta Betania Santos, com experiência na produção e 

como modelo de desfiles Daspu: 

 

Quando eu estou na passarela com as roupas da Daspu, nos eventos da 
Daspu, no desfile, eu estou sentindo que eu estou protagonizando a minha 
história. Você vestindo as roupas da Daspu, até porque elas têm um 
aspecto de informação, o desfile da Daspu, pra mim, do meu ponto de vista, 
Betania, é uma informação, no aspecto de que eu estou transmitindo uma 
informação, uma informação mega hiper positiva do meu trabalho. Ela 
passa todo um histórico, um diálogo corporal com quem está assistindo, 
com a população que está vendo. Por isso que quando nós estamos na 
passarela desfilando pra Daspu, nós estamos sabendo que ali nós estamos 
deixando a nossa marca e essa marca através da Daspu” (SANTOS, 2015, 
entrevista ao pesquisador, grifos meus).  

 

Essa questão capital, compartilhada pelo pesquisador, de também se relocalizar 

de sujeito-objeto a sujeito-sujeito, integrante real e assumido do grupo, levanta outra 
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questão, ou seja: o compromisso com uma causa social pode levar o investigador a 

“modificar o contexto que pretende investigar?”   

É ainda Peruzzo que o afirma, considerando, contudo, que isso poderia 

acontecer em qualquer condição do pesquisador, seja aquele que apenas observa 

ou o que “se envolve de modo a tornar-se parte ativa (...) tendo por base o objetivo 

não só de coletar dados, mas também de contribuir com o avanço do grupo” 

(PERUZZO, 2009, p.142).  

 Barros e Junqueira adicionam à discussão, também em referência aos 

pressupostos da ciência positiva (objetividade, neutralidade, imparcialidade) e à 

crença na existência de uma realidade objetiva, que o conhecimento é “produto de 

uma intervenção ativa de pontos de vista particulares, a partir dos quais a „realidade‟ 

é pensada, estudada, construída e modificada” (BARROS; JUNQUEIRA, 2009, 

p.36).  

Ou seja, os fatos não existem por si mesmos, mas a partir de nossa 

observação, sempre orientada “por um conjunto de representações e esquemas”, 

que contribuem para a formação da teoria. Esta, por sua vez, não é tão-somente 

científica, uma vez que o “senso comum também é provido de conjuntos de 

esquemas interpretativos da assim dita realidade (BARROS; JUNQUEIRA, 2009, 

p.33). 

Na discussão da metodologia de pesquisa empírica em comunicação, 

especificamente, Lopes (2010, p.33) ressalta o papel fundamental da “reflexividade 

epistêmica” como uma operação interna à prática da pesquisa, envolvendo critérios 

de validação interna e externa.  

 
O caráter reflexivo da prática de pesquisa é algo natural (não há ciência 
sem reflexão) e o exercício da reflexividade é indispensável para criar a 
atitude consciente e crítica por parte do pesquisador quanto às operações 
metodológicas que realiza ao longo da investigação. (.,.) Essa reflexividade 
permanente (...) tende a tornar-se disposição intelectual possível de 
internalizar-se e constituir-se em habitus científico (...), que é de natureza 
híbrida, combinando relações de objetivação e relações de subjetividade do 
pesquisador na construção de seu objeto de estudo” (LOPES, 2010, p.29-
30). 

  

O objeto, prossegue a autora, “é construído pelo investigador através de um 

longo processo de objetivação que percorre toda a pesquisa”. Começa pela escolha 

do “problema para estudo, seu recorte e estruturação, passando pelos 
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procedimentos técnicos da coleta dos dados e chegando à sua explicação ou 

teorização” (LOPES, 2010, p.35). 

E mais: citando a “feliz expressão” de Bourdieu de que as técnicas são 

“teorias em ato, enquanto procedimentos de construção, conscientes ou 

inconscientes, dos fatos e das relações entre os mesmos” (apud LOPES, 2010), a 

autora aponta que a falta de reflexividade sobre as técnicas, originada do 

entendimento delas como “instrumentos neutros, naturalizados, facilmente 

intercambiáveis”, leva o pesquisador a escamotear a “questão metodológica 

propriamente dita que é a escolha entre as técnicas de pesquisa (...) com referência 

à significação epistemológica que elas carregam” (LOPES, 2010, p.42) 

Ainda sobre a relação comunicacional no trabalho de campo, ela aponta que 

“a posição dos interlocutores colocados em comunicação (...) não é natural ou 

espontânea, mas é uma relação de conhecimento”, configurada por “processos de 

negociação, colaboração e resistência que incidem na coleta dos dados e nos 

resultados da sua análise” (LOPES, 2010, p. 43).  

A autora propõe novamente, assim, a “reflexividade, que é sinônimo de 

método”, sobre o “caráter situacional e dinâmico dessa relação de interlocução”.   

Só dessa forma, afirma, o entrevistador pode perceber a “dessimetria das 

posições ocupadas na situação social da entrevista” (em referência a essa categoria 

etnográfica de Max Gluckman), evitando reduzir a “„relação de conhecimento ou 

epistêmica‟ à mera “„transmissão de informação‟” (LOPES, 2010, p.43-46).   

O levantamento dessa discussão sobre metodologia, ciência, conhecimento, 

teoria, fato social, pesquisa relaciona-se, evidentemente, com as questões de um 

pesquisador em busca de método.  

E, neste ponto, todas essas questões, sujeito-objeto, sujeito-sujeito, relação 

de interlocução, a metodologia como teoria em ato e como processo em constituição 

ao longo da pesquisa, e não determinado e definido deste o início, como técnica a 

aplicar, no bojo da reflexividade epistêmica, buscam ainda novas contribuições. 

Trata-se do princípio de cartografia como um caminho, “um acompanhamento 

de percursos, implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas”, 

constituindo-se assim “um método não para ser aplicado, mas para ser 

experimentado e assumido como atitude”. Busca escapar das regras, propondo a 

inversão do étimo metá-hodós – “um caminho (hodós) predeterminado pelas metas” 

– para hodós-metá (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p.10-11). 
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Essa pressuposição de habitar um território existencial, implicando-se nele e 

com disposição de afeto, assim como a abertura ao encontro do que não 

procuramos ou não sabemos bem o que é – “esperando quem não ficou de vir” é um 

dos chistes das prostitutas –, aponta possibilidades para o pesquisador que já habita 

o território, e que busca acrescentar uma nova posição. 

Disposição de afeto, sim, que nos leva também a reflexões de Muniz Sodré, 

inclusive sobre questões de pesquisa. De acordo com ele, para além da pesquisa 

teórica e da empírica, é urgente “outra posição interpretativa para o campo da 

comunicação, capaz (...) de abarcar a diversidade da natureza das trocas (...), 

principalmente os poderosos dispositivos do afeto” (MUNIZ SODRÉ, 2008, p.24, 

grifo meu). Trata-se do que “está aquém ou além do conceito”, de algo “que tem 

mais a ver com o sensível do que com a medida racional (...), como a dimensão da 

corporeidade nas experiências de contato direto, quando se „vive‟, mais do que se 

interpreta semanticamente, o sentido” (MUNIZ SODRÉ, 2008, p.25). Ou então, 

acrescenta,  

 

a dimensão da imagem, em que o afeto e a tatilidade se sobrepõem à pura 
e simples circulação de conteúdos. Trata-se, enfim, de reconhecer a 
potência emancipatória contida na ilusão, na emoção do riso e no 
sentimento da ironia (MUNIZ SODRÉ, 2008, p.25). 

 

Com a disposição do afeto desde sempre presente no percurso do 

pesquisador nesse campo que já habita, e em consequência na pesquisa, destaco 

nessas últimas questões a do encontro não buscado, antecedido pela perda do que 

se queria encontrar. A ideia de que o desfile Daspu se assemelharia a um trottoir, 

daí “desfile-trottoir”, revelou-se ingênua, descartada desde logo pelas entrevistadas. 

Espécie de sub-hipótese não declarada como tal, porém afirmada a ponto de se fixar 

no próprio título, entrou então em suspensão (sob rasura), com forte tendência de 

desaparecer, a começar pela capa do trabalho. Conforme o desenvolvimento da 

escrita, porém, o termo ressurgiu, ganhando sentido bastante distinto da ideia 

original e tornando-se, na visão do pesquisador, relevante. 11 

                                                           
11

 O processo de ressignificação surpreendente do termo desfile-trottoir pode ser ilustrativo da 
perspectiva sociológica de “ver além das fachadas das estruturas sociais”, da pressuposição de que 
“o sociólogo esteja interessado em olhar além das metas de ações humanas comumente aceitas ou 
oficialmente definidas” (BERGER, 1998, p.41, 39). A visão simplista inicial era não só, permitindo-se 
a analogia, a “oficial” do pesquisador, como poderia, sem grande inventividade, ser avistada na 
“fachada” da grife, como um “estetizar do trottoir”. Ir além da fachada do pesquisador e da grife 
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Assim, se Barros e Junqueira (2009, p.45) consideram que, “muitas vezes, a 

possibilidade de utilizar uma técnica desafiadora é o principal atrativo de uma 

pesquisa, tornando-a mais estimulante e criativa”, o pesquisador vê também desafio 

e frutos em percorrer mais de uma perspectiva metodológica, e até mesmo de não 

se adequar a seus limites. 

De forma análoga, apresento aqui apenas linhas gerais de métodos de coleta 

e análise de dados, preferindo, nos capítulos de análise, propriamente, detalhá-los. 

Como informação visual, foram utilizados filmes e fotos de desfiles. A seleção 

tem entre os critérios a representatividade do evento, seja pela coleção apresentada, 

seus criadores ou o local, a reação do público, a participação de modelos a serem 

entrevistadas, a presença do pesquisador no desfile registrado, a qualidade técnica 

do material. Na análise desses dados partiu-se do conceito de imaginário e das 

perspectivas da teoria da moda e do espetáculo.  

Também foram feitas entrevistas individuais, semiestruturadas, com 3 

modelos, tanto profissionais quanto amadores do sexo, e com uma criadora, a fim de 

explorar perspectivas e representações de diferentes atores. Para analisá-las, foi 

desenvolvido um sistema de categorias, que constituíram subcapítulos temáticos 

nos quais aparecem e dialogam todas as entrevistadas. Marcell Mauss, Castells, 

Goffman, Rancière foram autores-chave na empreitada.  

São deles e de outros autores os principais conceitos desenvolvidos ao longo 

do estudo, como imaginário, corpo, construção social da identidade, estigma, 

técnicas corporais, teoria da moda e do espetáculo, os modelos conceituais e legais 

de prostituição, direito sexual, puta politics, pânico moral, a ética da estética 

maffesoliana e sua metáfora das tribos. O autor traz para esse diálogo, ao longo do 

trabalho, o que denomina aliados afetivos, produção de desconhecimento e a 

própria concepção de desfiles-trottoir.  

Finalmente, uma observação também de cunho metodológico: por um longo 

período do estudo, essas questões relativas ao pesquisador, o lugar de sujeito-

sujeito, foram proeminentes nas reflexões deste. A realização das entrevistas, a 

partir de setembro de 2015, deslocou esse sujeito, despertado pelas reflexões das 

reais protagonistas, que passaram então ao lugar central que elas de fato ocupam, 

permitindo, ao mesmo tempo, maior foco na pesquisa.  

                                                                                                                                                                                     
tornou-se uma intenção, ou uma perspectiva, assim que a crença foi abalada pela primeira 
entrevistada (SANTOS, 2015), renovando a curiosidade sociológica.  
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Nesse sentido, embora seja temerário dar indicações generalistas, que não 

consideram particularidades da pesquisa e do pesquisador, o instante de ver, o 

tempo para compreender e o momento de concluir (Lacan), é possível que criar 

condições para iniciar a etapa de coleta de dados antes da metade do período de 

um estudo, quando possível, contribua ainda mais para a fertilidade do território.  
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3 PROSTITUIÇÃO: CONCEPÇÕES E MARCOS LEGAIS  

 

 

3.1 Concepções, marcos e reformas legais  

 

 

Está no modelo biomédico de saúde, desenvolvido a partir do século XIX, a 

origem das principais concepções, posições ideológicas e marcos legais relativos à 

prostituição, particularmente os que assumem perspectivas de controle dos 

mercados do sexo (regulamentarismo) e de vitimização das pessoas que prestam 

serviços sexuais (abolicionismo), punindo a administração do negócio. Outra posição 

é a que criminaliza todos os aspectos da prostituição, o proibicionismo, incluindo o 

cliente. De outro lado, distintas perspectivas entraram em cena nos anos de 1970 e 

1980, com o nascimento de um movimento organizado de prostitutas e suas 

concepções de trabalho sexual e autodeterminação, em paralelo às guerras do sexo 

na segunda onda do feminismo norte-americano, da qual surge a noção de 

sexualidade positiva. Mais recentemente, já no século XXI, um direito de última 

geração, o sexual, vem movimentando ainda mais essa arena do ativismo, da 

política e das ciências (que também contribui para as representações e os 

imaginários da prostituição), da qual vamos tratar neste capítulo. 

O século XIX consolidou o modelo biomédico de saúde, que promoveu uma 

concepção naturalista e biológica da mulher, o controle de sua sexualidade, sua 

reclusão doméstica e isolamento social, conferindo a ela a reprodução e a 

maternidade como função social. Ao mesmo tempo, reservou ao homem o espaço 

público e a atividade de produção, criando, com esse conjunto de concepções 

científico-ideológicas, uma divisão sexual do trabalho. 

Num contexto de crescimento urbano, industrialização e desenvolvimento do 

capitalismo, essas representações da mulher, enraizadas em uma suposta 

inferioridade biológica, transbordaram marcas sobre as prostitutas, que transgrediam 

esses limites estabelecidos para as mulheres em geral. Ao contrário, exerciam a 

sexualidade para além das funções de reprodutoras e mães, ousando ademais 

associar o sexo à atividade produtiva, e ocupando o espaço público, também 

essencialmente masculino, então. 

Tais características despertaram a necessidade de modelos explicativos para 
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essa mulher radicalmente fora de norma, modelos baseados nas concepções 

forjadas para a “mulher normal”. 

Entre as mulheres, quem seria a prostituta? Afinal, se havia a necessidade de 

se compreender, explicar e atribuir lugares, funções e comportamentos para a 

“mulher normal”, num período de construção de um discurso sobre o sexo que não 

era “unicamente o da moral, mas da racionalidade” (FOUCAULT, 1988, p.27), como 

não enfrentar o enigma dessa outra que não se submetia aos parâmetros da 

ideologia científica, sobretudo no campo da sexualidade?    

Paradigmática nesse período é a obra do médico francês Parent-Duchâtelet, 

publicada postumamente, no mesmo ano de sua morte (1836), e evidenciando, já no 

título, preocupações higienistas, morais e de administração urbana: De la 

prostituition dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, 

de la morale e de l’administration. Seus textos foram reproduzidos no Brasil a partir 

de 1840, especialmente no que se refere a temas como “a definição e a 

classificação da prostituição e das prostitutas, causas e efeitos da prostituição, a 

prostituição como um mal necessário e a regulamentação” (ENGEL, 2004, p.55).  

O que importa destacar aqui é que este tratado, assim como outras obras 

médicas do período que associavam prostituição à disseminação de doenças 

sexualmente transmissíveis, contribuiu para a aprovação de medidas 

regulamentadoras da prostituição em diversos países da Europa, a partir dos 1860. 

Antes disso, a partir de 1804, só Napoleão tinha estabelecido o controle da 

prostituição pelo Estado, incluindo exames médicos obrigatórios e bordéis legais 

(maisons de tolérance ou maisons closes). 

A base do argumento médico era que, sendo inevitável – por ser a “profissão 

mais antiga do mundo”, protegia as jovens virtuosas dos instintos sexuais 

masculinos, preservando instituições sociais como o casamento –, era um mal 

necessário a ser controlado. Assim, no que se refere à ameaça à integridade física 

dos indivíduos, o remédio seria o controle médico; e, quanto aos riscos sociais de 

sua exibição pública – nesse período de “transformações da sociedade urbano-

industrial, com a conquista de determinados espaços e direitos da mulher no cenário 

público” (RAGO, 2008, p.44) –, o isolamento de bordéis em áreas distantes.  

Em reação a esses controles, surge então na Inglaterra o abolicionismo, 

liderado por Josephine Butler e sua Ladies National Association, que condenava a 

detenção de mulheres suspeitas de prostituição, medida amparada, tanto na 
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Inglaterra quanto na Irlanda, em decretos sobre doenças contagiosas (CDA), 

promulgados primeiramente para áreas militares (1864) (LOPES, 2006, p.170-171).  

Um “esquadrão do vício” podia deter quem considerasse prostituta e obrigá-la 

a submeter-se a exame médico; caso se recusasse ou estivesse infectada, seria 

retida em hospital-prisão por três meses. As feministas de então buscavam, 

portanto, abolir instrumentos legais que pretendiam regulamentar a prostituição por 

meio de diversos dispositivos de controle: pessoal (cartões de identificação); local 

(confinamento em estabelecimentos ou bairros); sanitário (para prevenção ou 

combate de doenças sexualmente transmissíveis); e policial (BLAND apud LOPES, 

2006, p.170-171; BRESCIANI apud ENGEL, 2004, p.54; PISCITELLI, 2015, p.36).  

O argumento central do discurso abolicionista era o de que as prostitutas 

seriam vítimas, precisando de proteção, e, portanto, deveriam ser reabilitadas ou 

resgatadas, ao invés de perseguidas e punidas. “Como consideravam a luxúria 

masculina culpada pela existência da prostituição, viam as prostitutas como vítimas 

que tinham de ser salvas e regeneradas” (ROBERTS apud LOPES, 2006, p.173). 

Essa perspectiva vitimizadora se desdobrou na ideia de que “o consentimento 

da prostituta seja considerado irrelevante, desconhecendo o princípio de autonomia 

da vontade” (PISCITELLI, 2015, p.36). Outra consequência dessa visão foram as 

“cruzadas de purificação [incluindo] a luta contra a pornografia, tida como expressão 

do prazer masculino que conduzia à prostituição e à homossexualidade” 

(PISCITELLI, 2015), e que seria retomada no século seguinte.  

Posições distintas só viriam a emergir muito tempo depois, nas origens do 

movimento organizado de prostitutas e nos embates das guerras do sexo (sex wars), 

na segunda onda do feminismo, nos Estados Unidos: o trabalho sexual e a 

apropriação da noção de autodeterminação, por um lado; e a sexualidade positiva, 

por outro, encontrando rumos semelhantes. 

Entre as feministas, o papel da sexualidade na emancipação ou na opressão 

das mulheres eram os polos do debate, que estava incluído no contexto da violência 

contra as mulheres – ou seja, “sexualidade, e mais especificamente, a prostituição e 

a pornografia, eram discutidas como formas de que se podia revestir a violência 

contra as mulheres” (LOPES, 2006, p. 174). 

Segundo Chapkis (1996, p.12), são visões antagônicas sobre a sexualidade 

que marcam as abordagens feministas relativas à prostituição. De um lado o 

entendimento de que a sexualidade era um elemento de objetificação das mulheres; 
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por outro, de potencial liberação. Assim, nesses debates, a prostituta surge tanto 

como a escrava sexual quanto como “o agente mais subversivo na ordem sexual 

sexista” (LOPES, 2006, p.12). Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin (esta falecida 

em 2005) representam duas das mais atuantes ativistas da primeira posição, 

também conhecida como movimento antipornográfico e feminismo radical.    

Tais posições incluíram a ideia de que homens veem nas mulheres sempre 

objetos e que as mulheres casadas seriam as prostitutas institucionalizadas. 

(DWORKIN, 1981). Com a advogada MacKinnon, Dworkin elaborou uma proposta 

de lei contra a pornografia, definindo-a como violação de direitos civis e 

possibilitando às mulheres entrar com processos de indenização contra produtores 

de filmes pornográficos. Do ponto de vista delas, a pornografia é a raiz de ódio 

masculino contra mulheres e causaria assim violência sexual. Ao mesmo tempo, 

Dworkin construía em seu ativismo um discurso de que os homens difundem terror. 

No outro polo destaca-se a professora e autora Susie Bright, também 

chamada Susie Sexpert, considerada a primeira feminista sexpositiva, e a ativista 

trabalhadora sexual Annie Sprinkle.   

Desde os anos 2000 se desenvolveu outra forma de pornografia, a 

pornografia queer, como a produzida pelo trans-homem e ator Buck Angel. Ao lado 

da genderqueer atriz Jiz Lee, promove o direito de viver uma sexualidade sem 

definição de gênero e seus papéis, no contexto da teoria queer, que tem em Judith 

Butler a principal referência (BUTLER, 1990). Essa perspectiva dos direitos sexuais 

encontra-se no movimento das prostitutas, que defende sua atividade como 

trabalho. “Sex work is work”, “trabalho sexual é trabalho”, é o slogan adotado nessas 

e em dezenas de outras línguas. 

Para o fortalecimento da perspectiva do sexo positivo, ainda nos anos de 

1970, foi determinante o aparecimento de “um crescente movimento de prostitutas 

políticas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental” (PHETERSON, 

1989, p.18), o qual aproximou, individualmente e ainda não formalmente, algumas 

feministas e prostitutas. A criação do termo trabalho sexual (sex work) por uma 

integrante do Coyote (acrônimo de Call off Your Old Tired Ethics, ou Acabe com a 

sua Velha Ética Cansada), organização fundada em 1973 em São Francisco por 

Margo Saint James, primeira prostituta contemporânea a defender publicamente os 

direitos da categoria, foi o estopim dessas “afinidades com ideias presentes no 

movimento de prostitutas” (PISCITELLI, 2013, p.38). Trata-se da prostituta e ativista 
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Carol Leigh, que escreveu sobre a origem da expressão (LEIGH, 1997, p.229-230, 

com trecho disponível em: http://www.bayswan.org/sexwork-oed.html#1, acesso em: 

9/12/2015).   

Outro marco do nascente movimento foi a ocupação por prostitutas francesas 

da igreja de Saint-Nizier, em Lyon, França, em 2 de junho de 1975, em protesto 

contra prisões, extorsões por parte da polícia e omissão nas investigações de 

assassinatos de colegas – razão pela qual o dia 2 de junho foi adotado, pelo 

movimento organizado, como Dia Internacional da Prostituta. 

Ainda seriam necessários dez anos desde a fundação do Coyote, e oito após 

a ocupação em Lyon, contudo, para que feministas e prostitutas chegassem a 

compartilhar formalmente um mesmo espaço institucional, o que ocorreu em uma 

conferência sobre “Escravidão Sexual Feminina” (Roterdã, 1983), com a presença 

de Margo Saint James e de outras duas prostitutas americanas, e onde houve, 

sobretudo, embates. Mas o evento também “inspirou uma bola de neve de alianças 

entre mulheres de dentro e de fora da indústria sexual, levando à formação do 

Comitê Internacional pelos Direitos das Prostitutas” (PHETERSON, 1989, p.18-19).   

