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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objeto a divulgação da grife Daspu, de prostitutas 

cariocas, e seus impactos no discurso dos receptores sobre o tratamento espetacularizado da 

mídia impressa ao noticiar a grife, como também suas percepções em relação ao movimento 

organizado das prostitutas, se como movimento de resistência ou de obediência ao poder e 

seus valores sociais e morais estabelecidos em relação à prostituição. A metodologia utilizada 

para o estudo proposto é composta de uma pesquisa documental exploratória para a seleção 

do corpus e uma pesquisa bibliográfica que fundamenta as discussões sobre espetacularização 

na cultura da mídia, bem como sobre poder e resistência na sociedade contemporânea. Na 

pesquisa empírica utilizamos a técnica de entrevista em profundidade para analisarmos os 

impactos da espetacularização midiática no grupo de prostitutas da grife e suas lideranças, e 

no público leitor/receptor dos veículos escolhidos. Considerando-se que a sociedade 

contemporânea se caracteriza por um hibridismo dos elementos das sociedades espetacular e 

disciplinar, a produção midiática aqui estudada impacta nos indivíduos de maneiras díspares, 

sendo ao mesmo tempo objeto de reflexão e de distanciamento. Nossa análise sobre a 

divulgação pela mídia impressa da grife Daspu reflete sobre os mecanismos de 

espetacularização presentes nos textos midiáticos estudados e sobre as possibilidades de ações 

de resistência e de cidadania do grupo das prostitutas. Reflete também sobre as diferentes 

leituras que os receptores fazem da divulgação midiática, as quais abrigam questões, desde a 

vitimização à valorização das prostitutas, as formas de produção de verdade, bem como as 

relações de poder e saber constituídas no mundo contemporâneo. 

 

Palavras-chave: mídia; espetacularização; disciplina; resistência e cidadania. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This master degree dissertation focuses on the publicizing of the fashion label Daspu, which 

has been developed by prostitutes from Rio de Janeiro, and the impacts of such publicizing on 

the receptors’ speech in regard to the spectacularized approach by the press media in reporting 

this label, as well as the their perceptions in regard to  the prostitutes’ organized movement, 

whether as a resistance movement, or else as a compliance to power and to its social and 

moral values established in relation to prostitution. The methodology employed for the 

proposed survey comprises an exploratory documentary research for selecting a corpus, and a 

bibliographic research that supports the discussions about media culture spectacularization, as 

well as about power and resistance in contemporary society. As for the empiric research, we 

employed in-depth interview techniques to analyze the impacts of the media 

spectacularization on the prostitutes´N.G.O, who owns the label and a N.G.O. their 

leadership, and also a N.G.O. the reader/receptor audience of the chosen media vehicles. 

Considering that contemporary society is characterized by the hybridism between elements 

from both the spectacular and disciplinary societies, the media production surveyed here 

impacts individuals in odd ways, being a topic that, at the same time, entails reflection and a 

distant attitude. Our analysis about the publicizing of the Daspu label by the press media 

considers the spectacularization mechanisms that are present in the media texts examined, and 

the possibilities for both resistance and citizenship actions by the prostitutes group. It also 

ponders the receptors’ different readings of the media publicization, which involve issues 

ranging from the prostitutes’ victimization to their value assignment, the ways of the 

production of truth, as much as the power relations and knowledge relations set up in the 

contemporary world. 

 

 

Keywords: media; spectacularization; discipline; resistance and citizenship 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em constante processo de transformação das sociedades, de seus hábitos e 

costumes. Neste início do século XXI, notadamente marcado por descobertas e avanços 

tecnológicos, nossa sociedade contemporânea pode ser caracterizada como uma sociedade 

midiática, na qual os meios de comunicação de massa e as novas mídias assumiram um papel 

determinante nas relações sociais. 

A configuração desta sociedade é múltipla e complexa. Ao produzir variados padrões 

e regras de comportamento, os diferentes atores sociais, por meio de ações e movimentos, 

expressam suas posições nos cenários político, social e econômico. A mídia é um dos 

instrumentos utilizados por estes atores na tentativa de tornarem-se visíveis, em uma arena de 

luta, onde todos disputam presença e poder. Neste contexto, organizações e grupos sociais 

desenvolvem diferentes estratégias de ação, onde espetáculo e consumo se tornam 

ingredientes da lógica capitalista para a construção de cidadania.  

Para empreender o desafio de construir nosso projeto de pesquisa, partimos de uma 

reflexão sobre a visibilidade proporcionada pela mídia à grife Daspu, criada pela organização 

não governamental Davida, de prostitutas cariocas. Entendemos que há no momento atual 

uma arena midiática que cede espaço para diferentes vozes e que reflete, além das condições 

de produção do jornalismo contemporâneo, a inter-relação entre aspectos do espetáculo, do 

consumo e da cidadania.  

O movimento das prostitutas da Davida na criação da grife e de sua divulgação é 

analisado, em nosso trabalho, pela perspectiva de um movimento de resistência, que utiliza o 

viés mercadológico em busca de inclusão na sociedade. Esta sociedade que, ao mesmo tempo, 

apresenta aspectos da sociedade disciplinar de Michel Foucault e da sociedade do espetáculo 

de Guy Debord. Os aspectos que tentaremos evidenciar estão relacionados ao preconceito e à 

discriminação, os quais produzem a exclusão do grupo, e são formados e sedimentados pelas 

instituições disciplinares; e a banalização da mídia, forjada em estilos e em formas de 

expressão espetaculares, ao noticiar a grife Daspu. 

Nossa análise é sobre o tratamento espetacularizado da mídia impressa na divulgação 

da grife. A questão a ser problematizada é se a espetacularização midiática promove alguma 

transformação nas relações sociais do grupo de prostitutas da grife com a sociedade. O 

objetivo principal da pesquisa é analisar como o tratamento espetacularizado da mídia na 

divulgação da Daspu impacta na recepção de dois públicos, os leitores e as prostitutas da 

grife. O objetivo secundário é o de conhecer a percepção dos receptores sobre a Daspu: 
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movimento de resistência ou de obediência ao poder e seus valores sociais e morais 

estabelecidos em relação às bandeiras de luta do grupo.  

A partir das representações midiáticas sobre a Daspu, analisadas por meio da análise 

de discurso dos documentos selecionados, realiza-se uma pesquisa empírica com dois grupos 

de receptores: os leitores da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo e os participantes do 

movimento Davida/Daspu1. Pretendemos, em relação aos públicos escolhidos, conhecer como 

a recepção midiática entende o tratamento espetacularizado da mídia na divulgação da grife e 

como os leitores caracterizam o movimento das prostitutas da Davida/Daspu no contexto 

contemporâneo de espetáculo, consumo e cidadania. 

 

 Davida e Daspu em busca de cidadania 

 

A grife Daspu surgiu em 2005 como projeto de sustentabilidade da organização não-

governamental – prostituição, direitos civis, saúde. A Davida deu início ao movimento de 

organização das prostitutas brasileiras em 1992, a partir de ideais políticos, como a luta pelo 

reconhecimento da prostituição como profissão legal e outras bandeiras da categoria, como a 

prevenção à A.i.d.s. e às doenças sexualmente transmissíveis (D.S.T.).  

A Davida é atualmente, responsável pela coordenação da Rede Brasileira de 

Prostitutas, pela promoção de encontros regionais e nacionais, pela assessoria à formação de 

associações locais e pela articulação de políticas públicas nas áreas de prostituição, cultura e 

saúde. Os objetivos principais da entidade são: a formalização das relações de trabalho na 

prostituição; o combate às múltiplas formas de violência que sofrem as prostitutas e a luta 

pela dignidade das profissionais do sexo. Além de participar ativamente do programa nacional 

de D.S.T e A.i.d.s. do Ministério da Saúde. A Davida também contribui na edição e 

distribuição do jornal Beijo da Rua, fundado em 1988, para, a partir do olhar das próprias 

mulheres, veicular notícias sobre a prostituição e os movimentos nacional e internacional de 

prostitutas.  

Em novembro de 2005, a Davida inicia a criação da grife Daspu. Com ela, o 

movimento conseguiu visibilidade, até então não conquistada em mais de uma década de 

atuação da Davida. Tanto a Davida como a grife Daspu estão sob a liderança de Gabriela 

Leite, prostituta aposentada, hoje esposa, mãe e avó. Nos anos 70s, Gabriela deixou os 

                                                 
1 Denominamos, nesta dissertação, as ações do movimento organizado das prostitutas como movimento 
Davida/Daspu, considerando que a Daspu é um projeto da Davida e desta é indissociável. Portanto, sempre que 
nos referimos à grife  e às ações da Davida usamos  tal denominação. 
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estudos universitários e tornou-se militante e ativista política, ao trabalhar como prostituta. 

Desde então, tem sido porta-voz da categoria, nos âmbitos nacional e internacional.  Nos 

meios de comunicação, seu nome é referência quando o tema é prostituição e direitos das 

prostitutas, como ela própria revela. “A imprensa carioca me conhece muito, sou respeitada e 

também minha trajetória de trabalho em prol das prostitutas”.2 

Para Gabriela e militantes da Davida, a Daspu representa um avanço do movimento, 

pois foi por meio da grife que as prostitutas conseguiram visibilidade. “Tudo que fizemos, em 

todos esses anos, não chega aos pés do que a Daspu está fazendo para gente sair do gueto” 

(Dantas, 2006, p.42-57). As ativistas da Davida consideram que já atingiram algumas 

conquistas, como o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho da atividade da prostituta, na 

classificação brasileira de ocupações; as ações de promoção da cidadania e de prevenção das 

D.S.T./A.i.d.s., em parceria com o Programa Nacional de D.S.T. e A.i.d.s., do Ministério da 

Saúde; e a apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei que formaliza a profissão e 

concede direitos às profissionais do sexo, pelo deputado Fernando Gabeira. Aprovada a lei, 

será necessário regulamentar a profissão. 

Na opinião do assessor de imprensa da Daspu, o jornalista Flávio Lenz, a 

regulamentação da profissão de prostituta terá de ser feita de forma que não viole os direitos 

humanos dessas trabalhadoras, “afinal, o estigma associado à prostituição ainda é muito 

grande”. Ele considera que, por meio da Davida, há mais de 20 anos as prostitutas assumiram 

o seu lugar na sociedade, “organizando-se, mostrando a cara, inclusive na ousada Daspu, 

dizendo o que pensam e querem, denunciando e enfrentando arbitrariedades, ilegalidades e 

discriminação. É uma batalha difícil, mas é a batalha dessas mulheres cidadãs”.3 

As ações e eventos da grife Daspu, principalmente os desfiles foram, no período de 

um ano, entre final de 2005 a 2006, responsáveis pela criação da marca e pelo início da 

comercialização da grife. Neste processo de construção de cidadania, as participantes da 

Daspu, para mostrar suas criações e comercializar a grife, utilizaram uma série de atividades e 

ações de divulgação que, para além da exposição das roupas, são referenciais e significados 

que elas próprias dão às suas vidas. 

 

 “Daspu, moda para mudar” 

                                                 
2 Entrevista com Gabriela Leite, em Julho/2008, na sede da Davida, no Rio de Janeiro. A íntegra da entrevista 
compõe os anexos deste trabalho. 
3 Extraído do texto assinado por Flávio Lenz e publicado no Jornal de Debates em 31/01/2007 
www.jornaldebates.ig.br, em resposta ao debate: A prostituição deve ser legalizada no Brasil ? 
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A partir da criação do nome Daspu, a história do movimento das prostitutas começa a 

ser notícia. O nome da grife, em analogia à Daslu, é a primeira ação da Daspu a ser noticiada. 

Dois atores diferentes entram em cena. A Daslu, reconhecida internacionalmente como uma 

loja de luxo paulistana, tem seu logotipo representado pela junção das iniciais dos nomes das 

proprietárias Lúcia e Lourdes. Localizada em região nobre da capital paulista, é símbolo de 

status, riqueza e poder. Seus freqüentadores representam uma parcela da população 

caracterizada como consumidores de alto poder aquisitivo, portanto, capazes de adquirir 

produtos de luxo, com valores monetários expressivos. Nos seus 20 mil metros quadrados, a 

Daslu vende roupas exclusivas de grife própria e de outras 120 marcas internacionais como 

Gucci, Chloé, Chanel, Prada e Louis Vuitton.  Também comercializa outros produtos como 

vinhos, iates e helicópteros. 

O nome Daspu é uma referência direta à ocupação de suas proprietárias. Como 

ressalta Gabriela, "feias ou bonitas, não importa. Nossas roupas devem antes de tudo cumprir 

o papel social da Davida".4 Enquanto durou a ameaça de ação judicial da Daslu contra a 

Daspu (para alteração do nome/marca) por ‘denegrir’ a imagem da loja, o fato foi notícia em 

todos os veículos de comunicação do país e em vários jornais internacionais. 

Importante elemento a ser destacado na criação da grife Daspu é o estilo das roupas. 

Frases provocativas, em tom lúdico, impregnadas de sentidos e adjetivos alusivos à profissão, 

estão estampadas nas camisetas e vestidos da grife, como: “As mulheres boas vão para o céu, 

as más vão para qualquer lugar”; “Somos más, podemos ser piores”; “Em todo o Brasil, ser 

“puta” é legal”; “Somos mais de uma em cada esquina”; “Sou delas, sou Daspu”; “Daspu, o 

sabor da vida”; “Daspu, a moda que levanta”; “Daspu, moda prá mudar”; “Maria Madalena, 

aquela que muito amou”; “Antes do show, afine o instrumento”. 

A construção da marca Daspu foi feita através de uma série de eventos que utilizou, 

de forma criativa, algumas manifestações culturais como ferramenta para a visibilidade e a 

reivindicação de cidadania das prostitutas. Com o apoio de artistas, poetas, jornalistas e 

celebridades, a grife criou o Parangolé Daspu na Praça Tiradentes (centro do Rio de Janeiro), 

onde as prostitutas desfilavam os modelos da grife e simultaneamente aconteciam diversas 

intervenções artísticas, em que as artes de diferentes públicos se integravam na tentativa de 

romper estigmas, barreiras sociais e preconceitos. 

                                                 
4 Entrevista com Gabriela Leite no caderno Cotidiano do jornal O Globo, de 25/05/ 2006. 
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Os desfiles da grife em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, em locais públicos e a céu 

aberto, ou em recintos fechados, foram alvo de atenção da mídia, principalmente quando 

houve a polêmica com a Semana da Moda, a Fashion Rio 2006. Impedidas de participar do 

evento, o que foi considerado pela Daspu como “evidente preconceito dos organizadores”, as 

prostitutas fizeram um desfile paralelo no centro da cidade como forma de protesto, assim 

conseguiram uma ampla cobertura da imprensa.  

Em São Paulo, durante a participação na Bienal 2006, a grife também gerou ações de 

divulgação na mídia, através dos desfiles de abertura e de encerramento da Bienal, com 

prostitutas e travestis. Nesse período, a Daspu obteve muita visibilidade, principalmente pela 

sua participação em programas televisivos de grande audiência, como o Fantástico e o 

Programa do Jô, ambos da Rede Globo de Televisão.  

A estréia internacional da grife foi no país da moda, no tradicional evento Prêt à 

Porter de Paris. Com ele, a Daspu ganhou espaço em jornais internacionais assim como 

iniciou projeto de exportação da grife com o interesse da famosa Galeria Lafayette em 

comercializar na França as peças de lingerie Daspu. 

O trabalho de divulgação jornalística da Davida e da Daspu é realizado pelo jornalista 

e assessor de imprensa, Flávio Lenz. Com passagem pela grande imprensa, durante 10 anos 

trabalhou no Jornal do Brasil, Flávio é também editor do jornal Beijo da Rua. Ele faz parte da 

O.N.G. e há mais de doze anos é companheiro de Gabriela Leite, com quem fundou a grife 

Daspu.  

Em 2008, Flávio Lenz lançou o livro “Daspu: a moda sem vergonha”, que conta a 

história da grife. A obra faz parte da coleção Tramas Urbanas que, segundo a Aeroplano 

Editora, “visa dar voz às diversas manifestações artísticas e intelectuais das periferias 

brasileiras e de grupos tradicionalmente marginalizados.”  Para o autor, a Daspu tem a 

intenção de  “pela moda, sacanear o estereótipo da puta, dar visibilidade aos desafios e 

conquistas do movimento organizado pela categoria, destruir o preconceito e a caretice e, 

claro, vender roupas para gerar recursos”.5  

Resultado de oficinas de história oral com prostitutas, o livro “As meninas da Daspu”, 

da socióloga Anna Marina Barbará, retrata as trajetórias pessoais de putas ativistas da Davida. 

A autora afirma que “o estigma da prostituição torna invisível a realidade concreta de quem se 

prostitui, substituindo-a por imagens disformes construídas pelo preconceito”. Na 

                                                 
5 Resenha publicada no site www.travessa.com.br, da Livraria da Travessa - Livros Moda e Acessórios. 
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apresentação do livro, a socióloga Cristina Câmara, coordenadora da Acicate Análises 

Socioculturais, ressalta: 

 

Não se trata de um livro de depoimentos de mulheres estigmatizadas, afinal 
o estigma só fixa uma identidade até quando não se descobre que esta é 
multifacetada e manipulável. Suas trajetórias retratam mulheres que são 
donas de si e vão para qualquer lugar, quando querem. Que se tornam 
ativistas encontrando pares, compartilhando experiências, conhecendo seus 
direitos para poder reivindicá-los e fazendo amigos. 6 

 

O surgimento de um projeto de sustentabilidade da Davida foi a forma que elas 

encontraram para gerar recursos para a O.N.G., pois buscar patrocínio e apoio empresarial não 

seria possível. “Temos muita dificuldade em conseguir financiamento, devido ao estigma e ao 

preconceito”, relata Gabriela Leite. Para ela, se o trabalho da entidade fosse pelo lado da 

vitimização, seria mais fácil. “Aquele que considera as prostitutas como pobres mulheres e 

que é preciso tirá-las desta vida. Mas como não o fazemos, fica muito mais difícil”. 

Assim, a Davida/Daspu posiciona-se como um movimento pela cidadania das 

profissionais do sexo, por seus direitos sexuais e pela resistência à vitimização. Para Gabriela, 

a vitimização é representada pelo preconceito, pela marginalização e pela violência exercida 

sobre as prostitutas. Esse conjunto de elementos pode ser responsabilizado pelo 

distanciamento que a sociedade tem da categoria de prostitutas, pelo lugar institucionalizado e 

sedimentado que elas ocupam na estrutura social. 

Pelo viés econômico e mercadológico, a Daspu conquista espaço na mídia e suas 

participantes tornam-se “celebridades midiáticas”. Entendemos a divulgação da grife como 

um processo midiático característico do momento atual, que transforma em exótico e 

superficial, pela via da espetacularização, tudo o que pode ser considerado como diferente. 

 

“Daspu, uma puta parada, uma parada de puta” 

 

 Consideramos que o processo de construção da pesquisa é repleto de fluxos e refluxos 

e, como ressalta Marin, “há a necessidade de um olhar aprofundado, capaz de compreender os 

sentidos explícitos e implícitos; de experimentação, vivência, organização racional, 

combinatória de operações, metodologias e a presença da dúvida, em uma constante criação 

de táticas para a construção do saber” (MARIN, 2006, p. 65).  

                                                 
6 Parte do texto de apresentação do livro As meninas da Daspu. Teresópolis, RJ: Novas Idéias, 2007. 
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A partir de matérias divulgadas sobre a Daspu, os desfiles da grife pelas prostitutas, a 

adesão de alguns setores da sociedade e o consumo das roupas da grife, analisamos, por meio 

do corpus selecionado para a investigação, como o tratamento espetacularizado da mídia 

impacta na recepção dos leitores e das próprias prostitutas e, se este tratamento promove 

alguma transformação nas relações sociais do grupo de prostitutas da grife com a sociedade. 

Consideramos que ao buscarmos respostas para este problema, por meio de um estudo 

investigativo sobre os impactos da comunicação na recepção de públicos leitores, estaremos, 

nas palavras de Bonin, não nos “limitando somente a operações como caracterizar e 

identificar, mas ampliando e ambicionando compreender, analisar, investigar o 

fenômeno/problema comunicacional objeto da investigação” (BONIN, 2006, p.21).  

Assim, indagamo-nos sobre os impactos do tratamento espetacularizado da mídia na 

recepção dos leitores. Quais as representações da grife, e/ou das prostitutas, presentes na 

mídia? Que compreensão os leitores têm da Daspu a partir dessas mensagens? Qual o 

entendimento sobre o tipo de cidadania que elas reivindicam? Há algum deslocamento da 

posição das prostitutas na sociedade com a atuação da grife? Que tipo de movimento a grife 

representa, simplesmente mercadológico ou de resistência e cidadania?  

A Daspu, em todo o processo de construção da marca, através de suas ações e 

estratégias, mantém presente a noção de um corpo transgressor. No contexto contemporâneo 

em que vivemos, de espetáculo e consumismo, a grife Daspu encontra espaço pelo viés 

econômico, ao criar e comercializar a grife, e tenta trazer à cena sua luta político-social, ao 

mostrar pelos desfiles e eventos a sua própria existência enquanto grupo e falar à sociedade 

sobre as bandeiras de luta das prostitutas.  

Nesta nova arena de discurso e paisagem midiática, grupos sociais antes excluídos 

buscam, pela ação/atuação dos diferentes atores sociais, tornarem-se visíveis por meio da 

mídia e terem voz na tentativa de alterar o seu lugar na sociedade. O sistema político 

neoliberal, com um discurso enaltecedor da globalização, parece produzir uma ordem 

econômica supostamente mais aberta e democrática. Porém, esta mesma ordem econômica 

não perde a marca dominante das relações de poder no âmbito dos discursos midiáticos.  

Há, no tratamento midiático sobre a Daspu, uma forma espetacularizada de 

enquadramento do assunto, característica do jornalismo atual. Temas como pobreza, 

prostituição e periferia, considerados como diferentes, os quais despertam interesse no público 

da classe média, têm enfoque e tratamento pelos meios de comunicação que revelam uma 

exotização destas temáticas, sempre com distanciamento e processados dentro do campo de 



 

 

13

poder da mídia. Nas condições de produção dos discursos, pretendemos destacar como este 

enfoque e tratamento exotizados estão presentes na divulgação da grife Daspu.    