Isso ocorreu em 1985, ano do I Congresso Mundial de Putas (First World 

Whores‟ Congress), em Amsterdã,12 durante o qual o International Committee for 

Prostitutes Rights‟ (ICPR) redigiu e divulgou sua Carta Mundial pelos Direitos das 

Prostitutas, demandando entre outros pontos a “descriminalização de todos os 

aspectos da prostituição adulta fruto de decisão individual” e rejeitando áreas 

confinadas para o exercício da atividade, garantindo às profissionais “liberdade para 

escolher seu lugar de trabalho e moradia” (PHETERSON, 1989, p.40).   

O feminismo foi tema de um manifesto (statement) do ICPR no segundo 

congresso, realizado em 1986 no Parlamento Europeu em Bruxelas. O documento 

aponta que “o movimento de mulheres na maioria dos países ainda não incluiu, ou 

fez isso apenas marginalmente, as prostitutas como porta-vozes ou teóricas” 

(PHETERSON, 1989, p.192, grifo nosso); e afirma que, “por causa da hesitação ou 

recusa feminista de aceitar a prostituição como trabalho legítimo e aceitar prostitutas 

como mulheres trabalhadoras, a maioria das prostitutas não se identifica como 

                                                           
12

 Participaram prostitutas da Europa, Ásia, Estados Unidos e Canadá, ainda não de América Latina e 
África (PETHERSON, 1989, p.33). Esta autora é uma das fundadoras do ICPR e participou da 
maioria dos eventos e articulações aqui descritos. O autor teve a oportunidade de conhecê-la, assim 
como a Margo Saint James. A primeira em conferência na sede do Parlamento Europeu em 
Estrasburgo; a segunda em evento do movimento de prostitutas no Rio, ambos na década de 1990. 
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feministas; no entanto, muitas prostitutas se identificam com valores feministas como 

independência, autonomia financeira, autodeterminação sexual, escolha 

ocupacional, força pessoal e solidariedade feminina (PHETERSON, 1989, p.192). 

O último item do documento se intitula “Um movimento pelos direitos de todas 

as mulheres”: 

 

É essencial que a luta feminista inclua os direitos de todas as mulheres. 
Prostitutas (especialmente aquelas que também são oprimidas por racismo 
e classismo) são talvez as mais silenciadas e violadas entre todas as 
mulheres; a inclusão dos seus direitos e das suas próprias palavras em 
plataformas feministas é necessária. O ICPR urge grupos feministas a 
convidar mulheres que se identificam como putas para suas posições de 
liderança e a integrar a prostituição conscientemente em suas análises e 
estratégias (PHETERSON, 1989, p.197). 

 

De 1975 a 1985, organizações de trabalhadoras do sexo foram criadas em 

diversos outros países da Europa (Suíça, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, 

Áustria, Suécia), bem como no Canadá (PHETERSON, 1989, p.4-7) e no Equador, 

que promoveu seu primeiro encontro em 1982. No Brasil, a realização do I Encontro 

Nacional de Prostitutas, em 1987, por iniciativa da prostituta Gabriela Leite, marca o 

começo da auto-organização da categoria (LEMOS, 1991, O GLOBO, 21/7/1987, 

p.11). Antes disso, em 1979, uma primeira manifestação de prostitutas, em São 

Paulo, contra toque de recolher, extorsões, violência contra clientes e prostitutas por 

parte da polícia, e até o desaparecimento de duas delas, teve como resultado o 

afastamento do delegado responsável, Wilson Richetti (LEITE, 2009, p.74-76). 

No que se refere às posições do feminismo brasileiro sobre a prostituição, nos 

anos de 1970 e 1980,  

 

Enquanto no mundo anglo-saxão as feministas se debatiam nas “guerras do 
sexo” em torno da pornografia e da prostituição (...), a organização dos 
grupos feministas brasileiros girou em torno de outras questões (...) a luta 
contra a ditadura militar e a violência contra as mulheres e, posteriormente, 
questões relacionadas com a saúde da mulher e os direitos reprodutivos 
(PISCITELLI, 2013, p.93). 

 

Já na década de 1990, prevalece ambivalência semelhante à do feminismo 

americano e europeu: 

 

Feministas com importante atuação no cenário nacional afirmam que a 
prostituição é uma exploração contra a mulher, mas, paralelamente, 
percebem posições como as de Gabriela Leite, que afirma o exercício da 
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prostituição como escolha e direito, expressão de um conceito caro ao 
feminismo: a autonomia (PISCITELLI, 2013, p.95). 

 

A partir dos anos de 1990, no entanto, “a ambivalência tende a desfazer-se, 

tornando-se uma leitura negativa e praticamente consensual, quando a prostituição 

é vinculada ao turismo sexual e ao tráfico internacional de pessoas” (PISCITELLI, 

2013, p.96). 

Essas duas vinculações, sendo o turismo sexual sequer tipificado legalmente, 

mas associado à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, passam a 

ser criticadas pelas organizações de prostitutas, que explicitam suas posições em 

pelo menos dois documentos. Na Carta de Princípios da Rede Brasileira de 

Prostitutas (redigida no IV Encontro da Rede, em 2008), principal instância de 

articulação e incidência política do movimento organizado, elas apontam para a 

legitimidade e a legalidade de oferecer serviços sexuais a estrangeiros que não 

envolvam menores – “A rede vê o turismo sexual como uma forma de trabalho para 

maiores de 18 anos” – e desvinculam tráfico de migração e de prostituição: A “Rede 

repudia o tráfico de pessoas” e “defende o direito de migração para o trabalho legal”. 

(BEIJO DA RUA, agosto 2011, p. 6-7). 

Já nas recomendações da Consulta Regional sobre Trabalho Sexual e HIV na 

América Latina e Caribe (Lima, 2007), elas incluem: “Não confundir trabalho sexual 

com a exploração sexual de menores ou outras formas de exploração sexual”; “Não 

confundir migração com tráfico de pessoas” (STRACK, 2007, p.3-5.). Além disso, 

nessas mesmas recomendações, introduzem na agenda política do movimento um 

direito de última geração: “Considerar o trabalho sexual como um direito sexual” 

(STRACK, 2007, p.3-5).  

Vale nos determos por um momento neste ponto. A noção de direitos sexuais 

nasceu associada ao conceito de direitos reprodutivos, introduzido na Conferência 

Mundial sobre População e Desenvolvimento, em 1994, no Cairo, e cujas diretrizes 

foram reforçadas em 1995, na Quarta Conferência Mundial da Mulher, em Pequim 

(RIOS, 2007, p.17-19). Mais recentemente, debate-se o alargamento da primeira 

noção, rumo ao desenvolvimento de um “direito da sexualidade”. Isso se deve a que 

tanto os direitos reprodutivos como os sexuais partem de uma “perspectiva centrada 

na situação de violação de direitos experimentada pelas mulheres”, enquanto ambos 

também se fazem necessários “nas discussões a respeito da expressão sexual, aqui 

entendida na sua forma mais ampla, abarcando orientação sexual homossexual, 
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heterossexual, bissexual, transexualidade e travestismo”. Mais além, “o direito da 

sexualidade também não pode desconsiderar atividades social e economicamente 

relacionadas com o exercício da sexualidade, como acontece com os profissionais 

do sexo” (RIOS, 2007, p.19,23). Neste caso, a apropriação do termo “direito sexual” 

se dá como atitude política de reafirmação da liberdade e da possibilidade de 

empregar o próprio corpo em atividades econômicas ligadas à sexualidade.  

Ambas as reafirmações confrontam as duas correntes que se opõem à ideia 

de trabalho sexual. Uma delas considera que a prostituição seria sempre uma 

violência, independentemente da circunstância, só podendo ser definida como 

escravidão, e assim as noções de consentimento e de trabalho não fariam sentido 

(PISCITELLI, 2013, p.39). A segunda avalia que “a sexualidade não pode ser 

separada da pessoa da prostituta (pois) vender a sexualidade envolveria vender 

uma parte fundamental do self”, donde “a mulher desenvolveria uma relação 

instrumental quanto ao seu sexo e, portanto, a si própria, dividindo-se em sujeito e 

objeto” – ela estaria então, nesta perspectiva abolicionista, negociando não o seu 

corpo, mas a si própria. Nesse sentido, o “pagamento às prostitutas serviria para 

ocultar o abuso sexual, transformando-o, aparentemente, em trabalho”. 

(PISCITELLI, 2013, p.39). 

Isso é refutado pelas defensoras da prostituição como trabalho lembrando 

que, “de acordo com Marx, a alienação é uma dinâmica fundamental em todo 

trabalho produtivo no marco do capitalismo” (PISCITELLI, 2013, p.39). 

 

Elas argumentam que o processo de separação das emoções (que, longe 
de serem inatas, são socialmente produzidas) não é uma característica 
exclusiva do trabalho sexual. Autoras que analisam diferentes modalidades 
de trabalho emocional, tomando como referência as atividades de 
aeromoças, psicoterapeutas, enfermeiras e comparando com as de 
trabalhadoras do sexo, chegam à conclusão de que todos esses tipos de 
trabalho exigem criar e conter emoções (...). A criação de limites no 
distanciamento emocional presente no trabalho sexual, longe de ser 
interpretada como perda do self, é vista como ferramenta útil para traçar 
fronteiras entre atuação na atividade de trabalho e a vida fora dela 
(Chapkins, 1979) (PISCITELLI, 2013, p.39-40). 

 

Nesta linha, Blanchette, Silva e Camargo (2014), em trabalho que combina 

reflexão teórica e observação etnográfica acerca da noção kantiana de objetificação, 

afirmam que  
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a crítica feminista clássica à objetificação no contexto do trabalho sexual 
consistia em não enxergar como a escolha de ser trabalhador(a) sexual 
acontece num contexto social de rejeição de outras formas de trabalho que, 
embora não sexuais, conseguem ser ainda mais objetificantes 
(BLANCHETTE; SILVA; CAMARGO, 2014, p.147). 

 

Na etnografia que compara a objetificação percebida por garçonetes, 

funcionárias de loja de fast-food, dançarinas eróticas, faxineiras, donas de casa e 

prostitutas, além de revisar o trabalho de um grupo internacional de etnógrafos, eles 

apontam a frequência com que mulheres que optam pela prostituição citam a 

“alienação e as más condições de trabalho vigentes nos empregos „normais‟ e não 

estigmatizados” (BLANCHETTE; SILVA; CAMARGO, 2014, p. 177). 

As más condições de trabalho, e não o trabalho sexual em si, também são 

destacadas por Piscitelli como o motivo de eventuais danos, “particularmente nos 

casos em que as trabalhadoras não controlam quando, como e com quem utilizam 

seus recursos emocionais”. Ela aponta que os “novos olhares feministas” estão 

afinados com essa posição, num deslocamento de perspectivas de vilania, 

vitimização ou heroicização das prostitutas para a percepção de que são “seres 

dotados de capacidade de agência que exercem um trabalho” (PISCITELLI, 2013, 

p.40). 

A autora observa que esse movimento é visível em “coletâneas nas quais 

acadêmicas e ativistas dos movimentos de prostitutas escrevem conjuntamente”, 

incluindo o posicionamento de prostitutas dos países do Sul, e destaca como os 

artigos chamam a atenção “para o imperialismo cultural evidente nos discursos 

internacionais sobre prostituição” (PISCITELLI, 2013, p.40-41). 

 

 

3.1.1 As leis, seus usos e abusos 

 

 

Modelos legais que tratam diretamente de prostituição, ou dispositivos 

previstos em lei que são aplicados ao trabalho sexual, independentemente de 

fazerem referência específica a ele, assim como reformas legais e propostas com 

esse objetivo, em geral estão relacionadas às concepções sobre prostituição 

tratadas na seção anterior.  
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Os regulamentaristas do século XIX – para os quais era preciso controlar o 

comércio do sexo como “fonte e agente de propagação da sífilis” (L.D. DE 

AZEVEDO apud ENGEL, 2004, p.75), e evitar a exibição pública de mulheres que 

poderiam “contaminar” moralmente jovens virtuosas que começavam a ocupar os 

espaços públicos – deixaram na letra da lei em diversos países o legado da 

legalização da prostituição. Entre os dispositivos de regulação estatal e controle do 

trabalho sexual estão a delimitação de áreas específicas para a atividade, restrições 

ao número de profissionais e locais para o exercício da atividade nessas áreas, 

proibição de venda de bebidas alcoólicas, registros na polícia e leis de saúde pública 

que incluem testagem compulsória para o HIV aos trabalhadores do sexo.  

De acordo com o Global Network of Sex Work Projects (NSWP, 2014, p.5), a 

legalização da prostituição tende a criar dois tipos de profissionais e locais, os 

legalizados e os ilegalizados (terminologia de caráter político para evidenciar que 

são as leis que criminalizam e não que se trata da característica de alguém), o que 

aumenta a possibilidade de “exploração no trabalho e violações de direitos 

humanos” e de estigmatização de pessoas e ambientes. Os ilegalizados estão 

sujeitos a multas (assim como os legalizados que venham a atuar fora das áreas 

específicas), vigilância, operações policiais, processos judiciais e sanções criminais, 

com polícia e outras autoridades adquirindo “poder excessivo” nesse modelo 

(NSWP, 2014, p.5).  

A legislação inspirada nas iniciativas de abolir a regulamentação/legalização 

da prostituição, também chamada de abolicionista, criminaliza todos aqueles que 

recrutam e organizam os mercados do sexo, sendo assim ilegal, entre outras 

atividades, manter local destinado à prostituição. Profissionais não são diretamente 

penalizados – são considerados vítimas, como já abordamos. No entanto, “a 

vedação a casas de prostituição existente no texto legal facilita a exploração sexual, 

a corrupção de agentes da lei e, muitas vezes, faz com que essas casas não se 

caracterizem como locais de trabalho digno” (BRASIL, 2012). Mesmo a divisão de 

um imóvel entre duas ou mais prostitutas pode levar ao indiciamento previsto no 

artigo 230 (Rufianismo) do Código Penal, de 1940 (“Tirar proveito da prostituição 

alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou 

em parte, por quem a exerça”), assim como ao indiciamento por favorecimento da 

prostituição (artigo 228) e por manter casa de prostituição (229). 
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O Brasil adota esse modelo penal, remanescente do Código Penal de 1940, e 

ratificado pelo país em 1958 com a adesão à Convenção para a Repressão do 

Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, a convenção abolicionista da ONU. Nesse 

modeo, como vimos, tudo em torno da prostituição é crime, a não ser o 

oferecimento, contratação e realização de serviços sexuais, desde que entre 

maiores de idade, inclusive estrangeiros – donde o chamado “turismo sexual” sequer 

existe como tipificação jurídica. 13 

O modelo mais repressivo é o proibicionista, no qual todos os atores e 

atividades vinculados à prostituição – que é considerada um delito – são 

penalizados, incluindo as prostitutas e os clientes. Vigora nos Estados Unidos – à 

exceção de algumas cidades no estado de Nevada –, na Rússia, na maior parte dos 

países africanos e asiáticos, e em poucos da Europa, como Lituânia, Croácia e 

Romênia. A Suécia passou a penalizar os clientes em 1999, num modelo 

classificado como neoabolicionista, por manter não criminalizadas as prostitutas.  

Em outra direção, na Europa, a Alemanha, desde 2002, reconhece a 

prostituição como trabalho, permite contratos entre donos e donas de bordel e 

prostitutas e a contribuição destas para a Previdência Social (STRACK, 2002, p.4-5). 

Os Países Baixos têm sistema semelhante.  

No entanto, cresce na Europa e em outras partes do mundo tendência à 

criminalização de clientes e trabalhadores do sexo, ou exclusivamente dos 

primeiros. Um exemplo é a França, cujo Parlamento debate atualmente se adotará a 

penalização dos primeiros, depois de ter criminalizado o oferecimento de serviços 

sexuais, em 2003. O Parlamento alemão também começou a examinar, em 2014, 

proposta que altera a legislação atual, tornando-a mais repressivs. Entre as medidas 

propostas estão obrigatoriedade de registro dos trabalhadores sexuais, ainda sem 

instância determinada; aconselhamento obrigatório de saúde; atestado de bons 

antecedentes criminais para donos de bordéis; uso obrigatório de preservativos, 

geralmente avaliado como de fiscalização inviável pela polícia.  

De outro lado, o movimento internacional de trabalhadores do sexo 

representado pela NSWP 14 condena a legalização da prostituição, representada 

                                                           
13

 Uma analogia pode demonstrar mais claramente a dubiedade desse tipo de legislação. Se aplicada 
ao exercício do magistério, um professor só poderia dar aulas particulares, já que escolas seriam 
ilegais.  

14
 Esta Rede conta com 237 organizações afiliadas, de 71 países de todos os continentes, incluindo o 
Brasil. Disponível em: www.nswp.org. Acesso em: 25/1/2016. 
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pelos modelos de regulação e controle estatal, como já mencionado, e qualquer tipo 

de criminalização, seja de profissionais do sexo, clientes, gerentes e donos de 

bordeis, ou outros locais de prostituição, por considerar que aumentam a repressão 

aos trabalhadores do sexo, facilitam sua discriminação no acesso à Justiça e a 

serviços de saúde e elevam estigma e violência (NSWP, 2014, p.5). 

Além disso, denuncia leis criminais que, embora não específicas para a 

prostituição, são usadas para reprimir ou impor controles ao setor e a seus 

trabalhadores. Entre elas as que pretendem combater o tráfico de pessoas, e que 

atingem “frequentemente profissionais do sexo que migram para trabalhar, por 

prazer, aventura e/ou melhores condições de vida e trabalho (...), e podem resultar 

em detenções, „reabilitação‟ forçada, processos e longas sentenças de prisão” 

(idem), assim como leis de imigração. Outros exemplos são leis contra a 

homossexualidade, que atingem trabalhadores do sexo masculinos e trans que 

fazem sexo com homens, e aquelas contra “indecência, obscenidade e imoralidade 

(que são) geralmente muito amplas e gerais e podem ser usadas contra 

trabalhadores do sexo” (NSWP, 2014, p.5). 

Leis e políticas públicas de saúde que obrigam trabalhadores do sexo a se 

registrar na polícia ou em serviços de saúde e a participar de programas que 

pretendem garantir o uso de preservativos pela coerção e a testagem obrigatória 

anti-HIV também são refutadas. Entre os motivos, a suposta garantia de uma 

"prostituta higienizada", além de não fazer as mesmas exigências aos clientes 

(NSWP, 2014, p.5). 

Neste amplo e complexo contexto, as principais reivindicações desses 

movimentos são: a descriminalização total do trabalho sexual (incluindo 

trabalhadores sexuais, clientes, gerentes e donos de bordeis, famílias, parceiros e 

amigos) e a despenalização (violações administrativas ligadas à ordem pública, por 

exemplo) dos diversos aspectos relacionados à prostituição; e o reconhecimento do 

trabalho sexual como atividade legítima, regulada apenas por leis civis e 

trabalhistas, com seus direitos e deveres, como outras profissões (PISCITELLI, 

2013, p.35, NSWP, 2014, p.5).  

No Brasil, a legislação atual convive com o reconhecimento do trabalho 

sexual como ocupação, desde 2002, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.15 Isso 

                                                           
15

 “Documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as características das 
ocupações do mercado de trabalho brasileiro”, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) pode 
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permite o registro como contribuinte individual na Previdência Social com o nome 

oficialmente definido da atividade, profissional do sexo, e a contagem censitária, 

entre outros benefícios. Na Câmara dos Deputados, tramita o projeto de lei Gabriela 

Leite (4.211/2012), do deputado Jean Wyllys (RJ-PSOL), que resultou de acordo 

político entre Wyllys e Gabriela Leite, quando os dois foram candidatados à Câmara 

dos Deputados, em 2010, pelo qual se apenas um fosse eleito, o que ocorreu, 

assumiria pautas do outro (BRASIL, 2012). Inspirado em projeto arquivado do ex-

deputado Fernando Gabeira (PL 98/2003), também construído em articulação com o 

movimento de prostitutas, o atual descriminaliza casas de prostituição, estabelece 

limite para o repasse do valor do programa ao dono da casa ou agente, concede 

aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição e distingue exploração sexual 

de prostituição, ao contrário do Código Penal em vigor (BRASIL, 1940), refletindo 

posições majoritárias das organizações brasileiras de prostitutas.16 Finalmente, no 

Senado, comissão de juristas criada para reformar o Código Penal também propõe a 

descriminalização de casas de prostituição, por considerar a tipificação inconsistente 

com a realidade, e a eliminação do crime de rufianismo (“tirar proveito 

da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 

sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça") (BRASIL, 1940). 

Além dos projetos de lei de Gabeira e de Wyllys, negociados direta e 

explicitamente com o movimento social de prostitutas, iniciativas como a inclusão da 

prostituição na Classificação Brasileira de Ocupações e a da comissão de juristas, 

podem ser consideradas decorrentes da incidência política e do esforço de 

construção identitária do movimento organizado, reforçado pelos apoios institucional 

e financeiro do Ministério da Saúde (de 1990 em diante), inclusive para campanhas 

de fortalecimento da identidade coletiva, no contexto de estratégias de prevenção ao 

HIV/Aids baseadas na metodologia de educação pelos pares (SIMÕES, 2010, p. 26). 

  

                                                                                                                                                                                     
ser consultada no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O termo “profissional ou profissionais 
do sexo” é o título formal, sendo listados também, na qualidade de “sinônimos”, prostituta, meretriz, 
garota de programa e outros. Disponível em: www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/saibaMais.jsf. 
Acesso em: 8/7/2015.  

 
16

 Também tramita na Câmara projeto de lei (377/2011) que prevê a punição de clientes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/saibaMais.jsf
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4 CORPO EM ATO NO DESFILE-TROTTOIR 

 

 

Neste capítulo procuro analisar as entrevistas de quatro mulheres sobre sua 

participação na Daspu, seja desfilando em palcos, passarelas, ruas, praças, 

escadarias, ou na criação de roupas e direção cênica e artística dos eventos. Entre 

as primeiras, duas são prostitutas e estão na grife desde a sua concepção, dez anos 

atrás, tendo exercido a profissão na maior parte desse período, dedicando-se agora 

a outras atividades – têm portanto essas duas perspectivas. São elas Maria Nilce 

dos Santos, 69 anos, e Gerenilza Marinho, 61, sempre chamada e referida aqui 

como Nilza. A terceira entrevistada desse grupo é documentarista e antropóloga, 

norte-americana, pesquisadora da prostituição desde 2000, com intensa participação 

voluntária nas atividades do Coletivo Davida (em 2014 tornou-se integrante da 

secretaria-executiva da organização) e da própria Daspu. É Laura Murray, 37 anos. 