Em nossos objetivos de pesquisa, pretendemos analisar como o movimento /Daspu é 

reconhecido pelos receptores – se um movimento de resistência e cidadania ou de obediência 

ao poder e seus valores sociais e morais estabelecidos em relação aos direitos das prostitutas. 

Nesta discussão, partimos das formulações teóricas de Michel Foucault sobre o poder e a 

resistência. Problematizar7 as relações de poder e resistência em nossa sociedade, a partir das 

representações sobre a grife produzidas na mídia impressa, e seus impactos no público 

leitor/receptor, irá possibilitar uma discussão sobre como a cultura da mídia pode impactar na 

representação das prostitutas, alterando ou não seu lugar de grupo marginalizado pela 

sociedade. Como grupo social historicamente combatido pelo pensamento teológico-católico, 

as prostitutas estão, na arena de disputa midiática, representadas dentro das normas e padrões 

ditados por esta esfera de poder e, simultaneamente, apresentando suas bandeiras de luta 

contra o preconceito e a discriminação.  

 

Justificativas 

 

Na contemporaneidade, a comunicação assume um papel fundamental ao viabilizar a 

constituição social e tecnológica do espaço midiático. Os meios de comunicação perpassam a 

realidade contemporânea com intensos fluxos e trocas de signos, significados e sentidos. Por 

conseguinte, a mídia caracteriza-se como elemento constitutivo de nossa sociedade e 

desempenha o papel de mediação entre seus leitores e a realidade. Para Baccega, a 

comunicação exerce hoje o papel central para onde convergem os conflitos que “ali 

trabalhados, espetacularizados, ressignificados, acabam por fazer dos meios de comunicação 

uma importante instituição que ‘leva a pensar’, que ‘educa’” (BACCEGA, 1998, p.116). 

Nossa pesquisa, ao analisar as mensagens midiáticas sobre a Daspu e seus impactos 

no público receptor, insere-se no campo da comunicação. A partir do tratamento 

espetacularizado que caracteriza a cobertura da mídia impressa sobre o assunto, pretendemos 

apontar, por meio da análise de discurso, as representações sobre a grife presentes nestas 

mensagens. E, através da pesquisa com os receptores, analisar os impactos desses discursos 

midiáticos nos públicos selecionados. 

                                                 
7 Adotamos o termo problematizar no sentido foucaultiano, ou seja, um conjunto de práticas discursivas, ou não-
discursivas, que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e a constitui como objeto para o 
pensamento. 
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Partimos do entendimento que os meios de comunicação constroem discursivamente 

uma espetacularização dos acontecimentos e a divulgação da grife Daspu está inserida neste 

formato midiático. Ao falarmos de condições de produção dos discursos da mídia, referimo-

nos ao modo como o sentido é construído pelos jornalistas/enunciadores, nos mecanismos de 

controle, classificação e distribuição dos fatos a serem relatados. Os meios de comunicação ao 

produzirem sentidos, por intermédio de múltiplos discursos, participam da construção do 

imaginário social. O que os textos da mídia oferecem não é a realidade, “mas uma construção 

que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação com a 

realidade concreta”. 

 

Os trajetos simbólicos, construtores do imaginário social dependem de um 
diálogo entre sujeitos, entre enunciadores (que fazem circular concepções do 
mundo) e enunciatários (que as interpretam, reconhecendo-as ou não). 
Nesses trajetos, através dos múltiplos imaginários, traduzem-se visões de 
mundo que coexistem, superpõem-se ou excluem-se enquanto forças 
reguladoras do cotidiano. O real é, pois, sobredeterminado pelo imaginário; 
nele, os sujeitos vivem relações e representações reguladas por sistemas que 
controlam e vigiam a aparição dos sentidos (GREGOLIN, 2003, p.98). 

 

Em nosso programa de mestrado, centrado em estudos da comunicação e da mídia e 

suas interfaces com as práticas de consumo, a pesquisa sobre a visibilidade propiciada à 

Daspu mostra como no consumo dessas mensagens midiáticas, os indivíduos produzem 

sentidos e constroem o imaginário social em relação ao grupo das prostitutas.  

Em consonância com os objetivos da linha de pesquisa do mestrado, impactos 

socioculturais da comunicação orientada para o mercado, nosso estudo de recepção analisa 

como os leitores identificam os aspetos da espetacularização midiática na divulgação da grife 

e como interpretam o tipo de movimento associado à Daspu e seus integrantes, ora de 

resistência ora de obediência, tendo como base de análise as representações da grife 

divulgadas pela mídia impressa.  

Para conhecer e identificar os impactos promovidos pela comunicação sobre a grife, 

em nossa pesquisa empírica com os receptores, apoiamo-nos na análise de discurso das 

matérias publicadas nos veículos selecionados. É nesse ponto que há convergência da atual 

proposta com a pesquisa de minha orientadora, Profa. Dra. Tânia Márcia Cezar Hoff. Seu 

projeto é um estudo sobre as representações de corpo na mídia, a partir de relevantes 

pressupostos teóricos como a Análise de Discurso de Linha Francesa e o pensamento 

foucaultiano.  
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A partir da análise de discurso dos veículos selecionados e as representações sobre a 

grife, com base nas relações de poder e resistência, passamos a identificar a forma como os 

receptores definem o movimento das prostitutas. O entendimento sobre as relações de poder e 

a resistência, como possibilidade de criar espaços de luta e de transformação, é fundamentado 

no pensamento de Foucault. Para ele, o poder não opera em um único lugar, mas em lugares 

múltiplos, como a família, a escola, e outras instituições, onde todas as relações que se 

estabelecem são relações políticas. Para mudar a sociedade é necessário mudar essas relações. 

Ao considerar o poder como exercício e prática, Foucault revela um poder multifacetado, 

cotidiano, exercido em toda a sociedade, e que não há como concebê-lo em um ponto 

específico da estrutura social.  

 

O poder não é outra coisa senão certa modificação, a forma com freqüência 
diferente de uma série de conflitos que constituem o corpo social, conflitos 
do tipo econômico, político. Portanto, o poder é como a estratificação, a 
institucionalização, a definição de técnicas, de instrumentos e de armas que 
servem em todos esses conflitos. É isto o que pode ser considerado, em um 
dado momento, como certa relação de poder, certo exercício do poder. Isso 
desde que esteja claro que esse exercício – uma vez que ele, afinal, não é 
outra coisa senão a fotografia instantânea de lutas múltiplas e em contínua 
transformação -, que esse poder se transforma a si próprio sem cessar 
(FOUCAULT, 2003, p.277).  

 

Na concepção foucaultiana, as relações de poder são relações de força e de 

enfrentamentos e, portanto, podem ser reversíveis, porque não existem relações de forças 

completamente triunfantes e incontornáveis. “A resistência ao poder existe tanto mais quanto 

ela esteja ali onde está o poder; ela é, portanto, como ele, múltipla e integrável a estratégias 

globais” (FOUCAULT, 2003, p.249). Dentro deste contexto, analisamos, a partir da recepção, 

qual a característica do movimento da grife e da Davida, os sentidos associados a ele na 

construção da cidadania almejada pelo grupo. 

 

Quadro referencial teórico 

 

Estamos em um mundo intensamente midiatizado, “no qual a mídia domina o lazer e a 

cultura. Ela é, portanto, a forma dominante e o lugar da cultura nas sociedades 

contemporâneas” (KELLNER, 2001, p.54). Partimos do conceito de cultura da mídia, do 

filósofo e escritor Douglas Kellner, para entender o processo midiático. Segundo o referido 

autor americano, os meios de comunicação de massa suplantaram os modos anteriores de 

cultura, como o livro ou a palavra escrita. 
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A cultura da mídia é a cultura dominante hoje em dia [...] a cultura veiculada 
pela mídia transformou-se numa força dominante de socialização: suas 
imagens e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como 
árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de 
identificação e imagens vibrantes de estilo, modo e comportamento 
(KELLNER, 2001, p.27). 

 

Em nosso trabalho, tratamos cultura como toda e qualquer forma de expressão do ser 

humano, sua prática social e sua produção cultural, a partir das concepções do pensador 

britânico Raymond Williams, quem define “cultura como uma força produtiva que designa os 

significados comuns a uma sociedade humana, seus modos de vida usuais e sua produção 

artística e intelectual”. (WILLIANS, 1992).  

Williams ressaltou as ligações entre cultura e comunicação e as relações com a 

sociedade. A maneira como os textos midiáticos são produzidos e seus efeitos nos segmentos 

receptores, sendo a produção midiática criada e (re) produzida dentro e para esta sociedade, 

personificando conflitos e discursos políticos. Em concordância com Williams, Kellner 

ressalta que toda cultura serve de mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo, 

portanto, comunicacional por natureza, “não há comunicação sem cultura e não há cultura 

sem comunicação” (KELLNER, 2001, p.53). 

O termo cultura da mídia, citado por Kellner, designa tanto a natureza quanto a 

forma da produção da indústria cultural e seu modo de distribuição. Para ele, a mídia veicula 

uma forma comercial de cultura, produzida por lucro e divulgada à maneira de mercadoria.  

 

A necessidade de vender significa que as produções da indústria cultural 
devem ser eco da vivência social, atrair grande público e, portanto, oferecer 
produtos atraentes que talvez choquem, transgridam convenções, contenham 
crítica social ou expressem idéias correntes possivelmente originadas por 
movimentos sociais progressistas (KELLNER, 2001, p.27). 

 

A partir desta concepção, pretendemos contextualizar a divulgação da Daspu pela 

mídia impressa dentro da matriz dos discursos e das forças sociais concorrentes que a 

constituem. As ações produzidas pelos participantes da grife juntamente com a cobertura 

jornalística geraram grande visibilidade ao grupo de prostitutas. Analisamos esta visibilidade 

com base no conceito de espetacularização midiática.  

Para discutir a sociedade do espetáculo e a espetacularização midiática no momento 

contemporâneo, analisamos a cultura do espetáculo e a sociedade do espetáculo a partir das 

teses do filósofo fundador deste pensamento, o francês Guy Debord (1931/1994), expressas 

em seus livros “A sociedade do Espetáculo” e “Comentários sobre a sociedade do 
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espetáculo”. O primeiro livro é também uma das principais obras que expressam as 

concepções da Internacional Situacionista, organização comunista francesa que existiu de 

1957 a 1972, da qual Debord foi um dos mais destacados representantes.  

Debord elabora uma teoria crítica da sociedade moderna, concebendo-a como a 

sociedade do espetáculo, que se caracteriza pela generalização do fetichismo da mercadoria 

que invade a vida cotidiana. A sociedade moderna passa a ser compreendida como o reino do 

espetáculo, da representação fetichizada do mundo dos objetos e das mercadorias, como 

negação da humanidade. O espetáculo instaura-se quando a mercadoria surge como força que 

ocupa a vida social. Assim, numa economia mercantil-espetacular, a produção alienada vem 

juntar-se o consumo alienado.  

 

É certamente uma pena que a sociedade humana enfrente problemas tão 
abrasadores no momento em que se tornou materialmente impossível fazer 
ouvir a mínima objeção ao discurso mercantil; no momento em que a 
dominação, precisamente porque está protegida pelo espetáculo de toda a 
réplica às suas decisões e justificações fragmentárias ou delirantes, crê que já 
não tem necessidade de pensar; e verdadeiramente já não sabe pensar 
(DEBORD, 2003, p.37). 

 

O grande mérito das teses de Debord é que elas vislumbraram já nos anos 60s algumas 

das características mais marcantes de nossa época contemporânea. Após quatro décadas da 

formulação de Debord, os pensadores brasileiros da comunicação Antonio Rubim, João Freire 

Filho e Micael Herschmann discutem novas formas de entender o espetáculo, a sociedade do 

espetáculo e a espetacularização da mídia, ampliando a visão e o entendimento sobre o tema, 

com interpretações oriundas das ações e movimentos sociais ocorridos no momento 

contemporâneo.  

Segundo Rubim, o espetáculo não é somente produto do capitalismo e não pode ter 

sempre uma conotação negativa. Para Herschmann, o espetáculo pode servir como estratégia 

para movimentos sociais e grupos minoritários potencializar ações de luta e conseguir 

visibilidade na esfera midiática, “desde que eles saibam se espetacularizar, realizar operações 

de linguagem e processos de engenharia midiática” (HERSCHMANN, 2005, p.159). Em 

contrapartida, autor Freire Filho leva em consideração a existência de movimentos artísticos e 

políticos atuais que se opõem ao espetáculo globalizado e faz uma crítica ao fatalismo 

presente nas idéias de Debord (FREIRE FILHO, 2003, p.33-46). 

Com este referencial teórico, iremos analisar como a espetacularização midiática 

promove a visibilidade do movimento das prostitutas e, como essa visibilidade é entendida 
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pelos receptores. Refletimos sobre algumas práticas jornalísticas e suas conseqüências 

ideológicas da transformação do jornalismo em mercadoria incorporada à sociedade do 

espetáculo. Na discussão deste problema, nosso embasamento teórico parte das idéias 

descritas no livro “Comunicação e Sociedade do Espetáculo”, dos autores e organizadores da 

obra Cláudio Novaes Pinto Coelho e Valdir José de Castro, membros do Grupo de Estudos da 

Comunicação na Sociedade do Espetáculo, da Faculdade Cásper Líbero.  

 

Atualmente, a mídia domina a sociedade contemporânea, produzindo bens 
materiais e simbólicos, divulgando-os numa linguagem-padrão, que é a 
linguagem do espetáculo [...] a linguagem predominante na cultura da mídia 
e do consumo é a do espetáculo ou do entretenimento (SANDANO, 2006, 
p.114). 

 

A este pensamento agregamos aquele que já destacamos de Douglas Kellner, ou seja, 

que a mídia veicula uma forma comercial de cultura e as informações, notícias e opiniões 

jornalísticas sobre diferentes temas de cada sociedade, são textos que devem repercutir as 

preocupações do povo, se quiserem ser populares e lucrativos. Ao mesmo tempo, há para 

Kellner um outro aspecto a ser ressaltado: a cultura da mídia como o lugar onde se travam 

batalhas pelo controle da sociedade. O estudioso afirma que a mídia está intimamente 

vinculada ao poder e que através dela conformamos nossa visão de mundo, valores e 

comportamentos. Ela é, portanto, um fórum do poder e da luta social. E, através da produção 

da mídia, é que se reproduzem os interesses das forças sociais, que tanto podem promover a 

dominação como também dar força aos indivíduos para a resistência e a luta. 

A mídia é uma arena de lutas. Ao produzir e reproduzir discursos de diferentes grupos 

sociais ela divulga e promove saberes e poderes conflitantes. Todos os grupos, de alguma 

maneira, tentam fazer uso do poder da mídia. E, os produtos da indústria cultural podem nos 

indicar as maneiras como a diferença e a pluralidade são utilizadas para integrar os indivíduos 

na sociedade. Como diz Kellner, “a diferença vende”, mas ressalta que se a diferença for 

valorizada como contestação, sem a devida e suficiente avaliação, ela somente ajuda a vender. 

Para Micael Herschmann, em concordância com Kellner, o campo midiático pode 

vir a se constituir numa arena de luta importante de construção de uma realidade social mais 

plural e democrática. Mas, segundo ele, o discurso midiático oscila entre a democratização e 

certa glamourização dos excluídos, “ao trazer à tona o direito ao discurso e à cidadania, a 

mídia coloca em pauta as contradições do processo de ‘democratização’ do país e suas 

tensões sociais” (HERSCHMANN, 2005, p.159). Neste campo de lutas é que se criam as 
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condições para o surgimento de movimentos sociais com diferentes bandeiras, de liberdades 

civis, ecologia e meio ambiente. 

 

Também pode promover uma forma de política de identidade em que cada 
grupo afirme sua própria especificidade e limite essa política a seus próprios 
interesses, deixando de ver assim as forças comuns de opressão. Tal política 
de diferença ou a identidade ajuda nas estratégias de ‘dividir para conquistar’ 
que em última análise servem aos interesses do poder vigente (KELLNER, 
2001, p. 27). 

 

Analisamos as representações sobre a grife e a O.N.G. presentes na divulgação pela 

imprensa escrita e o entendimento dos receptores sobre as relações de poder, resistência e 

cidadania do movimento das prostitutas, a partir destas mensagens. Consideramos, em nossa 

pesquisa, o movimento das prostitutas como um possível movimento de resistência, que pela 

via mercadológica busca inserção na sociedade.  

Espetáculo e disciplina são elementos que marcam nossa sociedade midiática. Por 

meio das teorias de Debord, fazemos uma análise da espetacularização da mídia e, pelo 

pensamento foucaultiano, tentamos mostrar como o poder disciplinar mantém controle sobre 

o comportamento dos indivíduos, na difusão de conceitos e normas disseminados pelas 

instituições disciplinares. Dentro do contexto criado entre sociedade do espetáculo, 

espetacularização e disciplina, problematizamos como a grife Daspu, e o movimento das 

prostitutas, criaram, por meio das ações de divulgação da grife retratadas pela mídia, um 

possível ato de resistência.  

Partimos de uma análise sobre a sociedade do espetáculo, teorizada por Debord 

durante os anos 50 a 60, e a sociedade disciplinar de Michel Foucault, cuja obra está 

circunscrita no período de 1961 a 1984. Foucault não discute, em suas teses, a sociedade do 

espetáculo descrita por Debord. As análises foucaultianas sobre sociedade disciplinar são 

relativas à função do poder na constituição de normas e regulamentos para os indivíduos e sua 

disseminação pelas instituições disciplinares. Há conceitos distintos entre a sociedade do 

espetáculo de Debord e a sociedade disciplinar de Foucault. Nosso interesse é na 

caracterização que cada autor faz sobre o poder e seu funcionamento, a forma como este 

opera sobre os indivíduos e, em um recorte particular, como estes dois elementos – espetáculo 

e disciplina - podem funcionar simultaneamente em nosso momento contemporâneo.  

Debord ao fazer sua crítica à sociedade do espetáculo, em que a “mercadoria ocupou 

totalmente a vida social”, mostra como o espetáculo, a mercadoria e o capitalismo estão 

associados. Para ele, a sociedade do espetáculo é uma conformação avançada do capitalismo. 
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Nela, o poder espetacular estende a lógica da mercadoria, que Marx havia analisado no 

sistema de produção, a todos os aspectos da vida cotidiana. Em Foucault, o poder é 

disciplinar, a sociedade é regida por normas e regulamentos implantados e mantidos por 

diversas instituições disciplinares.  

O indivíduo na sociedade do espetáculo é alienado pelo poder, enquanto que na 

sociedade disciplinar o indivíduo é o centro das atenções e o poder é pulverizado pela rede 

disciplinar. Enquanto Debord faz uma análise do poder a partir de sua visão marxista, com a 

divisão de classes entre dominantes e dominados, Foucault fala sobre um poder que se exerce 

e que não está centrado em uma classe social, um poder que funciona em rede e é disciplinar.  

 

O poder disciplinar [...] adestra as pessoas. Não se exibe na identidade de um 
poder central e superior – como na figura do Estado soberano – mas se 
espalha anônimo, difuso, capilar, em práticas minuciosas exercidas por todo 
o corpo social. Não se mantém numa unidade, mas se exerce no plural - 
trata-se antes, de poderes múltiplos, heterogêneos, móveis, enfim, micro 
poderes cujo funcionamento dá sustentação e eficácia ao macro poder estatal 
(MUCHAIL, 2004, p.111). 

 

Ao relacionar as diferenças entre os dois conceitos de poder, tanto na sociedade do 

espetáculo como na sociedade disciplinar, pretendemos analisar na atual sociedade, 

caracterizada como democrática e de consumo, a atuação e manifestação do poder, como 

também a existência de formas de resistência a ele. Em nosso entendimento, na sociedade 

midiática coexistem algumas características da sociedade do espetáculo e outras da sociedade 

disciplinar, e nesta perspectiva de análise é possível discutir formas de resistência, as quais 

podem ser entendidas como de obediência ou como de resistência ao poder. 

Para Foucault, a noção de resistência apresenta as mesmas características do poder, 

“tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele” (REVEL, 2005, p. 75). É a partir do 

conceito foucaultiano de poder e resistência que pesquisamos como os receptores entendem o 

movimento das prostitutas. A Daspu intitula seus desfiles e ações como “uma batalha onde 

prostitutas e simpatizantes são modelos de resistência, de identidade e de afirmação, criando 

moda para criar respeito e auto-estima, sem perder a sedução, o humor e a ironia da grife”. 8 É 

a esta tentativa de se tornar visível e de se fazer ouvir que Michel Foucault chama de 

estratégias de resistência e transgressão. Ele argumenta que não é contra o poder que nascem 

as lutas, mas sim contra certos efeitos de poder e estados de dominação, exatamente no espaço 

                                                 
8 Extraído do release “Daspu lança coleção verão 2009 em São Paulo”. Ass. de Imprensa Daspu, Junho/ 2008. 
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aberto pelas relações de poder, e “se não houvesse resistência, não haveria efeitos de poder, 

mas simplesmente obediência” (REVEL, 2005, p.76). 

Em nosso trabalho, estudamos o movimento Daspu a partir dos três pontos essenciais 

a que se refere Foucault referente à noção de resistência. O primeiro deles é que a resistência 

não é “anterior ao poder que ela enfrenta. Ela é coexistente a ele e absolutamente 

contemporânea”. O segundo diz respeito à forma de organização da resistência, “ela deve 

apresentar as mesmas características que o poder”. No terceiro ponto, como as resistências 

podem fundar novas relações de poder, “tanto quanto novas relações de poder podem, 

inversamente, suscitar a invenção de novas formas de resistência” (REVEL, 2005, p.76). 

Nossa análise sobre poder e resistência tem como referência os livros de Foucault: 

Microfísica do Poder, Vigiar e Punir, História da Sexualidade I – A vontade de Saber, e o 

volume IV da Coleção Ditos & Escritos – Estratégia, Poder-Saber. Também nos apoiamos 

nas (re) leituras da obra de Foucault das autoras Judith Revel e Salma Tannus Muchail, e no 

livro O legado de Foucault, em especial os artigos de José Carlos Bruni, Marcos César 

Alvarez e Richard Miskolci. 

  

Procedimentos metodológicos 

 

Com base nesta pesquisa bibliográfica, onde exploramos as questões da cultura da 

mídia, da cultura do espetáculo e a teoria sobre poder e resistência de Foucault, realizamos a 

pesquisa documental sobre todo o material midiático produzido sobre a grife Daspu no 

período compreendido entre final de 2005 e início de 2007. Matérias, entrevistas, artigos e 

colunas selecionados com o intuito de relacionar as representações da grife. Essa classificação 

é sustentada pela análise de discurso. A partir dos pressupostos teóricos da análise do discurso 

de linha francesa, a proposta é verificar o discurso dos meios de comunicação no que se refere 

às representações da grife construídas na relação poder e resistência, à luz de Foucault, e 

ambientadas na sociedade contemporânea. Contextualizar como a grife Daspu, em 

determinado momento, passou a ocupar um espaço midiático e social, através do discurso de 

ordem econômica mercadológica. E, como a grife, por meio de ações e estratégias de 

divulgação, é legitimada pelo discurso do mercado e do marketing. Com esse objetivo, 

selecionamos duas matérias veiculadas na mídia impressa e restringimos nosso foco no 

seguinte corpus: 
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a) Artigo da revista semanal Veja, do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, “Sem 

vergonha de dizer quem é”, publicado em 19/04/2006 (Anexo A); 

 

b) Coluna do jornal diário Folha de São Paulo, da jornalista Mônica Bergamo, “O 

mundinho fashion Daspu”, publicada em 11/12/2005 (Anexo B). 

 

Recorremos às autoras Eni Orlandi, Maria Aparecida Baccega e Maria do Rosário 

Gregolin para a análise de discurso no estudo proposto. Refletimos sobre as condições de 

produção dos textos selecionados, o seu contexto histórico-social e o sujeito/autor dessa 

produção. Para a análise do discurso o que interessa não é o texto em si, como o objeto de sua 

explicação, porém, a sua unidade com a qual se tem acesso ao discurso. Com essa unidade, 

produz-se um outro conhecimento, pois a análise mostra que a relação entre língua, 

pensamento e mundo não é unívoca e tem sua própria especificidade. Ela concebe o texto em 

sua discursividade, aquilo que o constitui.  

Assim, compreender como um texto funciona, os processos de produção de sentidos 

e de constituição dos sujeitos em suas posições, é o produto que se espera obter com a análise. 

Como enfatiza Orlandi, “o discurso é efeito de sentidos entre locutores” (ORLANDI, 2003, 

p.21). Ao pretendermos analisar o discurso da comunicação e sua produção de sentidos, é 

necessário elucidar o processo social da mediação pelos meios, suas condições de produção, 

de circulação e de consumo. Explicitar, também, o vínculo do discurso produzido com o 

veículo e a audiência a que se destina. Com esta produção, fazemos uma contextualização 

sobre a sociedade do espetáculo, as ações de divulgação produzidas pelo movimento das 

prostitutas e o tratamento espetacularizado da imprensa escrita. 

A visibilidade propiciada pela mídia permitiu que as prostitutas conquistassem 

espaços sociais? Quais os impactos do tratamento espetacularizado da mídia em relação às 

prostitutas da grife Daspu? Como os leitores entendem o movimento das prostitutas a partir 

das representações presentes na mídia? São estas as respostas que buscamos em nossa análise 

dos discursos midiáticos e seus impactos na recepção. 

Para a verificação dos impactos socioculturais da comunicação da grife fizemos uma 

investigação qualitativa com os públicos de interesse. Nossa pesquisa empírica abrange dois 

segmentos: o primeiro, o público geral leitor e o segundo, as prostitutas envolvidas com a 

grife, a liderança da Davida/Daspu e o assessor de imprensa do movimento. A metodologia 

utilizada é a entrevista em profundidade com a amostra de público leitor/receptor e com as 

prostitutas membros da Davida e participantes da Daspu.  
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As amostras foram constituídas da seguinte forma: 

a) 12 leitores da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo – entrevistas em 

profundidade sobre o artigo “Sem vergonha de dizer quem é”, de Roberto Pompeu de 

Toledo e da coluna “O mundinho fashion Daspu”, de Mônica Bergamo (Anexo D); 

 

b) 03 prostitutas participantes da O.N.G. e da grife e a líder do movimento – entrevistas 

em profundidade para análise das matérias selecionadas e seus impactos para a Davida   

e a grife Daspu (Anexo D); Uma entrevista, por meio de questionário estruturado, com 

o editor do jornal Beijo da Rua e assessor de imprensa da /Daspu, o jornalista Flávio 

Lenz, para analisar o papel da mídia na divulgação da grife  (Anexo C). 

 

O desenvolvimento da dissertação compreende quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, “Espetacularização na divulgação da Daspu”, discutimos a interconexão entre 

cultura e comunicação e a espetacularização midiática no discurso sobre a grife. Com base na 

análise de discursos do corpus selecionado sobre a divulgação da grife na mídia impressa, 

analisamos como a espetacularização foi construída. O segundo capítulo, “Relações de poder-

saber: resistência e cidadania” é dedicado à discussão sobre como a mídia, por meio de 

diferentes estratégias discursivas, produz e dissemina noções de verdade e de realidade. Nosso 

aporte teórico nesta reflexão tem como base o pensamento de Michel Foucault sobre o poder 

disciplinar, a biopolítica e a sexualidade. Discutimos, adicionalmente, a possível resistência 

do grupo de prostitutas e simpatizantes da Davida/Daspu contra o estigma e a discriminação 

relativos à atividade das prostitutas. No terceiro capítulo, “Leituras dos receptores, da 

vitimização à valorização”, apresentamos as entrevistas com os leitores dos veículos 

selecionados e com os participantes da Davida/Daspu, as interpretações sobre as 

representações da grife na mídia impressa e seus impactos, em relação ao preconceito e 

discriminação da profissão e o entendimento sobre o significado do movimento das 

prostitutas, se social, mercadológico, de resistência e cidadania. Nossas considerações finais 

compõem o quarto capítulo, no qual refletimos, com base nas pesquisas com os receptores, 

sobre os impactos da comunicação midiática na divulgação da Daspu e suas relações com 

nossa argumentação teórica acerca da cultura da mídia, da espetacularização pelos meios de 

comunicação e da sociedade midiática contemporânea, caracterizada como híbrida de 

elementos da sociedade do espetáculo e da sociedade disciplinar.  
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2 ESPETACULARIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA DASPU 

 

É inimaginável, nos tempos atuais, pensarmos a vida cotidiana sem os meios de 

comunicação. Eles assumiram um papel determinante nas relações sociais, não somente como 

veículos de informação, mas também como poderosos instrumentos de influência e poder. 

Discutimos neste capítulo alguns aspectos da atual sociedade midiática, que pode ser 

caracterizada por elementos da cultura do espetáculo e da espetacularização, tendo como 

objeto a divulgação da grife Daspu. 

Mostramos, pela análise do discurso das matérias selecionadas, que a 

espetacularização, como estratégia de enquadramento escolhida pela mídia impressa para 

apresentar a Daspu, foi construída por meio de mecanismos como o preconceito, a ironia, a 

palavra negada e o corpo negado. 

 

2.1 Interconexão entre cultura e comunicação 

 

Entendemos cultura como tudo o que o homem pensa e faz, sua prática social e sua 

produção cultural, segundo as idéias do pensador britânico da cultura, Raymond Willians. 

Para ele, a cultura está em toda sociedade e em toda mente; é um modo geral de vida, seus 

significados e valores são formulados no coletivo, nas interações humanas. O referido autor 

considera que a cultura deve ser interpretada em relação com os modos de produção, e 

acrescenta que ela mesma é uma força produtiva que designa os significados comuns a uma 

sociedade humana, seus modos de vida usuais e, também, a sua produção artística e 

intelectual. 

Imbricada à política e à economia, a cultura é elemento indispensável para o 

entendimento do que somos e para onde estamos indo. Portanto, ela é história, pois organiza 

valores e significados da sociedade. Porém, ao fazer esta organização, ela também institui 

outros valores e significados, o que torna necessário considerar suas condições de produção e 

as relações com o mundo que produz. 

Por estar em constante processo de produção, a cultura não se acaba. Está em todos 

os lugares, é comum. Todos os homens têm cultura e, através dela, dão sentido às suas 

práticas cotidianas. São essas práticas de significações que organizam a vida social onde os 

produtos culturais são gerados e consumidos. Assim, os conflitos sociais, as interações e inter-

relações humanas constituem as características internas do produto cultural de uma época.  
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Na contemporaneidade, a cultura produzida pelos diferentes segmentos da sociedade 

é distribuída e disseminada principalmente através da mídia, o que caracteriza o mundo atual 

como intensamente midiatizado. Sobre a comunicação e a cultura, Raymond Williams propõe 

em seus estudos que devemos analisar a maneira como os textos midiáticos são produzidos e 

seus efeitos nos segmentos receptores.  

A sociologia da cultura, proposta por Williams, parte da compreensão de que os 

meios de comunicação, existentes na sociedade contemporânea, não são autônomos, mas 

constituídos e constituintes da ordem social na quais seus efeitos seriam medidos. Sendo a 

produção midiática criada e (re) produzida dentro e para esta sociedade, personificando 

conflitos e discursos políticos, deveríamos atentar ao exame dos diferentes tipos de 

instituições e formações na produção e distribuição de bens culturais, e na ligação destes com 

todos os processos materiais de produção de uma determinada sociedade. 

Conforme dito anteriormente, toda cultura serve de mediadora da comunicação e é 

por esta mediada. Assim, para entender o processo midiático atual, partimos do conceito de 

cultura da mídia, do filósofo e escritor americano Douglas Kellner. Para ele, os meios de 

comunicação de massa suplantaram os modos anteriores de cultura, como o livro ou a palavra 

escrita, “vivemos num mundo no qual a mídia domina o lazer e a cultura. Ela é, portanto, a 

forma dominante e o lugar da cultura nas sociedades contemporâneas” (KELLNER, 2001, 

p.54). Este conceito é ampliado pelo escritor Mário Vargas Llosa. Em comentário sobre o 

papel dos meios de comunicação, ele afirma: 

 

Em algum momento, na segunda metade do século XX, o jornalismo das 
sociedades abertas do Ocidente começou a relegar, discretamente, o segundo 
plano, aquelas que haviam sido suas funções principais – informar, opinar, 
criticar – para privilegiar outra que até então fora secundária: divertir. A 
cultura do nosso tempo propicia e ampara tudo o que entretém e diverte, em 
todos os domínios da vida social (LLOSA, 2007, p. A22/23). 
 

Para exercer o papel de entreter e divertir, a mídia veicula uma forma comercial de 

cultura, que, segundo Kellner, é produzida por lucro e divulgada à maneira de mercadoria. 

Como a produção da mídia está intimamente imbricada em relações de poder, “ela serve para 

reproduzir os interesses das forças sociais poderosas, promovendo a dominação ou dando aos 

indivíduos força para a resistência e a luta” (KELLNER, 2001, p.64).   

 Ainda segundo Kellner, a cultura da mídia cria formas de dominação ideológica. Ele 

ressalta que não há uma ideologia dominante, e sim uma multiplicidade de modelos que 

diferentes grupos políticos mobilizam e transformam em ação. Com isto, a mídia e a cultura 
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podem ser utilizadas como instrumental para a construção de identidades, para a participação 

política e o fortalecimento de movimentos sociais (KELLNER, 2001, p.10-11). 

Tomando essas idéias acerca da cultura e da cultura da mídia, a criação da grife 

Daspu pelas prostitutas cariocas e sua divulgação na mídia, especialmente a impressa, são 

aspectos que podemos analisar dentro da matriz dos discursos e das forças sociais 

concorrentes que a constituem. De um lado, um grupo de prostitutas, organizado em uma 

entidade não-governamental, empenhado em construir seu próprio projeto de sustentabilidade 

por intermédio da criação de uma grife de roupas. E, do outro lado, a divulgação da Daspu 

nos meios de comunicação, os veículos midiáticos representados pelo modelo econômico-

político do mundo contemporâneo.  

A produção de uma série de ações para divulgar a grife, expressa em eventos como 

os desfiles e parangolés em praça pública e a exposição de roupas e vídeos na Bienal São 

Paulo/2006, representa o que Raymond Williams caracteriza como cultura comum, ou seja, 

aquela que está em todos os lugares e é produto de uma época. Por meio de suas ações, as 

prostitutas do movimento Davida/Daspu passam a ser notícia com destaque em alguns meios 

de comunicação. 

 

2.2 Cultura do espetáculo na contemporaneidade 

 

Partimos da concepção que cultura é um modo de compreender e aferir a organização 

da vida em determinado momento histórico. É por intermédio da cultura que podemos 

evidenciar elementos para a compreensão, interpretação e apreciação das mudanças 

provocadas pela industrialização e pela democracia em nossa época.  

No século XX, a cultura foi representada pelas idéias de “civilização de massa” e 

“comunicação de massa”, quando o termo cultura adquiriu uma “materialidade”, segundo 

Williams, e estipulou mudanças nas relações entre homens e entre grupos de homens, gerando 

identidades e conflitos.  

A civilização de massa no sistema capitalista foi interpretada pelo filósofo francês 

Guy Debord em seus livros, A Sociedade do Espetáculo (1967) e Comentários sobre a 

Sociedade do Espetáculo (1988), como uma sociedade onde “a mercadoria ocupou totalmente 

a vida social” (DEBORD, 1997, p.30). Em sua teoria crítica da sociedade moderna, Debord 

afirma que tudo foi transformado em espetáculo pela mercantilização e fetichismo 

generalizados, “tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 
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1997, p.13). A obra do pensador francês representa uma determinada concepção de sociedade 

moderna, que parte de uma perspectiva crítica e de oposição a esta sociedade.  

Debord era um representante da Internacional Situacionista Francesa, porém sua 

crítica da sociedade moderna é diferente do que a esquerda tradicional costumava fazer, em 

que o foco do debate era a esfera da economia e da política. A crítica de Debord à sociedade 

moderna é feita a partir de sua concepção de sociedade do espetáculo, que se caracteriza pela 

generalização do fetichismo da mercadoria que invade a vida cotidiana. Para Debord, a 

sociedade moderna é a negação da humanidade. Suas teses fazem uma acusação ao caráter 

espetacular, alienante e fetichista da sociedade moderna e da modernidade.  

Foi Debord quem estabeleceu as bases do pensamento sobre a sociedade do 

espetáculo para denominar a sociedade moderna. Mas, o que é o espetáculo? Para ele, em sua 

tese 4, o espetáculo não é apenas um conjunto de imagens, “mas uma relação social entre 

pessoas, mediada pelas imagens” (DEBORD, 1997, p.14). O fetiche tornou-se tão 

hegemônico que as relações sociais já não são relações entre pessoas, mas relações entre 

imagens de coisas exercidas por pessoas. As imagens, como elos, ligam os seres humanos.  

Em 1967, Debord definia o espetáculo não como uma ação secundária, mas sim a 

própria essência da vida, vislumbrando, já naquela época, como a sociedade contemporânea 

se tornaria espetacularizada. Essa constatação nos parece extremamente válida, considerando 

que ainda não havia uma atuação dos meios de comunicação como vemos hoje - câmeras por 

todos os lados, internet, celulares com telas, transformando as ações humanas em cenas cada 

vez mais espetaculares.  

A crítica de Debord à sociedade moderna se constrói em relação aquilo que ela tem 

de mais característico – a imagem. Para ele, a imagem nunca é neutra, carrega sempre uma 

carga ideológica em si mesma. E, seguindo o pensamento de Debord, no mundo 

contemporâneo, que é resultado e projeto do capitalismo, o poder dominante ao produzir 

espetáculos cria a alienação. 

 

Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade social efetiva; 
este desdobramento está ele próprio desdobrado. O espetáculo que inverte o 
real é produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente 
invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem 
espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois 
lados. O alvo é passar para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e 
o espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da 
sociedade existente (DEBORD, 1997, p.10). 
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Hoje, nossa sociedade está totalmente povoada, e até saturada, de encenações e 

imagens, tendo muita proximidade com a sociedade do espetáculo teorizada por Debord na 

década de 60. Em todos os âmbitos de produção da cultura, o mecanismo do espetáculo 

aparece como organizador destas produções. Através delas, o espetáculo gerado, desde um 

simples evento até um longa-metragem, produz sentidos e significados que refletem o sistema 

social, político e econômico de nossa época, suas formas de abstração e dominação. 

Para Debord, o espetáculo é a ideologia por excelência, “porque expõe e manifesta 

na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico: o empobrecimento, a submissão e 

a negação da vida real” (DEBORD, 1997, p.135).  Ele concebeu três formas de distinguir o 

poder espetacular. A primeira chamou de “espetacular concentrada”, associada às sociedades 

socialistas totalitárias, e a segunda de “espetacular difusa”, que é a dos países capitalistas 

democráticos. A terceira, ele define como “espetacular integrada”, a que representa os tempos 

atuais, cuja origem está na combinação dos dois outros poderes.  

Podemos entender que o poder espetacular integrado, característico do momento 

contemporâneo, introduz por meio do espetáculo uma ditadura muito mais presente, porque 

ela se torna cada vez mais invisível, nas diversas formas de globalização cultural e 

econômica. A globalização, um fenômeno de nossa época, defendida pelo sistema neoliberal 

vigente, é capaz de propiciar, pelo avanço tecnológico, um mundo sem fronteiras, 

principalmente no âmbito dos processos comunicacionais. Ao mesmo tempo, esse movimento 

globalizante cria distâncias sociais e econômicas cada vez mais difíceis de serem eliminadas, 

ou, até mesmo, minimizadas. As características resultantes do modelo de globalização são as 

marcas identificadoras da atual sociedade contemporânea, também batizada de sociedade do 

espetáculo e do consumo. 

 

Somos hoje dominados de ponta a ponta pelas imagens, e é graças a esse 
excesso que não aprendemos a ver ainda. Se não sabemos ver, é certamente 
porque a visibilidade não depende do objeto apenas, nem do sujeito que vê, 
mas também do trabalho da reflexão: cada visível guarda uma dobra 
invisível que é preciso desvendar a cada instante e em cada movimento 
(NOVAES, 2005, p.11). 

 

No início do século XXI, podemos retomar a idéia de Debord com referência aos 

meios de comunicação de massa, ao dizer que “o espetáculo nada mais seria que o excesso do 

midiático, cuja natureza, indiscutivelmente boa, já que serve para comunicar, é por vezes dada 

a excessos” (DEBORD, 2003, p.7). Em seu pensamento, o discurso mercantil da mídia 

domina a sociedade humana, a qual não faz nenhuma objeção a ele. E, o espetáculo organiza 
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com maestria a ignorância do que acontece; o mais importante é o mais escondido: “o 

discurso espectacular cala, evidentemente, além de tudo aquilo que é propriamente secreto, 

tudo aquilo que não lhe convém. Daquilo que mostra ele isola sempre o meio, o passado, as 

intenções e as conseqüências” (DEBORD, 2003, p.27). 

As idéias de Guy Debord sobre o espetáculo e a sociedade do espetáculo serviram de 

referência a autores contemporâneos que trouxeram outras interpretações do conceito, 

principalmente a partir das profundas transformações sociais, políticas e econômicas vividas 

nas últimas décadas.  

O professor e escritor Antonio Albino Canelas Rubim, que discute a relação entre 

espetáculo, política e mídia, considera que há na obra de Debord uma flutuação conceitual, 

por ser uma obra-manifesto, e que, portanto, não deve haver uma aceitação integral de sua 

elaboração teórica, porque Debord “atribui ao espetáculo, como dispositivo imanente, uma 

conotação sempre negativa” (RUBIM, 2003, p.85-103).  

Rubim aponta uma das razões que torna a visão de Debord prejudicada: reduzir o 

espetáculo a um determinismo econômico que impossibilita a ele (espetáculo) qualquer outra 

alternativa de realização fora da dinâmica capitalista, sendo o espetáculo sempre prisioneiro 

do capital, não podendo nunca se manifestar contra ele. “O espetáculo de tal modo estaria 

comprometido com a forma mercadoria e a ideologia burguesa, que teria interditada qualquer 

possibilidade libertadora” (RUBIM, 2004).  

Na contemporaneidade, o capitalismo tem sua mercadoria antes na imagem da coisa 

do que na coisa corpórea. Como afirma o jornalista e escritor Eugênio Bucci, “é como 

imagem que a mercadoria circula. É sua imagem que precipita seu consumo – é sua imagem 

que inicia, e que embala a realização de seu valor” (BUCCI, 2005, p.219). Segundo Bucci, em 

consonância com as teses de Debord, as coisas nada mais são do que o suporte aparente da 

imagem da mercadoria, esta sim, a que concentra valor, a que materializa valor. Para ele, o 

aspecto central do espetáculo é transformar a mercadoria na imagem de si mesma, a um ponto 

que a fabricação da imagem da mercadoria sobrepõe-se e mesmo determina a fabricação da 

mercadoria como coisa corpórea.  

O autor Freire Filho, em concordância com as idéias de Bucci acerca da imagem da 

mercadoria, afirma que, desde o surgimento da cultura do consumo, “o valor de signo adquire 

precedência sobre o valor de uso”. 

 

A emergência da sociedade do espetáculo parece coincidir com um momento 
preciso da história da cultura do consumo no século XIX, em que as novas 
formas e tecnologias de representação visual, constituídas de maneira 
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espetacular, passam a mediar todas as relações sociais e a estender o caráter 
fetichista da mercadoria a todas as áreas, por meio da disseminação da 
imagem (FREIRE FILHO, 2005, p.26). 

 

Hoje, mais do que em qualquer outra época, o espetáculo está associado aos campos 

cultural e midiático, que segundo Rubim “apresentam interfaces crescentes, a partir da 

emergência de uma cultura cada vez mais ‘industrializada’. Isto é, midiatizada. A conexão 

entre mídia e espetáculo torna-se, por conseguinte, privilegiada na atualidade” (RUBIM, 

2003, p.85-103). Ao considerar característico o espetáculo no momento contemporâneo, 

tentamos mostrar como ele pode conter, em sua composição e objetivos, alguns aspectos 

positivos a serem utilizados por determinados segmentos da sociedade.  

A positividade da cultura do espetáculo está no uso que as minorias, os grupos 

sociais, as organizações podem fazer dela para colocar em evidência suas reivindicações e 

posicionamentos. É por intermédio do espetáculo que esses indivíduos ou grupos tentam 

conquistar alguma visibilidade e ocupar espaço na mídia, em busca de legitimidade e 

cidadania. As conseqüências da conexão entre mídia e espetáculo podem ser observadas no 

crescente número de ações espetaculares a que assistimos diariamente, advindas de diferentes 

campos de atuação humana. “Está mais do que óbvio que, no mundo atual, o que não tem 

intensa visibilidade ou não se espetaculariza dificilmente vai adquirir relevância social ou 

política”, observa Micael Herschmann (HERSCHMANN, 2007, p.4), em uma afirmação que, 

associada ao conceito de Debord sobre a sociedade do espetáculo, não traz em seu conteúdo 

um aspecto somente negativo do espetáculo.   