A quarta pessoa a conceder entrevista ao pesquisador é artista plástica e diretora de 

arte, com trabalhos em wearable art, ou arte vestível, como o que desenvolveu para 

Daspu: Paula Villa Nova, 34 anos.  

Os critérios de seleção das modelos entrevistadas se baseiam em 

características da grife, como a de se apresentar com pessoas de distintos perfis, 

incluindo profissão, idade, corpos e gêneros, prostitutas e aliados.17 A perspectiva de 

prostitutas e de não-prostitutas, incluindo a de cada uma sobre a outra, é essencial 

para a compreensão da dinâmica dos eventos Daspu, já que a reunião de ambas na 

passarela revelou-se, ao longo do tempo, estratégica em relação à questão do 

estigma.  

No caso das primeiras, a escolha recaiu sobre as que têm a mais longa 

trajetória na grife, com maior visão histórica e de conjunto, além de serem mais 

velhas. Uma prostituta bem mais jovem, Betânia Santos, de 42 anos, foi também 

entrevistada quando os rumos da pesquisa ainda se definiam. Encontro breve, nem 

por isso menos intenso. 

                                                           
17

 Optei por entrevistar apenas mulheres pela trajetória das ativistas de Davida estar ligada sobretudo 
à prostituição feminina, mesmo que tenham incentivado a organização de transgêneros já no final 
dos anos de 1980, quando a organização ainda nem existia formalmente. Daspu, ao longo do 
tempo, vem atraindo homens, principalmente aliados (michês apenas no exterior), e um número 
crescente de transgêneros aos seus palcos e passarelas. 
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A modelo não-prostituta é doutora pela Universidade de Columbia, trazendo 

assim um olhar treinado e informado, do ponto de vista do saber formal, em 

contraste com as colegas Nilza e Maria, que detêm outras formas de conhecimento.   

As perspectivas de criação de roupas e direção de arte, atividades essenciais 

no empreendimento, estão presentes em uma única entrevistada. Experiente na 

produção de exposições e eventos, além de desenvolver arte vestível, Paula 

contribuiu para fortalecer as “relações entre a moda e as artes da cena, com o 

propósito de afirmá-lo [o desfile] enquanto espetáculo” (GRUBER; RECH, 2011, 

p.109), aspecto que será apontado adiante. Um tema que se destaca na entrevista 

com ela é o do estigma, no seu caso, o de cortesia (GOFFMAN, 1988, p.41), com 

relevância que surpreendeu o pesquisador. 

As entrevistas com Nilza e Laura foram feitas na casa de cada uma delas. 

Com Maria, na casa do pesquisador. A conversa com Paula aconteceu na galeria de 

arte em que dirigiu a apresentação da coleção Daspu em Exibição, de homenagem 

à fundadora do coletivo e da grife, Gabriela Leite.18 

Todas as entrevistas foram gravadas em equipamento digital e transcritas 

pelo pesquisador.  

Alguns temas e perguntas semelhantes foram propostos a todas, a fim de 

comparar percepções e representações, mas também há perguntas específicas e 

únicas, parte delas originada da própria entrevista qualitativa – em que se pretende 

compreender “os mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais 

especificados (...) explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações 

sobre o assunto em questão” (GASKELL, 2011, p.64,68) –, do tipo semiestruturada 

(entrevista em profundidade). Um tópico guia, que funciona como “lembrete” para o 

pesquisador e pode conter perguntas e títulos de temas a serem abordados, foi 

utilizado para cada entrevista. Sempre com flexibilidade, pois “não nos devemos 

tornar escravos dele” (GASKELL, 2011, p. 66- 67), podendo introduzir, retirar ou nos 

surpreender com abordagens e temas (como de fato ocorreu), conforme o 

desenvolvimento da entrevista e da pesquisa.  

Finalmente, para a análise, optei por desenvolver um sistema de categorias, a 

princípio para cada entrevista, e “posteriormente ordenadas em um sistema coerente 

de categorização geral para todas” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2011, p.107), a 

                                                           
18

 As entrevistas foram feitas em 26/9/2015, Maria Nilce; 6/11, Nilza Marinho; 7/11, Laura Murray; e 
10/11/2015, Paula Villa Nova. 
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partir da identificação de palavras ou mesmo temas-chave. Trata-se de uma 

adaptação do método de “análise temática”, mais utilizado para entrevistas 

narrativas, que também são de profundidade, embora não estruturadas, e que se 

revelou eficaz neste caso, em que muitas vezes o entrevistado falou longamente, 

sem interrupções, incentivado também a refletir sobre o que desejasse 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2011, p.95).  

Na categoria “técnicas corporais” (M. Mauss), uma das entrevistadas ganha 

maior destaque, por ter explorado mais profundamente o tema. É Maria, com longa 

experiência de dançar em queijos, os palcos individuais de boates de encontro. 

Em todas as categorias, recorro a pesquisadores e teóricos para contribuir 

nas análises.  

No capítulo seguinte a este, já informado pela olhar das minhas entrevistadas 

e com apoio de registros iconográficos, buscarei analisar desfiles e performances da 

grife observados por mim. Uma tabela contendo todos os eventos da grife até 

novembro de 2015 é apresentada, incluindo dados sobre as coleções apresentadas, 

as participantes, o local e outros.  

 

 

4.1 Técnicas corporais: sedução pública e privada  

 

 

4.1.1 O repertório conexo de Maria 

 

 

Das três modelos entrevistadas, Maria foi a que mais profundamente falou 

das técnicas corporais (conceito de M. Mauss abordado logo adiante) que utiliza na 

passarela Daspu, revelando também algumas das empregadas na prostituição, tanto 

na fase de atração de clientes em público quanto na sedução em privado. Suas 

precisas descrições permitem estabelecer conexões entre as técnicas utilizadas 

nessas três práticas. Ela é, portanto, a protagonista desta seção. Ao final, introduzo 

as percepções e reflexões de Nilza e Laura, traçando algumas comparações entre 

as três. 

Desde a pergunta inaugural da entrevista, sobre o primeiro desfile de que 

participou, Maria falou várias vezes das técnicas corporais, mesmo se não indagada 
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diretamente sobre os “truques” – como preferi denominar para todas as 

entrevistadas – que usa na passarela para cativar o público. O fato de gostar 

declaradamente de dançar e a carreira em boates onde desenvolveu técnicas de 

dança – uma das relacionadas por Mauss (1934, p.226) como técnica de atividade e 

movimento – devem contribuir para seu destacado desempenho nas passarelas e 

palcos Daspu, de onde sempre arranca aplausos e mesmo gritos do público, 

incluindo coro do seu nome.  

Assim, quando perguntada “Qual foi a sua primeira vez na Daspu, como foi?”, 

Maria já fez comentários gerais sem especificar o desfile e deu uma viva e 

espontânea descrição do ambiente a que se referia e de algumas de suas técnicas 

corporais na passarela: 

 

...tava muita empolgação, vibração, aquele talento meu, jogando beijo pro 
lado, beijo pra todo mundo, fazia aquela pose lá na frente do palco para a 
plateia, e a plateia falava assim, “Maria, Maria, Maria”, aí eu dava aquela 
viradinha, e vinha as outras companheiras atrás de mim (SANTOS, 2015, 
destaques meus). 

 

Quando pedi que especificasse o desfile, logo após tratarmos da gravação de 

uma performance para o programa de televisão Fantástico – por isso ela diz “aí (...) 

é que foi mais emoção” –, Maria voltou a falar do ambiente e das técnicas que 

emprega. 

 

Foi aqui na praça Tiradentes. Aí na praça Tiradentes é que foi mais 
emoção, muita emoção mesmo. Mas tinha tanto gringo... muito fotógrafo, 
muita foto, muita pose, parecia que só dava eu no desfile. Mas aí na hora 
que jogou aquelas folhinhas de pétalas de rosa, muitos abraços, beijo, 
mais foto, foto pra lá, foto pra cá, e eu ia até lá no final, do começo até no 
final, fazia aquela viradinha assim, saindo, e saía fora (SANTOS, 2015, 
destaques meus). 

 
Pouco adiante, quando insisti e lhe perguntei explicitamente sobre o “truque 

na passarela pras pessoas gostarem do seu desfile”, ela foi ainda mais específica: 

 
É aquela viradinha que dá, dá aquela viradinha, fica um pouquinho na 
ponta do pé, aí fica meio de ladinho, mostra o lado da polpa da bunda, 
do bumbum, e com a mão nas cadeiras, e dá aquele passo assim, 
aquela pose, outra viradinha, vai até lá, volta, dá aquele tcham de novo, 
e depois dá aquela rodadinha e segue em frente (SANTOS, 2015, 
destaques meus). 

 
Marcel Mauss, em As técnicas corporais, afirma que “o corpo é o primeiro e 

mais natural instrumento do homem (...) mais exatamente, sem falar de instrumento, 
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o primeiro e mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo (o) meio técnico do 

homem é seu corpo” (MAUSS, 1934, p.217).  

De acordo com o autor, a técnica é um “ato tradicional e eficaz (...) de ordem 

mecânica, física ou físico-química”, e há um “conjunto de técnicas corporais” 

transmitidas, portanto ensinadas e aprendidas, que variam de acordo com “as 

sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com os prestígios” 

(MAUSS, 1934, p.214-217), e que se dividem e distinguem por gêneros e idade e se 

podem classificar em relação ao “rendimento (...), aos resultados do treinamento” 

(MAUSS, 1934, p.220) e às formas de transmissão” (MAUSS, 1934, p.221). 

As descrições de Maria podem ser examinadas à luz dessas análises de 

Mauss. Trata-se claramente de técnicas corporais, que objetivam um determinado 

rendimento, na passarela – “a plateia falava assim „Maria, Maria, Maria‟ (...) foto pra 

lá, foto pra cá” –, e que podem também ser associadas a um gênero (feminino), a 

conveniências, modas e prestígios (autoridade), especialmente se considerarmos 

que a transmissão dessas técnicas se deu no campo da prostituição. É ela mesma 

quem revela isso, ao falar do período em que trabalhou em boates com pequenos 

palcos (chamados de queijos), respondendo se a passarela se parece com o queijo 

e se fazia nele tanta “cena” como faz na passarela. 

 

Parece (...) Meu talento sempre foi assim, e se depender de eu fazer essa 
cena até hoje, eu faço. Principalmente no público, assistindo numa plateia, 
num palco, com luz, com som, a roupa que eles me botarem, eu faço 
porque eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha, eu me sinto bem, 
eu me sinto bem, eu gosto de fazer essa cena e gosto de dançar (...) A 
dança do queijo lá da boate, eu dançando que eu sempre dancei. Eu não 
posso chegar em uma boate de terma, assim, qualquer lugar que eu for 
sendo boate, eu vou direto pro palco, dançar lá no queijo lá, junto com as 
meninas (SANTOS, 2015, destaques meu). 

 
Trata-se assim de uma entre tantas das técnicas descritas por Mauss (sono, 

cuidados corporais, de consumo), esta de atividade e movimento (MAUSS, 1934, 

p.226), como é o caso da dança, que inclui “jogos corporais” (MAUSS, 1934, p.227), 

visando neste caso, como rendimento, a sedução do cliente: 

 

Que mulher de programa vai à boate, vai dançar, vai comunicar com os 
clientes lá dentro. Aí quando ela, o cliente convida, elas estão lá no palco 
dançando, os clientes convida, vai dançar, elas chama os clientes pra 
dançar com ela lá no palco, aí os dois começam a dançar, abraçar, beijar, 
daí a pouco ou a mulher chama o cliente pra fazer um programa, ou o rapaz 
gostou da moça que tá dançando com ele, vai falar: “Você tá aqui na boate, 
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vamos fazer... que tal a gente fazer um programa?” (SANTOS, 2015, 
destaques meus) 

 

Outras técnicas também estão ligadas à prostituição, como obviamente as 

sexuais – “nada é mais técnico do que as posições sexuais”, escreve Mauss (1934, 

p.230). Neste caso, e se pensarmos nessas técnicas sexuais para além – ou aquém 

– das posições propriamente ditas, Maria também indica claramente que pode 

ensinar (transmitir) o que aprendeu na prostituição, ao responder a pergunta sobre 

como representaria uma prostituta na televisão. 

 

Tinha que falar, fazer a cena conforme eu comecei e fazia quando eu 
entrava pro quarto com o cliente, aí eu tinha que falar, explicar como é que 
é, dar uma voltinha, andar pra lá, andar pra cá, aquele jeito... 
Qual jeito? 
De gatinho. 
De gatinho? Ou de gatinha? 
Não, gatinho é homem. De gatinha! Ficar de quatro! Ficar de quatro, aí o 
gatinho, que é o homem, ficava olhando, apreciando meu jeito que eu estou 
fazendo aquela cena, andando pra lá, andando pra cá, aí depois a gente 
subia na cama e a gente tratava de nós dois (risos).  (SANTOS, 2015, 
destaques meus).  

 

As descrições e associações feitas por Maria permitem compreender que ela 

importa e adapta para a passarela Daspu, onde o objetivo é agradar ao público, 

algumas das técnicas corporais empregadas nos queijos das boates, onde a meta é 

atrair e conquistar potenciais clientes, e mesmo as técnicas utilizadas já no quarto 

para seduzir de vez o cliente.  

Assim, na passarela, ela cita as seguintes técnicas:  

jogar beijo – fazer pose para a plateia – abraço – dar viradinha – ficar de 

ladinho – ficar na ponta do pé – mostrar o lado da polpa da bunda – mão nas 

cadeiras – dar passo assim – dar aquele tchan – dar rodadinha – seguir em frente – 

sair fora. 

No queijo, as seguintes:  

dançar – abraçar – beijar – chamar os clientes – comunicar. 

E no quarto: 

dar voltinha – andar – ficar de quatro – subir na cama – tratar de nós dois. 

Das boates, portanto, para os palcos e passarelas Daspu, Maria traz: 

abraço – beijo – comunicação (esta mais obviamente explicitada em “fazer 

pose para a plateia” e em “a plateia falava assim, „Maria, Maria, Maria‟”).  
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E do quarto importa para a passarela, entre as técnicas empregadas logo 

antes da relação sexual:  

dar voltinha (viradinha, ladinho, rodadinha). 

Para além da literalidade, percebe-se também como suas descrições 

associam os três lugares, todos eles espaços em que objetiva atrair a atenção, 

agradar e seduzir, com diferentes propósitos. E que mesmo não mencionando o 

“dançar”, tanto na passarela quanto no quarto, essa técnica de atividade e 

movimento está presente nesses três espaços.  

É de se destacar, ainda, que, em todos esses cenários, Maria demonstra ter o 

controle da situação e uma posição central, à medida que busca o tempo todo 

capturar as atenções. Na passarela, ela ainda explicita uma posição de 

protagonismo em relação às suas colegas: “vinha as outras atrás de mim.” 

Finalmente, é notável como ela, nas três situações, mantendo-se atenta e em 

comunicação com o público ou o cliente, pensa em seu próprio prazer e o obtém:  

Na passarela:  

Emoção, vaidade: “aquele talento meu – muita emoção – parecia que só dava 

eu”. 

Na boate:  

Sentimento positivo e gosto pelo que faz: “eu me sinto bem, eu gosto de fazer 

essa cena e gosto de dançar”. 

No quarto:  

 prazer de ser vista: “homem (...) ficava olhando, apreciando meu jeito que eu 

estou fazendo aquela cena”; 

Prazer sexual: “depois a gente subia na cama e a gente tratava de nós dois” 

(destaque meu). 

 

 

4.1.2 Nilza e Laura: o carão da timidez e a madrinha de bateria 

 

 

A intenção explícita de encantar e interagir com o público é também evidente 

nas técnicas corporais de Laura e Nilza. Rebolar, mandar beijo e sorrir são as três 

citadas pela segunda. Além dessas, ela recorre a outra, muito utilizada nas 
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passarelas da indústria da moda, para enfrentar a timidez: “Fazer carão”. Nilza é de 

fato, das três modelos, a mais contida na passarela. 

Já Laura associa a experiência de ter sido madrinha de bateria em Corumbá 

(MS) com suas performances na Daspu, também importando técnicas de outra 

atividade para interagir com os espectadores. “Faço (...) essa coisa um pouco da 

madrinha, de tentar encantar o público, de querer interagir, de querer mandar beijo, 

de querer se divertir, sempre pensei muito mais no público, nessa relação com o 

público”.  

Por esse motivo, gostou de coleção que tinha como acessório uma espada, 

“que dava para brincar com o público, incorporar uma coisa meio guerreira”.   

Considera que pratica uma “sedução mais de simpatia, e menos uma coisa 

sensual. Sorrir, mandar beijos, brincar, dar uma requebrada. Um sambinha, como na 

Bienal”. E, sim, vale frisar que a norte-americana Laura tem samba no pé, como 

demonstrou em várias ocasiões, com destaque para o desfile na Bienal que ela 

própria cita. 

Seu modo de operação, enfim, é por ela sintetizado: “Curtir a música e o tema 

e o clima e interagir com o público”. 

 

 

4.1.3 O comum e o novo 

 

 

Entre Maria, Nilza e Laura, assim, há uma técnica corporal comum, 

literalmente: mandar beijo. Algumas outras, porém, são também empregadas por 

todas, mesmo que a designação exata não seja mencionada (em ambos os casos 

seguintes por Maria), como em dançar (requebrar, sambar, rebolar) e sorrir. 

O vasto repertório de Maria pode ser o motivo para deixar de expressar algum 

termo geral de técnica corporal. A narrativa já traz cada movimento: dar viradinha, 

ficar de ladinho, na ponta do pé, pôr a mão nas cadeiras, dar passo assim assim, dar 

rodadinha.  

E ela ainda se refere a movimentos que não descreve, como “dar aquele 

tcham”.   

Interessante buscar a origem dessa expressão, que se popularizou a partir da 

canção Melô do Tchan, do grupo Gera Samba, que mudou de nome para É o Tchan! 
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devido ao enorme sucesso da música, na segunda metade dos anos de 1990. A 

letra é repleta de insinuações eróticas e comportamentais de duplo sentido – Pau 

que nasce torto/Nunca se endireita/Menina que requebra/Mãe pega na 

cabeça/Segura o tcham/Amarra o tcham/Segura o tcham, tcham, tcham, tcham, 

tcham. (Wikipedia, Letras). Com isso, “um tcham” ou “dar um tcham” acabou se 

tornando uma expressão genérica para “algo especial”, inclusive do ponto de vista 

erótico. 19  

O uso dessa expressão por Maria, assim, pode sugerir que seu repertório de 

técnicas corporais é ainda mais amplo do que descreve ou quer descrever, havendo 

muitas outras e a possibilidade de improvisar e criar, para depois lhe dar nome e 

classificação. 

 

 

4.2 Identidades e papéis: uma dupla questão  

 

 

Que papéis desempenham e que identidades se atribuem e julgam ser a elas 

atribuídas as entrevistadas, quando percorrem a passarela Daspu? Coincide(m) com 

a luta identitária do movimento de prostitutas? Estas e as amadoras do sexo se 

confundem, ou são confundidas na passarela pelo público? Respostas possíveis a 

essas e a outras perguntas são tentadas aqui, com apoio nas reflexões de Castells 

(2000) sobre papéis e, sobretudo, identidades. Categoria que certamente está 

imbricada com a que é tratada mais detidamente na seção seguinte, a do estigma, o 

que o leitor já perceberá surgir aqui.    

Nilza considera que a passarela Daspu reúne perfis diversificados de pessoas 

e que sequer é possível identificar as prostitutas. Há “todos os tipos: simpatizantes, 

mulheres casadas, travecos, tudo quanto era tipo, artista, tudo no meio (...) não traz 

letreiro, quem é, quem não é, não tá escrito na cara”. Essa impossibilidade de saber 

quem é prostituta contribuiu, inclusive, ao lado do apoio da família, para que ela 

                                                           
19

  Um anúncio de aparelho de barba da Gillete, de 1988, usou o termo “tcham” de forma 
onomatopaica, para designar um eficiente corte dos pelos feito pelo deslizar da lâmina no rosto 
(Youtube). Foi encontrada também referência a uma telenovela dos anos 1970 (Tchan, a grande 
sacada, Wikipedia) e ao que seria a origem mais antiga do termo, a reprodução da abertura da 
sinfonia número 5 em Dó menor (op. 67), de Ludwig van Beethoven, de 1808 (Transparent). 
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superasse uma vergonha inicial de desfilar pela grife, como mostro na seção do 

estigma. 

Maria, por seu lado, mais do que compartilhar da percepção de que não é 

possível identificar quem é quem, ou de que há vários perfis na passarela, considera 

que “Daspu é um grupo de mulheres que desfila para Daspu da moda (...). É moda, 

não é prostituta” (grifos meus). Ela inclusive afirma mais de uma vez, na entrevista, 

que se sente modelo na passarela. Este é seu papel e a identidade que se atribui. 

Já a artista plástica e estilista Paula, ao falar sobre a orientação dada para a 

performance que apresentou a coleção criada por ela, Daspu em Exibição, lembra 

que sua referência foram os corpos das pessoas que iriam desfilar, ressaltando 

assim o protagonismo do corpo para a arte vestível, como vimos: “Plus size, a 

baixinha, a modelo bonitona, tinham vários estereótipos de mulheres ali, e de 

homens também, já tinha essa questão do fenótipo”. Tal variedade, ou “essa coisa 

livre, sem padrão a ser seguido”, estimulou a criadora e também diretora do desfile a 

deixar desfilantes à vontade (para ela, “ninguém estava preocupado em ser 

modelo”), sem propor coreografias ou um determinado modo de desfilar. “Então eu 

falava isso, que queria que fosse uma coisa livre, entra na passarela e faz o que 

você quiser, dança, corre, agacha”. O que libera o participante inclusive para fazer 

coreografia. 

A associação de Daspu com prostituição e prostitutas, porém, é percebida por 

ela, como veremos na seção sobre estigma, que a própria criadora relata ter sofrido, 

assim como uma modelo não-prostituta convidada por ela a desfilar. 

A documentarista e pesquisadora Laura, com diversos desfiles pela Daspu, 

além de registros em filme e atuação como produtora, avalia que as pessoas que 

desfilam na grife estão “vestindo a camisa” (...) de ativista da causa das putas”, mas 

também podem “se colocar (...)  como  modelo, como mulher, e se divertir”, além de 

poder “refletir sobre (...) essa identidade da puta, o que vem junto, de ser 

confundida”, como veremos mais detidamente na seção do estigma.  

Ela identifica o que interpreto como um paradoxo nessa “coisa muito fluida [de 

passar por] vários momentos [em termos de] emoções e identidades”, na passarela: 

“Daspu tem essa força de, ao mesmo tempo, strip away, quando você tira roupa ou 

arranca o papel de parede, arranca a questão da identidade assumindo uma 

identidade (...) Porque no final é tudo por uma questão política”.  
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Mesmo podendo circular por tantas identidades, ou talvez por isso mesmo, 

ela diz não ter a intenção de imitar uma prostituta, ou melhor, tentou tentar só uma 

vez, sem sucesso. “No desfile que fizemos em Minas [BH], na Zona (...) resolvi botar 

uma meia arrastão, uma calcinha”, mas como havia muita gente que a conhecia 

“não dava pra brincar tanto”.   

Sobre quem está diante da passarela, ela também afirma, como Nilza, que “o 

público não sabe, é muito difícil de saber” quem é ou não prostituta. E mesmo 

aqueles que insistem no desvendamento – “Às vezes me incomodava nos jornalistas 

ir no camarim e [perguntar] „quem é puta, quem não é‟ – podem ter dificuldades. 

Laura cita a resposta de uma modelo não-prostituta a um profissional de imprensa 

que “perguntou se alguma de nós era puta: „Desde 2000 anos antes de Cristo‟”. Para 

Laura, isso evidencia “essa coisa de as pessoas não saberem se você é, não é, e 

que isso não importa”. 

Um “não importa” como mensagem política, “porque [assim] as pessoas ficam 

com essa dúvida na cabeça”, de tal modo que todos os modelos são vistos da 

mesma forma, todos ou nenhum podendo ser (ou não) estigmatizados. “Na hora da 

passarela não tem essa distinção, e isso acho legal, vai quebrando essa ideia de 

que são grupos diferentes (...), o público fica descentrado, deslocaliza um pouco 

essa ideia”. E ela continua:  

 

É para quebrar isso, não importa, está todo mundo aqui, putas, não putas, 
para uma causa, para se divertir, comemorar sexualidade, direitos sexuais, 
o direito de ser puta, sendo ou não (...) não importa, somos iguais como 
qualquer pessoa, e qualquer pessoa tem o direito de estar na passarela 
também, qualquer corpo, qualquer gênero, [o que] obrigava as pessoas a 
olhar dessa forma (MURRAY, 2015).  

 

Diferentemente, aqui, de se produzir conhecimento, trata-se de produzir 

desconhecimento. Como ato político. 

 

 

4.2.1 Trincheiras de resistência para transformação social 

 

 

Vimos até aqui que duas prostitutas e uma não-prostituta, assim como a 

criadora de uma das coleções, observam uma grande variedade de perfis na 
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passarela, seja do ponto de vista dos corpos (plus size, baixinha etc.) ou dos papéis 

e identidades, distinção esta que passo a tratar com base no pensamento de 

Castells (2000).  

De acordo com o autor, papéis “são definidos por normas estruturadas pelas 

instituições e organizações da sociedade”, enquanto identidades “constituem fontes 

de significação para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio 

de um processo de individuação” – ou, ainda, “identidades organizam significados, 

enquanto papéis organizam funções” (CASTELLS, 2000, p.23). 

O papel – e sua função – evidente e necessariamente desempenhado em 

uma passarela de moda é o de modelo, caso de Laura, Nilza e Maria (e esta o 

explicita mesmo como seu papel, percebido e autopercebido, e sua identidade, por 

ela atribuída). Outro papel-chave relacionado à passarela é o de estilista, função 

desempenhada pela artista plástica Paula, somada no caso dela ao de diretora de 

arte.  

No que se refere à construção social da identidade, que sempre “ocorre em 

um contexto marcado por relações de poder”, Castells distingue três formas e 

origens: 

 

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade para expandir e racionalizar sua dominação em relação aos 
atores sociais (...). 
Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência 
com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos (...). 
Identidade de projeto: quando os atores sociais (...) constroem uma nova 
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de 
buscar a transformação de toda a estrutura social” (CASTELLS, 2000, p.24).  

 

Nessa lógica da “dinâmica de identidades”, aquelas que “começam como 

resistência podem acabar resultando em projetos, ou mesmo tornarem-se 

dominantes nas instituições da sociedade”, portanto, uma identidade legitimadora, 

esta que  

 
dá origem a uma sociedade civil (...), conjunto de organizações e 
instituições (e) atores sociais estruturados e organizados (...) que, embora 
às vezes de modo conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as 
fontes de dominação estrutural (e que), se por um lado prolongam a 
dimensão do Estado, por outro estão profundamente arraigados entre as 
pessoas. É precisamente este duplo caráter da sociedade civil que a torna 
um terreno privilegiado de transformações políticas, possibilitando o 
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arrebatamento do Estado sem lançar mão de um ataque direto e violento 
(CASTELLS, 2000, p.24-25). 

 

O autor alerta para visões distintas sobre ser esta a forma de construção de 

identidade que produz “democracia e civilidade” (Gramsci e Tocqueville) ou 

“dominação internalizada e legitimação de uma identidade imposta, padronizadora e 

não-diferenciada” (Horkheimer, Marcuse, Sennett, Foucault) (CASTELLS, 2000, 

p.25). 

A passagem para uma identidade legitimadora apresenta de fato as questões 

críticas apontadas, sobretudo no âmbito da interlocução Estado-sociedade civil, 

(mas) que pode resultar em políticas públicas, processo “permeado por questões 

políticas que transcendem as questões puramente técnicas presentes no ciclo: 

demanda→agenda→formulação→decisão→implementação→avaliação” (SCHMIDT, 

2006, p.14,16). 

O movimento de prostitutas claramente começa a construir sua identidade 

como de resistência, desde uma posição/condição desvalorizada e/ou 

estigmatizada. Isto se radicaliza e ganha maior visibilidade no dispositivo cultural 

Daspu, ao evidenciar a contraposição a um representante da “lógica da dominação” 

(Daslu), tipificada pela riqueza e pelo poder ostentados por ela e seus clientes – por 

demais associada a práticas criminosas, que no Brasil aparecem constantemente 

entranhadas ou quase um princípio das instituições da sociedade.  

Assim, de sua trincheira de resistência e sobrevivência, Daspu propõe outros 

e até opostos princípios, sobretudo a ideia de trabalho honesto, porque mesmo o 

estigmatizador e o excludente devem reconhecer que há labuta na prostituição – 

ainda que tenha sobrevida a expressão machista “vida fácil”, a prática do sexo 

comercial dificilmente é associada a roubo, golpe.  

Soma-se a isso, no que se refere à construção social de uma identidade de 

resistência, que tem como característica a “formação de comunas, ou comunidades, 

segundo Etzioni” (CASTELLS, 2000, p.25), a proposição intrínseca da existência ou 

criação de uma comunidade, aquela das pu. Movimento esse aliado ainda à 

inversão dos “termos do discurso opressivo (como na cultura das „bichas loucas‟ de 

algumas das tendências do movimento gay)” (CASTELLS, 2000, p.25), neste caso, 

com a apropriação afirmativa e positiva da palavra “Puta”, ou “Putas” – utilizada no 

mesmo regime de valor de “Lu”, ou “Lus”, as Lucianas que criaram a 



 

 

90 

megamultimarcas, e ao mesmo tempo ironizando-as –, como sempre defendeu a 

fundadora do movimento de prostitutas, Gabriela Leite. 

 

Sintam que palavra linda, sonora e importante. Puta, que é o nome da 
nossa atividade e também um grande palavrão, uma grande ofensa. Dizem 
os machões de plantão: “Me chamem de qualquer coisa, mas não chamem 
minha mãe de puta”. É o máximo! Tudo isso quer dizer que somos únicas. 
Quer dizer também que nossos filhos são nada mais, nada menos, que 
filhos da puta. Percebem? Nossos filhos nunca, se assumirmos nossa 
identidade, se sentirão ofendidos se forem chamados de filhos de puta. E 
um dia, que tenho certeza chegará, ser filho da puta haverá de ser um 
elogio e não uma ofensa. Mas isso depende de nós, putas. Se continuarmos 
a ter vergonha de ser chamadas de putas e continuarmos a inventar nomes 
babacas para a nossa atividade profissional, não só os nossos filhos 
continuarão a ter vergonha de nós, como o preconceito com relação ao que 
fazemos continuará forte (LEITE, 2002, p.12). 

 
O movimento de prostitutas, e Daspu nele, aponta assim para o projeto de 

produção de sujeitas políticas (assumir identidade para enfrentar preconceito), como 

ocorre no processo de construção da identidade de projeto, que “produz sujeitos, 

conforme definido por Alain Touraine” (CASTELLS, 2000, p.26). 

Sujeitos que “não são indivíduos”, mesmo que constituídos a partir desses, 

mas  

 

o ator social coletivo pelo qual os indivíduos atingem o significado holístico 
em sua experiência. Neste caso, a construção da identidade consiste em 
um projeto de uma vida diferente, talvez com base em uma identidade 
oprimida, porém expandindo-se no sentido da transformação da sociedade 
como prolongamento desse projeto de identidade, como (...) no exemplo da 
sociedade pós-patriarcal, resultando na liberação das mulheres, dos 
homens e das crianças por meio da realização da identidade das mulheres” 
(CASTELLS, 2000, p.26).  

 
Dessa forma, considero que na passarela Daspu – onde modelos podem se 

atribuir, acumular ou circular pelas identidades de puta, ativista, simpatizante, artista, 

ou mesmo modelo, e também podem confundir o público que não é capaz de 

identificar identidades, apenas o papel – quem desfila é um ator social coletivo, que, 

por meio da realização da identidade da puta (Daspu), tem a liberdade e “o direito de 

ser puta, sendo ou não”, e o direito de não ser puta, sendo ou não, de trazer para a 

pista a identidade que deseja, de se misturar e confundir, redefinindo sua posição 

em cena, em ato, para buscar transformar a microestrutura social ali vigente.  

O efeito desse ator coletivo sobre o estigma, entre outras questões, é o que 

tentaremos compreender em seguida. 
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4.3 Estigma 

 

 

Questões ligadas ao estigma (GOFFMAN, 1988), na passarela e também fora 

dela, são tratadas nesta seção do capítulo. As apresentações contribuem para sua 

redução ou dissolução, no que se refere às prostitutas, ou para sua presença na 

forma de estigma de cortesia, nas outras? Quando ou se o estigma se apresenta, 

que estratégias são acionadas por prostitutas e não prostitutas? Qual é o efeito 

daquele ator social coletivo, conforme já nos perguntamos, sobre o estigma? Como 

indicamos na seção anterior, identidade e estigma percorrem caminhos paralelos 

que muitas vezes se aproximam a ponto de se tocar.  

Maria e Nilza enfrentaram o estigma da prostituta nos contextos Daspu em 

momentos e de formas diferentes. Nilza logo nos primeiros meses da marca, 

evitando participar não de desfiles, mas de programas de televisão. “No começo eu 

me sentia um pouco envergonhada. (...) não fui no Jô [Soares], que eu fiquei com 

vergonha, e no Otávio Mesquita. De vergonha, para não aparecer na televisão”.  

Logo, a família contribuiu para que ela superasse a vergonha:  

“Depois, as minhas filhas, meu genro, começaram a falar que ninguém tinha 

nada com a minha vida, que era uma profissão, que até artista desfilava, participava 

da Daspu, como foi a Camila Pitanga tirar umas aulas sobre a prostituição”.  

Com a decisão de se expor, assumindo a possibilidade de ser identificada 

como prostituta, Nilza passa então do vergonhoso ao “maravilhoso”.  

 

... aos poucos, eu fui me soltando. Daí aumentou muito a minha auto-
estima, porque eu tinha a auto-estima muito baixa. Eu passei a ser 
reconhecida em banco, em fila de ônibus aonde eu morava. Pra mim foi 
maravilhoso (...) eu me senti muito valorizada também. Teve uma vez que o 
gerente do banco falou assim, a primeira vez que eu apareci: “Olha, trata 
bem esta cliente aí que ela é famosa. Eu vi ela na televisão ontem. Numa 
grife, de moda (MARINHO, 2015). 

 

Somada à decisão, Nilza foi se “conscientizando” de que se trata de uma 

passarela de “todos os tipos”, como já vimos. E, talvez em retribuição à família, ela 

fez um movimento de convidar os parentes a compartilhar o espaço em que se sente 

tão bem. 
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Levei, levei (muita gente da família para desfilar). Levei a Cristina, levei 
minha cunhada e a minha filha, Ana Paula. E a Vilmara, na [coleção da] 
Copa. A minha neta que agora tá com 23 anos era doida pra ir, mas na 
época era de menor. Uma preta linda! 
E elas gostaram?  
Gostaram muito. (MARINHO, 2015). 

 

A forma de Nilza (e de sua família) lidar com o estigma passa assim por três 

etapas. A primeira, o encobrimento (GOFFMAN, 1988, p.84), que pode estar 

relacionado a um dos tipos de estigma apontado pelo autor. É aquele caracterizado 

pelas “culpas de caráter individual” (GOFFMAN, 1988, p.14) do indivíduo 

estigmatizado, cujos “padrões que ele incorporou da sociedade maior tornam-no 

intimamente suscetível ao que os outros veem como seu defeito, levando-o [...] a 

considerar que [...] ficou abaixo do que realmente deveria ser”. Assim, ao imaginar 

que poderia ser “não-portador” do atributo “impuro” que percebe em si, “a vergonha 

se torna uma possibilidade central” (GOFFMAN, 1988, p.17).  

Vergonha. 

Em um segundo momento, a família – que, não sendo os que compartilham o 

estigma em si (os iguais), são parte do “conjunto de indivíduos dos quais o 

estigmatizado pode esperar algum apoio” (“os informados”), por se relacionarem 

com o estigmatizado pela estrutura social (GOFFMAN, 1988, p.37-39) – oferece seu 

apoio e estímulo para que Nilza supere a vergonha, e de diversas formas: afirma a 

autonomia e a liberdade da parente (“ninguém tinha nada com a minha vida”); 

confirma a prostituição como “profissão”; compara o trabalho de prostituta a qualquer 

outro, como o de artista; e até o destaca em relação a esse último, já que uma atriz, 

para atuar como prostituta em novela da TV Globo, foi “tirar umas aulas sobre a 

prostituição” com as profissionais do ramo na função de professoras. (A associação, 

a relação e o interesse mútuo entre artistas e prostitutas tornou-se motivo de uma 

coleção Daspu, o que será tratado em outro local deste trabalho.)  

Afinal, Nilza decide expor-se, antes mesmo de perceber que não poderia ser 

identificada como prostituta na passarela, e passa a se sentir “muito valorizada” pelo 

reconhecimento público, propiciado justamente pela mídia que temia. Passa então a 

convidar a família para compartilhar esses momentos e sentimentos positivos. 

Maria, por seu lado, desfilou por vários anos até construir a questão, que 

comunicou aos demais integrantes de Davida: não queria mais aparecer como 
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prostituta na mídia, especificamente atender jornalistas para entrevistas, demanda 

muito frequente.  

Em nenhum momento, contudo, deixou de desfilar, mesmo que houvesse 

cobertura da imprensa; ao contrário, sempre perguntava sobre o próximo desfile, 

participando de todos com grande entusiasmo e lamentando quando não havia 

recursos que permitissem viajar para performances em outras cidades, com o 

casting local.  

Não parece haver contradição nessa posição de Maria, que seria estratégica. 

Ela indica sua preferência por uma identidade não estigmatizada, ou menos 

estigmatizada, a de modelo, em relação a outra, de prostituta, em situação oposta, já 

que ela se atribui e considera que lhe são atribuídas distintas identidades na 

passarela e fora dela. 

Na passarela, “me sinto como modelo, como modelo”, enquanto “o que elas 

[as pessoas] estão pensando, elas estão curiosas, olhando, para ver se eu estou 

fazendo direitinho, conforme é pra ver, como modelo” (grifo meu)”. Neste espaço, 

assim, Maria se sente e assume completamente, além do óbvio papel, a identidade 

de modelo, “conforme é pra ver”. Ao ponto de, mesmo desfilando pela Daspu, não 

se sentir associada à prostituição. 

Já quando atende jornalistas fora da passarela parece inevitável que seja 

identificada como prostituta, conforme veremos na justificativa que dá para evitar tal 

situação, em que faz referência ao neto que vivia com ela, na ocasião entrando na 

adolescência.  

 

- O que que aconteceu que você não queria [mais] aparecer como 
prostituta?  
- É porque vai pro Brasil inteiro, todo, vai ver, inclusive minha família 
também. Vai falar assim: “Ih, a lá, Maria...” Meu neto é um, que falou: “Poxa, 
vó, você botou esse nome, apareceu na televisão, prostituta? Você é 
prostituta?” Ele não sabia ainda, não tinha certeza de que eu era prostituta. 
Aí eu falava assim (...) eu não sou prostituta, não, eu danço na boate, sou 
dançarina, eu danço na boate, no queijo, de música, eu danço discoteca, eu 
gosto da noite noturna que eu vou dançar”. Que eu não queria explicar a ele 
o que que eu fazia (SANTOS, 2015). 

 

A referência à “família” parece apenas servir para conduzir a questão ao neto, 

pois é do meu conhecimento que todos ou a grande maioria dos parentes adultos e 

seus relacionados sabem que Maria trabalhou na prostituição. É mais provável que 
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ela estivesse tentando “proteger” o neto do “estigma de cortesia” (GOFFMAN, 1988, 

p.41), do que trataremos a seguir. 

A associação da grife Daspu com prostituição aparece de forma talvez mais 

crítica justamente para duas não-prostitutas: a artista e estilista Paula e uma amiga 

que ela convidou para desfilar. No entorno de ambas, algumas pessoas fizeram 

críticas ao envolvimento com a grife e alertaram para possíveis consequências 

negativas.  

“Como é que vai ser isso pra você no seu trabalho? Tem que tomar cuidado 

pra não associar”; e “você tem duas filhas, olha com o que você está se metendo”, 

por exemplo, foram comentários dirigidos a Paula. Uma artista amiga, porém, 

expressou a ela posição oposta: “Um trabalho importantíssimo pra sua vida, que 

lindo que você fez isso”. 

E Paula conta que aceitou a proposta exatamente pelo “desafio do tema, de 

estar trabalhando com um assunto que é um tabu (...), e, querendo ou não, a marca 

é intimamente ligada com a prostituição”. Desde o começo, suspeitou que 

enfrentaria preconceito, “embora achando que as pessoas não eram tão hipócritas”. 

Mas, de fato, “durante e depois do processo, sofri bastante”.  

A sua amiga, por exemplo, “meio que sabia que ia acontecer (o preconceito, 

mas) quando veio, ela ficou puta!”. 

“Ficar puta” (termo aqui bem apropriado) com o estigma. Estigma por ser puta 

ou parecer puta, e então puta com o estigma. Sempre puta. 

Em ambos os casos, verificamos o estigma de cortesia, que afeta aqueles 

que têm “relações mais próximas” com o estigmatizado, como familiares, amigos, 

aliados, mesmo que esses possam oferecer seu apoio, como já vimos. “Os 

problemas enfrentados por uma pessoa estigmatizada espalham-se em ondas de 

intensidade decrescente”, escreve Goffman (1988, p.39). Isso explicaria até mesmo 

“por que tais relações tendem a ser evitadas ou a terminar, caso já existam” 

(GOFFMAN, 1988, p.40).  

No caso desses aliados, “a relação (...) pode ser difícil” com aqueles que 

apoiam. De um lado, a pessoa estigmatizada convive com a possibilidade de voltar a 

ser tratada de forma preconceituosa, “sobretudo quando as defesas diminuem e a 

dependência aumenta”. O exemplo de Goffman é exatamente o de uma prostituta, 

que diz ao seu pretendente que ele “colocaria a culpa” nela se estivessem casados e 
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brigassem, relato ademais muito comum por parte de prostitutas (é o “jogar na 

cara”). Do outro lado,  

 

O indivíduo que tem um estigma de cortesia pode descobrir que deve sofrer 
da maior parte das privações típicas do grupo que assumiu e, ainda assim, 
não pode desfrutar a auto-exaltação que é a defesa comum frente a tal 
tratamento. Além disso, de maneira semelhante à que ocorre com o 
estigmatizado em relação a ele, pode duvidar de que, em última análise, 
seja realmente “aceito” pelo grupo (GOFFMAN, 1988, p.41). 

 

Finalmente, entre as nossas entrevistadas, a questão do estigma (sempre 

associada à identidade) é percebida por Laura já no primeiro desfile de que 

participou, no clube Gloria, em São Paulo (2006), impactada pela emoção que 

percebeu nas modelos prostitutas. 

 

O modelo Daspu te permite também refletir um pouco sobre o que é essa 
identidade [de prostituta], o que vem junto, de ser confundida, que por um 
lado permite na passarela a liberdade, a diversão, a comemoração, mas [de 
outro] eu senti impactada (...) de ver elas chorando quando saíram da 
passarela (...), que elas têm a experiência oposta, do que sente ser 
valorizada como mulher e modelo, e não só como puta, ou como puta 
também (MURRAY, 2015). 

 

Para ela, a “passarela é um lugar em que o estigma meio que sai (...) ou 

existe na forma que mobiliza as sensações das pessoas. Maria se sentir modelo, e 

se sentir muito bem, vem de um lugar de saber o que é não sentir assim”.  

E neste último aspecto, como vimos, Nilza relata ter se sentido “muito 

valorizada” mesmo quando ainda achava que era identificada como prostituta, como 

se a “experiência oposta”, de ser valorizada como mulher e modelo, sobrepujasse ou 

aliviasse o estigma da prostituta.  

Assim, enquanto a não-prostituta é capaz de se divertir, comemorar, exercitar 

a liberdade, confundida com prostituta (e sem sofrer deste estigma, seja por que ele 

foi desativado na passarela, no público ou também por saber que apenas 

representa), a segunda conquista o lugar de modelo e é valorizada como tal e como 

mulher, e talvez mesmo como puta, de tal modo que ambas compartilham 

sentimentos positivos, em experiências opostas. De um lado, a não-prostituta, ao 

ousar brincar de estigmatizada, desafia o estigma e o confunde; de outro, a 

prostituta, ao sentir-se e ser valorizada como mulher e modelo, e como puta, o 

ameniza ou até o elimina.  
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4.3.1 Ser ou não ser, esta não é a questão 

 

 

Retomo, então, a questão levantada na seção anterior, de atribuição e 

compartilhamento de identidades, em que ser ou não ser puta, esta não é a questão, 

com uma atriz social coletiva assumindo a cena e o protagonismo.  

Processo que pode também ser compreendido pelo que Rancière chama de 

partilha do sensível, um “sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo 

tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes 

respectivas [ou seja], um comum partilhado e partes exclusivas” (RANCIÈRE, 2005, 

p.12).  