  Para Herschmann, mesmo reconhecendo os riscos que o espetáculo pode 

representar para a sociedade contemporânea, há um potencial de agenciamentos de espetáculo 

realizados por indivíduos e grupos sociais capazes de construírem, a partir dele, referenciais e 

significados às suas vidas. “Há um enorme potencial de luta para os grupos minoritários na 

esfera midiática, desde que eles saibam se espetacularizar, realizar operações de linguagem e 

processos de engenharia midiática” (HERSCHMANN, 2005, p.159). 

Ao analisar os movimentos contemporâneos, diz Freire Filho: “interessa-me registrar 

a circulação de um entusiasmo e de um ativismo crítico que, felizmente, não condiz com as 

profecias apocalípticas proclamadas nos últimos escritos do pensador francês” (FREIRE 

FILHO, 2005, p.39), referência a Debord. Em seu artigo “A sociedade do espetáculo 

revisitada”, o autor procura de forma crítica rechaçar o fatalismo das análises de Debord e 

destaca a ampla rede de movimentos artísticos e políticos atuais que, “inspirada pelas teses e 
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práticas dos situacionistas, se opõe ao espetáculo globalizado” (FREIRE FILHO, 2003, p.33-

46). 

Com base nas reflexões acerca do conceito proposto por Debord e de suas (re) 

leituras, é que analisamos as ações de divulgação da grife Daspu e a visibilidade propiciada 

pelos meios de comunicação ao movimento das prostitutas. Tendo a mídia como campo de 

observação, verificamos como o movimento Davida/Daspu foi espetacularizado pela 

imprensa escrita. 

 

2.3 Espetacularização midiática, a mercadoria-notícia 

 

Os meios de comunicação de massa, em sintonia com o capitalismo, transformam a 

informação e a comunicação em mercadorias; tornam-se cada vez mais fomentadores da 

cultura do espetáculo e da diversão, cabendo à mídia o papel de proliferar espetáculos. O 

espetáculo, em nossa abordagem, é um instrumento capaz de colocar no agendamento da 

mídia questões que sem o uso dele não teriam visibilidade. Nesta relação entre o espetáculo e 

a mídia, o jornalismo deixou de exercer suas funções principais - informar, opinar e criticar -     

para privilegiar sua função secundária, que é a de divertir.  

Este fenômeno é considerado por Mário Vargas Llosa como um efeito colateral de 

duas conquistas básicas da civilização: a liberdade e o mercado. Para ele, nenhum órgão de 

imprensa imaginou que esta sutil alteração nas prioridades do jornalismo traria mudanças tão 

profundas em todo âmbito cultural e ético, “a civilização do espetáculo havia nascido e estava 

lá para ficar e revolucionar até a medula as instituições e costumes das sociedades livres” 

(LLOSA, 2007, A22). 

Há, portanto, intensa relação entre as práticas comunicacionais e a existência da 

sociedade do espetáculo. No sistema econômico atual, o espetáculo confirma o caráter 

mercantil das relações sociais capitalistas, e o neoliberalismo, como sistema político, sustenta 

a proliferação da lógica mercantil e a disseminação das práticas espetaculares.  

 

O espetáculo é um elemento articulador, ele estabelece mediações entre as 
várias dimensões da realidade social capitalista. A compreensão do papel 
desempenhado pelos meios de comunicação depende de uma investigação 
sobre as características da sociedade enquanto uma totalidade articulada 
internamente: o ponto de partida para o entendimento dessa totalidade são as 
relações sociais de produção (COELHO, 2006, p.15). 

 



 

 

32

A partir dos conceitos sobre espetáculo e a cultura da mídia no momento 

contemporâneo, como podemos definir a espetacularização? Recorremos novamente a Rubim, 

que define a espetacularização como um processo, “através do qual, pelo acionamento de 

dispositivos e recursos dados, produz-se o espetáculo. Ou melhor, o espetacular” (RUBIM, 

2003, p.85-103). E o espetacular, que é produto de ações humanas, tem efeito de notícia 

desejada pelo grande público. A mídia, conforme dito anteriormente, ao retratar os 

espetáculos gera visibilidade a movimentos sociais, que, em sua maioria, passariam ignorados 

se não fosse o espetáculo criado.  

Para refletirmos sobre a espetacularização pela imprensa, é necessário retomar o 

conceito de missão jornalística, que é a formação de uma opinião pública. O que temos hoje 

na atividade jornalística, principalmente da grande imprensa, é o padrão de prestação de 

serviço, sendo os veículos midiáticos importantes difusores ideológicos desta indústria 

cultural. O autor Fábio Cardoso Marques, em sua reflexão sobre a espetacularização 

midiática, analisa que a produção da mercadoria-notícia, como processo de manipulação dos 

fatos para produzir um discurso ideológico, “também pode revelar uma articulação de níveis 

simbólicos que produz mitos e preconceitos sobre algumas personalidades ou movimentos 

sociais” (MARQUES, 2006, p.38). 

Com o discurso da grande imprensa, caracterizado pela ausência de profundidade 

sobre as contradições que compõem o mundo contemporâneo, a sociedade mediada constrói 

sua realidade e percepção sobre os fatos da vida. No processo de articulação de muitos 

conceitos inscritos no discurso dos veículos de comunicação, há o elemento da 

espetacularização, espécie de mecanismo que constrói um universo aparentemente restrito de 

possibilidades de atuação e transformação social. Por conseguinte, a visão de mundo pelas 

lentes da grande imprensa é redutora da possibilidade de outras “leituras” sobre a realidade 

que nos cerca. 

As matérias publicadas na grande imprensa sobre a grife Daspu abordam o tema de 

maneira superficial, sendo esta uma das características do tratamento espetacularizado da 

mídia. Para um entendimento mais profundo sobre as questões políticas, sociais e econômicas 

que envolvem a grife e suas proprietárias, seria necessário que a mídia retomasse sua função 

primordial, a qual é a de informar, para formar a opinião pública. Ao noticiar a O.N.G. e o 

surgimento da grife, a maioria dos veículos da mídia impressa utilizou um pequeno texto com 

o histórico do movimento.  
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Os grandes veículos de comunicação preferem, na maioria das vezes, utilizar 
um jargão jornalístico formado por uma conceituação funcional ou 
operacional, desvalorizando o pensamento conceitual não funcional ou 
crítico, isto é, aquele que consegue perceber os elementos que compõem um 
objeto ou um fato e suas contradições, que são comuns nas sociedades 
capitalistas [...] apresentam fatos e idéias sem maiores contextualizações ou 
relações que lhes possam dar um sentido histórico, e passam, assim, a fixar 
padrões de pensamento como ‘clichês’ ou preconceitos, repetindo-os até se 
fixarem como verdades (MARQUES, 2006, p.44). 
 
 

O uso recorrente do texto descritivo sobre a grife simplificou o discurso acerca da 

Daspu, sendo também um componente do processo de espetacularização. Estes fenômenos 

desvalorizam a função mediadora e reflexiva da imprensa, “estabelecendo uma tendência de 

relação imediata dos fatos com o público leitor, transformando o discurso jornalístico de 

produtor de pensamento e reflexão em discurso puramente ideológico” (MARQUES, 2006, 

p.58). 

 

2.4  “Templo do luxo contra boca do lixo” 
 

O nascimento da grife Daspu e seu desenvolvimento até chegar à comercialização 

das roupas pode ser caracterizado por um conjunto de ações e eventos que, juntamente com a 

mídia e a comunicação da grife, resultaram em grande visibilidade. A conseqüência desta 

exposição, para além das coleções criadas, foi trazer à luz as tentativas do movimento das 

prostitutas por inclusão social e cidadania. 

 
Em um pequeno espaço dentro de um casarão antigo no bairro da Glória, no 
Rio de Janeiro, o grupo liderado por Gabriela Leite, presidente da Davida e 
fundadora da Daspu, há mais de vinte anos mantém o movimento de 
organização das prostitutas brasileiras. Mas, foi a partir da idéia de criar seu 
projeto de sustentabilidade, a grife Daspu, que o movimento ganhou 
visibilidade. “Tudo que fizemos, em todos estes anos, não chega aos pés do 
que a Daspu está fazendo prá gente sair do gueto. Está ajudando a discutir o 
estigma” (DANTAS, 2006, p.42-57). 
 
 

A criação do nome da grife é a primeira ação dos participantes da O.N.G. Em meio à 

confusão policial em que estava envolvida a loja Daslu, em São Paulo, devido à sonegação de 

impostos e irregularidades fiscais e tributárias, amplamente noticiada pelos meios de 

comunicação, o grupo das prostitutas e simpatizantes criou o nome Daspu, em analogia à 

Daslu, provocando um episódio caracterizado, metaforicamente, como “templo do luxo contra 

boca do lixo”.  
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A palavra Daspu, em referência direta à ocupação das proprietárias da grife, traz em 

sua grafia e sonoridade o mesmo efeito do nome Daslu. Provocação? Oportunismo? Grande 

sacada? Original? Plágio?  Em uma de suas entrevistas, Gabriela Leite explica como tudo 

começou. 

 

Em um domingo de novembro, saiu uma notinha no Elio Gaspari dizendo 
que as prostitutas da Tiradentes estavam fundando uma grife chamada 
Daspu, com o apoio de uma O.N.G. norueguesa. No mesmo dia, o jornal “O 
Dia” nos procurou querendo saber como era a coleção, quanto custava [...] 
Tentamos explicar que ainda era uma idéia que estava sendo desenvolvida.  
A revista “Isto é” também disse que estava fazendo uma matéria; 
novamente, tentamos dizer que ainda não estávamos prontas, que o 
lançamento seria só em março. Mesmo assim, as matérias foram feitas, 
praticamente sem informação, apenas a questão do nome Daspu já era 
notícia (DANTAS, 2006, p.42-57). 
 
 

A criação do nome Daspu é reveladora da forma como a cultura contemporânea 

abriga uma pluralidade de conceitos, formas e valores. “Onde todos os pares opostos foram 

abalados na fusão ou superposição de rico/pobre, belo/feio, certo/errado, sagrado/profano, 

santa/puta, como afirma o escritor Affonso Romano de Sant’Anna, em sua crônica Daslu & 

Daspu.9 A partir do nome Daspu, a imprensa inicia a cobertura jornalística da criação da grife 

e seu movimento. No início da divulgação, o que despertou o interesse dos meios de 

comunicação foi a suposta briga judicial da Daslu contra a Daspu, para alteração do 

nome/marca, por “denegrir” a imagem da loja. Em vários veículos noticiosos o foco principal 

era a possível ação judicial, nas notas ou reportagens publicadas nos jornais O Globo, O Dia, 

Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora e outros; nas revistas, 

Isto É, Isto É Dinheiro, Época e nos sites Terra, UOL, Yahoo, IG.  

 

“Daslu vai à justiça contra a butique Daspu” (Agência Estado – 02/12/2005); 

“Daslu ameaça processar O.N.G. da grife Daspu” (Folha de São Paulo – 03/12/2005); 

“Grife de prostitutas Daspu não abre mão do nome” (Jornal da Paraíba – 05/12/2005); 

“Por dentro da Daspu – Como funciona a grife das prostitutas que, de um sobradinho 

simplório na Glória (RJ), incomoda tanto a poderosa butique Daslu” (Isto É Dinheiro – 

22/02/2006). 

 

                                                 
9  Disponível em http://www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/Affonso4.HTM 
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Sob a ameaça de perder o nome da grife, o movimento organizado das prostitutas, com 

a divulgação pela mídia, inicia uma mobilização na tentativa de viabilizar seu projeto. Para a 

fundadora da Daspu, as proprietárias da Daslu e seus assessores ao entregarem a notificação 

extrajudicial e criarem o embate entre as marcas, acabaram por incentivar o movimento das 

prostitutas. “Que bom que fizeram isso. Logo sacamos que eles estavam sendo burros. 

Pensamos: é só entregar à imprensa” (DANTAS, 2006, p.42-57). 

Com a ampla divulgação deste fato, a Daspu começa a conquistar espaço midiático e 

social. Angaria simpatias em quase todos os setores da sociedade e ganha notoriedade.  Para 

continuar o processo de desenvolvimento da grife, organiza desfiles em praças e ruas e 

participa de programas de rádio e televisão. Selecionamos alguns trechos de matérias 

publicadas que, por meio de seus enunciados, circulam sentidos e representações sobre a 

grife. 

 

Sem vergonha de dizer quem é 
 

“A grife é um caso exemplar do que um nome é capaz. Daspu é um achado. Não apenas 

porque faz um contraponto à Daslu, loja chique de São Paulo, mas também porque anuncia, 

na última sílaba, toda a carga imensa de uma das palavras mais sonoras, vigorosas, ultrajantes, 

estigmatizantes, malditas e belas (sim, belas) da língua, palavra que não vai se escrever aqui 

por inteiro, mas que todos sabem qual é, e que, apesar de sua rica corte de sinônimos – 127 ao 

todo, no dicionário Houaiss, de ‘alcouceira’ a ‘zorra’ –, reina com autoridade única para 

expressar o que expressa”.10 

 

Daspu: uma puta grife 

 

”A Daspu é o símbolo da moda carioca: irreverente, livre, engajada, simples e democrática. A 

iniciativa da O.N.G. é um ensinamento. A idéia mostra audácia, criatividade e compromisso, 

trabalha a dimensão do público e do privado, enfrenta estigmas e preconceitos, aposta em 

valores da liberdade e da democracia. A Daspu também expressa uma forma de engajamento 

das putas, que se expressa na organização de um novo sujeito social. E até mesmo o público é 

                                                 
10  Ensaio de Roberto Pompeu de Toledo, publicado na revista Veja, edição 1952, 19/04/2006. Anexo A. 
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transformado de espectador em ator, porque é chamado a se engajar, a sentir, a posicionar-se. 

Vestir uma camiseta Daspu é isso, é tomar posição”.11 

 
Após a solução do impasse jurídico da Daslu contra a Daspu, as matérias 

jornalísticas começam a mostrar um pouco da história do movimento, do significado da grife 

para suas protagonistas e a mostrar a continuidade das ações produzidas por elas, 

principalmente os desfiles e as roupas. A primeira coleção, intitulada Puta Arte, exibe 

estampas de pinturas, fotos, xilogravuras, desenhos e letras de canção em que mulheres da 

vida são o tema. Do francês Toulosse Lautrec ao gravurista brasileiro J. Borges, passando por 

Gauguin, Picasso, Otto Dix, Lasar Segall e Chico Buarque, com inspiração em figurinos de 

Marlene Dietrich, em O Anjo Azul; Greta Garbo, em Mata Hari, Liza Minelli, em Cabaret e 

Nicole Kidman, em Moulin Rouge - todas cortesãs que se tornaram clássicas no cinema. 

Em matéria publicada no jornal O Globo, “Coleção da vida, com humor”, sobressai o 

tom ameno e lúdico com que a imprensa passa a tratar o tema Daspu: 
 

Cerejinha do bolo da semana que movimentou o mundo da moda na capital 
paulista, o desfile da grife Daspu soprou ventos bem-humorados às 
passarelas da cidade. O evento, off São Paulo Fashion Week, foi realizado 
no Clube Glória, um dos mais badalados da cidade, na noite de sábado. [...] 
Mesmo que não traga grandes renovações à moda, a grife começa a cair no 
gosto da classe média brasileira. “Um público moderno compra nossas 
roupas”, conta Gabriela. Entre os pequenos charmes que a marca criou está 
uma camisa pólo que traz uma piranhazinha no lugar do tradicional jacaré da 
Lacoste.12 

 

Com desfiles nas principais cidades brasileiras, sempre contando com a participação 

de artistas e celebridades, as prostitutas consideradas “modelos da grife”, passam a ser 

assediadas por fotógrafos e cinegrafistas da grande imprensa, em momentos de “fama e 

glória”. A produção dos desfiles faz com que diferentes públicos participem do evento.  O 

jornal Beijo da Rua, em matéria de Andréas Behn, reproduz o “clima” de um desfile: 

 
A passarela cor de lilás, coberta de pétalas de rosas vermelhas. As calçadas 
lotadas, o povo aplaudindo esperando o espetáculo. Tudo pronto para o 
desfile da Daspu, no coração da zona na Praça Tiradentes. Não era o público 
de sempre. Entre os moradores que freqüentam os bares da área e os que 
batalham nessas ruas cada noite, chegava o pessoal dos bairros da classe 
média, gente famosa ou que quer ser famosa e estrangeiros que queriam 

                                                 
11 Texto do sociólogo Orlando Alves dos Santos Jr. publicado no jornal Beijo da Rua, edição de 22/01/2006. 
12 Trecho de matéria publicada no jornal O Globo, edição de 30/01/2007. 
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participar da novidade que queriam participar da novidade. O cenário virou 
uma mistura, uma colagem de pessoas de todo tipo, de roupas e gostos 
diferentes, de pobres e ricos, de idéias e de conceitos de vida diversos. 
Daspu - um projeto de integração duma sociedade dividida pela má 
distribuição da riqueza e pelos preconceitos em quase toda a imprensa.13 

 

Destacamos algumas declarações de pessoas que assistiram aos desfiles em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, publicadas no jornal Beijo da Rua, em março de 2007, que 

mostram os impactos do evento em seus espectadores: 

 

“A estamparia, a malha e o colorido da coleção são Daspu mesmo”, fonoaudióloga carioca 

Lenny Felix. 

“A apresentação foi fascinante, esse trabalho é um caminho para mudar a sociedade”, 

psicólogo Leandro Feitosa.   

“A Daspu libera a sociedade para discutir e conviver com a prostituição. É uma declaração da 

existência das prostitutas que as pessoas sentem nas veias”, assessora do Programa Nacional 

de DST e Aids, Ângela Donini. 

"Só de atrair essa mídia toda já é um sucesso. Mas é apenas um começo ainda, o Brasil será 

um outro país quando perder o preconceito contra as prostitutas; é esse o objetivo delas", 

antropóloga Thais Danton Coelho.  

 

No final de 2006, a Daspu inicia negociações para exportar sua moda. Além da 

notícia em destaque no jornal O Estado de São Paulo, “Daspu: do deboche ao luxo de Paris - 

Grife carioca feita por prostitutas negocia entrada no mercado francês, em 2007, pela porta da 

frente: a Galeria Lafayette”, a grife é tema de reportagem com o filósofo Gilles Lipovetsky, 

que considera a Daspu “um novo fenômeno no mundo fashion” e que o movimento traz a 

possibilidade de uma nova interpretação da prostituição. “Talvez tenha chegado o momento 

de a sociedade enfrentar esta contradição”.14 

Convidada pelo artista esloveno Tadej Pogacar, a Daspu participa da 27ª Bienal 

Internacional de São Paulo/2006, “Como viver junto”. Faz desfiles na abertura e 

encerramento do evento e tem suas roupas expostas como obras de arte no espaço do artista, 

mas o nome da grife não aparece em nenhum local do evento, gerando críticas da artista 

boliviana Maria Galindo. 

                                                 
13 Trecho da matéria Momentos na Tiradentes, jornal Beijo da Rua, edição de 21/01/2006. 
14  Resumo da matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo no site do Ministério da Saúde. 
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O trabalho presente na Bienal que me pareceu mais interessante foi o da 
Daspu, o coletivo de mulheres em situação de prostituição no Brasil com 
suas três ou quatro camisetas, o vestido de noiva e a cronologia dos 
desfiles.Considero, no entanto, que a curadoria deste trabalho levou adiante 
o trabalho de "desinfecção", uma vez que o pano de fundo maravilhoso da 
história do nome que as coloca no centro da contestação social no Brasil 
ficou de fora, como se este fato estivesse fora da criação da qual elas são 
protagonistas. 15 
 
 

Outro evento de divulgação do movimento das prostitutas é o Parangolé Daspu. 

Invenção que une a arte e a vida, inspirada no parangolé do artista Hélio Oiticica, denominado 

por ele de "antiarte por excelência”, corpos dançantes desfilam roupas em intervenções 

artísticas que envolvem artistas, modelos e platéia. Conforme descrito em matéria no jornal 

Beijo da Rua, “o parangolé Daspu é cidadania na veia e uma resposta bem carioca à caretice 

que parece achatar a criatividade e o bom-humor, e que isola, ao invés de agregar, os diversos 

setores da sociedade”.16  

Ao ritmo de carnaval, com linguagem irreverente e criativa, a dança e as cores das 

roupas exibidas fazem do espetáculo criado um projeto de intervenção social. Aquilo que 

Oiticica propõe como novas linguagens e novos rumos, que rompam com o estabelecido. 

Através das roupas da grife, “a coleção populariza obras inspiradas na arte maior das 

prostitutas: a de se oferecer aos olhos, aos desejos, às fantasias e aos toques, seja no corpo ou 

nos suportes das emoções estéticas”.17 

Todos os eventos protagonizados pelos participantes da grife Daspu atraíram grande 

público e foram amplamente divulgados pela mídia. Consideramos as ações da Daspu 

constituídas de elementos espetaculares, ou seja, que rompem com a vida cotidiana e são  

capazes de atrair o público. As prostitutas, ao criarem as ações de divulgação da grife, usaram 

os mesmos mecanismos instituídos pelo mercado, principalmente os desfiles. O que provoca o 

diferente e atrai a mídia é o fato destes eventos serem realizados por um grupo social 

marginalizado, cujas ações não são de contestação. O objetivo do grupo é mostrar à sociedade 

as reivindicações da categoria de prostitutas e, também, criar condições de manutenção da 

O.N.G. pela comercialização das roupas da grife.  Os eventos são retratados na mídia como 

                                                 
15 Maria Galindo escreveu livros sobre sexualidade e realizou pesquisas com movimentos sociais. Disponível em 
http://diversao.uol.com.br/27bienal/entrevistas/textos/ult4026u29.jhtm 
16 Matéria “Bloco de carnaval, som eletrônico, intervenções de artistas e desfile da grife vão balançar o coração 
boêmio da cidade”, Jornal Beijo da Rua, edição de 16/12/2005. 
17  Matéria “Coleção Daspu chega às lojas em abril”, Jornal Beijo da Rua, edição Março/2007. 
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eventos comerciais, e as bandeiras de luta do grupo não são citadas na maioria dos veículos de 

comunicação.  