Para a partilha, é preciso um movimento de cada “parte respectiva”, sobre os 

quais me arrisco a especular. O primeiro ato é o do indivíduo que vive a experiência 

do gueto e do estigma e ocupa o desejado e prestigiado espaço da passarela de 

moda; o segundo ato é de quem não sofre de estigma e vai para a mesma 

passarela, contudo outra, a passarela das putas, assumindo o risco da 

estigmatização por ser um espaço Daspu. Deste cenário e encontro surgem então a 

produção de desconhecimento e a dúvida, como vimos, que liberam e libertam os 

espectadores do ato consciente ou não de estigmatizar, ou reduzem sua potência. 

Na passarela experimentada nesse contexto, está dada a possibilidade de 

compartilhamento do estigma, diminuindo seu peso sobre poucos indivíduos e 

gerando a experiência desse sofrer nos não-estigmatizados, ou, o que parece mais 

certo, torna-se possível aos estigmatizados se livrarem e libertarem do estigma, sem 

que ele seja produzido nos demais. Ou seja, nesta partilha do sensível dissolve-se o 

estigma e este ator coletivo movimenta-se em êxtase, com forte e positiva interação 

com o público, como numa performance.  

 

 

4.4 Profissionais e amadoras 

 

 

Compartilhando camarim e pista de desfile ou espaço de performance, 

profissionais e amadoras têm olhares umas para as outras e reflexões sobre suas 

respectivas “identidades”. A própria Laura foi impactada, já na primeira vez que 
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desfilou, pelo choro de quem se sente “valorizada como mulher e modelo, e não só 

como puta, ou como puta também”.  

Ela compara prostitutas e modelos, do ponto de vista da exposição, “só que 

geralmente são expostas de forma totalmente diferente”. Talvez por essa diferença, 

uma exposição valorizada, dentro das normas, a outra, estigmatizada, ou 

transgressora, ela veja nos desfiles uma  

 

quebra de imagem. Da vergonha para o orgulho. Da vergonha para o 
orgulho da profissão. Mas não só como prostituta. Eu vi uma coisa muito 
também de mulher, de se sentir como uma mulher na passarela, modelo, ter 
um pouco essa experiência, que nós que não somos modelos nunca temos 
na vida. Acho que tem uma fantasia, uma curiosidade com esse lugar de 
modelo das mulheres (...), porque desde pequenina a gente é socializada 
através de imagens dessas mulheres. Muitas das coisas de gênero e 
sexualidade, como as mulheres se veem, vêm justamente dessas modelos, 
da televisão, da mídia, atrizes (MURRAY, 2015). 

 

Uma apropriação pelas prostitutas, portanto, como afirma tão enfaticamente 

Maria, da identidade de modelo, agregada à de mulher (valorizada), de celebridade, 

de atriz, de tal modo que até a prostituta pode aí se perfilar, em tão “boas 

companhias”, todas juntas somando orgulho, inclusive profissional.  

Outra amadora, na distinção aqui proposta com a profissional do sexo, Paula 

revela o impacto que conviver com prostitutas teve na sua visão da mulher.  

 

Quando eu conheci a Nilza e a Maria, eu me desarmei totalmente, porque é 
eu, a Laura, a minha mãe, minha família, a gente tem uma loucura quando 
não convive com as pessoas, parece que é uma boneca, um ser humano 
diferente, e não é nada disso, olha que loucura, eu me peguei nisso. Então 
(...) eu vi que não, diferença nenhuma, tudo igual, mulher, é mulher (VILLA 
NOVA, 2015). 

 

Com isso, ela começou a  

 

entender mais a mulher, de outra forma, o direito da mulher de ser o que ela 
quer. Essa coisa do empoderamento da mulher, são questões que estão 
intimamente relacionadas, o feminismo, a liberdade de expressão da 
mulher, daquilo que ela quer falar, quer vestir, quer fazer (...). A Daspu me 
trouxe essas coisas. Da minha liberdade enquanto mulher mesmo, daquilo 
que eu sei que posso fazer, e que não é errado, não é nada demais, a 
mulher pode fazer o que ela quiser, assim como o homem (VILLA NOVA, 
2015). 

 

As perspectivas de Nilza e Maria sobre suas colegas são distintas entre si. A 

primeira acha que elas desfilam na Daspu por um motivo bastante objetivo: “Elas 
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têm um sonho: ser modelo um dia. Aí não teve oportunidade”. Perguntada se vê nas 

amadoras (do sexo) uma tentativa de imitarem modelos, ela dá uma resposta 

genérica, relativa a todas que desfilam, e mais relacionada à representação. 

 

Dependendo da performance. Teve um desfile que foi mais assim. Não 
lembro se foi em Santa Catarina. Teve um lance de esfregar a mão, assim, 
mas aí já é combinado, diferente, nós praticamente fomos avisados que 
tinha de ter aquele acontecimento, de passar a mão, assim. E eu fiz 
(MARINHO, 2015).  

 

Enquanto a perspectiva de Nilza causou surpresa ao pesquisador, a de Maria 

foi muito além disso.  

 

Você acha que... Interessante que tem muita mulher que não é prostituta 
que desfila, né, Maria?  
Tem muita. 
Tem muita, né? 
- Aí o que significa, pode falar? 
Fala, fala.  
-É mulher que significa incubada, no sapatinho, não quer demonstrar. Mas 
quem conhece e tem intimidade, sabe.  
Mas as mulheres que não são mulheres de programa que desfilam, você 
acha que elas são... 
- ... de programa. Tem mulher ali no meio incubada que é de programa. 
Por exemplo? 
- Por exemplo, a gente não pode falar que é. Eu, por exemplo, quando eu 
comecei a desfilar, tinha algumas no meio da gente ali que eu não tinha 
intimidade, que elas viam que meu nome, Maria, tava ficando famosa, Maria 
pra lá, Maria pra cá, “Poxa, Maria, eu quero seu autógrafo, poxa, você é de 
programa, né, Maria?” “É, já fiz muito programa, eu se depender ainda 
faço”, é o que eu respondia pra ela, que eu não tô morta, né, eu gosto de 
dinheiro, quem que não gosta? Aí elas também comentavam pra mim: “Não, 
eu também faço programa”.  
Então você acha que a Laura é uma mulher de programa enrustida, a Elaine 
é uma mulher de programa escondida... 
- Bom, eu acho que tem no meio da gente, mas pra mim falar assim como 
você falou aí eu tenho que saber, conhecer e saber que é.   
Mas por que você acha que as mulheres que não são de programa querem 
desfilar na Daspu? 
Mas, ô, Flavio, eu acho que ninguém é santo, né, Flavio, ninguém é santo. 
A pessoa quando quer fazer as coisas, a pessoa não vai falar. A pessoa só 
fala se a pessoa ver que nem eu... Eu fui da prostituição, trabalhei na 
Tiradentes... eu não estou falando escondido, estou falando o que é. Quem 
manda em mim primeiramente é Deus, depois é eu, eu falo e assumo. 
(SANTOS, 2015). 

 

As observações de Maria revelam dois aspectos antagônicos neste encontro 

entre prostitutas e não prostitutas: confiança e desconfiança. De um lado, a 

confiança de quem se sente à vontade para revelar a alguém que se expõe 

publicamente como prostituta, que também faz programa, mesmo que seja discreta 
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ou até esconda sua atividade (“incubada, no sapatinho, não quer demonstrar”). De 

outro, a desconfiança, ou suspeita de Maria de que quem compartilha um território 

que seria habitado por prostitutas também poderia ser uma, mesmo que ela própria 

(Maria) se identifique apenas como modelo e afirme que Daspu “é moda, não é 

prostituta”. Entendimento que pode não ser de todos, parece mesmo bastante 

particular a Maria.  

Mas também é de se destacar que a revelação, conforme o relato de Maria, é 

feita a alguém que a interlocutora sabe ser “famosa”, e a quem se pede a 

confirmação de que faz programa (“você é de programa, né, Maria?”), para, em 

seguida, vir a revelação. Ou seja, é num contexto positivo, em que fama e 

prostituição se aproximam, que se dá o diálogo e a identificação.  
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5 DASPU EM DOIS ATOS: INTERPRETAÇÕES  

 

 

O chão ficou completamente de rosas, e eu ali. Mas tinha muito 

fotógrafo. Parecia que os fotógrafos iam até me comer, assim, 

ó, de frente. Aquele tava muito quente, aquele desfile, sabia, 

muito quente, muito empolgado ali, e gente pra caramba, o 

pessoal tudo em volta querendo me ver eu ali, e eu lá dentro, 

naquele quadrado comprido (a pista), desfilando.  

E quando acabou de desfilar o chão ficou completamente de 

pétala, vermelha, o chão ficou fantasiado, nem parecia que era 

chão, parecia um tapete, chegou a ficar pintadinho o chão. 

Maria Nilce dos Santos em entrevista ao pesquisador, em 26/9/2015. 

 

 

A vibrante e poética descrição do cenário e da ambiência da primeira 

apresentação pública da Daspu, pela prostituta modelo Maria, do lugar de 

protagonista – observada e também observadora –, indica que a marca já nasceu 

para além de uma grife com fins comerciais, incluindo o modo primeiro de exibição 

de seus produtos: desfiles. Mesmo que Maria se refira explicitamente a este formato 

por duas vezes, o que chama a atenção em sua entrevista são outros termos e 

expressões: o “chão [da rua] ficou completamente de rosas”; o “muito quente, muito 

empolgado ali”; “parecia que “os fotógrafos iam até me comer, assim, ó, de frente”. 

Quem estava de fora daquele “quadrado comprido” da rua de 

paralelepípedos, na Praça Tiradentes, Centro histórico do Rio, também teve 

palavras e expressões incomuns para o comum dos desfiles: “evento da liberdade”; 

“encontro entre artistas e prostitutas [no] terreno comum de todos”; “questiona 

valores, toca na moda, na cultura, no astral da cidade”; “pessoas e loucuras que 

aconteciam no momento exato”; “é assim que se derruba o preconceito”; “Daspu é 

antropofágica”; “diferenças unidas pela liberação da galera” (depoimentos a LENZ, 

2005, p.8-12). 

 Também diante da pista, a idealizadora da marca, Gabriela Leite, celebrou “o 

preconceito virado pelo avesso”; as “amigas putas (...) desfilando lindas e altivas, 

sem vergonha de ser puta (...) falando por si mesmas e sendo (...) extremamente 
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políticas revolucionárias”; e as prostitutas “revivendo a nossa histórica parceria com 

o mundo mágico da arte e dos artistas”. (LEITE, 2005, p.16) 

Assim, esse primeiro desfile Daspu já trouxe uma série de elementos que 

apontavam para os devires da grife. A começar pelo local, a rua Imperatriz 

Leopoldina, na Praça Tiradentes, tradicional e resistente espaço de prostituição, 

embora sofrendo faz alguns anos forte pressão das “revitalizações” urbanas. A 

gentrificação na região já resultou no fechamento de pelo menos três hotéis de 

programa e uma termas, nas imediações, restando o Hotel Nicácio, na própria 

Imperatriz Leopoldina, utilizado pelas prostitutas – que fazem ponto ao longo da rua, 

seja de pé ou sentadas às mesas de bares – com seus clientes. Ao mesmo tempo, a 

rua tem um prédio de escritórios, pequenas lojas comerciais, uma Caixa Econômica 

Federal e os tantos bares, estes frequentados por universitários do Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais, o IFCS da UFRJ, cujo prédio está a duas quadras; por 

artistas ligados ao Centro de Arte Hélio Oiticica, na vizinha Luiz de Camões, e 

diversos outros consumidores.  

Putas, clientes e boêmios em geral, acadêmicos e artistas são portanto parte 

considerável dos habitués desta rua. Um micro-ambiente urbano intercultural, com 

práticas corporais e culturais compartilhando e disputando sentidos, numa 

experiência sensível da “cidade e seus espaços a partir da presença dos corpos dos 

indivíduos” (LA ROCCA, 2015, p.173), como “um coro que canta com uma 

multiplicidade de vozes autônomas que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se 

umas às outras, isolam-se ou se contrastam” (CANEVACCI, 1993, p.17-18). Ou a 

cidade 

 

como espaço comunicacional-interacional, vivificado nas dinâmicas 
socioculturais e ambientais comunicantes de diversas identidades, diversos 
modos de presença, diversos gostos, diversas significações tanto da 
arquitetura urbana quanto dos sujeitos que convivem e interatuam nelas e 
com elas (FERNANDES, 2014, p. 179)  

 

Assim, naquela noite do primeiro desfile da grife, distintos grupos sociais se 

cruzaram, relacionaram, sobrepuseram, com os artistas oferecendo as pétalas de 

rosas, lançadas por prostitutas vestidas de parangolés (Hélio Oiticica) para que 

outras prostitutas percorressem a rua-passarela, ao som da bateria do bloco 

Prazeres Davida e do grupo Hapax, com sua percussão feita à base de sucata (latas 

de lixo, molas de elevador, calotas) aliada a samples de músicas antigas, 
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observadas por grande e vibrante público, por jornalistas de meios impressos, on-

line e televisivos, pelo cineasta Neville de Almeida filmando as bonitinhas ordinárias 

para um futuro documentário.  

Delineava-se assim, portanto, o perfil Daspu para além de uma grife de moda, 

o que já era objetivo de suas idealizadoras – “a puta falar por si mesma [e ousar] 

ainda mais: seduzir o restante da sociedade para a sua causa” (LENZ, 2008, p.23). 

Considerando esse conjunto de perspectivas e as entrevistas do capítulo 

anterior, mais o diálogo com autores que discutem imaginário (Maffesoli, Durand, 

Siqueira, Barros), neotribalismo e ética da estética (Maffesoli), partilha do sensível 

(Rancière), corpo (Siqueira, Rodrigues, Katz, Pross), moda e espetáculo (Gruber e 

Rech, Duggan, Agra), arte e moda (Pogacar), prostituição (Bortolanza, Murray, 

Leite), entre outros, busco fazer uma análise de dois atos da marca, como prefiro 

chamá-los por ora. Investigar suas características, modos, práticas, transformações, 

potencialidades estéticas, políticas e comunicativas é minha pretensão. Antes 

dessas análises, propriamente, trato de formas e alianças. 

 

 

5.1 Entre desfiles e performances 

 

 

Chamados inicialmente de desfiles pelos próprios integrantes da marca, as 

apresentações de Daspu, ao longo da década já completada desde a primeira delas 

(2015-2015), foram incorporando outras denominações, sendo a mais frequente, 

hoje, performance. Se a primeira denominação tem como uma de suas definições 

(bastante ampla), no campo da teoria da moda e do espetáculo, 

 

evento que visa, acima de tudo, provocar a publicidade em torno dos 
produtos que passam por sua grande vitrine, sejam eles produtos materiais 
– a roupa, a maquilagem, os acessórios – ou virtuais – marcas, conceitos, 
estilos, comportamentos (AMORIM apud Gruber, Rech, 2011, p.109).  

 

a segunda, performance, é um  

 
... termo cuja definição é difícil porque todo mundo sabe empregar, tem uma 
certa autoevidência (quase nunca erramos ao afirmar que tal ou qual coisa 
é uma performance), mas (...) encontraremos [definições] desde “aquela 
atuação cênica onde sempre tem alguém nu” até “o corpo na ação 
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imprevisível do momento, cuja presença é indispensável” (AGRA, 2011, 
p.128). 

 

Essa amplitude de compreensão, afirma o próprio autor, “tem ajudado a 

linguagem da performance a não se fixar num parâmetro único (tendo assim) em 

comum com a moda um certo caráter transitório e fugaz” (AGRA, 2011, p.128). Nela, 

contudo, há o “performer (...) como o principal autor de sua obra” (AGRA, 2011,, p. 

129), diferentemente da ideia de modelo como “cabide”, visando dar o protagonismo 

à roupa, e nunca chamado (o modelo) pela forma ativa de “desfilador”. 

Retomaremos essa questão do performer. 

Se nos voltarmos, porém, para uma abordagem mais estrita da relação entre 

arte e moda, na perspectiva de Duggan (2002), encontraremos possibilidades de 

classificações também mais estritas, a partir de conceitos de arte performática como 

“arte de ação (...) que cessa de existir no instante em que a performance acaba”; ou 

aquela com “a presença de plateia em tempo real, e conteúdo que reflita 

agudamente o presente”; e ainda “meio que desafia e viola os limites entre 

disciplinas e gêneros, entre privado e público, entre vida cotidiana e arte, sem 

obedecer a nenhuma regra” (ROSELEE GOLDEBERG apud DUGGAN, 2002, p.28-

29). 

Pois Duggan categoriza um híbrido arte/moda em cinco formatos: espetáculo, 

substância, ciência, estrutura e afirmação. No espetáculo, trata-se de “minidramas 

completos, com personagens, locações específicas, peças musicais relacionadas e 

temas reconhecíveis”. Seus componentes seriam “o tipo de modelo [não 

convencional], a locação [um cubo num espaço fechado é um dos exemplos], o tema 

[específico ou muito abstrato) e o encerramento [finais explosivos, sensacionais)” 

(ROSELEE GOLDEBERG apud DUGGAN, 2002, p.5-9). 

Na categoria substância, enfatiza-se o “processo em detrimento do produto 

(resultando) em desfiles semelhantes a rituais”, com “um conceito fundamental à 

compreensão de cada roupa e do desfile” (ROSELEE GOLDEBERG apud 

DUGGAN, 2002, p.10). Neste caso um “conceito abstrato, que invariavelmente leva 

a performances coreografadas visualmente impressionantes, mas que carecem de 

uma narrativa ligada a tempo e lugar específicos” (ROSELEE GOLDEBERG apud 

DUGGAN, 2002, p.11). A ênfase no conceitual tende ainda a “negligenciar o lado 

comercial da moda” (ROSELEE GOLDEBERG apud DUGGAN, 2002, p.11-14). 
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Importam menos aqui duas das categorias: ciência, em que o foco é na 

tecnologia do tecido e em técnicas de construção de roupas, ao ponto de uma roupa 

ser remodelada ainda na modelo ou de se recortar um novo molde no chão do palco 

(ROSELEE GOLDEBERG apud DUGGAN, 2002, p.15); e estrutura, na qual a forma 

se destaca em detrimento da função, com peças desmesuradas ou que se podem 

entender como esculturas (ROSELEE GOLDEBERG apud DUGGAN, 2002, p.20).  

Finalmente, os desfiles de afirmação são “carregados de comentários sociais 

(e) lembram protestos públicos”, abordam temas como imagem corporal e a própria 

indústria de moda, concentrando-se “em transmitir uma mensagem (...) por meio das 

roupas (inclusive) recicladas que (...) incorporam manifestos por escrito (ou) na 

performance (inclusive aquelas) que projetam atitudes rebeldes”. Também podem se 

apropriar “de peças de roupa ou acessórios de uma marca estabelecida, 

reinterpretando-as em suas próprias criações” (ROSELEE GOLDEBERG apud 

DUGGAN, 2002, p.23-25).  

 

 

5.1.1 Aliados afetivos  

 

 

Uma das denominações a tentar melhor definir e distinguir as apresentações 

da Daspu foi a de “passarela-passeata”, em texto que também imprimiu a ideia de 

“desfile-performance” (BORTOLANZA, 2007).  

 

As passarelas-passeatas da daspu passeiam pelos espaços sagrados da 
moda reinventando atos estéticos como configurações da experiência 
pornográfica, suscitando novos modos de sentir e induzindo novas formas 
da subjetividade política (...) A daspu é um agenciamento coletivo criado 
para dar conta da configuração contemporânea dos desafios próprios à 
ação política do movimento de prostitutas. Multiplicidade de linguagens e 
sentidos que a prostituição e a palavra puta ganha ao transitar por espaços 
completamente dissociados da pornografia (BORTOLANZA, 2007). 

 

A pesquisadora exteriorizava então debates entre integrantes e apoiadores do 

movimento de prostitutas e da marca – na época já com mais de 15 apresentações, 

em ruas e boates, vagão de trem, teatro, livraria, salão de convenções, evento 

formal de moda, Bienal de Arte – sobre essas apresentações, nas quais percebiam 

forte impacto estético e político interno e externo, com plateias que atingiram o 

recorde de 1.700 pessoas em um teatro de Belo Horizonte (LENZ, 2008, p.181).  
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Com características justapostas de afirmação (comentários sociais e 

protestos públicos, mensagens por meio das roupas, incluindo manifestos escritos e 

nas próprias performances), substância (ênfase no conceitual com menor 

importância ao lado comercial da moda) e espetáculo (modelos e locações não 

convencionais, e mesmo minidramas), esses desfiles-performances têm entre outras 

diferenças o “agenciamento coletivo”. Sempre contam com simpatizantes 

compartilhando a passarela-passeata (numa visada e terminologia mais próxima da 

modernidade) ou o desfile-trottoir (um estar junto mais orgânico, próximo de uma 

paixão partilhada, fruto da atração das sensibilidades, com Maffesoli, 2009).  

Para uma parte desses simpatizantes proponho, com a pesquisadora e 

ativista Friederike Strack, a qualificação de aliados afetivos, ou afetados, numa 

referência aos “informados” de Goffman.20 São pesquisadores, estudantes, 

jornalistas, documentaristas, advogados, legisladores, amigos de amigos, que 

entram em contato com prostitutas (neste caso me refiro às ativistas) e são afetados 

pessoalmente em suas visões sobre prostituição, e mesmo para além desta, 

passando a compartilhar valores, causas e saberes, especialmente quando há 

convivência continuada e um interesse pelo tema, por razões profissionais, na 

maioria das vezes, mas também pela interlocução informal.   

Não se trata de estarem apenas eles, os aliados afetivos, dispostos a essa 

“experiência compartilhada”, mas também as sujeitas de suas alianças, nessa 

“ambiência” pós-moderna (“espírito do tempo”) de que trata Maffesoli (2009, p.15, 

17), do novo paradigma estético como “faculdade de sentir em comum” 

(MAFFESOLI, 2009, p.14). 

É certo que os aliados afetivos passam por algo semelhante, sem o viés 

dramatizado, ao que vive a “pessoa normal que está se convertendo em „informada‟, 

ou seja, “uma experiência pessoal de arrependimento” (e “aguardar, com certa 

frequência, a sua validação como membro aceito”), num “ciclo básico de 

intolerância, experiência esclarecedora e, finalmente, retratação do preconceito 

através da confissão pública” (GOFFMAN, 1988, p.38). 

Mas eles seriam uma espécie de informados da modernidade, na medida em 

que aderem às lutas políticas republicanas e cidadãs dos movimentos sociais, e 

também da pós-modernidade, no sentido maffesoliano, por conjugarem “a razão e o 

                                                           
20

 A expressão “aliados afetivos” foi cunhada durante conversa entre o autor e Friederike Strack, em 
2015.  
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sensível, o intelecto e o afeto”, no “pacto, mais emocional, próprio das tribos pós-

modernas” (MAFFESOLI, 2012, p.114).  