Aos eventos produzidos, que continham elementos de dimensão performática, 

agregam-se a curiosidade e o interesse do público pelo que considera diferente e que entretém. 

Para explicar por que nossa sociedade tende ao espetáculo, Rubim atribui à mídia o papel 

preponderante do fenômeno, por sermos uma sociedade complexa, onde muitos 

acontecimentos disputam visibilidade, “temos grande proliferação de modalidades diferentes 

de mídias e, na sociedade capitalista emerge uma economia da cultura e do espetáculo, 

produção mercantil e entretenimental” (RUBIM, 2003, p. 85-103). 

Com isto, há uma propensão ao pensamento de que para ter visibilidade é necessário 

espetacularizar-se. Porém, nem toda espetacularização significa despolitização. As ações das 

prostitutas da Daspu são tentativas de ruptura das relações sociais estabelecidas pelo poder 

hegemônico. Na visibilidade proporcionada pela mídia, podemos analisar elementos que 

demonstram a espetacularização na cobertura jornalística sobre a Daspu, pelo modo 

espetacular de produção noticiosa dos meios de comunicação. 

 

2.5 Discurso espetacular: a mídia divulga a Daspu 

 

Por meio da análise do discurso francesa, analisamos as representações da grife 

presentes na divulgação da Daspu pela mídia impressa. Estas são formadas por imagens que 

vão desde o uso de modelos profissionais para expor as roupas, em substituição aos corpos 

“não ideais” das prostitutas, até a negação da palavra puta, em referência à atividade das 

proprietárias da grife.  

Para a análise do discurso o que interessa não é o texto em si, como o objeto de sua 

explicação, porém, a sua unidade com a qual se tem acesso ao discurso. Com essa unidade, 

produz-se um outro conhecimento, pois a análise mostra que a relação entre língua, 

pensamento e mundo não é unívoca e tem sua própria especificidade. Ela concebe o texto em 

sua discursividade, nos sentidos que o constitui. Assim, compreender como um texto 

funciona, os processos de produção de sentidos e de constituição dos sujeitos em suas 

posições, é o produto que se espera obter com a análise. Como enfatiza Orlandi, o discurso é 

efeito de sentidos entre locutores. Como interpretar esses sentidos? 

Quando falamos em interpretação, na análise de discurso, é necessário considerar a 

interpretação como objeto de reflexão. A interpretação é posta em questão pela análise de 
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discurso, que, na verdade, interroga a própria interpretação. A análise trabalha a opacidade do 

texto, e vê nessa opacidade “a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio 

fato do funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que ela signifique” 

(ORLANDI, 2005, p.21). Ao pretendermos analisar o discurso presente nos dois textos 

selecionados e sua produção de sentidos, é necessário elucidar o processo social da mediação 

pelos meios, suas condições de produção, de circulação e de consumo, e explicitar, também, o 

vínculo do discurso produzido com o veículo e a audiência a que se destina. 

Nossa análise de discurso toma como objeto dois textos: o artigo de Roberto Pompeu 

de Toledo, na revista Veja e a reportagem de Mônica Bergamo na coluna social da Folha de 

São Paulo. Discutimos, primeiramente, as condições de produção de cada uma destas 

matérias. Para falar de condições de produção de um discurso é fundamental falar de 

processos de linguagem – a língua como um trabalho humano, um produto histórico social, de 

confronto ideológico. 

O discurso é o lugar do trabalho da língua e da ideologia. É necessário, no 

entendimento das condições de produção, compreender como o político e o lingüístico se 

cruzam para constituir sujeitos e produzir sentidos, em uma produção de traços ideológicos, 

construída em espaços onde as relações de poder se movimentam em ritmo constante e 

permanente. Toda fala é ideológica em relação a outras falas ideológicas, “e isto não está na 

essência das palavras, mas na discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a 

ideologia produz seus efeitos, materializando-se neles” (ORLANDI, 2003, p.43). 

Segundo informações do Grupo Abril em seu portal na internet, a revista Veja, 

produzida pela Editora Abril, é hoje a revista semanal de informação com maior tiragem do 

país, superando um milhão de exemplares. Destes, 84% são de assinaturas.  Mais de 70% de 

seus leitores pertencem às classes sociais A e B. Veja é considerada a quarta revista semanal 

de informação do mundo e a maior fora dos Estados Unidos.  

Após alguns meses do surgimento da Daspu e sua imediata visibilidade, a revista Veja 

ainda não havia citado a referida grife em suas páginas. A revista, como qualquer outro meio 

de comunicação, é produtora de sentidos, e reveladora em seu conteúdo dos fundamentos 

ideológico-sócio-culturais que a compõem. O que pode e deve ser noticiado vai muito além de 

questões técnicas. A noticiabilidade de um acontecimento sempre depende dos interesses e 

das necessidades das empresas jornalísticas e da comunidade profissional dos jornalistas, 

como pondera o jornalista e professor Luís Carlos Lopes: 

Se, por um lado, os critérios de relevância são flexíveis e variáveis quanto à 
mudança de certos parâmetros, por outro, são sempre considerados em 
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relação à forma de operar do meio de comunicação que produz a informação 
(LOPES, 2001, p.12). 

 

Em abril de 2006, na edição número 1952, na última página da revista Veja, o 

jornalista Roberto Pompeu de Toledo dedica seu Ensaio à Daspu. Pompeu de Toledo é 

jornalista desde 1966. Trabalhou no Jornal da Tarde, no Jornal da República, na Isto é, no 

Jornal do Brasil e na Veja, revista em que ocupou diferentes cargos, entre os quais o de editor-

executivo e o de correspondente em Paris. Atualmente, também para a Veja, escreve matérias 

especiais e uma coluna semanal.  

O ensaio de Pompeu de Toledo sobre a Daspu é, até hoje, o único material sobre a 

grife publicado na revista Veja. A partir do tema proposto, Pompeu constrói o texto sobre a 

grife utilizando-se de recursos lingüísticos que vão da ironia à palavra não dita. O título “Sem 

vergonha de dizer quem é” e seu complemento: “A Daspu é a marca de pessoas que não 

escondem nem sua condição nem o melhor nome da atividade que abraçaram”, gerando no 

leitor a expectativa da revelação sobre os significados do nome e da atividade.  

Porém, em todo o desenvolvimento do texto, o autor não irá escrever a palavra por 

inteiro que completa a sílaba “pu” ou seja, a palavra puta, referência direta à ocupação das 

responsáveis pela grife. A supressão da palavra por inteiro, a palavra não dita, portanto 

interdita, remete à análise das condições de produção do enunciador, da  posição que ocupa na 

revista e no campo jornalístico. A sílaba “pu”, em todo o texto, é sempre acompanhada de 

reticências. Essa incompletude da palavra é analisada como acréscimo da palavra - nem o 

exatamente dito, nem o não-dito.  Na segunda parte do artigo, o autor do texto, o sujeito do 

discurso, além da palavra negada, usa a ironia em sua estratégia discursiva e constrói sua fala 

a partir de uma visão preconceituosa. 

O discurso, que se manifesta no texto, é sempre ideológico. Ele representa nossas 

práticas culturais, nosso cotidiano, as relações de classe e de poder. O discurso da 

comunicação é representativo de tomada de posições.  Sobre o discurso midiático, a 

professora Maria Aparecida Baccega pondera: 

 

Ocupando espaços e promovendo silêncios, o discurso tem seu poder 
ampliado pelos meios de comunicação, que dão voz a algumas posições e 
silenciam outras. Manifestações das formações discursivas no âmbito das 
formações ideológicas, em uma determinada formação social, o prestígio do 
discurso, a “autoridade” de quem emite, o lugar do discurso, enfim, são 
fundamentais para sua divulgação com caráter de veracidade. Logo, ele está 
no centro das relações de poder (BACCEGA, 1998, p.115). 
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O autor do texto é o sujeito que, em determinadas condições de produção, produz 

sentidos. Destacado profissional de imprensa e escritor brasileiro, Pompeu de Toledo é 

considerado pelos diretores da Editora Abril um “jornalista da casa”, ou seja, não é somente 

um colaborador, mas mantém vínculo empregatício, apesar de não “dar expediente” na 

redação, como os demais repórteres e editores da revista.  

Conforme dito anteriormente, em todo seu texto sobre a Daspu, Pompeu de Toledo 

se refere à palavra puta usando somente a primeira sílaba “pu”, acompanhada de reticências. 

Afirma que a palavra não será escrita por inteiro. A não explicação sobre a supressão da 

palavra por inteiro, a palavra interdita, ou sua incompletude, remete, novamente, à análise das 

condições de produção do enunciador: da “obediência” ao manual de estilo da Editora Abril, 

aos preceitos morais da audiência e às convicções do articulista. 

Reconhecida como umas das páginas mais lida da Veja, a coluna de Pompeu de 

Toledo é espaço que define seu autor. Desde a seleção dos temas, o estilo da linguagem, a 

escolha do foco e de todos os elementos que compõem o layout da coluna, até a foto do 

jornalista no canto esquerdo da página. Neste espaço singular, onde manifesta seus valores, 

preferências e intenções, é também onde o leitor (re) conhece o jornalista. O sucesso da 

coluna pode ser considerado como reflexo da adequada relação entre as posições políticas, 

morais e culturais do autor e do veículo, com as expectativas de seu público leitor: 

 

A construção do valor social de uma coluna [...] depende da legitimidade do 
colunista e, portanto, da posição por ele ocupada no subcampo das grifes 
jornalísticas. Isso porque a crença no valor de qualquer manifestação cultural 
depende da aceitação tácita de uma “ideologia carismática” que, por essa 
razão, está na origem do funcionamento da produção e circulação de bens 
culturais (BARROS FILHO, 2007, p.85). 

 

O valor atribuído à coluna e a seu autor são potencializados pelo ‘espaço’ que a revista 

ocupa na sociedade, a sua representação política enquanto veículo formador de opinião e o 

elevado custo de suas páginas para os anunciantes. Na primeira parte do artigo, o jornalista 

inicia sua explicação sobre o surgimento da grife e o significado da palavra Daspu: 

 

“Daspu é uma linha de roupas criada por uma O.N.G. do Rio de Janeiro dedicada à promoção 

das prostitutas. A grife é um caso exemplar do que um nome é capaz. ‘Daspu’ é um achado. 

Não apenas porque faz um contraponto à Daslu, loja chique de São Paulo, mas também 

porque anuncia, na última sílaba, toda a carga imensa de uma das palavras mais sonoras, 

vigorosas, ultrajantes, estigmatizantes, malditas e belas (sim, belas) da língua, palavra que não 
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vai se escrever aqui por inteiro, mas que todos sabem qual é, e que, apesar de sua rica corte de 

sinônimos – 127 ao todo, no dicionário Houaiss, de ‘alcouceira’ a ‘zorra’ –, reina com 

autoridade única para expressar o que expressa”. 

 

 

Ao enumerar alguns significados da palavra puta, dizer que ela é bela, e confirmar 

que o nome Daspu é um “achado”, o autor não escreve a palavra e reitera que não o fará. O 

estilo sutil, ao escrever “anuncia, na última sílaba” [...], tem o propósito de amenizar o tom 

intransigente de “palavra que não vai se escrever aqui por inteiro”. O leitor não terá, em 

nenhuma outra parte do texto, explicação sobre a palavra negada. Há, notadamente, uma 

interdição da palavra puta na revista Veja. As outras palavras sinônimas de puta podem ser 

impressas no artigo, mas a que, segundo o próprio autor, “reina com autoridade única para 

expressar o que expressa”, não tem a autorização para tanto.  

Neste aspecto, do valor e significado de uma palavra, ressaltamos a afirmação de 

Bakhtin, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 2004, p.41). As palavras 

não significam em si, como afirma Orlandi: 

 

[...] elas significam porque têm textualidade, porque sua interpretação deriva 
de um discurso que as sustenta, que as provê de realidade significativa. E sua 
disposição em texto faz parte dessa sua realidade. É assim que na 
compreensão do que é texto podemos entender a relação com a exterioridade 
(o interdiscurso), a relação com os sentidos. O texto é um objeto lingüístico-
histórico (ORLANDI, 2005, p.86). 

 

O fato de a palavra “puta” não ser escrita por inteiro, a palavra interdita, pode nos 

revelar a sujeição do jornalista ao manual de estilo da Editora Abril e a tentativa de não 

“chocar” sua audiência. A censura à palavra, ou o silêncio local, como classifica Orlandi, 

“remete propriamente à interdição: apagamento de sentidos possíveis, mas proibidos, aquilo 

que é proibido dizer em uma certa conjuntura” (ORLANDI, 2005, p.128).                                                

Ao mesmo tempo em que nega a palavra, o autor/sujeito emprega termos que 

remetem a uma elegância da monarquia – anuncia, reina com autoridade, corte de sinônimos - 

na tentativa de valorizar o sentido popular da palavra e amenizar sua omissão voluntária, em 

uma construção de opostos a ser decifrada pelo leitor. Além da palavra negada, as outras 

aparições da palavra “puta” são sempre escritas somente com a sílaba “pu...” e também nesta 

estratégia discursiva o autor constrói sentidos opostos, em um dialogismo que, ao mesmo 
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tempo acata e condena, o que é belo é também feio. O significado da pontuação, o uso das 

reticências no complemento da sílaba “pu”, não é um simples recurso ortográfico. A 

reticência não é uma simples interrupção, mas sim uma omissão voluntária de algo que se ia 

dizer. Ressaltamos aqui outras partes do texto, onde o autor escreve a sílaba “pu” 

acompanhada de reticências: 

 

“Algumas delas eram exibidas pelas modelos, mas no resto elas vestiam disparatadas peças de 

brechó, chapéus, botas, tudo muito colorido, muito p... – no bom, no ótimo sentido da 

palavra”. 

“Sonho com a p... inteira, grandiosa e fundamental, escreveu Gabriela Silva Leite, a Gabi, 

fundadora e líder da Davida, no último número do Beijo da Rua, o jornal da associação. O 

título do artigo de Gabriela é ‘Caminho aberto para a p... cidadã’, com a particularidade de 

que ali não existe isso de ‘p’ e três pontinhos – a palavra aparece na sua crua e eloqüente 

inteireza”. 

 

As reticências são signos de silêncio, presença de uma ausência anunciada. Não é o 

vazio, pois elas marcam o lugar de um acréscimo possível, “mesmo necessário, livrado à 

memória, aberto ao efeito leitor” (ORLANDI, 2005, p.121). A ausência é apenas delineada, 

há uma completude imaginariamente referível. O discurso pontuado de reticências deixa 

visível o funcionamento da ideologia. O autor pontua porque sai de seu próprio lugar e passa a 

dialogar com outros discursos. Para Orlandi, a pontuação é um gesto técnico em um processo 

menos técnico de subjetivação, onde “há confronto de gestos de interpretação, expressão do 

confronto do simbólico com o político, vestígio de outras formulações possíveis, conformação 

da política do dizer” (ORLANDI, 2005, p.123). 

O que as reticências mostram, na incompletude da palavra, é na verdade um 

acréscimo a ser preenchido. A noção de acréscimo é uma noção pragmática. O acréscimo só é 

possível do ponto de vista do texto, da função-autor, do imaginário. O que temos com o 

acréscimo é uma ilusão de completude. A incompletude da palavra puta no discurso de 

Pompeu de Toledo e seu conseqüente acréscimo revelam uma indecisão de contornos 

ideológicos. É uma fala indecisa – nem o exatamente dito, nem o não-dito.  

Em outras partes do artigo, o sujeito do discurso, além da incompletude da palavra, 

usa a ironia em sua estratégia discursiva. Por duas vezes repete a expressão “é modo de 
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dizer”, com a qual nos remete ao efeito irônico, quando o enunciador produz um enunciado 

que ele próprio invalida ao mesmo tempo em que fala. 

                                   

“A Daspu realizou na segunda-feira um desfile de suas criações em São Paulo. ‘De suas 

criações’ é modo de dizer. A grife, por enquanto, só fabrica camisetas. Algumas delas eram 

exibidas pelas modelos, mas no resto elas vestiam disparatadas peças de brechó, chapéus, 

botas, tudo muito colorido, muito p... – no bom, no ótimo sentido da palavra. ‘Desfile’ 

também é modo de dizer. O que fizeram as dez modelos – três vindas do Rio, militantes da 

O.N.G. , as outras recrutadas ali pelas redondezas – foi ensaiar algumas evoluções na Rua 

Augusta, no trecho onde se concentram as boates e os hotéis de curta permanência.” 

 

O fenômeno da ironia é um caso de polifonia, como classifica Maingueneau, “uma 

vez que o enunciador expressa com suas palavras a voz de uma personagem ridícula que 

falasse seriamente e do qual ele se distancia, pela entonação e pela mímica, no instante 

mesmo em que lhe dá a palavra” (MAINGUENEAU, 204, p.175). A enunciação irônica 

desqualifica a si mesma no instante que é proferida. A ironia é ambígua, pois está no limiar 

entre o que é assumido e o que é rejeitado. É, adicionalmente, um fenômeno sutil, pois 

possibilita análises divergentes. Não é, todavia, uma atividade lúdica, e sim um gesto dirigido 

a um destinatário. Ao fazer uso da ironia, o enunciador tem a possibilidade de escapar às 

normas de coerência que toda argumentação impõe. 

 

O autor de uma enunciação irônica produz um enunciado que possui, a um 
só tempo, dois valores contraditórios, sem, no entanto, ser submetido às 
sanções que isto deveria acarretar. A ironia parece então “uma armadilha que 
permite frustrar o assujeitamento dos enunciadores às regras da 
racionalidade e da conveniência públicas” (MAINGUENEAU, 1997, p.100). 
 
 

A ironia é amplamente usada em todas as formas de comunicação - da prosa ao 

romance, da poesia aos textos jornalísticos. É um tropo, aquilo que consiste em dizer o 

contrário do que se quer fazer o destinatário compreender. Os estudiosos sobre o tema 

classificam as teorias da ironia em quatro tipos: ironia como tropo, como menção, como 

polifonia, como paradoxo. 

No artigo de Pompeu de Toledo consideramos que ele faz uso da ironia como 

paradoxo, no momento em que invalida sua própria enunciação no próprio movimento pelo 

qual enuncia, com o uso da expressão “é modo de dizer”. Os autores franceses Charaudeau e 
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Maingueneau, ao falarem sobre a ironia como paradoxo, recorrem à Berrendonner, quem diz: 

“fazer ironia não é inscrever-se falsamente de maneira mimétrica contra o ato de fala anterior 

ou virtual, em todo o caso, exterior, do outro. É inscrever-se falsamente contra sua própria 

enunciação, apesar de produzi-la” (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2006, p.291). 

Na opinião da professora Márcia Benetti, o jornalismo é um campo movediço para o 

uso da ironia, “porque cria ao redor de quem fala uma aura de arrogância e prepotência, 

principalmente quando a opinião de quem fala não se coaduna com a opinião de quem lê” 

(BENETTI, 2007, p.15). Ao repetir a expressão é modo de dizer na referência ao que entende 

por “desfile” e “criações” da grife, colocar aspas nestas duas palavras, repetir o “p...” e 

qualificar de “ótimo” sentido da palavra, Pompeu de Toledo assume o papel de ironista. 

 

O ironista, ao ridicularizar algo, imediatamente institui um parâmetro de 
normalidade, indicando o que seria aceitável ou razoável. A ironia se 
movimenta sempre sobre um eixo de moralidade [...] A ironia é, a despeito 
de todos os seus riscos, um modo de exercer poder – o poder de dizer, 
qualificar, desqualificar, julgar e tornar “procedente e autorizada” a fala de 
quem diz (BENETTI, 2007, p.15). 

 

Antes da revista Veja, o jornal Folha de São Paulo publica reportagem sobre a 

Daspu, em 11/12/2005, ocupando toda a página 2, de Mônica Bergamo, no caderno 

“Ilustrada”, dedicado à cultura, sob o título “O mundinho fashion Daspu”.  

Com quase 90 anos de existência, a Folha de São Paulo se apresenta como “o jornal 

mais influente do Brasil”, no título do texto que descreve a empresa na internet. 18  Como 

repórter especial da Folha de São Paulo desde 1999, Mônica destaca em sua página na 

Ilustrada, informações de diversas áreas, entre elas, poder, moda e coluna social. Jornalista 

formada pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, ela trabalhou nas revistas 

"Playboy", "Veja São Paulo" e "Veja" e dirigiu o jornalismo da sucursal de Brasília da Rede 

Bandeirantes, em 1997.  

Na reportagem de Mônica sobre a Daspu, as fotos ilustrativas da matéria, que 

ocupam mais da metade da página, são produzidas com modelos profissionais, e não com as 

prostitutas que desfilam as roupas da grife. Para nossa análise há, portanto, um corpo negado.  

Em todo o material visual e desfiles produzidos pela Daspu, as próprias prostitutas 

são as modelos da grife. Gabriela Leite defende a imagem da prostituta como um novo 

conceito de mulher. “Desse conceito, não abrimos mão: nossas modelos são prostitutas, sejam 

gordas, velhas, magras. Queremos um novo conceito de mulher. Uma de nossas novas 
                                                 
18 Extraído da página sobre a empresa no site www.folha.com.br 
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camisas trará a frase: moda é pra mudar.” Quando houve a sugestão, por uma estilista da grife, 

em não usar as modelos prostitutas nos desfiles da Daspu, porque “as prostitutas têm o ar 

muito sofrido”, Gabriela argumentou: “olha minha amiga, ar sofrido têm essas menininhas 

que desfilam no Fashion Rio, pelo amor de Deus! São meninas que parecem ter bulimia, 

anorexia; têm olheiras profundas” (DANTAS, 2006, p.42-57). 

No título da reportagem, “O mundinho fashion Daspu”, o uso do diminutivo para 

caracterizar o mundo das prostitutas é uma forma de menosprezar e diminuir o trabalho e a 

vida das profissionais do sexo, revelando uma visão preconceituosa e banalizada do tema.  

Quando o sujeito do discurso escolhe uma palavra, e não outra, para sua enunciação, 

ela é determinada pelas relações sociais. As palavras cumprem como diz Baccega “o papel de 

manifestar o eu sempre no confronto com o outro. Ela é o espaço privilegiado dessa dinâmica, 

da práxis, em que o homem constrói e se constrói” (BACCEGA, 1998, p. 85).  