Um deles escreve: “... na hora em que me dispus ao mergulho afetivo e 

etnográfico, o caminho tinha sido traçado: dificilmente haveria volta. (...) Fui predado 

pelas prostitutas e pela prostituição, apropriado, sempre com a esperança de ser um 

parente incômodo” (OLIVAR, 2013, p.32-33).  

 

 

5.2 Uma puta noiva 

 

 

O primeiro ato a ser analisado é o que levou Daspu a um espaço formal de 

arte. Tratou-se de convite do artista esloveno Tadej Pogačar e do museu 

P.A.R.A.S.I.T.E, para ocupar o espaço oferecido pela Fundação Bienal de São 

Paulo, durante a realização da 27ª Bienal Internacional de São Paulo, em 2006, no 

Pavilhão Cicillio Matarazzo do Parque do Ibirapuera, ao projeto CODE:RED, que 

pesquisa modelos de economia informal, ativismo e auto-organização no contexto 

do trabalho sexual, promovendo diálogo entre artistas, prostitutas e o público num 

ambiente local, sempre levando em conta que o trabalho sexual é um fenômeno 

global, que envolve migrantes e grupos multiculturais (POGAČAR, 2011).  

O tema da mostra foi “Como viver junto”, titulo de um conjunto de seminários 

proferido por Roland Barthes nos anos de 1970. As representações nacionais, 

tradicional sistema da Fundação, foram abolidas, e a arte afirmada como linguagem 

transnacional. Isso levou curadores a viajarem pelo mundo, uma delas, Cristina 

Freire, ao Leste Europeu, incluindo a Eslovênia, buscando artistas que refletissem 

sobre a vida coletiva, as fronteiras culturais, as dificuldades e necessidades de 

compartilhar espaços em que há conflitos de interesse, de reconstrução e de 

intercâmbios em várias esferas da sociedade (FUNDAÇÃO BIENAL; 

NEPOMUCENO, 2006) 

 Mobilizada pela proposta, Daspu selecionou peças da coleção criada aquele 

ano, a BR 69, por Rafaela Monteiro, e camisetas da linha ativismo de Sylvio de 

Oliveira, e preparou uma linha de vida da grife, feita por este pesquisador. Mas foi 

além: criou uma peça única, artesanal, um vestido de noiva, predominantemente 

branco, feito de partes emendadas de lençóis de hotéis de prostituição e de um 
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luxuoso motel onde estão impressas as respectivas logomarcas, com um corpete 

fechado por laços de cetim, véu anterior curto em tule, além de grinalda e colar de 

preservativos.  

“A Davida preparou uma maravilhosa surpresa: um vestido de noiva 

fantástico, reciclado, feito de lençóis dos chamados „hotéis do amor‟, uma fusão 

única de arte e vida” (POGAČAR, 2011b).  

A ocupação previa um desfile, na noite de abertura da Bienal, que, editado em 

vídeo, foi exibido em monitor durante o período do evento, dois meses, no espaço 

de 130 metros quadrados onde 20 peças de roupa em manequins fixos, mais o 

vestido de noiva, ficaram expostos, diante da linha de tempo impressa numa das 

divisórias. Na parte externa de outra divisória foram impressas fotos de outras 

etapas do projeto CODE:RED e de ambientes e situações de economia informal em 

diversas cidades do mundo.   

O pesquisador esteve presente neste desfile e participou do processo de 

preparação e execução do projeto, desde os primeiros contatos com Pogačar, assim 

como da conversa em que integrantes da grife decidiram criar o que se chamou de 

“vestido-conceito”, acompanhando também diversas das provas na modelo que o 

vestiria, e vestiu: a prostituta e ativista Jane Eloy. 21 

O desfile não se resumiu ao vestido de noiva. Prostitutas e aliadas, do Rio e 

de São Paulo, desfilaram as peças da coleção BR-69, com Jane entrando ao final. 

Contudo, a diferença entre uma cena e a outra, com a entrada ao final da noiva, é de 

tal ordem que traz o foco para esta, como veremos adiante. Fotos de Juan Guerra, 

profissional contratado pela organização do evento, são utilizadas nesta análise.  

Procuraremos nas imagens discursos explícitos e implícitos, uma narrativa, de 

modo a identificar para que servem, uma vez que “as imagens podem servir para 

tudo” (AUGÉ apud SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p. 666), inclusive “reforçar ou 

(re)construir imaginários” (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p. 666).   

                                                           
21

 A ideia de criar o vestido de noiva surgiu durante conversa entre integrantes da grife. A realização 
contou com uma produtora e várias prostitutas, que conseguiram lençóis com os hotéis, assim como 
camisinhas com validade vencida; com a estilista, que costurou o vestido conforme recebia a 
matéria-prima; e a prostituta Jane Eloy, que fez dezenas de provas – esse conjunto uma evidência 
da cooperação e das redes, dos artistas e do pessoal de apoio, das convenções que permitem a 
produção de uma obra de arte (BECKER, 1977). A estilista assinou a barra poucos minutos antes 
do desfile. Fez isso à revelia da equipe da grife, que considerava o vestido obra coletiva, e porque o 
artista não havia concordado com a exigência dela de uma placa com seu nome junto ao vestido 
durante os dois meses em que ficaria exposto. Ele argumentou que dessa forma cada criação em 
exposição, como camisetas e linha de tempo, teria que identificar os autores, e que a instalação 
tinha texto sobre a colaboração entre os parceiros (LENZ, 2008, p.175-180). 
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Buscamos fazer esta análise a partir do conceito de imaginário, trazendo 

também referências da teoria da moda e do espetáculo, retomada aqui. 

Compreendemos imaginário como este “céu das ideias que, de uma forma um 

pouco misteriosa, garante a coesão do conjunto social” (MAFFESOLI, 2012, p.106), 

um "(...) dinamismo organizador de imagens que lhes confere profundidade e as liga 

entre si" (THOMAS apud BARROS, 2014, p. 52), “uma rede onde o sentido se 

encontra na relação” (BARROS, 2014, p.52), ou um “museu de imagens” (DURAND 

apud Siqueira, 2011, p. 660), que o próprio Durand (2012, p.21) denuncia ser 

desvalorizado pela tradição ocidental.  

É assim na “dinâmica fusional” das imagens, que “se superpõem, se 

reconstroem” (SIQUEIRA, 2011, p.660), que se constitui o imaginário, ambos, 

imagem e imaginário, em “perpétua transformação: se modificam e paralelamente 

modificam nosso olhar sobre o „real‟” (SIQUEIRA, 2011, p. 660).   

Como o real “não pode ser conhecido sem que um sujeito o interprete”, a 

partir das “grades do pensamento, (das) lentes culturais próprias de uma dada 

cultura”, imaginário e representações sociais guardam proximidade, uma vez que “as 

imagens também são representações coletivas que ultrapassam o indivíduo” 

(SIQUEIRA, 2011, p. 660). 

Para que o imaginário se possa dar a ver, porém, é preciso deslindar as 

“regras de seu jogo que, em sua superestrutura, se configura através do mito” 

(BARROS, 2014, p.53), cuja tarefa é a de “mediar, instaurar o contato entre o que é 

estranho e o já conhecido” (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p.665).  

No que se refere à moda, entre as categorias cênicas aplicadas a ela, Amorim 

elege: ambiente do desfile; luz; música; movimento na passarela; maquilagem; 

modelos; organização técnica e administrativa. Em relação ao ambiente, afirma que, 

seja qual for, “sempre será formado pelos mesmos elementos básicos da ação 

cênica: a passarela, que é o local onde acontece a cena, o local onde se acomodam 

os espectadores e uma intensa comunicação entre os dois espaços (AMORIM apud 

GRUBER, RECH, 2011, p.112). 

À luz dessas perspectivas, buscaremos analisar estas imagens do desfile, 

associá-las à arte cênica, compará-las com o espetáculo, como categoria geral, com 

seus elementos de cenografia, figurino e luz, organizados e orquestrados para que o 

espectador possa apreciá-los em seu conjunto (GRUBER, RECH, 2011, p.111), a 

fim de encontrar sentidos e as mediações que propõem, o para que servem. 
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Foto 24 – Daspu na Bienal (1) 

 
Fonte: GUERRA, 2006, p.13-14. 

 

Fotos 25 – Daspu na Bienal (2) 

 
Fonte: GUERRA, 2006, p.13-14.  

 
 
 



 

 

110 

Fotos 26 – Daspu na Bienal (2) 

 
Fonte: GUERRA, 2006, p.13-14.  

 
Foto 27 – Daspu na Bienal (3) 

 
Fonte: GUERRA, 2006, p.13-14.  
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O que vemos é uma mulher, negra, usando um vestido de noiva, com 

acessórios relacionados a esta personagem social, em um espaço demarcado, que 

em consequência demarca também o local do atento público. 

Temos, aqui, já descritos, os principais elementos do ambiente de um desfile: 

passarela, local para os espectadores e uma intensa comunicação entre os dois 

espaços, o que se percebe pelos gestos e olhares da modelo voltados ao público e 

pela reação deste, seja sorrindo, apontando, fotografando.  Além do ambiente 

cênico, há luz (mesmo não especificamente apropriada para o desfile); música (na 

entrada final das manequins); movimento na passarela; maquilagem; modelo; e uma 

ampla organização técnica e administrativa (tanto da grife quanto da Fundação 

Bienal e do artista). O desfile se desenvolve, ainda, em um espaço formal de arte, 

fortalecendo a associação com esta. Como espetáculo, conta ainda com cenografia 

(fotos de cidades na divisória, parte da exibição do artista que convidou a grife para 

compor seu espaço na bienal), figurino e luz (já citada).  

Quanto ao figurino, propriamente, embora não deixe dúvidas ser de noiva – 

cauda, grinalda, véu, por exemplo –, tem algumas características incomuns: retalhos 

coloridos de tecido, com palavras impressas, entre elas claramente a palavra “hotel”; 

estampas, embora pequenas, representando relação sexual entre mulher e homem; 

e preservativos masculinos compondo o colar e a grinalda.  

O que quer a grife com tudo isso? O que pretende ao apresentar este 

conjunto prostituta-noiva? 

Partimos da consideração de que o público sabia que se tratava de um desfile 

da grife de prostitutas Daspu. Era noite de abertura da Bienal, apenas para 

convidados, havendo portanto convites dirigidos, tanto da marca quanto da Bienal. 

Estava lá o próprio presidente da Fundação, Manoel Pires da Costa (LENZ, 2008, 

p.180), assim como a psicanalista e escritora Suely Rolnik e o então diretor da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Marcelo Araújo (na foto 35, ao lado deste, ela 

aponta para o vestido de noiva). 

Assim, em primeiro lugar, estava desde logo estabelecida, no caso desse 

vestido, a associação entre prostituição e casamento, prostituta e noiva. Contudo, 

uma vez que o vestido de noiva branco representa castidade e pureza, e prostitutas, 

ao contrário das noivas, não são castas por ofício, essa associação é equivocante, 

quiçá irônica. Se por um lado o casamento representa para a noiva virgem licença 
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para o sexo, ao menos com um homem, as prostitutas não precisam pedir essa 

permissão, que já se deram, e não só para um, mas para quantos homens quiserem.  

Desse modo, o que para uma representaria a liberdade de fazer sexo, mesmo 

que apenas com um indivíduo, considerando a proposta de fidelidade desse tipo de 

contrato social, para outra seria uma limitação. Por demais, seria no mínimo 

complexo para uma prostituta casar-se de branco, a não ser por dissimulação ou em 

cumplicidade com seu entorno social, ou até o noivo, mas aí num contexto de ironia. 

Finalmente, para voltar ao pressuposto desta abordagem, mesmo que alguém do 

público não soubesse que se tratava de “prostituta em vestido de noiva”, as marcas 

de hotéis na cauda do vestido indicariam algo além da ideia “quem casa quer casa”. 

E, ainda com relação à cauda do vestido, traz outra provocação, ao emendar marcas 

de hotéis de prostituição com a de um famoso motel carioca em que recém-casados 

não hesitariam em passar a lua-de-mel. 

Em sentido radicalmente oposto a esse, podemos indicar que o casamento 

poderia significar, para uma prostituta, se representada como vítima, uma redenção, 

uma espécie de “salvação”, mudança radical de vida para o modelo esposa, 

“resgate” da prostituição para o casamento, uma “vida direita e decente”. Não é 

possível descartar a presença de tais figurações. reforçando ou (re)construindo 

imaginários.   

Numa outra esfera, casamento é associado com a constituição de família, o 

que implica reprodução. E aí, a presença ostensiva dos preservativos descarta 

desde logo a reprodução, apontando para o exato oposto, ou seja, evitar a 

concepção.  

Com relação aos gestos e poses da modelo, pode-se observar que busca 

exibir todo o corpo. Este não sugere incômodo, mas, ao contrário, sintonia com a 

roupa. A modelo Daspu volta-se para os espectadores, encarando-os, sorrindo e 

acenando para eles, incentivando a interação, em atitude bem distinta da adotada 

por modelos profissionais, propondo e estabelecendo comunicação intensa, 

correspondida por sorrisos de diversos espectadores. Demonstra alegria e 

satisfação com a atenção do público. Numa das imagens (32), as mãos nas cadeiras 

sugerem ainda certa provocação, um gesto sensual e atrevido.   

Em outra imagem (33), de frente para o público, ela ergue os braços, num 

gesto que se assemelha ao de uma comemoração (como é comum entre as noivas), 
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no instante em que é iluminada pela luz de uma câmera, ou um flash, como a 

reafirmar o momento especial.   

Em síntese, essas imagens parecem mostrar que a proposta do vestido de 

noiva desfilado por uma prostituta é a de transgredir e confundir os imaginários da 

prostituição e os do casamento, as representações sociais que fazemos de ambos, 

pela associação desses contextos intrinsecamente distintos, como vimos, e também 

pela dissociação de casamento e reprodução. 

Por outro, a performance da noiva prostituta busca fusionar imagens às que 

mais comumente representam as mulheres da vida. Também sensual, sim, como em 

pinturas de Toulouse Lautrec em luxuosos bordéis, quase sem roupa ou nuas, como 

em Degas, ou sinuosas e comunicativas como na notável Les Demoiselles 

d'Avignon, de Picasso; porém investida em um ritual social tradicional, cruzando 

fronteiras, circulando entre um universo marginalizado e aquele que vive de padrões 

sociais, teoricamente interditos a ela, oferecendo mais uma imagem ao “museu de 

imagens” (DURAND apud Siqueira, 2011, p. 660). 

 A noiva prostituta, assim, surge nessa e dessa fusão de imagens, na cena 

que invoca, como faz o imaginário, o real, que “é interpretação, é a representação 

que os homens atribuem às coisas e à natureza” (a realidade) (LAPLANTINE; 

TRINDADE, 1997, p.79), buscando recriar e reordenar a realidade. Pois que “o 

imaginário é um processo cognitivo no qual a afetividade está contida, traduzindo 

uma maneira específica de perceber o mundo, de alterar a ordem da realidade” 

(LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, p.79). Sem contudo a pretensão da ideologia de 

“impor à representação um sentido definido” (LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, 

p.25), mas orientando-se para “um porvir não suspeitado, não previsto” 

(LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, p27).  

“A determinação desse futuro virtual é acometida por uma imaginação 

transgressora do presente dirigida à consecução de um possível não realizável no 

presente, mas que pode vir a ser real no futuro” (LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, 

p.27). 

Como na percepção e no desejo de Jane: “Puta agora virou arte, (...) vamos 

conseguir nosso objetivo de acabar com o preconceito” (ELOY, 2006, p.15).  

Ou no texto de um dos integrantes da grife sobre aqueles momentos:  

 
À medida que o desfile transcorria, as pessoas começavam a compreender 
o movimento, a moda, a puta. Começavam a admirar o processo, o 
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andamento, o resultado. Era fácil perceber que a reação do público era 
única: a mesma de quando uma pessoa enfrenta uma tela estranha em uma 
exposição qualquer e fixa seu olhar sobre ela, e procura entender o que 
está por trás da pintura, e busca as mais diversas interpretações até que... 
pimba! Descobre uma obra de arte. A Daspu mostrou o que a Bienal queria: 
como viver junto [tema do evento]. Não só mostrou, como se fez entender 
(...) 
Os aplausos foram crescendo e arrepiando o próprio público, atingindo seu 
clímax na entrada de Jane, que, ninguém jamais saberá explicar como, 
passou para o público o mais íntimo de seus sentimentos, numa 
performance admirável na representação de uma noiva-puta. E foi 
justamente aí, nesse momento, que se deu a compreensão coletiva do que 
estava sendo exibido ali. E foi justamente nesse momento que a arte de 
Tadej Pogacar, que convidou Daspu para compartilhar seu espaço na 
bienal, revelou-se. Subjetivamente, por meio de sensações, por meio de 
emoções. Objetivamente, por meio de putas. (OLIVEIRA, 2006, p.14, grifo 
meu). 

 
Como viver junto, como acabar com o preconceito, parece ser isso o que é 

compartilhado nessa performance, em que o corpo surge em toda a sua potência 

político-comunicativa (MELO; RIBEIRO, 2014). Este corpo que impregnou o vestido 

de tal forma que a peça ganhou vida própria. Na condição de obra de arte, foi 

exibida ao longo de dois anos em exposições em São Francisco (Califórnia, Estados 

Unidos), na 10ª Bienal de Istambul, na Áustria e na mostra Trópicos, esta 

apresentada em Berlim e também na Cidade do Cabo (LENZ, 2008, p.252-256).  

 

 

5.3 Corpomídia, verbo, imaginário e mito 

 

 

5.3.1 A imagem 

 

 

27 de novembro de 2015. Escadarias do prédio histórico do Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais (IFCS-UFRJ), Centro do Rio. 

Em representação cênica noturna de um bordel, banhado por luz vermelha, 

corpos em todas as formas, ao compasso de “A mulher do fim do mundo”, com Elza 

Soares, “Sou assim” de Cida Moreira, “Amor marginal” de Johnny Hooker”, 

encarnam imagens de sexualidade e prostituição: o indicador que convoca, o olhar 

provocante com a língua à mostra, a mão nas cadeiras, a bunda semicoberta e o 

decote amplo insinuantemente expostos, seios desnudos e volume trans na 

calcinha, e até beijos lançados, além de corpos que se aproximam ou se tocam em 
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passos de dança, esses os gestos entre atrizes prostitutas cis e trans e homens 

representando clientes, e também dirigidos ao público, de estudante, professores, 

passantes, moradores de rua. 22  

É o corpomídia de si mesmo, desde que Harry Pross (1972) classificou o 

corpo como a primeira mídia do ser humano, de modo que “o corpo não é, o corpo 

está”, a troca do verbo instaurando “a transitividade no lugar anteriormente ocupado 

pela noção de identidade (...), isto é, um corpomídia do estado momentâneo da 

coleção de informações que o constitui” (KATZ, 2006). Assim estou eu, agora.  

Visualizemos uma mulher na esquina, sob um poste, uma perna dobrada nele 

apoiada, um braço que vai e vem conduzindo entre os dedos um cigarro. 

A mesma mulher, dia seguinte, num ponto de ônibus ou chegando ao 

supermercado, porta informações inteiramente distintas no corpo.  

 

Porque um corpo sempre mostra a si mesmo, cada corpo está sempre 
sendo um corpo processual e em co-dependência com as trocas que realiza 
com os outros corpos e com o ambiente (RODRIGUES, 2014, p.125-126). 

 
É um corpo, escreve Denise Siqueira, que  

 

adquire significado por meio da experiência social e cultural do indivíduo em 
seu grupo, tornando-se discurso a respeito da sociedade, passível de 
leituras diferenciadas por atores sociais distintos. Sua postura, forma, 
disposição, suas manifestações e sensações geram signos que são 
compreendidos por uma imagem construída e significada pelo interlocutor 
(SIQUEIRA, 2006, p.42). 

 
Um dos interlocutores é um ator premiado, que assiste ao espetáculo a 30 

metros de distância, “remetido a cenas em bordéis” que frequentou, e destacando a 

qualidade da representação e a “permanente comunicação com o público”. A 

exceção com respeito à plateia, ele avalia, é a dominatrix, de máscara e chicote, que 

está ali para realizar suas próprias fantasias e encontra colega que aceita deitado a 

subjugação. É outro espetáculo dentro do espetáculo, mais realista e menos 

representado, porém também com extrema força de atração.   

E esse corpomídia é também mensagem, na bem mais conhecida proposição 

de Marshal McLuhan, pois o “corpo nos informa não somente sobre sua aparência, 

                                                           
22 

Tratou-se do lançamento pela Daspu da coleção Puta Cidade, no encerramento do curso “Uma 
revolução particular: o movimento brasileiro de prostitutas”, promovido pelo Observatório da 
Prostituição, um projeto de extensão do Laboratório de Etnografia Metropolitana (LeMetro/IFCS) e 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 



 

 

116 

mas nos conta uma história” com elementos como as roupas que “prolongam o 

corpo e lhe dão sentidos diversos” (RODRIGUES, 2014, p.126).  

Aí se acrescentam os figurinos Daspu, modelados aos braços, pernas e peito, 

meia arrastão, lingeries abusadas – “a moda, como meio de comunicação e como 

instrumento de construção de uma identidade, serve tanto ao indivíduo quanto a um 

grupo social inteiro” (RODRIGUES, 2014, p. 128).  

Diante do espetáculo, mesmo quem não é do metiê conhece esse “museu de 

imagens” (DURAND apud SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2011, p.660). É como se 

estivessem na vitrine do prédio mítico que é sua superestrutura, mitos cuja tarefa é a 

de “mediar, instaurar o contato entre o que é estranho e o já conhecido” (SIQUEIRA, 

p. 665), a de "[...] „revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades 

humanas significativas‟ (ELIADE apud BARROS, p.54), desde a alimentação e o 

casamento até a arte e a sabedoria” (BARROS, 2014, p.54). Tema e referências 

aqui retomados para introduzir o enredo interpretado. 

Sexo, atividade plenamente humana, a prostituição intrinsecamente ligada a 

ele. Da mitologia vem a prostituta sagrada na Babilônia, onde as mulheres eram 

levadas ao templo da deusa do amor, em certas épocas do ano, “para se entregar 

aos forasteiros em troca de moedas que eles lhes atirassem”, passando assim a 

pertencer, essas “hierodulas”, ao espaço da religião, representantes na Terra da 

deusa da fertilidade: útero sacralizado. (LEAL, 1991, p.4).  

Na Grécia Antiga, Afrodite Urania representa o amor ideal, o que “anda acima 

da carne miserável”, e Afrodite Pandemos, o amor erótico, “o amor que transforma 

os corpos que rolam de gozo em um só corpo, também místico, também sagrado”, e 

que é a protetora das prostitutas, como Vênus Cloacina o era em Roma.  

Essas mulheres têm, assim, um lugar definido e uma posição na sociedade, 

como afirma Bataille: “... num mundo anterior – ou exterior – ao cristianismo, a 

religião, longe de ser contrária à prostituição, podia regular suas modalidades, como 

fazia com outras formas de transgressão. As prostitutas (...) tinham um caráter 

sagrado análogo ao dos sacerdotes” (BATAILLE, 2014, p.158).  

Mas o cristianismo descaracteriza a função da hetaira e condena o prazer, 

aviltando o corpo e transformando a vagina em uma “ferida sempre aberta ou em 

uma boca gulosa a devorar diabolicamente as energias do homem”. Para controlar a 

vagina, a prostituta é tratada pela Igreja como a “feiticeira (puta de satã) e ambas se 
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convertem em seres perigosos”, a primeira ameaçando não só o corpo mas também 

a “alma do homem” (LEAL, 1991, p.4).  

Escreve Barros que os “mitos se organizam coerentemente dentro das 

civilizações e esta organização, precisamente, constitui o imaginário (BARROS, 

2014, p.59) 

Talvez não seja de estranhar, assim, vis-à-vis a mitologia da cultura ocidental 

judaico-cristã, a atração (quase mítica) causada pela estampa “Somos más, 

podemos ser piores”, a de maior vendagem da grife Daspu. Ela se apropria do mal 

atribuído para afirmar que pode ser ainda pior, incontrolável, que pode tornar mais 

satânico o próprio mito cristão da puta de satã. 

 As Ierodulas da Babilônia e a Afrodite Pandemos contra o Reino Cristão. É 

este o enredo da noite, o embate mítico encenado em um templo do saber num 

largo santo, que têm muito próximo, à espreita, um hotel barato de entra-e-sai. 

 
A performance antropofágica das prostitutas, conduzindo seus personagens 
clientes aos mais variados delírios em cena, desmistificou o sexo na 
prostituição e, assim, o sexo nosso de cada dia! Apoteótico, o desfile Daspu 
no IFICS lavou a alma de todos os presentes, que, felizes, vibrantes e 
chacoalhados em seus preconceitos, puderam gozar da potência erótica 
que nos une a todos, a potência erótica que é o princípio da vida de todos 
nós, a potência erótica que nos acende a vontade de viver, de brincar e de 
lutar (SIMÕES, 2015, grifo meu). 

 

Foto 28 – Performance Puta Cidade, escadarias do IFCS-UFRJ (1) 

 
Fonte: Casa Coletiva 
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Foto 29 – Performance Puta Cidade, escadarias do IFCS-UFRJ (2) 

 
Fonte: Casa Coletiva 

 
Foto 30 – Performance Puta Cidade, escadarias do IFCS-UFRJ (3) 

 
Fonte: Casa Coletiva 

 
Foto 31 – Performance Puta Cidade, escadarias do IFCS-UFRJ (4)

 
Fonte: Casa Coletiva 
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Fotos 32 – Performance Puta Cidade, escadarias do IFCS-UFRJ (5)

 
Fonte: Casa Coletiva 
 

 

5.3.2 O verbo 

 

 

Depois desta incursão pela comunicação não-verbal, por imagens e seus 

mitos, voltemos ao verbo dito.  

Porque ao final do espetáculo, quando uma falha no sistema de som impede 

a execução do funk Daspu, que sempre encerra as apresentações com 

informalidade – “Daspu é uma puta parada/Daspu é uma parada de puta” –, alguém 

toma o microfone. Alguém não. É Lourdes Barreto, 73 anos, a mais antiga militante 

do movimento de prostitutas, que acabara de encarnar madame Fanny, famosa 

cafetina de Belém do Pará, e neste palco dona do bordel Miami Bitch. Diante da 

centena de estudantes, professores e pessoas que vivem nas ruas, ela começa por 

agradecer a estrutura e a hospitalidade oferecidas pelo IFCS-UFRJ, que sediou o 

curso de extensão “Uma revolução particular” e a própria performance, para afirmar-

se e às colegas putas também de um lugar de saber. “Construímos um ativismo, 

somos também professoras, educadoras sexuais, psicólogas, conhecemos a vida 

como poucos e continuamos na batalha por reconhecimento”. 

Indianara Siqueira, “uma mulher de peito e de pau” (MARINS, 2015), é a 

seguinte: “Dizem que a prostituição é perigosa. Mas é muito mais perigoso ser 

esposa no Brasil. Basta ver os dados da violência dos maridos e parceiros afetivos 

contra suas mulheres”. Outra trans, Amara Moira, reafirma a colega, lembrando que 

“foi necessária a criação da Lei Maria da Penha para coibir violência doméstica 

contra a mulher”, e diz que, ao mesmo tempo, prostitutas e esposas têm algo em 
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comum: “Não existe estupro contra essas duas categorias: uma será culpabilizada 

pela violência que sofreu (quem mandou ser puta?), e a esposa será considerada 

propriedade do marido, obrigada a submeter-se à libido dele (ou então não reclama 

quando ele for atrás de outra)”. 

Muitas das outras 20 atrizes, assistidas por quatro atores, também se 

manifestam, como Betânia Santos, defendendo a regulamentação da prostituição e 

denunciando “direitos negados”.  

São todas muito aplaudidas a cada fala. O clima se mantém animado, mas é 

outro: de um certo êxtase para uma plateia mais cerimonial. Um público que percebe 

a nova ordem, compreende, na base da razão, o discurso militante tradicional, 

aquela forma de fazer política a que tantos se filiaram após o maio de 68, de 

reuniões, protestos, passeatas, denúncias, palavras de ordem.  

Um dos responsáveis pela liberação do espaço do IFCS para a performance 

Daspu chega a dizer mais tarde, nitidamente aliviado, que essa manifestação final 

“salva” o evento de uma eventual reclamação de professores ou estudantes do 

instituto, que poderiam mesmo ser aqueles poucos que deixaram o prédio, 

obrigados a passar pelo canto das escadarias-palco em direção à rua, diante do 

público, com o rosto fechado, as feições duras, e até escondendo o rosto, como uma 

jovem aluna. Não queriam ser vistos naquela cena, confundidos com aquela gente, 

era o que demonstravam. 

 
Foto 33 – Discurso após performance, escadarias do IFCS-UFRJ  

  
Legenda: Lourdes Barreto abrindo a sessão de discursos.  
Fonte: Casa Coletiva. 
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5.3.3 Implicar e explicar  

 

 

Recorremos aqui, para buscar e propor sentidos a essas duas formas de 

manifestação, a performance e os discursos verbais que a sucedem, ao autor que 

criou a metáfora das “„tribos‟ para observar a metamorfose do vínculo social” 

(MAFFESOLI, 2006, p.4) que ele percebe na “crise de passagem” da modernidade 

para a pós-modernidade. A primeira época (do grego epoché, parênteses) é para ele 

marcada pelo quantitativo, pelo materialismo e pela economia; a segunda, pelo 

qualitativo, pelo espírito e pela cultura (em seminário na Uerj, em 8/9/2015) 

De acordo com Maffesoli, 

 

... a essência do judeu-cristianismo é a formidável tensão em direção à 
„Cidade de Deus‟ (e) essa tensão religiosa e/ou moralista-política (...) 
necessitava, como ator, de um adulto forte e racional (...). É este arquétipo 
cultural que o neotribalismo pós-moderno coloca em má posição. Seu ator é 
então uma “„criança eterna‟, que, por seus atos, suas maneiras de ser, sua 
música, a encenação de seu corpo, reafirma, antes de tudo, uma fidelidade 
ao que é. [E assim] em face da anemia existencial suscitada por um social 
racionalizado demais, as tribos urbanas salientam a urgência de uma 
socialidade empática: partilha das emoções, partilha dos afetos. 
(MAFFESOLI, 2006, p.10-11). 

 

Nesta mudança,  

 

 o quotidiano e seus rituais, as emoções e paixões coletivas, simbolizadas 
pelo hedonismo de Dionísio, a importância do corpo em espetáculo e do 
gozo contemplativo, a revivescência do nomadismo contemporâneo, eis o 
que acompanha o tribalismo pós-moderno (...) antes de ser político, 
econômico ou social, o tribalismo é um fenômeno cultural (MAFFESOLI, 
2006, p.3,6)  

 

Trata-se, vai além o autor, nesta crisis (instrumento agrícola que separa trigo 

de joio), da saturação do conceito de Indivíduo, da transição do conhecimento puro 

(themi) para o conhecimento aplicado (epistheme), de uma matriz infecunda para 

uma fecunda, em que é necessário ser capaz de aprender e desaprender, ver o que 

está morrendo e o que está nascendo (em seminário na Uerj, em 8/9/2015).  

  O que pretendo com isso é destacar como, no mesmo lugar e espaço de 

uma hora, os mesmos protagonistas e o mesmo público, duas épocas, epoché, duas 

duplas de parêntese (pós-modernidade) (modernidade) convivem e ao mesmo 

tempo se chocam, dois paradigmas expostos, com suas respectivas referências, 
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ainda nas qualificações de Maffesoli: razão sensível e racionalismo, estetização e 

utilitarismo, futuro e presente, pai e irmãos, pacto emocional (efêmero) e contrato 

social (longo), tecnomágico e teológico-positivo, a dimensão comunitária, “arcaica” e 

juvenil do neo-tribalismo e o conceito de Indivíduo, o politeísmo de valores, a 

heterogeinização, as heterotopias, de um lado, e o pensamento único, os dogmas, 

de outro. 

Ainda mais sintomático desta passagem é o fato de o espetáculo pós-

moderno, do imaginário, da razão sensível, apresentar-se antes do discurso da 

modernidade, com seus apelos à razão, portador das palavras e dos valores que 

ninguém há de negar (ou deveria), como “cidadania, República, Estado, contrato 

social, liberdade, sociedade civil, projeto” (MAFFESOLI, 2006, p.5). É como se ainda 

fosse necessário explicar, mesmo após implicar. “Enquanto o racionalismo, isto é, a 

razão erigida em sistema, explica, a imagem implica” (MAFFESOLI, 2012, p.111). 

Essa ordem de coisas e das coisas é também sintoma da não realização de 

vários desses valores modernos, que permanecem inalcançáveis e sob demanda 

para determinados grupos e contextos sociais que não se adequam ou rejeitam os 

sacrifícios que ter tais “benefícios” lhes acarretariam.  

A verdadeira vida dupla das prostitutas seria então, se pudermos fazer uma 

analogia com a crise de passagem, viver duas épocas e dois conjuntos de valores, 

exemplificados em princípio do eros versus princípio do logos, no pacto emocional e 

no contrato social, por imagem e razão, na estetização (corpos) e no utilitarismo 

(pagamento). 

Por isso, ao mesmo tempo, podem dominar sem dificuldade a passagem da 

performance ao discurso verbal, ambos tão radicalmente distintos, neste caso.  

É como sair do quarto e voltar à sala do bordel. 

 

 

5.4 Putas políticas 

 

 

Em sua etnografia de doutorado sobre o ativismo das prostitutas no Brasil e o 

complexo campo burocrático em que ele se insere, Laura Murray cunha o termo puta 

politics para designar as estratégias desse movimento social, apontando três 

elementos fundamentais nelas: utilizar humor e o prazer para desafiar o que é 
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percebido como não apropriado e/ou imoral, incluindo o uso dos próprios corpos 

como campos de resistência e defesa de direitos de um lugar de prazer, e não de 

vítimas ou vetores de doença; romper hierarquias e divisões entre estruturas 

institucionais e focar no direito sexual de ser puta e na importância de as estruturas 

se adaptarem à cultura da prostituição, ao invés do contrário; e, em terceiro, 

sustentar certos sistemas enquanto destrói outros, borrando e criando limites ao 

mesmo tempo. Ela argumenta que a ambiguidade, flexibilidade e 

imprevisibilidade estratégica são suas maiores forças E justifica ter mantido a 

palavra “puta”, na tese em inglês, ao invés do correspondente “whore”, pela 

conotação positiva que ela também carrega (como em puta festa), e porque, para a 

principal articuladora dessas estratégias políticas, como veremos abaixo, “a palavra 

puta era uma atitude em relação à vida e à política”, com sua “natureza 

transgressora e subversiva”, e usá-la era uma forma de enfrentar o “estigma em 

torno da prostituição” e afirmar posição contra o politicamente correto e sua 

contribuição às “atitudes crescentemente conservadoras da sociedade”, além do 

“cansaço com um mundo satanizado em que as contradições são escondidas” 

(MURRAY, 2015, p.18-21). 

E é em texto escrito em 1991 por Gabriela Leite, a articuladora citada, que a 

pesquisadora encontra o delineamento das linhas estratégicas do movimento de 

prostitutas. Nela, a ativista critica um protesto, organizado pelo próprio projeto que 

dirigia, contra a proibição por comandantes de navios americanos de os marinheiros 

se utilizarem dos serviços sexuais das prostitutas da Praça Mauá, o qual teve baixa 

adesão dessas profissionais, em maioria declarando que era melhor pegar a “Ponte 

da Amizade” e ir atrás dos marinheiros em Copacabana.  

Na crítica, Gabriela se implica ao implicar sua própria geração, que “cresceu 

aprendendo que exercitar a cidadania significa fazer passeatas, atos públicos, 

manifestações”, deixando de dar importância “à organização e à criatividade” dos 

grupos sociais. Ela conclui apostando na “diversidade e complexidade cultural do 

Brasil”, e citando Manuel Bandeira: “‟Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis‟” 

(LEITE, 1991a, p.2).  23 

                                                           
23 Murray ainda explicita o que Leite dá a ver, ou seja, que “ir atrás dos clientes em outros lugares do 

Rio também é uma forma de protesto – uma criativa e pragmática maneira de subverter a ridícula 
regulação (e ganhar dinheiro ao mesmo tempo)” (MURRAY, 2015, p.19) 
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Colunas anteriores de Gabriela já demonstravam como refletia sobre novas 

estratégias de ativismo, como a que diagnostica limites institucionais:  

 

Formar um exército de maltrapilhos sonhadores com o imenso desejo de 
enfrentar o desvio é uma grande loucura, uma doce loucura que não cabe 
no espaço ordenado de uma instituição, de qualquer instituição (LEITE, 
1990, p.2).  

 

Ou aquela em que já aponta e teoriza a complexidade cultural, meses antes 

da crítica à manifestação padrão:  

 

...o cotidiano, os momentos simples, o não-dito, o individual... é a partir das 
contradições e certezas do eu que surgem os muitos códigos culturais, com 
os quais convivemos dia-a-dia sem conseguir identificá-los e 
fundamentalmente respeitá-los (LEITE, 1991b, p.2).  

 

Além de repetir seu permanente “NÃO AO GUETO” (LEITE, 1991b, p.2) e de 

lançar mão do discurso reverso, ao defender  

 

que prostituta, mendigo, homossexual, michê, louco também é gente e 
cidadão e assume os nomes guetificados para fazer o movimento contrário, 
ou seja: prostituta é prostituta, doido é doido, bicha é bicha e sobretudo 
marginal é marginal (LEITE, 1991c, p.2). 

 
Bem mais à frente, no texto que escreveu sobre o primeiro desfile da Daspu, 

ela traz a política para ainda mais perto das putas, ao proclamar:  

 

Quando minhas amigas putas estavam lá desfilando lindas e altivas, sem 
vergonha de ser puta, elas estavam falando por si mesmas e sendo 
políticas, extremamente políticas revolucionárias (LEITE, 2005, p.16, grifos 
meus). 

  
Laura não chega ou nem precisa fazer todo esse percurso, porque tem um 

tesouro na mão, e-mail pessoal de Gabriela em que está “claramente articulada sua 

filosofia política” (LEITE, 2005, p.20): 

 

Sempre pensei em inovar na forma de fazer política. Sempre pensei em 
uma militância leve, com ironia. Denunciando sim, mas com alegria. 
Resultado destes pensamentos foram os encontros nacionais mais 
informais, reuniões em bares, serestas entre tantas e tantas invenções 
minhas e de colegas. Chegamos finalmente à Daspu que foi a invenção 
maior dessa forma de fazer política. Só que também sempre foi muito difícil 
levar adiante essas ideias alegres porque a maioria das pessoas, criadas 
politicamente dentro de uma retórica e de uma forma de fazer política com 
passeatas, reuniões com questões de ordem, discursos em defesa da 
democracia mas atitudes nem sempre democráticas, etc., etc., sempre 
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estranharam e não entenderam que o que fazíamos era e é política (LEITE, 
out. 2012). 

 

Trago essas reflexões da pesquisadora e da ativista, apoiadas ainda na 

avaliação de que o movimento brasileiro de prostitutas “não se encaixa nitidamente 

nas categorias que a antropologia oferece para o ativismo” (MURRAY, 2015, p.18), 

para associar Daspu e seus desfiles-trottoir às puta politics, acrescentando a essas 

considerações perspectivas da ética da estética de Maffesoli (2009, p.11-27). 24 

Neste texto, o autor parte da dicotomia moral (um dever-ser) versus ética “(um 

„ethos‟ vindo de baixo”) para pensar as transformações da pós-modernidade, em que 

a ultrapassagem da separação entre natureza e cultura (essência da modernidade), 

que denomina vitalismo, o esmaecimento do protagonismo de Deus, do Estado, da 

História, traz esse “espírito do tempo” em que “o mundo fica entregue a si mesmo e 

vale por si mesmo (e onde) cresce o que me liga ao outro (...), a religação” 

(MAFFESOLI, 2009, p.11-13,17). 

A experiência compartilhada opera então como “vetor de criação” no social, 

conecta a arte com o cotidiano, de tal modo que é a partir de uma “arte generalizada 

que se pode compreender a estética como faculdade de sentir em comum”. Nesse 

estar-junto em que a emoção estética opera como “cimento social”, o que interessa 

é a “atmosfera afetiva” (donde a circulação por distintas tribos, o neotribalismo), 

havendo uma “atração das sensibilidades” que pode gerar novas formas de 

solidariedade, ou atrações e repulsões. O processo de atração-repulsão – “meio 

animal, não racional” –, prossegue o autor, está diretamente ligado à corporeidade, 

tanto do corpo pessoal como do “corpo que encontra e roça outros corpos” ou do 

corpo coletivo, no espaço partilhado, acentuando o “aspecto tátil da existência”. De 

outro modo, nessas comunhões, sobrepõem-se à identidade fixa (individual) as 

identificações (coletivas). Passa-se de uma lógica para outra (MAFFESOLI, 2009, 

p.14-15,18-19). 

 

A identificação liga cada pessoa a um pequeno grupo ou a uma série de 
grupos, o que implica uma multiplicidade de valores em oposição (...) Esse 
narcisismo coletivo enfatiza a estética, pois promove estilos particulares, um 
modo de vida, uma ideologia, uma maneira de vestir, um comportamento 
sexual, enfim, tudo o que é da ordem da paixão partilhada. (MAFFESOLI, 
2009, p.23). 

                                                           
24

 Murray também aponta a contribuição das análises de Olivar (2013) e Parker (1991) para a 
conceituação de puta politics. (MURRAY, 2015, p.22) 
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Com esse conjunto de contribuições, dos três autores, busco fazer as 

seguintes considerações e relações.  

O diagnóstico de Gabriela Leite sobre os limites que “qualquer instituição” 

impõe a um ativismo que se pretende “doce loucura”, formado a partir de “um 

exército de maltrapilhos sonhadores”, ainda em 1990 (LEITE, 1990, p.2), já é 

alicerce para elementos do conceito de puta politics, como o que distingue a 

“importância de as estruturas se adaptarem à cultura da prostituição, ao invés do 

contrário”. E a “doce loucura” sonhada para esse ativismo já prenuncia uma atuação 

desde “um lugar de prazer”. De forma semelhante, os “maltrapilhos sonhadores” 

compõem a atmosfera afetiva dos neotribalistas, que se identificam, muito mais do 

que se fixam (em uma identidade). Já eram então o que passei a denominar aliados 

afetivos.  

As reflexões da ativista prostituta sobre “o cotidiano, os momentos simples, o 

não-dito (...) os muitos códigos culturais” (LEITE, 1991b, p.2) se associam à ideia de 

que “toda a vida cotidiana pode ser considerada uma obra de arte (...) porque todas 

as situações e práticas minúsculas constituem a terra fértil sobre as quais crescem 

cultura e civilização” (MAFFESOLI, 2009, p.12), como está bem representado na 

situação moral (dever-ser) criada pela Marinha americana  e na prática (nem tão 

minúscula, ligada ao trabalho e à vida) ética das prostitutas políticas do Porto 

carioca . 

Finalmente, no que é de maior interesse para o presente estudo, “a Daspu 

que foi a invenção maior dessa forma de fazer política (de) ideias alegres (e) leve, 

com ironia” (LEITE, out. 2012), é experiência compartilhada operando como vetor de 

criação no social, e estética como faculdade de sentir em comum; é “corpo [pessoal, 

corpo que roça, corpo coletivo] como campo de resistência e defesa de direitos de 

um lugar de prazer (a) focar no direito sexual de ser puta (e a) utilizar humor e o 

prazer para desafiar o que é percebido como não apropriado e/ou imoral” (MURRAY, 

2015, p.20). 

Putas políticas. 
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5.5 Transgressões nos desfiles-trottoir 

 

 

Encerro com novas reflexões sobre o desfile-trottoir e sua proposta 

transgressora dos imaginários da prostituição e, talvez mais e por extensão, 

femininos. Foco na palavra “trottoir” para acrescentar sentidos aos já conferidos ao 

longo do estudo.  

O estudo indicou que os desfiles-trottoir nascem de um encontro entre 

prostitutas e não-prostitutas em que se dá uma partilha do sensível (RANCIÈRE, 

2005), das emoções, dos afetos (MAFFESOLI, 2006), embaralhando identidades e 

produzindo desconhecimento no público, de tal modo que se constitui uma atriz 

social coletiva que é puta mas pode não ser, não é mas poderia ser, criando uma 

comunhão que parece ultrapassar ou levar a uma redução ou dissolução do estigma 

em ato.  

Seria este o desfile-trottoir. Não o trottoir ressignificado no século XIX para 

“faire le trottoir „aliciar transeuntes, prostituir-se‟”, o “le trottoir „o mundo da 

prostituição‟” (HOUAISS, 2001, p.2778); o “exercer a prostituição perambulando 

pelas ruas para aliciar fregueses” (AURÉLIO, 1986, p.1722); “A prática da 

prostituição, esp. a que se pratica na via pública” (AULETE Digital); “o caminhar que 

as prostitutas fazem quando ficam a espera de seus clientes” (DICIONÁRIO 

Informal). Mas o “trottoir „calçada‟” (HOUAISS, 2001, p.2778), a “calçada, passeio” 

(AURÉLIO, 1986, p.1722), o “Espace plus élevé que la chaussée, généralement 

bitumé ou dallé, et ménagé sur les côtés d‟une rue pour la circulation des piétons” 

(DICTIONNAIRE du Français Contemporain Illustré, 1980, p.1.200). 