Da mesma forma que Pompeu de Toledo fez uso da ironia, também podemos analisar 

como irônico o título da reportagem de Mônica Bergamo. A frase “mundinho fashion Daspu” 

é uma forma de desqualificar a condição de criação e produção da grife das prostitutas. Há 

uma intenção de falar de um mundo à parte daquele que os leitores habitam, ou seja, um outro 

mundo distante do “nosso”. As prostitutas estão à margem deste mundo, não pertencem a ele 

e sim ao “mundinho” criado por elas.  

Além da ironia presente nas matérias dos dois veículos, consideramos que Pompeu 

de Toledo, ao falar de desfile e criações usando sentidos opostos para caracterizá-los, faz uma 

enunciação preconceituosa, também reforçada pela expressão “modo de dizer” e, por sua vez, 

Mônica Bergamo ao produzir as fotos com modelos profissionais para ilustrar a reportagem 

sobre a Daspu, demonstra um preconceito em relação aos corpos das prostitutas.  

 

Em toda a sociedade a produção do discurso é simultaneamente controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 
procedimentos que têm por papel exorcizar-lhe os poderes e os perigos, 
refrear-lhe o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada e temível 
materialidade (FOUCAULT, 1996, p.8). 

 

A negação do corpo da prostituta, que não aparece nas fotos ilustrativas da Folha de 

São Paulo, orienta-se em função de um modelo cultural pré-existente. Para os leitores de sua 

página, a jornalista Mônica Bergamo oferece uma imagem da grife conformada a este grupo 

de receptores, caracterizando a divulgação da Daspu como trivial e banal, própria do formato 

jornalístico de elaboração e construção de uma coluna social.  
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Mas, o que é o preconceito e como ele se manifesta? O mais célebre cientista do 

século XX, o físico alemão Albert Einstein (1879-1955), ao descrever nossos tempos, diz: 

“Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”. O preconceito é 

produto da vida e do pensamento cotidianos, ele pode ser individual ou social. Assimilamos 

preconceitos de nosso ambiente social e passamos a aplicá-los em nossas interações sociais. 

No confronto de idéias e ideologias, os preconceitos aparecem, mesmo quando há intenção de 

mostrar uma imagem do mundo relativamente isenta de preconceitos. 

A filósofa húngara Agnes Heller conceitua o preconceito como categoria do 

pensamento e do comportamento cotidianos. O preconceito, via de regra, apresenta-se com 

um conteúdo negativo. Heller afirma que todos os preconceitos se caracterizam por uma 

tomada de posição moral, que são ao mesmo tempo falsos juízos de valor, e que a suspeita 

moral é o elo que mediatiza a racionalização do sentimento preconceituoso. O preconceito é 

sempre moralmente negativo: 

 
Todo homem, em certa medida e sob alguns aspectos, tem preconceitos [...] 
todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua 
liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, 
conseqüentemente, estreitar a margem real de alternativa do indivíduo 

(HELLER, 1972, p.59).  
 

Heller considera, na divisão da sociedade, que a burguesia é a classe que produz 

preconceitos em maior medida, e que “isso não é apenas conseqüência de suas maiores 

possibilidades técnicas, mas também de seus esforços ideológicos hegemônicos: a classe 

burguesa aspira a universalizar sua ideologia” (HELLER, 1972, p.54). Apesar de tão antigos 

quanto à própria humanidade, como o desprezo pelo outro, a antipatia pelo diferente, os 

preconceitos estão submetidos a uma permanente transformação, por ser a sociedade dinâmica 

e mutável. Segundo Heller, sempre existem forças conservadoras e forças dinâmicas; mesmo 

os preconceitos não podendo ser totalmente eliminados do desenvolvimento social – “é 

possível, em troca, eliminar a organização dos preconceitos em sistema, sua rigidez e – o que 

é mais essencial – a discriminação efetivada pelos preconceitos” (HELLER, 1972, p.59). 

A espetacularização pela grande imprensa pode ser comparada a um dispositivo que 

empobrece o exercício dialético de pensamento sobre a realidade, não demonstrando as 

possíveis contradições vividas nos diferentes segmentos de nossa sociedade. A simplificação 

dos discursos da mídia acarreta um empobrecimento da função mediadora da imprensa. A 

cobertura jornalística sobre a grife não informou, na grande imprensa, questões políticas como 

a participação das prostitutas brasileiras nos fóruns internacionais das organizações ligadas à 
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prostituição, em defesa de seus direitos; nas reuniões e debates no Ministério da Saúde e em 

campanhas sobre a prevenção da A.i.d.s. e de doenças sexualmente transmissíveis, para a 

definição de políticas públicas e conquista de suas reivindicações.  

Em nossa análise sobre a cobertura jornalística da grife Daspu, vimos que a 

espetacularização está caracterizada no uso recorrente de clichês, na superficialidade dos 

temas abordados e, conseqüentemente, na manutenção da mercadoria-notícia; como também 

na visão preconceituosa, que tem na ironia, na palavra e corpo negados sua estratégia 

discursiva. Estes procedimentos mostram como a espetacularização foi construída na 

divulgação da grife; as noções de verdade criadas e transmitidas por estes discursos fazem 

parte da reflexão no capítulo seguinte.  
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3 RELAÇÕES DE PODER-SABER: RESISTÊNCIA E CIDADANIA 

 

De forma espetacularizada, os conteúdos publicados sobre a grife e as prostitutas da 

Davida/Daspu demonstram como as estratégias discursivas produzem e transmitem noções de 

verdade e de realidade por meio de diferentes procedimentos. Neste capítulo, analisamos 

como a produção de verdade funciona em nossa sociedade atual, a partir das teses de Michel 

Foucault sobre o poder disciplinar, a biopolítica e a sexualidade, para elucidar a possibilidade 

de resistência das prostitutas a partir da divulgação da grife Daspu. Discutimos também como 

a divulgação espetacular da grife pode funcionar não apenas como alienação, conforme o 

pensamento de Debord, mas de acordo com as noções de alguns estudiosos que consideram 

ser possível que o espetáculo funcione de modo diferente da alienação. Assim, estudaremos 

neste capítulo a noção de poder e as relações de poder-saber constituídas na sociedade 

midiática. 

 

3.1 Relações de poder: disciplina e norma 

 

Na sociedade contemporânea os meios de comunicação contribuem decisivamente 

para a construção da subjetividade dos indivíduos, por meio de um abundante fluxo de 

imagens e de conteúdos simbólicos, que constroem a realidade e as relações sociais. Em nossa 

sociedade atual, além do poder espetacular exercido pelos mecanismos da mídia na forma de 

espetáculo, existe igualmente um poder disciplinar que constrói noções de verdade por meio 

das relações de poder exercidas pelas instituições disciplinares.  

Foucault descreve a sociedade disciplinar, que aparece entre o final do século XVIII 

e o início do século XIX, a partir de múltiplas relações de força, de assujeitamento, que faz o 

poder ganhar essa característica disciplinar, ou seja, um modo de organizar o espaço, de 

controlar o tempo, de vigiar e registrar continuamente o indivíduo e sua conduta, que atinge 

particularmente as atitudes, os gestos e os corpos: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 
inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho 
sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus 
gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de 
poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe (FOUCAULT, 2004, 
p.119). 
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O poder disciplinar aplica-se individualmente sobre os corpos, mediante técnicas de 

vigilância e sanções normalizadoras, as quais visam um controle minucioso sobre o corpo, 

tornando-o produtivo e dócil. Para Foucault, a disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência). Ela dissocia o poder do corpo, “faz dele uma ‘capacidade’ que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela 

uma relação de sujeição estrita” (FOUCAULT, 2004, p.119). A disciplina “fabrica” 

indivíduos e, segundo Foucault, ela é uma técnica específica de um poder que toma os 

indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. As técnicas 

disciplinares são a garantia para o adestramento, para a coerção individual e coletiva dos 

corpos: 

 

Não é um poder triunfante [...] é um poder modesto, desconfiado, que 
funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes 
modalidades, procedimentos menores, se os compararmos aos rituais 
majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado (FOUCAULT, 
2004, p.143). 
 
 

A aplicação das tecnologias disciplinares é um acontecimento que se desenvolve nas 

instituições disciplinares, tais como a família, a escola, a fábrica, o hospital, o sindicato, a 

prisão, o convento, o asilo, as forças armadas etc. Estas instituições fazem funcionar um poder 

que, “polimorfo e polivalente, não é essencialmente localizável em um pólo centralizado e 

personificado, mas é principalmente difuso, espalhado, minucioso, capilar” (MUCHAIL, 

2004, p.69). Este tipo de poder é capaz de instalar um sistema de individualização que se 

destina a modelar cada indivíduo e a gerir sua existência. As disciplinas são técnicas para 

assegurar a ordenação das multiplicidades humanas. 

 

O que é próprio das disciplinas é que elas tentam definir em relação às 
multiplicidades uma tática de poder que responde a três critérios: tornar o 
exercício do poder o menos custoso possível (economicamente, pela parca 
despesa que acarreta; politicamente, por sua discrição, sua fraca 
exteriorização, sua relativa invisibilidade, o pouco de resistência que 
suscita); fazer com que os efeitos desse poder social sejam levados a seu 
máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível, sem fracasso, 
nem lacuna; ligar enfim esse crescimento “econômico” do poder e o 
rendimento dos aparelhos no interior dos quais se exerce (sejam os aparelhos 
pedagógicos, militares, industriais, médicos), em suma fazer crescer ao 
mesmo tempo a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema 
(FOUCAULT, 2004, 179). 
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As instituições disciplinares moldam os corpos dos indivíduos dentro das 

características de utilidade, docilidade, repartição e submissão. A utilidade diz respeito às 

exigências de uma sociedade que passou a valorizar a força produtiva das pessoas, ao manter 

e potencializar suas condições vitais para garantir condições funcionais de trabalho e de 

consumo. A docilidade visa instaurar, por sobre todo o corpo, mecanismos educativos dos 

seus instintos, para conseguir melhor domesticar a conduta dos indivíduos, e norteá-la de 

acordo com certas relações de poder-saber. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2004, p.118).   

O conceito de repartição significa, no contexto corpóreo, ramificar os corpos em 

diversos campos de conhecimento, de forma que a sua morfologia, fisiologia, sentimentos, 

impulsos, sexualidade e apetites sejam promovidos e reconhecidos como objetos de estudos e 

sob os quais uma vasta rede de saberes se estenda e se desenvolva, criando novas 

configurações estratégicas de biopoder.19 Além disso, a submissão refere-se ao 

estabelecimento de uma série de diretrizes e princípios que busca a adequação do corpo às 

finalidades das relações de forças de poder-saber de forma a “construir” a corporeidade de 

cada indivíduo a tais interesses. 

O modelo disciplinar constrói as condições de um novo modo de produção da 

verdade. Para Foucault, a verdade é o “conjunto de regras segundo as quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui, ao verdadeiro, efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 

1979, p.13). A sociedade disciplinar deu lugar ao nascimento de determinados saberes, para 

os quais o “exame” é o modelo prioritário de estabelecimento da verdade.  

 
Pelo “exame” instaura-se, igualmente, um modo de poder em que a sujeição 
não se faz apenas na forma negativa de repressão, mas, sobretudo, ao modo 
mais sutil do adestramento, da produção positiva de comportamentos que 
definem o “indivíduo” ou o que “deve” ele ser segundo o padrão de 
“normalidade” (MUCHAIL, 2004, p.61). 

 

O exame supõe um mecanismo que liga certo tipo de formação de saber a certa 

forma de exercício do poder. A superposição das relações de poder e das de saber assume no 

exame todo o seu brilho visível. “Vemos que elas nasceram em ligação direta com a formação 

de certo número de controles políticos e sociais no momento da formação da sociedade 
                                                 
19 Para Foucault, o biopoder é uma tecnologia do poder que tem por fim não o “homem corpo”, mas o “homem 
espécie”. Essa “biopolítica da população” é afetada por processos que dizem respeito à gestão da saúde, da 
higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade etc., na medida em que elas se tornaram preocupações 
políticas. 
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capitalista, no final do século XIX” (FOUCAULT, 2003, p.12). O exame é um controle 

normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir (da psiquiatria à 

pedagogia, dos diagnósticos das doenças à contratação de mão de obra).  

 
Em todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele 
vem-se reunir a cerimônia do poder e a forma da experiência, a 
demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração dos 
processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos 
como objetos e a objetivação dos que se sujeitam (FOUCAULT, 2004, p. 
154). 

 

Ressalte-se, aqui, a noção de norma: o exame estabelece sobre os indivíduos uma 

visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. Assim, aquele que não está 

de acordo com a norma, diferencia-se, torna-se anormal e fica sujeito à discriminação. É o 

exame que atesta se o sujeito é ou não produtivo. É nessa dinâmica de tensões que se trava a 

disputa política da vida, um dos traços marcantes da modernidade analisados por Foucault. O 

autor Carlos José Martins, a partir das teses foucaultianas, pondera: 

 

Por um lado, o poder atua efetivamente sobre ela (a vida), produzindo 
saber/poder, “bem-estar”, controle individual e coletivo, condições básicas 
de sobrevivência etc. Por outro lado, ela é também a bandeira de luta dos 
movimentos contra esse poder – direito à vida, ao corpo, à saúde, à 
felicidade, à satisfação de necessidades, aos prazeres – que, concebendo-a 
como a essência concreta do homem, reivindicam o direito a uma vida outra, 
a uma vida diferente da que nos é imposta (MARTINS, 2006, p.197). 

 

3.2 Discurso da sexualidade e produção da verdade 

A reflexão sobre os mecanismos do poder disciplinar considera a produção midiática 

elaborada sob as condições da disciplina e da norma e dos impactos nos receptores, os quais 

também são constituídos nos processos disciplinares. Interessa-nos evidenciar um dos 

aspectos decorrentes da formação e transmissão do pensamento disciplinar, aquele que cria e 

dissemina verdades, gerando indivíduos normais e anormais, e que produz, similarmente, o 

preconceito e a discriminação. Consideramos o preconceito, em nossa pesquisa, como um 

acontecimento oriundo das regras, das normas, ou dos enquadramentos dos sujeitos com base 

no pensamento foucaultiano. Em suas análises sobre a sociedade disciplinar, Foucault relata 

os procedimentos e formas do poder ao produzir e transmitir suas noções de verdade e de 

realidade, a afirma que o poder disciplinar é um poder que “molda” as pessoas. 
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Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las 
e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o 
que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de 
decomposição até às singularidades necessárias e suficientes (FOUCAULT, 
2004, p.143). 

 

As instituições disciplinares, como supra-referidas, desde a família e a escola até 

hospitais e prisões, além de espaços de educação, correção e cura, servem de locus para a 

produção, acúmulo e transmissão do saber. Na análise foucaultiana, a sociedade disciplinar 

controla o tempo e o espaço dos indivíduos, examinando-os, classificando-os e registrando 

suas condutas. Desta forma, constrói as condições para um novo modo de produção de 

verdade: a do sujeito normal.  

Foucault procura compreender de que maneira as disciplinas, em determinado 

momento, tornaram-se fórmulas gerais de dominação. Para ele, este momento é o do 

nascimento de uma “arte” do corpo humano, para torná-lo obediente e útil. O controle da 

sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, 

mas começa no corpo, com o corpo. “Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de 

tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica e a medicina, o 

urbanismo e a demografia são estratégias biopolíticas” (MARTINS, 2006, p.188).  

A biopolítica é a maneira pela qual o poder começa a tratar a população, entre o fim 

do século XVIII e o começo do século XIX, por meio dos biopoderes locais, como a gestão da 

saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade e da natalidade como preocupações 

políticas. 

 

Enquanto a disciplina se dá como anátomo-política dos corpos e se aplica 
essencialmente aos indivíduos, a biopolítica representa uma “grande 
medicina social” que se aplica à população a fim de governar a vida: a vida 
faz, portanto, parte do campo do poder (REVEL, 2005, p.27). 
 
 

Assim, o poder disciplinar passa a ser complementado pelo biopoder, não como uma 

substituição, mas sim uma adaptação. O biopoder implanta-se de certo modo no poder 

disciplinar, ele embute e integra em si a disciplina, transformando-a ao seu modo. Enquanto o 

poder disciplinar se faz sentir nos corpos dos indivíduos, o biopoder aplica-se em suas vidas. 

A disciplina promove a individualização dos homens, o biopoder acarreta uma massificação, 

pois se dirige não aos indivíduos isolados, mas à população. Os efeitos do biopoder fazem-se 

sentir sempre em processos de conjunto, coletivos e globais. A cidade e a população entram 
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em cena no regime do biopoder e passam a ser tratadas como problemas políticos, problemas 

da esfera do poder.  

Poder disciplinar e biopoder sobrepõem-se constantemente. Um dos temas tratados 

por Foucault nas análises sobre estas duas modalidades de poder é a questão da sexualidade. 

Segundo ele, a sexualidade se tornou um campo de importância estratégica no século XIX 

justamente porque dependia, simultaneamente, de processos disciplinares e biológicos, 

individualizantes e massificantes, controladores e regulamentadores. A sexualidade situa-se 

exatamente entre os corpos dos indivíduos singulares e a unidade múltipla da população. A 

sexualidade possui tanto efeitos disciplinares como efeitos regulamentadores, constituídos 

pelas mecânicas do poder disciplinar e do biopoder.  

 

Dizer que o poder, no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo menos 
que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele conseguiu 
cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à 
população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma 
parte, e das tecnologias de regulamentação, de outra (FOUCAULT, 1999, 
p.302). 

 

Dentro do contexto de sociedade disciplinar e de biopolítica, tratamos aspectos do 

preconceito presente nas matérias selecionadas sobre a grife Daspu. Como nos discursos 

midiáticos aparece a discriminação? Como este pensamento é constituído e transmitido? 

 

Os circuitos da comunicação são os suportes de uma acumulação e 
centralização do saber; o jogo dos sinais define os pontos de apoio do poder; 
a totalidade do indivíduo não é amputada, reprimida, alterada por nossa 
ordem social, mas o indivíduo é cuidadosamente fabricado, segundo uma 
tática das forças e dos corpos (FOUCAULT, 2004, p.179). 

 

Para Foucault, o que interessa no problema do discurso é considerá-lo como uma série 

de acontecimentos, “de estabelecer e descrever as relações que esses acontecimentos – que 

podemos chamar de acontecimentos discursivos – mantêm com outros acontecimentos que 

pertencem ao sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições” (FOUCAULT, 

2003, p. 256). Por representar o meio de comunicação onde trabalha, ocupando a posição de 

“editor especial”, referindo-nos ao jornalista Pompeu de Toledo, ou ter uma coluna assinada 

no jornal de maior tiragem do país, como Mônica Bergamo, por suas crenças e convicções no 

contexto histórico-social contemporâneo, o autor/sujeito do discurso, dentro de suas 

condições de produção e no uso de estratégias discursivas variadas, produz uma fala 

ideologicamente posicionada. 
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Consideramos que a visão preconceituosa presente nas representações sobre o grupo 

de prostitutas nas matérias selecionadas é produto de uma sedimentação de conceitos que, 

transmitidos pelos meios de comunicação na sua atribuição disciplinar, tornam-se uma forma 

de verdade e julgamento da prostituição e da sexualidade. A ex-prostituta Gabriela Leite 

considera que o preconceito existente em relação às prostitutas é porque elas trabalham com 

sexo. “O sexo é o grande problema, é o grande interdito das pessoas. E nós trabalhamos, 

fundamentalmente, com fantasia sexual, esse é o verdadeiro motivo da existência da 

prostituição” (DANTAS, 2006, p.42-57). Para Gabriela, mesmo nas camadas mais politizadas 

da sociedade existe preconceito em relação à prostituição. 

 
Nossa esquerda é muito católica e não admite mesmo a forma como nós 
miramos a prostituição. A esquerda, que sempre quis fazer uma sociedade 
ideal, a nossa sociedade dos sonhos, nunca se debruçou sobre a sexualidade. 
Como é que a gente ia ter uma sociedade legal e maravilhosa sem a 
sexualidade? Quando o Gabeira apresentou nosso projeto de lei no 
Congresso Nacional há dois anos, foi um rebu, todo mundo falando contra... 
Ninguém veio perguntar o que pensamos (DANTAS, 2006, p.42-57). 

 

A técnica de produção de verdade sobre a identidade social da mulher profissional do 

sexo foi construída “a partir da sua condição de desviante das regras e normas estipuladas 

socialmente para o exercício da feminilidade”, conforme explica Gabriela Leite. “A 

construção dessa identidade e dos mecanismos de discriminação e preconceito em relação ao 

exercício da prostituição decorre de sucessivos fatos históricos, nos quais a prostituta foi 

responsabilizada, fundamentalmente, pela disseminação de doenças” (LEITE, 2002). 

As práticas discursivas não são pura e simplesmente modos de fabricação de 
discursos. Ganham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em 
esquemas de comportamento, em tipos de transmissão e difusão, em formas 
pedagógicas, que ao mesmo tempo as impõem e as mantêm (FOUCAULT, 
1997, p.12). 

 

 

3.3 Resistência à vitimização e à discriminação 

 

A partir das reflexões foucaultianas sobre poder e biopolítica, fundamenta-se neste 

capítulo a questão da resistência e seus desdobramentos no movimento /Daspu. Refletimos se 

as prostitutas deste movimento, em suas ações e projetos, realizam alguma forma de 

resistência à discriminação que sofrem da sociedade com um todo, e conseguem resistir à 

vitimização, sentimento que rejeitam e se opõem a ele.  
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É na análise sobre as relações de poder que Foucault discute a resistência. O filósofo 

compreende o poder como, 

 
[...] a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 
correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 
sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 
enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 
hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p.102).  

 
Para o autor, estas correlações de força são desequilibradas, heterogêneas, instáveis, 

tensas, e introduz a preposição que “onde há poder, há resistência e, no entanto (ou melhor, 

por isso mesmo), esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” 

(FOUCAULT, 1988, p.105); que elas não podem existir senão em função de uma 

multiplicidade de pontos de resistência. Estes pontos representam, nas relações de poder, “o 

papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite a preensão”, e estão presentes 

em toda a rede de poder. Foucault considera que não existe, em relação ao poder, um lugar da 

grande recusa, revoltas e rebeliões, mas sim resistências, no plural. 