Este lugar, este espaço em que circulam e se dão a ver os pedestres, 

distintos indistintos, indistintamente misturados, como estiverem, sejam quem forem, 

o que fazem e farão, de onde vêm, para onde irão. 

Recuperar a calçada no sentido primeiro, reocupá-la ao lado de todas as 

outras pessoas, sobretudo mulheres, em comunhão, em comunidade, sem abrir mão 

da – ou sem deixar de pôr o pé na – calçada (e) do caminhar das prostitutas, 

mantendo-os vivos e trazendo para esta, ao mesmo tempo, quem nunca ousou 

ocupá-la, quem esteve interditada a esta calçada e a este caminhar, a esta prática 

moderna exclusiva das prostitutas até o desfile-trottoir. 
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É este, assim, o desafio e o desejo do desfile-trottoir: re-ressignificar a 

calçada. “Estar na frente da cena (être sur le trottoir)”, “estar em evidência (se jeter 

sur le trottoir)” (HOUAISS 2001, p.2778), sempre e ainda, agora ao lado e também à 

parte de todas as outras, em mistura, produzindo desordem de si, nas demais 

pessoas que aqui circulam e nas que testemunham a cena. 

Uma nova cena, em que a calçada oitocentista, na qual vamos caminhar em 

seguida, é incorporada à calçada original, propriamente, recriando-se um espaço, 

um lugar novamente de todos, onde cada um e cada uma pode circular com o 

caminhar que escolher e desejar. Inclusive o trottoir. 25 

Pois se vamos adiante, e de certo modo para trás, se o discurso nos toma, se 

por eles nos deixamos tomar (FOUCAULT), para especular sobre o que terá 

promovido a ressignificação original do trottoir, da calçada onde todos caminham, 

para o trottoir exclusivo da prostituta, o caminhar sedutor da “aliciadora” de 

fregueses, à espreita, “a espera de seus clientes”?  

A considerar as datações de Houaiss, obra conhecida por seu rigor 

etimológico [(1852 faire le trottoir „aliciar transeuntes, prostituir-se‟), (1867) le trottoir  

„o mundo da prostituição‟; (1885) trottoir: símbolo da prostituição, der. Do v. trotter 

„trotar” + suf. –oir], observamos que o novo sentido data da metade do século XIX 

em diante, quando dois importantes processos ocorriam no Ocidente: a Revolução 

Industrial, que ao admitir mão-de-obra feminina contribuiu para que as mulheres 

ganhassem as ruas, passassem a ocupar espaços públicos; e a consolidação do 

modelo biomédico de saúde, que promoveu uma concepção naturalista e biológica 

da mulher, determinando uma suposta inferioridade biológica dela e, desse modo, 

conferindo-lhe uma função social exclusivamente ligada à maternidade e à 

reprodução. Criava-se, assim, uma divisão sexual do trabalho, “havendo 

universalmente „uma identificação muito geral... das mulheres com a vida doméstica 

e dos homens com a pública‟ ao nível de atividades (ROSALDO apud GIFFIN, 1991, 

p.191).  

                                                           
25

  Sendo trottoir derivado do verbo trotter (em português, trotar), é curioso notar a utilização desse 
verbo também para o andar das modelos, sobretudo a partir de Gisele Bündchen, que chega 
mesmo a galopar, “selvagem e livre”, em crônica sobre os seus 18 anos de carreira. “Seu andar de 
gazela, seu trotar na passarela fez história. Muitas modelos seguiram seus passos, ou melhor, seu 
galope, pois parecia um animal solto, selvagem e livre” (VÍRGULA. Disponível em: 
http://virgula.uol.com.br/famosos/gisele-chega-a-maioridade-em-sua-carreira-ainda-no-
auge/?template_mode=mobile#img=1&galleryId=541380. Acesso em: 23/1/2015). 
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Dessa forma, ao mesmo tempo em que a mulher passa a conquistar o espaço 

público (mulher pública), ela é, em contraposição, caracterizada como um ser 

doméstico, mulher (ou rainha) do lar.  

Neste mesmo sentido, não seria a ressignificação discursiva da calçada 

(espaço de circulação e visibilidade de pessoas nas ruas) outra forma de reagir a 

essa conquista feminina, uma tentativa de (des)moralizar as ruas e calçadas, de 

(des)moralizar mulheres que agora passam cada vez mais a ocupá-las? Qualquer 

mulher que ali caminhe, de agora em diante, é prostituta, proclama o re(s)sentido. 

Voltem ao espaço privado ou serão chamadas de putas! Ou se forem às calçadas 

(trottoir), ao menos não caminhem como putas, deixem a elas o trottoir!  

Cento e cinquenta anos depois daquela ressignificação verbal, Daspu, ao 

contrário, provoca e convoca: “Todas ao trottoir!”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo deste estudo, foi possível encontrar respostas para algumas das 

questões propostas. Ao mesmo tempo, surgiram outras perguntas e reflexões, e 

mesmo achados, imprevistos, confirmando a potencialidade de uma pesquisa para 

encontrar o que não sabemos exatamente, ou muito pouco, o que é.  

Um resumo dessas considerações e conclusões obtidas pelo estudo é 

apresentado aqui, assim como recomendações de futuras pesquisas. 

Observou-se, quanto às técnicas corporais que é possível fazer o trânsito de 

técnicas corporais aprendidas e construídas na prostituição para a passarela, sejam 

elas executadas diante de público, como dançar em cabarés, ou mesmo durante os 

programas com clientes, como relata Maria. De forma semelhante, outras 

experiências de interação com o público, sobretudo e novamente o dançar, também 

podem ser trazidas ou adaptadas, caso da ex-madrinha de bateria Laura. Em 

comum entre as três modelos entrevistadas, estão o beijo lançado com as mãos, a 

dança e o sorriso como técnicas utilizadas na comunicação com os espectadores. 

Em relação à comunicação com o público, a pesquisa mostrou que todas as 

modelos demonstram empenho em se comunicar com o público: “de tentar encantar 

o público, de querer interagir” (Laura); sorrir, técnica por demais utilizada por todas, 

e fazer carão (Nilza); assim como as técnicas que Maria traz da prostituição têm 

precisamente o intuito da comunicação (um rendimento), como ela diz, 

explicitamente, sobre o objetivo da mulher de programa na boate: “vai comunicar 

com os clientes”. 

Acerca das identidades sociais, na passarela Daspu há uma variedade de 

identidades à disposição e em circulação: modelo, prostituta, ativista, mulher. Há 

mesmo “todos os tipos”, diz Nilza, e é possível circular por elas ou fixar-se em uma, 

como é o caso de Maria: “Me sinto como modelo, como modelo”. Essas identidades 

se embaralham a ponto de o público não conseguir distinguir quem é ou não 

prostituta. Isso parece contribuir para a construção de uma atriz social coletiva, a 

mesma que Castells qualifica como tendo um projeto de transformação da 

sociedade, como pretende o movimento de prostitutas. 

Sobre o estigma, esse embaralhamento de identidades construindo uma atriz 

social coletiva, uma comunhão, parece ir no sentido de despotencializar o estigma, 
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tanto na passarela quanto entre o público. No estudo observou-se a presença mais 

forte do estigma de cortesia (GOFFMAN, 1988, p.41). 

Quanto ao tema “aliados afetivos”, que não estava explicitamente colocado 

pelo pesquisador como algo a ser explorado, mas como um dado, surgiu (cf. nota 

20) e ganhou corpo ao longo da pesquisa. Com isso, foi feita a tentativa de delinear 

a forma como são construídas essas alianças afetivas e o papel que exercem ou a 

contribuição que procuram dar ao movimento social de prostitutas. É muito provável 

que outras causas sociais também tenham seus aliados afetivos, o que permitiria 

traçar um perfil ainda mais geral e encontrar outras características. 

O termo “produção de desconhecimento” também foi cunhado ao longo do 

estudo, relacionado ao embaralhamento de identidades observado nos desfiles-

trottoir. Parece útil para pensar estratégias de enfrentamento do estigma. 

Finalmente, o desfile-trottoir: pensado a princípio como uma analogia entre os 

desfiles da grife e o caminhar das prostitutas, o termo “desfile-trottoir” ganhou 

sentido inteiramente distinto e maior amplitude ao longo do estudo.  No diálogo com 

a teoria, ele tem pelo menos dois pontos de contato. No primeiro, parece se associar 

com as estratégias políticas do movimento brasileiro de prostitutas, as puta politics 

(MURRAY, 2015). Ele afirma a identidade da prostituta e aproxima pessoas e 

estruturas da cultura da prostituição, ao mesmo tempo em que confunde identidades 

sociais, portanto borrando e criando limites; opera a partir do corpo, como campo de 

resistência e também lugar de prazer, utilizando-se de humor (ou ironia) e prazer 

para desafiar o que é percebido como não apropriado e/ou imoral. O desfile-trottoir 

também dialoga com a ética da estética maffesoliana (2009), como experiência 

compartilhada que é, lugar de partilha de emoções, dos afetos, conectando a arte 

com o cotidiano e produzindo comunhão, na qual a identificação coletiva 

(analogamente um ator social coletivo) se sobrepõe à identidade fixa. Nesses 

percursos, parece de fato pretender perturbar imaginários, como faz ao trazer a 

imagem da prostituta noiva, associando prostituição e casamento, assim como em 

performances, como analisado, que atualizam mitos e demonstram o trânsito das 

prostitutas por valores modernos e pós-modernos. O desfile-trottoir é também uma 

convocação de igualdade e diversidade, ao mesmo tempo, buscando re-ressignificar 

o trottoir como a calçada de todos, um caminhar para todas, em que a prostituta seja 

mais uma mulher, ao lado de todas as outras, sem precisar, por outro lado, 

abandonar o seu modo de caminhar, quando e se o desejar. 
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Finalmente, o impacto de Daspu junto ao público não foi objeto deste 

trabalho, focado na etapa de produção e portanto na percepção de integrantes da 

marca. No futuro, estudos de recepção serão bem-vindos para aprofundar a 

investigação, assim como análise das representações sociais dessa iniciativa na 

mídia. Outra pesquisa poderia comparar e analisar as representações das 

prostitutas em contextos do cotidiano a naqueles ligados à Daspu. 
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APÊNDICE - Eventos Daspu (2005-2015) 

 

 

Data Evento Local Perfil dos modelos Roupa 
apresentada 

Observações 

2005 (1)      

16.12.05 Desfile Praça Tiradentes na Rua Imperatriz 
Leopoldina, Rio 

Prostitutas e simpatizantes Camiseta Daspu e 
roupas costuradas 
por Imperalina 

Com pétalas de rosa na 
rua e primeira página do 
Globo em 17.12 

2006 (15)      

13.01.06 Desfile Praça Tiradentes na Rua Imperatriz 
Leopoldina, Rio 

Prostitutas e simpatizantes Camisetas Linha 
Ativismo, Carnaval 

Com carpete e pétalas 
de rosas 

25.02.06 Bloco 
Prazeres 
Davida 

Praça Tiradentes, Rio de Janeiro Prostitutas e simpatizantes Camiseta de 
Carnaval Daspu 

 

04.03.06 Desfile Cabaret Kalesa, Rio de Janeiro Prostitutas  Camisetas Linha 
Ativismo, Carnaval, 
Pecado é não usar 

 

05.04.06 
 

Desfile e 
entrevista 

Programa do Jô da TV Globo, São 
Paulo 

Prostitutas  com estilista Rafaela 
Monteiro 

10.04.06 Desfile Clube Vegas, Rua Augusta, São 
Paulo 

Prostitutas Camisetas Linha 
Ativismo 

 

      

9.06.06 Desfile Circo Voador, Rio de Janeiro Prostitutas e simpatizantes Lançamento da 
coleção Daspu na 
Pista BR-69 
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10.06.06 Desfile Fashion Week Rio de Janeiro 4 modelos profissionais 4 peças da coleção 
Daspu na Pista BR-
69  

Convite do Sebrae-RJ e 
em parceira com Moda 
Fusion 

12.07.06 Desfile Global Consultation on HIV and Sex 
Work 
Hotel em Copacabana, Rio 

Prostitutas e simpatizantes 
de vários países 

Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

 

15.07.06 Desfile Clube Gloria Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

 

05.08.06 Desfile BSBMix, Brasilia  Prostitutas e simpatizantes, 
atriz Marisa Orth 

Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

 

05.08.06 Performance Teatro da Gávea, Rio de Janeiro   Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

Na estréia da peça 
“Curtas”, protagonizada 
pela atriz Samantha 
Schmutz 

08.10.06 Desfile e 
exposição.  
Parceria com 
artista 
convidado à 
Bienal Tadej 
Pogacar. 

Ibirapuera, 27ª Bienal de São Paulo. Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Pista BR-69 e 
vestido de noiva, 
este exibido pela 
primeira vez. 

Desfile gravado e 
exibido em telão até 
encerramento da Bienal 
(dez.) em espaço com 
exposição das peças 
desfiladas e do vestido 
de noiva. Estande de 
vendas.  
 

11.10.06 Desfile Festival riocenacontemporanea, 
Estação Barão de Mauá, Rio de 
Janeiro, em vagões de trem 

Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

 

05.11.06 Desfile VI Congresso Brasileiro de 
Prevenção das DST e Aids, Teatro 
Topázio no Minascentro, Belo 
Horizonte 

Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

Vestido de noiva. 
Público recorde: 1.700 
pessoas 
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06.11.06 Perfomance Rua Guaicurus, Zona Boêmia de 
Belo Horizonte 

Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Pista BR-69 

  

2007 (11)      

19.01.07 Desfile Praça Tiradentes na Rua Imperatriz 
Leopoldina, Rio de Janeiro. 

Prostitutas e simpatizantes, 
Elke Maravilha 

Lançamento coleção 
Puta Arte 

Com passarela de ferro 
elevada sobre a rua e 
filmagem para 
documentário italiano 
Putas prêt-à-pôrter 

27.01.07 Desfile Clube Gloria, São Paulo Prostitutas e simpatizantes, 
Supla, Bruna Surfistinha 

Coleção Puta Arte Filmagem para 
documentário italiano 
Putas prêt-à-pôrter, da 
produtora Mestiere 
Cinema 

17.02.07 Bloco 
Prazeres 
Davida 

Praça Tiradentes, Rio de Janeiro Prostitutas e simpatizantes Camiseta de 
Carnaval 

 
 

18.02.07 Bloco Ala SuperPU no Bloco Enquanto Isso 
na Sala da Justiça, Olinda (PE) 

Prostitutas e simpatizantes, 
com associação de 
prostitutas local, APPS 

Camisetas Linha 
Ativismo 

 

28.04.07  Desfile Feira R-Design, no Circo Voador, Rio 
de Janeiro 

Alunas dos cursos de 
modelo e manequim da 
Ação Comunitária do Brasil 

  

17.05.07 Desfile e 
palestra 

Centro Federal de Educação 
Tecnológica (Cefet-RJ), Rio de 
Janeiro 

Prostitutas e simpatizantes Coleção Puta Arte Alunos, pais e 
professores 

22.05.07 Desfile Pré-estreia do filme espanhol 
“Princesas” Espaço de Cinema, Rio 
de Janeiro 

Prostitutas e simpatizantes, 
escritora e ex-prostituta 
Vanessa Oliveira 

Coleção Puta Arte  

06.06.07 Desfile Livraria Saraiva no Shopping Rio-Sul, Prostitutas e simpatizantes Lançamento coleção Lançamento do livro “As 
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Rio de Janeiro Copa Sacana meninas da Daspu”, de 
Anna Marina Barbará, 
com entrevistas de nove 
prostitutas 

19.07.07  
 

Desfile 2ª Bienal Favela Festa, no Circo 
Voador, Rio de Janeiro 

Prostitutas e simpatizantes  Público: lideranças e 
artistas de 60 favelas do 
Rio e Baixada 
Fluminense. Estande de 
venda. 

30.08.07  Desfile Baobá Café Social, Salvador Prostitutas integrantes da 
Associação de Prostitutas 
da Bahia (Aprosba), 
estudantes de moda, 
transformista Divina 
Valéria. 

 Público de 500 pessoas, 
artistas Jauperi e 
Virgínia Rodrigues 

13.10.07  Desfile Jardins do Museu da República, Rio 
de Janeiro 

Modelos Gays, na véspera 
da Parada Gay 

Coleção Puta Arte Com os ativistas Luiz 
Mott e Claudio 
Nascimento 

2008 (5)      

12.06.08 Desfile Escola de Samba Unidos da Tijuca, 
Rio 

Prostitutas e simpatizantes Coleção As 
cruzadas: entre o 
botão e a espada 
(lançamento) 

Com filmagem para 
documentário italiano 
Putas prêt-à-pôrter 

20.06.08 Desfile Praça Roosevelt, São Paulo Prostitutas e simpatizantes Coleção As cruzadas  

25.06.08 Desfile Universidade Fumec, Belo Horizonte Modelos, estudantes, 
simpatizantes 

Coleção As cruzadas  

26.06.08 Desfile Florianópolis, VII Congresso 
Brasileiro de Prevenção das DST e 
Aids 

Prostitutas e ativistas do 
movimento de luta contra a 
Aids 

Coleção As cruzadas  
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04.08.08 Performance XVII Conferência Internacional de 
Aids, Global Village, Cidade do 
México 

Prostitutas, ativistas e 
simpatizantes de 12 países 

Coleção As cruzadas Primeiro desfile 
internacional 
 
 
 
 
 

2009 (4)      

25.02.09 Desfile Bloco 
Prazeres 
Davida 

Com camisetas da grife Daspu, na 
Praça Tiradentes, Centro do Rio. 

Prostitutas e simpatizantes   

23.04.09 Desfile Desfile da Daspu é exibido na novela 
Caminho das Índias, TV Globo.  

Prostitutas, simpatizantes e 
figurantes 

Coleção As 
Cruzadas e outras 
peças 

 

27.07.09  Desfile Escola de samba Vai-Vai, em São 
Paulo  

Prostitutas e simpatizantes Coleção Da Farofa 
ao Caviar 
(lançamento) 

 

26.08.09 Desfile Praça Tiradentes, no Rio  Prostitutas e simpatizantes  Lançamento carioca 
da coleção Da 
Farofa ao Caviar 

 

2010 (6)      

2.06.10  Desfile Comemoração do Dia Internacional 
das Prostitutas no Hotel Paris, com 
vernissage do ensaio fotográfico 
Mulheres maiores de 40, de Marco 
Terranova. 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções  

21.06.10  Performance na Programação Cultural do Global 
Village, XVIII Conf. Internacional de 
Aids, Viena 

Prostitutas e simpatizantes 
de diversos países 

Mix de coleções  
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8.07.10 Performance Grife abre o V Encontro Nacional da 
Rede Brasileira de Prostitutas, em 
Porto Alegre, com desfile na Casa de 
Cultura Mario Quintana. 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções  

7.08.10 Desfile No Alto Glória do Baixo Santa, no 
Rio, na festa de lançamento da 
campanha de Gabriela Leite a 
deputada federal 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções   

30.10.10 Desfile 28 a 31 de outubro: Daspu participa 
da Hotfair, primeira feira erótica do 
Rio, no Clube Monte Líbano, com 
estande de vendas e desfile no dia 
30. 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções Com estande de vendas 

27.11.10 Desfile No Rio‟s Presidente Hotel, para o XV 
Encontro Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV e Aids 

 Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções  

2011 (3)      

22.02.11 Desfile No show da Orquestra Imperial, no 
Circo Voador, Rio. 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções Com Nina Becker e 
Thalma de Freitas, além 
de estande de vendas. 
 
 

06.04.11 Desfile No show da cantora Marilia Bessy, 
Teatro Sergio Porto, Rio 

Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções   

04.08.11 Desfile Belém, no Encontro Norte Belém Prostitutas e simpatizantes Mix de coleções  

2013 (1)       

28.07 Performance Cia do Faroeste, Boca do Lixo, São 
Paulo 

Simpatizantes e prostitutas Mix de coleções  
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2014 (4)      

19.03 Performance Centro de Arte Maria Teresa Vieira, 
Rio. 

Prostitutas de vários 
estados e simpatizantes 

Lançamento da 
coleção Daspu em 
Exibição, assinada 
por Paula Villa Nova, 
de lingeries por 
Bethania Frutuoso, e 
de camiseta em 
homenagem a 
Gabriela Leite 

 
 

31.05 Desfile-
passeata 

Centro de Niterói Prostitutas e simpatizantes Lançamento da 
coleção Daspu na 
Copa 

Protesto contra o 
fechamento ilegal de 
apartamentos de 
prostituição no Prédio 
da Caixa, com a 
participação de 
prostitutas do local.O 
deputado Jean Wyllys 
falou na abertura do 
evento, na entrada do 
prédio 

2 de junho: 
Puta Dei 

Performance 
 

Em Campinas, pela associação 
Mulheres Guerreiras 

Prostitutas e simpatizantes Coleção Daspu na 
Copa 
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13.07 
 
 
 

Performance 
 
 
 

Cia do Faroeste, São Paulo 

 

Simpatizantes e prostitutas 
 
 

Coleção Daspu na 
Copa 
 
 

 
 
 
 

2015 (5)  
 

  
 

 
 

 
 

17.01 
 

Performance 
 
 
 

Cia do Faroeste, São Paulo  Simpatizantes e prostitutas 
 
 

Lançamento de 
camisetas com 
estampas de Laerte 
 

 

2 de junho: 
Puta Dei 
 
 

Performance 
 
 
 

Em Campinas, por Mulheres 
Guerreiras 

 

Prostitutas e simpatizantes  
 
 

 

 
 
 
 

27.06 Performance 
 
 
 
 
 

Sesc Pompeia, na abertura da Virada 
Cultural em São Paulo. 

Simpatizantes, prostitutas, 
artistas, Elke Maravilha 
 
 
 

Lançamento da 
coleção Zonas de 
Promiscuidade, em 
parceria com Ale 
Marques e a grife À 
Dor Amores, e de 
camisetas para 
Daspu por Laerte 

Com estande de vendas 
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12.09 
 
 
 
 
 
 

Performance 
 
 
 
 
 
 

Palco na Rua Guaicurus, Belo 
Horizonte, Virada Cultural  

Prostitutas e simpatizantes 
 
 
 
 

Zonas de 
promiscuidade 

  

 
 
 
 
 
 
 

27.11 Performance 
 
 
 
 
 
 

IFCS-UFRJ, nas escadarias 

 
 
 

Prostitutas e simpatizantes Lançamento de 
Zonas de 
Promiscuidade/ 
Puta Cidade 

No encerramento do 
curso Uma revolução 
Particular, do 
Obervatório da 
Prostituição, com 
prostitutas de vários 
estados 

 
Total de eventos: 55 
Apêndice montado com a colaboração de Friederike Strack. 