 
[...] que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, 
selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconhecíveis, 
prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição, 
não podem existir a não ser no campo estratégico das relações de poder 
(FOUCAULT, 1988, p.106). 
 

Foucault também considera o poder como possuidor de uma espécie de ineficácia, 

não é onipotente, nem onisciente, por isso o desenvolvimento de tantas relações de poder, 

sistemas de controle e formas de vigilância. Para pensar as resistências a estas relações, nas 

formas em que elas se manifestam, segundo o pensamento foucaultiano, podemos observar 

como: 

 

[...] os pontos, os nós, os focos de resistência disseminam-se com mais ou 
menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando o levante de 
grupos ou indivíduos, de maneira definitiva, inflamando certos pontos do 
corpo, certos momentos da vida, certos tipos de comportamento. Grandes 
rupturas radicais, divisões binárias e maciças? Às vezes. É mais comum, 
entretanto, serem pontos de resistência móveis e transitórios, que introduzem 
na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam 
reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 
remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis 
(FOUCAULT, 1988, p. 107). 
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Em nossa pesquisa, consideramos a sociedade atual como híbrida de elementos da 

sociedade do espetáculo e da sociedade disciplinar. Nela, os indivíduos demonstram 

preconceitos assimilados por meio das instituições disciplinares e, ao mesmo tempo, assistem 

à espetacularização pela mídia de temas sociais e políticos, ou participam de ações e 

movimentos, cujos propósitos têm como alvo a transformação, a continuidade ou a extinção 

de determinados dogmas, crenças e valores presentes na imensa teia social do momento 

contemporâneo. 

Para contextualizarmos o movimento das prostitutas, a partir desta concepção sobre 

resistência, destacamos a questão da sexualidade como ponto central, e discutimos como as 

prostitutas da /Daspu resistem à discriminação e à vitimização. Conforme já mencionado, 

Foucault denomina de biopoder (controle do corpo do indivíduo e do grande “corpo” da 

população), um tipo de controle centrado na sexualidade. A partir desta concepção, ele tenta 

entender a História da sexualidade através da análise das relações de poder.  

No livro “História da Sexualidade I A vontade se saber”, Foucault mostra como se 

colocou o sexo em discurso, como fato político, regulado pela discursividade, que se 

manifesta de várias formas: no estudo do ato sexual para controle da natalidade, na vigilância 

sobre o sexo, na construção de práticas pedagógicas e no discurso jurídico. “Nas relações de 

poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior 

instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo servir de ponto de 

apoio, de articulação às mais variadas estratégias” (FOUCAULT, 1988, p.114). Há, nas 

análises de Foucault uma discussão sobre as práticas e os discursos da religião, da ciência, da 

moral, da política e da economia, os quais contribuíram para fazer da sexualidade, ao mesmo 

tempo, um instrumento de subjetivação e uma ferramenta de poder. 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos 
controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas 
grandes estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 1988, p. 116). 

 

Este dispositivo de sexualidade funciona, segundo Foucault, de acordo com técnicas 

móveis, polimorfas e conjunturais de poder. Ele encontra-se do lado da norma, do saber, da 

vida, do sentido, das disciplinas e das regulamentações. Em nossa sociedade, os mecanismos 

do poder se dirigem ao corpo e à vida. O poder fala da sexualidade e para a sexualidade, nas 



 

 

59

questões de saúde, raça, futuro da espécie e vitalidade do corpo social. Para Foucault, a 

sexualidade não é marca ou símbolo, é objeto e alvo. 

 

O que determina sua importância não é tanto sua raridade ou precariedade 
quanto sua insistência, sua presença insidiosa, o fato de ser, em toda parte, 
provocada e temida. O poder a esboça, suscita-a e dela se serve como um 
sentido proliferante de que sempre é preciso retomar o controle para que não 
escape; ela é um efeito com valor de sentido (FOUCAULT, 1988, p.161).  

 

A líder do movimento organizado das prostitutas, Gabriela Leite, ressalta que a 

matéria prima da é a sexualidade e que a esquerda brasileira, os participantes da Teologia da 

Libertação e os acadêmicos, têm um pensamento conservador em relação às questões da 

sexualidade e da prostituição.  

 

Muitos acham que a prostituição é o último degrau da vida humana. Muitos 
dizem que as mulheres estão na prostituição porque o país não tem emprego, 
que as mulheres prostitutas são vítimas e por aí. O meu discurso sempre foi 
outro: profissão, história da sexualidade e tudo o mais. Eu já disse inúmeras 
vezes que não dá pra explicar prostituição a partir de definições da 
economia. Não dá pra ser via Marx; tem que ir pra outros campos. Eu acho 
que a esquerda acadêmica deveria ler outros autores, outras fontes pra 
entender um pouquinho da complexidade do que é a prostituição (DANTAS, 
2006, p.53).  

 

Os discursos veiculados pela mídia, que têm algum tipo de abordagem sobre 

sexualidade, constroem sentidos e identidades a partir da regulamentação de saberes sobre o 

uso que as pessoas devem fazer de seu corpo, de sua alma e de sua vida. O discurso veicula e 

produz saber. Para Foucault, os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de uma vez 

por todas ao poder, nem opostos a ele. “É preciso admitir um jogo complexo e instável em 

que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, 

escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta” (FOUCAULT, 1988, 

p. 111). É neste campo de poder social e midiático que os (pre) conceitos sobre sexualidade, 

prostituição e prostitutas são constituídos e compartilhados. Na tentativa de oporem-se a eles, 

as prostitutas criam uma forma de resistência. Segundo o pensamento foucaultiano,  

 

[...] tornar a si mesmo objeto de auto-elaboração exige criatividade, abertura 
para o novo, tentativas, acertos e também erros. Essa prática de si implica 
aprender, transformar-se e, sobretudo, constituir formas de resistência ao 
enquadramento em formas de vida socialmente prescritas (MISKOLCI, 
2006, p.173).  
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O movimento organizado das prostitutas, em suas ações e com a grife Daspu, tenta 

construir espaços onde as diferenças com relação aos padrões sociais tenham lugar. Como 

afirma Gabriela Leite, “a gente é um movimento de resistência, como os travestis e os 

homossexuais. Resistência a essa visão extremamente católica sobre o que é sexualidade”. 

Para ela, a mídia não fala sobre as idéias políticas do movimento, como também os 

antropólogos, sociólogos e pesquisadores, porque o tema é difícil para todos, pois “a vida não 

é feita de verdades absolutas”. 

 
 

3.4 Cidadania, ação e voz pelos direitos sexuais 

 

Na construção destes espaços mais democráticos e plurais, as ações do movimento 

/Daspu podem ser consideradas como ações de cidadania, no sentido da luta das prostitutas 

por seus direitos de cidadãs, de trabalhadoras, mães de família e profissionais do sexo, e de 

resistência em relação à discriminação. 

 A cidadania compreende os aspectos da vida em sociedade como um todo. É o 

exercício indistinto daquele que habita a cidade, ou seja, o cidadão. O termo cidadania 

assumiu um sentido político, social e jurídico à medida que os cidadãos assumiram, ao longo 

da história, a luta pela consagração de certos direitos e garantias.  

 

O fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido [...] Uma 
cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, 
é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem 
servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada 
país e em cada momento histórico (CARVALHO, 2005, p.9). 
 

 

O cidadão é possuidor do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 

perante a lei; diz respeito também ao direito do próprio corpo, de locomoção, de segurança, 

enfim, dos direitos civis, políticos e sociais. Esses são os direitos que garantem as relações 

civilizadas entre as pessoas, e a própria existência da sociedade civil surgida com o 

desenvolvimento do capitalismo. Ser cidadão significa participar de uma sociedade onde haja 

o direito de se expressar e de ser compreendido, atitude capaz de construir a noção clara e 

precisa de que todos os cidadãos podem, e devem ter direito a ter direitos. 

Para a cientista social Maria de Lourdes Manzini Covre, a cidadania é o próprio 

direito à vida no sentido pleno, e este direito precisa ser construído coletivamente, “não só em 

termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, 
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incluindo o mais abrangente, o papel do(s) homem(s) no Universo” (MANZINI COVRE, 

2003, p.11). Ela destaca a categoria cidadania como estratégia de luta por uma nova 

sociedade, cuja luta pode comportar horizontes estratégicos de classes sociais e, considera, 

também, a cidadania como um elemento do programa de conquistas democráticas e de 

transformação social. Portanto, o conteúdo de cidadania, enquanto conjunto de direitos civis, 

políticos e sociais, é elemento central para a discussão de transformações nas práticas sociais 

e nos valores arraigados da sociedade.  

 

A construção e modificação dos direitos e deveres são dependentes de lutas 
sociais ocorridas devido à diversificação e complexidade da sociedade. A 
cidadania, como forma de poder do cidadão, deve atingir a todos 
indistintamente; na prática social, na fala, nas ações do poder público e 
privado, na produção intelectual, nos meios de comunicação, junto às 
famílias e aos grupos excluídos socialmente (MANZINI COVRE, 2003, 
p.40). 
 

 
Segundo Néstor García Canclini, em seus estudos sobre consumo e cidadania na 

América Latina, a experiência dos movimentos sociais está levando a uma redefinição no que 

se entende por cidadania, não apenas em relação aos direitos à igualdade, mas também em 

relação aos direitos à diferença. No entender de Canclini, isto implicaria numa perda de 

substância no conceito de cidadania manipulado por juristas: “mais do que como valores 

abstratos, os direitos são importantes como algo que se constrói e muda com as práticas e 

discursos”. 

 
A cidadania e os direitos não falam unicamente da estrutura formal de uma 
sociedade; indicam, além disso, o estado da luta pelo reconhecimento dos 
outros como sujeitos de “interesses válidos, valores pertinentes e demandas 
legítimas”. Os direitos são reconceitualizados como “princípios reguladores 
de práticas sociais, definindo as regras das reciprocidades esperadas na vida 
em sociedade através da atribuição consentida (e negociada) das obrigações 
e responsabilidades, garantidas e prerrogativas de cada um” (CANCLINI, 
2006, p.36). 
 

 
Como um grupo historicamente marginalizado e excluído, as prostitutas organizadas 

em movimentos e entidades, praticam, no momento contemporâneo, formas de luta na busca  

por seus direitos de cidadãs. A Davida define como importante bandeira da categoria a luta 

pela dignidade das profissionais do sexo, ancorada no resgate da auto-estima destas mulheres 

e na crítica ao estigma que recai sobre elas e que gera a exclusão social. 
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Exclusão: o lugar mais fundo da sujeição [...] é desse fundo que se podem 
reconstituir os processos insidiosos de estigmatização, discriminação, 
marginalização, patologização e confinamento, operando no nível da 
percepção social, do espaço social, das instituições sociais, do senso comum, 
do aparelho judiciário, da família, do Estado, do saber médico (BRUNI, 
2006, p.35). 

 
Com a ampla visibilidade conseguida por intermédio da imprensa, as prostitutas da 

/Daspu também trouxeram à tona questões sobre a profissão e sua regulamentação. O 

movimento organizado da O.N.G. e suas ações em diferentes campos de atuação, desde o 

poder público até parcerias com empresas privadas, podem retratar os indícios de como 

grupos minoritários buscam conquistar lugar e voz na sociedade contemporânea. 

A conquista de cidadania, como bandeira de luta do movimento organizado das 

prostitutas, faz parte de um conjunto de ações para que a categoria seja representativa e possa 

participar das definições de políticas e práticas governamentais que interferem diretamente no 

exercício da prostituição. Dentre estas ações, destacamos o meio de comunicação criado por 

elas, cujo propósito maior é dar voz às profissionais do sexo.  

Publicado pela Rede Brasileira de Prostitutas, que representa o Movimento Social 

das Prostitutas, o jornal Beijo da Rua 20 é o único jornal no Brasil voltado à categoria. Com 

tiragem de 10 mil exemplares e circulação em 17 estados, a publicação de periodicidade 

mensal traz reportagens sobre o dia-a-dia das profissionais do sexo, e temas de saúde, 

principalmente sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e A.i.d.s. O jornal 

tem, em média, 12 páginas coloridas por edição, e recebe apoio do Programa Nacional de 

D.S.T. e A.i.d.s. do Ministério da Saúde e da Unesco. 

Criado em 1988, o Beijo da Rua é distribuído gratuitamente pelo grupo e por outras 

70 entidades, em casas fechadas e lugares abertos. Quem lê o Beijo da Rua não são apenas as 

profissionais do sexo, mas também os que contratam seus serviços. Para Flávio Lenz, editor 

do jornal e assessor de imprensa da Daspu, é importante envolver prostitutas e clientes na 

responsabilidade de disseminar noções de prevenção de D.S.T e A.i.d.s. “Uma ação 

importante nesse sentido é a distribuição do jornal em postos de gasolina na beira das 

estradas, pois os caminhoneiros são um dos principais clientes da prostituição”.21 

Comerciantes e membros de outros movimentos sociais, como saúde, justiça e direitos 

humanos, completam o público leitor do tablóide, além de políticos, pesquisadores, estudantes 

e formadores de opinião.  

                                                 
20 O jornal Beijo da Rua está disponível em www.beijodarua.com.br  
21 Extraído do site www.fazendomedia.com/novas/movimentos100805.htm 
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Em 2004 o jornal ganhou versão na internet, ampliando a repercussão do próprio 

jornal e a visibilidade do movimento. Segundo Flávio Lenz, com essa iniciativa a expectativa 

é “reduzir o estigma e a discriminação, além de fortalecer o sentimento de cidadania das 

profissionais do sexo”. 

É importante dar visibilidade às dificuldades, como preconceito e 
discriminação e às conquistas do movimento, como a inclusão do termo 
'profissionais do sexo' na Classificação Brasileira de Ocupações. A 
informação é útil tanto para as prostitutas, que são informadas sobre o que 
suas colegas fazem em outros estados e países, e também para os demais 
setores da sociedade. 22 

 
 

Em nosso entendimento, as prostitutas conseguiram, com seu projeto de 

sustentabilidade, a Daspu, um pequeno espaço para falar de suas reivindicações e, pelo viés 

econômico e mercadológico da grife, criaram uma brecha nas relações de poder, em ações e 

eventos que são constituídos por elementos de cidadania e resistência. Nas palavras do 

assessor de imprensa do movimento, a resistência das prostitutas diz respeito à discriminação 

contra o trabalho delas. “Com tanta discriminação, com o peso do estigma e da hipocrisia, 

essas mulheres ainda insistem em se valorizar, em se assumir, em lutar por seus direitos”. 

Para Gabriela Leite, o que o movimento reivindica é a elaboração dos direitos sexuais. 

 

O exercício da prostituição está inserido dentro dos direitos sexuais e, estes 
ainda não foram elaborados, não só no Brasil, mas em vários países. O que 
temos é a elaboração dos direitos reprodutivos, os direitos sexuais ninguém 
mexeu com isso, porque é um vespeiro. A livre orientação sexual, a 
sexualidade sendo vista também como trabalho é um desafio para as pessoas. 
A ONU e vários outros organismos internacionais não usam direitos sexuais 
como terminologia, e sim saúde sexual, o que é muito diferente. 23 

 

Em sua coluna no jornal Beijo da Rua, Gabriela ressalta que “o fortalecimento da 

democracia só é forte quando privilegia as diferenças, as várias culturas, a não generalização 

do tal do povo”. 24  Nas palavras do filósofo francês Gilles Deleuze:  

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 
mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente 
suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 

                                                 
22 Idem. 
23 Entrevista com Gabriela Leite. Anexo D - Gabriela -13. 
24 Artigo “Nossa frágil democracia”. Coluna da Gabi, Jornal Beijo da Rua. Ed.27, 2006. 
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engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos 
[...]. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de resistência 
ou, ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se ao mesmo tempo 
de criação e povo (DELEUZE, 1992, p. 218). 
 
 

Para além dos desfiles da grife Daspu, sua criação e desenvolvimento, consideramos 

as ações do movimento, do jornal Beijo da Rua às diferentes manifestações públicas de seus 

participantes e dirigentes, um ato de cidadania e resistência. A busca por inserção social e o 

reconhecimento da profissão de prostituta conduzem a estratégia de luta destas mulheres que 

dizem não à vitimização e ao processo de estigmatização que sofrem por se prostituírem. 

Reafirmam o direito à igualdade social, liberdade, dignidade, solidariedade e respeito às 

diferenças.  

 Como mencionado no primeiro capítulo, o tratamento espetacularizado da mídia 

impressa na divulgação da grife Daspu limitou o entendimento sobre as questões sociais e 

políticas em relação às bandeiras de luta das prostitutas, mas propiciou visibilidade que, 

segundo elas, abre caminhos para a redução do preconceito e da discriminação. No capítulo 

seguinte, mostramos as leituras e os impactos da comunicação sobre a grife nos leitores dos 

veículos selecionados para nossa análise e nos participantes do movimento Davida/Daspu; os 

significados e entendimentos em relação à discriminação, resistência e cidadania abordadas 

neste capítulo. 
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4 LEITURAS DOS RECEPTORES: DA VITIMIZAÇÃO À VALORIZAÇÃO 

 

Neste capítulo abordamos as leituras e os impactos da comunicação midiática sobre a 

Daspu nos dois públicos pesquisados – os participantes da Davida/Daspu e os leitores da 

revista Veja e do jornal Folha de São Paulo, a partir das reflexões feitas nos capítulos 

anteriores sobre a cultura da mídia e como esta reflete e é refletida em nossa sociedade.  

Por estarmos inseridos na linha de impactos socioculturais da comunicação para o 

mercado, analisamos os impactos da comunicação sobre a Daspu por meio de um estudo de 

recepção. Nosso objetivo é verificar de que forma a recepção interpreta as estratégias 

discursivas, com base nas questões sobre a palavra e corpo negados, a ironia e o preconceito, 

presentes nos textos selecionados. Pretendemos também mostrar como a grife e a O.N.G. são 

entendidas pelos receptores, se como movimento social, mercadológico, ou de resistência e 

cidadania. E, como a mídia, ao funcionar como mediadora entre os acontecimentos e os 

leitores, impacta na recepção.  

 

4.1 Pesquisa qualitativa: entrevistas em profundidade 

O método utilizado em nossa investigação é a pesquisa qualitativa, realizada por 

meio de entrevistas em profundidade. A opção metodológica por entrevistas abertas foi feita 

por acreditarmos ser a mais adequada ao nosso objeto de pesquisa. O método qualitativo não 

tem critério de representatividade, e ele admite uma produção que decorre de um encontro 

singular, não tem pretensão de ser genérico, nem universal, ele é, antes de tudo, um método 

respeitador do singular. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

A entrevista em profundidade faz construir um discurso, que surge no processo 

interlocutório, portanto não produzido, nem induzido ou fabricado por uma pergunta. Já o 

método quantitativo, que usa como técnica o questionário para quantificar, reduz o universo 

de possibilidades de manifestação do entrevistado. Segundo Arilda Godoy, “quando o estudo 

é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua 

complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada” (GODOY, 1995, 

p.63).  

Na seleção dos entrevistados, buscamos uma adequação e coerência com a base 

teórica utilizada e com os objetivos propostos no trabalho. A pesquisa abrange duas amostras 

de receptores. A primeira amostra é composta por cinco entrevistados, sendo quatro 
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entrevistas em profundidade, gravadas com as prostitutas ativistas na sede da O.N.G., no Rio 

de Janeiro, em julho de 2008: 

 

Gabriela Leite, presidente da Davida/Daspu, ex-prostituta (Gabriela -13). 25   

Jane Eloy, 34 anos, dois filhos (Jane -14). 

Valquíria, 33 anos, um filho (Valquíria -14). 

Nilza, 54 anos, três filhas (Nilza -14). 

 

A quinta entrevista foi realizada por meio de um questionário estruturado respondido 

pelo assessor de imprensa do movimento das prostitutas e editor do jornal Beijo da Rua: 

Flávio Lenz, jornalista (Flávio - Anexo C).  

O baixo número de entrevistas realizadas com este grupo justifica-se pela dificuldade 

em contatar e agendar uma entrevista com as prostitutas do movimento, por problemas de 

horário e disponibilidade.26   

Os leitores de Veja e Folha de São Paulo compõem a segunda amostra. São 12 

entrevistas em profundidade com homens e mulheres na faixa etária de 20 a 59 anos, 

pertencentes às classes sociais A e B, residentes na cidade de São Paulo, leitores atuais ou ex-

leitores dos veículos selecionados, profissionais de diferentes áreas e com formação escolar 

acima do nível médio, escolhidos e indicados por amigos e colegas de trabalho. Todas as 

entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, na residência dos entrevistados, no período 

entre outubro e novembro de 2008.   

A duração média das entrevistas é de 35’cada uma e estão gravadas em CD-R 

(Anexo D). A aplicação da entrevista em profundidade abordou dois temas ligados à 

problemática da pesquisa, com o objetivo de fazer uma correlação entre as questões 

analisadas acerca da espetacularização midiática, do espetáculo, da disciplina e das ações de 

resistência e cidadania do movimento Davida/Daspu: a leitura dos discursos das matérias 

selecionadas, os aspectos de preconceito e ironia nas representações sobre a Daspu, presentes 

no material selecionado; e o entendimento dos leitores sobre o movimento das prostitutas. 

                                                 
25 As entrevistas estão numeradas de 1 a 14, sendo as 12 primeiras, da amostra com os leitores de Veja e Folha 
de São Paulo; a entrevista 13 com Gabriela Leite, e a de número 14 as entrevistas com as três prostitutas 
entrevistadas juntas (Anexo D). 
26  O plano inicial era um grupo de discussão com, no mínimo, oito prostitutas do movimento. As presenças 
foram confirmadas para a data e horário marcados, mas no dia da reunião somente três compareceram. Pelas 
dificuldades delas e do deslocamento da pesquisadora para o Rio de Janeiro, foram feitas entrevistas em 
profundidade com as três prostitutas presentes. 
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No primeiro momento da entrevista foi solicitado aos entrevistados um breve relato 

sobre o que conhecem da O.N.G. e da Daspu e uma análise sobre as representações presentes 

nas matérias selecionadas sobre a grife, as reflexões e significações construídas a partir da 

leitura do material. Na seqüência, foram formuladas perguntas sobre a percepção que os 

entrevistados têm do movimento das prostitutas, a partir do conhecimento adquirido por meio 

da imprensa ou por outras formas. A discussão foi orientada para os pontos que pretendíamos 

investigar e as questões discutidas ocorreram de forma natural e espontânea. 

Fazem parte da segunda amostra os seguintes entrevistados:  

 

Adriana Ridouffe, 55 anos, designer industrial (Adriana – 1). 

Ana Lúcia Menezes dos Santos, 40 anos, professora (Ana – 2). 

Angélica Soller, 47 anos, jornalista, assessora de imprensa (Angélica – 3). 

Beloyanis Bueno Monteiro, 49 anos, coordenador de voluntariado (Beloyanis – 4). 

Fátima Dantas, 50 anos, administradora de empresas (Fátima – 5). 

Guilherme Escafena, 21 anos, estudante de administração (Guilherme – 6). 

Luiza Cusnir, 20 anos, estudante de administração (Luiza – 7). 

Marcelo Caetano Vaz, 33 anos, psicólogo, professor universitário (Marcelo – 8). 

Márcia Cristina Leal, 52 anos, jornalista, gerente de comunicação (Márcia – 9). 

Maristela Kersul, 51 anos, assistente social, funcionária pública (Maristela – 10). 

Solange Witaker, 59 anos, doutoranda em comunicação (Solange -11).  

Vitor Hugo, 20 anos, estudante de administração de empresas (Vitor – 12). 

 

 

Nos dois momentos da pesquisa, com as duas amostras, os entrevistados foram 

questionados sobre os posicionamentos discursivos e as estratégias na constituição e 

disseminação de valores e normas à sociedade na leitura dos textos selecionados; e sobre o 

significado do movimento das prostitutas em busca de inserção social. Para entender o 

alcance de tais discursos sobre os indivíduos, as diferentes leituras e significados (re) 

construídos sobre a Daspu, abordamos questões como o significado da negação da palavra 

puta na revista Veja, e o corpo negado das prostitutas para ilustrar a reportagem da Folha de 

São Paulo, cuja imagem é uma das principais características definidoras do movimento. Na 

primeira amostra, outras abordagens também foram realizadas, como: a possibilidade de 

novas inserções sociais propiciadas pela visibilidade midiática do grupo de prostitutas da grife 

e o sentido de cidadania e resistência definido pelo próprio grupo. 
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4.2 Diferentes perspectivas do olhar  

Os discursos midiáticos põem em cena uma série de representações do mundo e de 

seus seres. Quando os receptores estão afastados e são anônimos, como na mídia de massa, “o 

sujeito comunicante deve fazer um esforço para forjar um elo simbólico, mas sempre 

hipotético, com os sujeitos interpretantes, recorrendo a saberes, normas, valores e universos 

de referência supostamente partilhados” (SOULAGES, 1996, p.150). A leitura desses 

discursos é analisada por Michel Pêcheux como disciplina de interpretação. 

 

[...] é porque há o outro nas sociedades e na história, correspondente a esse 
outro próprio ao linguajeiro discursivo, que aí pode haver ligação, 
identificação ou transferência, isto é, existência de uma relação abrindo a 
possibilidade de interpretar (PECHÊUX, 2002, p.54). 

 
 

As diferentes perspectivas do olhar dos entrevistados sobre o discurso midiático 

acerca da Daspu são constituintes de uma leitura produzida. A posição entre autor e leitor 

pode variar desde a maior harmonia até a maior incompatibilidade ideológica, o que vai 

constituir a compreensão do texto. Segundo Charaudeau, a compreensão “interpela realmente 

al lector u oyente, le exige actividad intelectual, trabajo de razonamiento, toma de posición a 

favor e en contra y, al finalizar el intercambio, nadie sale indemne de esta actividad” 

(CHARAUDEAU, 2003, p.215). 

Consideramos em nossa pesquisa, que o tratamento midiático dado às ações das 

prostitutas, com ênfase nos aspectos mercadológicos da grife, limitou a possibilidade do leitor 

ter conhecimento e acesso aos propósitos e objetivos do movimento: a luta contra a 

discriminação e o preconceito, e a regulamentação da profissão. A mídia, na produção de 

verdade sobre a Daspu, está de acordo com a norma, ou seja, aquela que separa o que é 

normal daquilo que é anormal, o que não coincide exatamente com a repartição entre o lícito e 

o ilícito, segundo o pensamento de Foucault. É, portanto, lícito divulgar a grife, pois ela está 

de acordo com a norma, com o mercado. Ao seguir a norma, a mídia silencia o movimento no 

qual a Daspu está inserida, pois falar da luta das prostitutas para regulamentar a profissão é 

falar de uma vontade ilícita, de uma profissão fora da norma, anormal.  

As notícias publicadas sobre a Daspu têm na questão do nome, em contraponto com 

a Daslu, o principal enfoque da mídia. Na opinião de alguns entrevistados, sem este 

contraponto, a grife não conseguiria visibilidade. 
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“Foi uma sacada esse nome. Elas só conseguiram espaço na mídia por causa 
do nome” (Márcia - 9). 
 
“Uma grife de classe dominante em contraponto com uma grife de 
prostitutas, contraponto da madame com a prostituta. É muito forte. 
Imediatamente você grava a marca e fica curiosa em saber quem são essas 
pessoas” (Maristela -10). 
 
“Eles (mídia) aproveitam a Daspu para tirar sarro da Daslu. Acho a Daslu 
uma coisa tão absurda hoje, que a Daspu acaba tomando um tamanho maior 
por ridicularizar a Daslu. Por isso que aparece tanto na mídia, se tivesse 
outro nome não teria tanta citação” (Luiza -7). 
 
“A grife teve atenção da mídia por causa da Daslu, que estava passando por 
um escândalo, então foi fácil para a mídia mostrar a Daspu” (Vitor – 12). 

                                                                                                                                                              

Há, nos textos publicados sobre a Daspu, pouca explicação sobre a origem da grife, 

seus objetivos, e, até mesmo, as questões mercadológicas que envolvem a definição do 

público consumidor das roupas. Podemos analisar esta desinformação dentro da lógica 

comercial de produção jornalística e como elemento da espetacularização midiática, que ao 

transformar a notícia em mercadoria, dentro do processo de manipulação dos fatos, produz um 

discurso ideológico a partir de relações de poder e produção de verdade. A grife está dentro 

do universo da norma, pode ser dita, o que está discriminado e não pode ser dito é o 

movimento que deu origem à grife; ele está na anormalidade e em função disso é silenciado. 

 
“Acho que essa grife nem produz roupas para putas, pois quando elas estão 
na profissão usam roupas muito mais chamativas, sensuais, desnudas. O 
objetivo da Daspu não é produzir roupas para putas, é produzir roupas para a 
sociedade como um todo” (Fátima - 5). 
 
“Não achei que a roupa da grife era para todo mundo usar, achei que era 
restrito” (Luiza - 7). 

 

Para os entrevistados do grupo de participantes da Davida/Daspu, a grife representa 

uma conquista que está além da criação das roupas. A mídia contribuiu de forma decisiva na 

divulgação não somente da grife, mas do movimento como um todo, dos temas relacionados à 

luta das prostitutas. Como já discutido anteriormente, principalmente a partir das formulações 

dos autores Antonio Rubim e Micael Herschmann, a espetacularização pode servir para que 

movimentos sociais tenham visibilidade e consigam colocar em evidência suas reivindicações 

e posicionamentos. A espetacularização midiática na divulgação da grife Daspu propiciou ao 

movimento, com a visibilidade alcançada, uma abertura nas relações sociais do grupo com 

outros segmentos da sociedade, além da divulgação e ampliação do conhecimento das 

reivindicações da Davida a outros movimentos organizados da categoria. 
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“A Davida já fazia muita coisa pelas prostitutas, mas a Daspu consegue 
mais. Meu sentimento é que a Daspu está a nossa frente. As parcerias que 
nunca imaginamos – com as universidades, empresas de estampa, lojas de 
sapatos, escolas de samba – isso a mídia nos ajudou, todo mundo conhece a 
Daspu, em qualquer lugar que a gente vá” (Gabriela - 13). 
 
“Acredito que a Daspu arrebentou por causa da Daslu. A mídia esteve do 
nosso lado, as pessoas puderam conhecer o trabalho da Davida, que antes 
não era tão divulgado. A Daspu não aconteceria se não fosse a mídia. A 
mídia nos procura para saber da Daspu e a gente usa a Daspu pra falar do 
nosso trabalho. Se não fosse a Daspu, talvez só falassem do movimento de 
prevenção, mas dos outros assuntos não” (Jane - 14). 

 
“É sempre bom lembrar que Daspu é Davida. Ou seja, normalmente, embora 
não sempre, há referência à ‘Daspu, grife das prostitutas da O.N.G.’. Daspu 
tem a importante função de abrir caminho para outros temas além do 
ativismo pela moda” (Flávio – Anexo C). 
 

 

4.3 Sentidos e representações, da palavra negada ao corpo negado  

 

Ao fazermos a análise de discurso dos dois textos selecionados, o artigo de Pompeu de 

Toledo na revista Veja e a página de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, buscamos 

entender as estratégias discursivas na construção de sentidos e representações sobre a grife 

Daspu. Em nosso entendimento, há nestes discursos a presença de marcas de discriminação, 

preconceito e ironia. Para os leitores entrevistados, o artigo do jornalista Pompeu é ao mesmo 

tempo um texto que parece favorecer a grife e suas representantes, mas, por outro lado, deixa 

transparecer o preconceito do articulista em relação à prostituição. 

 

“Do jeito que a matéria começou me deu vontade de continuar a leitura, 
porque ele desenvolveu todo o texto com mais complexidade, mais rico em 
informações e detalhes” (Ana – 2). 
 
“Achei que ele foi super simpático com a grife, mostrou respeito ao 
movimento. Escreveu um texto leve, embora tenha falado de um assunto 
recheado de preconceito. É um assunto pesado, mas não senti isto no texto. É 
um texto leve, brilhante” (Angélica – 3). 
 
“O Pompeu vai direto ao ponto. Coloca a questão sobre a profissão de 
prostituta, que elas assumem a profissão, que não é uma profissão 
vergonhosa e que elas gostam daquilo que fazem” (Márcia – 9). 
 
“O Renato escreve muito bem, então eu acho que ele não deixa nada a 
desejar. Meu olhar não foi crítico e sim de curiosa quando li. Curiosidade em 
relação à criação da grife” (Solange – 11). 
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“Ele retrata a grife de um jeito bem positivo, quer elevar a condição de 
prostituta a uma profissão realmente, tirar o preconceito. Foi até bem 
protetor, favorável à idéia” (Vitor – 12). 
 
 

Os leitores destacam, além das condições de produção do articulista, a ironia 

construída sobre a grife, pelo tom pejorativo, e a palavra puta não escrita por inteiro. Ao 

produzir uma verdade sobre a grife, Pompeu de Toledo escreve com base na normalidade, o 

que é anormal, porque está fora da norma, não será trazido, por isso ele faz uso de estratégias 

discursivas como a ironia e a incompletude da palavra.  

 

“Sinto na matéria do Pompeu uma alegria, é uma coisa boa. Quando você lê, 
dá uma alegria, mas não o suficiente para ele escrever a palavra puta”. 
(Adriana – 1). 
 
“Se você está fazendo uma leitura rápida, acha o artigo muito legal, mas 
quando você lê o texto todo, ele tem um tom de preconceito”. (Beloyanis – 
4). 
 
“A matéria aponta um lado positivo, uma exposição do que está 
acontecendo, mas não passa uma mensagem, não tenta quebrar aquele 
preconceito sobre o que é a Daspu e a prostituição. Ele fica em cima do 
muro, e se você fizer uma leitura mais profunda, você percebe um lado mais 
pejorativo”. (Guilherme – 6). 
 
“Ele dá um tom pejorativo. Ao mesmo tempo em que ele retrata, ele não leva 
muito a sério. Ele dá um sentido pejorativo nas palavras entre aspas. Por que 
criações entre aspas? Não são criações?”. (Luiza – 7). 
 
“Não gostei do título. Por que dizer que elas são sem vergonha? Só as 
prostitutas são sem vergonha? Ele pega um pouco pesado neste título, está 
rotulando. Acho que a pessoa que trabalha com informação tem que saber 
não julgar, não rotular”. (Marcelo – 8). 
 
 “Será que ele escreveria sobre a Daspu se não existisse a Daslu? Será que 
ele tem censura? Ele escreve o que quer, é livre? Respeitando o perfil do 
leitor de Veja, ele se manteve neutro. Mas é um avanço ele ter escrito sobre 
o tema da prostituição, da organização delas, de dar voz a uma representante. 
O Pompeu provoca a discussão. O olhar é preconceituoso, mas também 
quebra a resistência porque coloca um apelo de responsabilidade social, 
torna mais atraente, passa a ser vendido como sustentabilidade social”. 
(Maristela – 10). 
 
 

Alguns entrevistados consideram que não há preconceito nem ironia do articulista ao 

usar aspas nas palavras criações e desfile, que podem ser apenas um recurso de linguagem ou 

até mesmo para chamar a atenção, no sentido positivo da palavra. 
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“Mostrou como se fosse um desfile na rua, sem montar uma passarela ou 
montar um evento, ali mesmo na Rua Augusta já era um evento. Entre aspas 
é para dar uma chamada na palavra mesmo”. (Ana – 2). 
 
 “Em alguns momentos ele comenta que é simpático à grife, ele toma como 
criações, desfiles glamourosos”. (Vitor – 12). 
 
 

Para Gabriela Leite, líder da Davida/Daspu, Pompeu consegue, em seu artigo, mostrar 

o movimento social delas de uma forma diferente, ou seja, as prostitutas não como vítimas, 

mas como pessoas atuantes na sociedade e responsáveis por seu projeto de sustentabilidade. 

Ressaltamos, aqui também, o aspecto da norma. O articulista faz uma abordagem com ênfase 

no aspecto mercadológico da grife, que está dentro da norma e pode ser abordado. O aspecto 

anormal, a prostituição, que está fora da norma, ele aborda superficialmente, ou trata com 

ironia; as verdades produzidas por ele em seu discurso jornalístico estão no âmbito da norma. 

 

O Pompeu escreve muito bem. Ele telefonou dizendo que queria escrever o 
artigo, pedindo para falar comigo. Falei com ele cinco minutos. O que ele 
escreveu lá me faz um bem danado Ele diz que com a moda eu estava livre 
das amarras do movimento social – isto valeu por tudo. Ele captou, sem me 
conhecer, a minha angústia em relação ao movimento social. Se, em algum 
momento, tem a história das pobres coitadinhas isso não importa. Eu gostei 
do texto inteiro, gostei demais, fiquei muito feliz (Gabriela -13). 

 

Sobre a palavra negada, a palavra puta não escrita por inteiro, há, no entendimento dos 

entrevistados, diferentes possibilidades de interpretação. A incompletude da palavra pode ser 

uma questão de estilo, respeito ao leitor ou mesmo obediência às normas editoriais da revista 

Veja. Podemos dizer que as normas editoriais criadas pelos veículos de comunicação de 

massa são instrumentos para garantir a produção de verdades dentro da norma - aquela que 

articula as relações entre produção de saberes e modos de exercício de poder que é dominante 

em cada momento histórico.    

 

“Ele é a favor, mas não o suficiente para escrever puta por inteiro. Para ele é 
divertido, porque elas estão provocando. Mas, essa grandeza que o Pompeu 
vê não é tanto para elas, porque para elas é uma realidade. Essa coisa soa 
maior para ele do que para elas”. (Adriana – 1). 
 
“Acho que é um paradigma porque puta é um xingamento, é uma difamação, 
calúnia. Ele tentou preservar a própria imagem”. (Ana – 2). 
 
“A preocupação dele é com o leitor, por isso ele não usa a palavra puta, nem 
prostituta, pois as palavras têm uma força muito grande. Quando você fala 
veado e aidético, usa nomes mais leves como homossexual e soro positivo”. 
(Beloyanis, 4). 
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“Muitas vezes esta palavra é usada para ofensas, talvez seja por este aspecto 
que ele não colocou. Mas acho uma bobagem, se ele tivesse colocado puta 
teria sido uma matéria mais rica. Puta é puta, não precisa de p... Acho que 
houve uma questão de estilo”. (Fátima – 5). 
 
“Isso foi uma coisa que me irritou bastante no artigo. Não teve coragem de 
usar e falar puta que, segundo ele próprio, é uma palavra tão forte e bela”. 
(Guilherme – 6). 
 
“É uma questão histórica, é um costume. Você pode escrever negro, mas não 
pode escrever preto, prostituta e não puta. É o sentido das palavras. Filho da 
puta todo mundo fala, é um dos maiores xingamentos”. (Luiza – 7). 
 
“Não sei por que ele não usou a palavra puta, se por moralismo ou até para 
criar uma provocação. Talvez a Veja não permita, tem muita hipocrisia na 
Veja. Existe muita diferença entre a palavra puta e prostituta. Ele, para não 
vulgarizar o texto, usa prostituta. Mas, colocar p... é ridículo”. (Maristela – 
10). 

 

Ao negar a palavra, o articulista tenta, segundo os entrevistados, amenizar o peso do 

significado da palavra puta, o sentido histórico da palavra relacionada a um xingamento, uma 

palavra vulgar. A partir de nossas reflexões com base no pensamento foucaultiano, 

consideramos a revista Veja como uma instância da norma, que trata os temas da sociedade 

dentro da norma. Por isso, a palavra puta não está nas páginas da revista, porque a palavra 

representa aquilo que não está de acordo, que não está na norma, o que escapa, o que foge à 

norma. 

 

 “Se você coloca puta é uma palavra muito forte, já prostituta ameniza um 
pouco o texto, embora ele não tenha colocado prostituta e sim p... Eu acho 
que foi a forma que ele encontrou de amenizar o texto, para não deixar tão 
pesado e agressivo. Não sei se posso dizer que puta é uma palavra vulgar, é 
sim uma palavra forte, ela tem o sentido dela, é uma palavra que pontua, 
todo mundo sabe o que é. Eu escreveria prostituta ou faria exatamente como 
ele fez, não mudaria o contexto do que eu estaria escrevendo”. (Angélica – 
3). 
 
“Eu acho que seria uma difamação, em função do veículo que é a Veja, seria 
pesado, né? Acho que não precisa colocar puta, sendo que já colocou 
prostituta. Acho que ele não escreve porque é a Veja, mas acho que é vulgar. 
Puta é muito, já está soltando mesmo o verbo, prostituta é mais suave”. 
(Marcelo – 8). 
 
“Ele deixa claro que não vai escrever a palavra por inteiro, mas todos sabem 
o que é. Não vejo isto como preconceito, as pessoas podem ver, mas para 
mim passou batido”. (Márcia – 9). 
 
“Pode ser uma questão de censura do próprio veículo; não sei se foi uma 
escolha dele ou do veículo. Do ponto de vista do leitor, pode ser respeito, ou 
pode ser obediência às normas do veículo, ou pode ser uma coisa do Renato, 
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não colocar um palavrão na matéria dele. Acho que puta está 
desqualificando a pessoa, remete mais a sem vergonha, a safada, depende do 
contexto, mas na maioria das vezes é um palavrão”. (Solange – 11). 
 
“Acho que é para não denegrir a imagem que ele quer passar; é uma forma 
de não ser agressivo com as prostitutas e com os leitores. O termo puta é 
muito mais pejorativo que prostitutas. Eu acho que quando as pessoas 
querem se referir à puta com respeito, se referem à prostituta. É uma coisa 
histórica, pode ser também um xingamento. Se ele colocasse puta o público 
leitor teria outra visão em relação às prostitutas”. (Vitor – 12). 
 
“Até pouco tempo atrás as pessoas não escreviam a palavra puta, tem de ver 
a revista de que estamos falando, o conservadorismo, essa revista não é 
brincadeira. Não sei por que ele não escreveu, se foi ele, se os Civita, se os 
dois juntos”. (Gabriela - 13). 
 
“Não tenho idéia porque ele não usou, pode ser decisão pessoal ou editorial 
do veículo. O ensaio, na minha avaliação, e creio de qualquer um que o leia 
sem pré-conceito, é positivíssimo. Se você considera o p... negativo, deve 
observar também os tantos adjetivos positivos dele”. (Flávio – Anexo C). 
 
 
 

Há controvérsias sobre o uso da palavra puta para designar a profissão, inclusive entre 

as próprias prostitutas. A maioria dos movimentos sociais em países latino-americanos não 

aprova o uso da palavra. As participantes da Daspu, ao contrário, usam a palavra puta para 

falarem de sua profissão, acham o nome bonito e acreditam que as pessoas omitem a palavra 

por preconceito. Como dissemos em nossa análise de discurso, as palavras têm carga de 

sentido; a produção de verdade implica valorizar ou colocar em desuso as palavras.  

 

“Dentro do movimento social querem que chamem puta de profissional do 
sexo. Chega a ponto da higienização total e falam P.S., duas letrinhas que 
dizem qualquer coisa. Uma pesquisa oficial da Fiocruz chegou a esse ponto. 
Tenho briga com o movimento social, com as colegas da América Latina, 
que brigam conosco quando a gente fala prostituta”. (Gabriela -13).  
 
“Eles (jornalistas) sempre perguntam pra gente se queremos ser chamadas de 
prostituta. Claro, e com todo respeito. Queremos que a sociedade nos 
reconheça como tal, que nos respeite”. (Jane – 14). 
 
“Em um congresso, em Buenos Aires, distribuíram um folheto mostrando as 
palavras que não poderiam ser ditas de forma alguma – puta e prostituta. O 
movimento brasileiro assumiu a palavra puta, porque usa e vai usar sempre”. 
(Gabriela - 13). 
 
“Eu falo que sou prostituta, temos coragem de mostrar a nossa cara. Não 
colocam a palavra por preconceito. Acham o nome puta feio, falam mulher 
da vida, garota de programa, profissionais do sexo. Nós achamos puta um 
nome bonito, maravilhoso”. (Valquíria - 14). 
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“As próprias prostitutas não gostam da palavra puta – acham a palavra feia, 
pejorativa. Se você não trabalha esses nomes que acha feio, como trabalha 
com o preconceito?”. (Gabriela -13). 
 
“A sociedade é hipócrita, no fundo acham a palavra bonita. Quando estamos 
entre quatro paredes, todos os homens chamam a gente de puta. Para colocar 
na revista, acham a palavra pesada, por questões da sociedade, da religião – 
como é que os católicos vão ver isso?”. (Jane - 14). 
 
 

Sobre a matéria de Mônica Bergamo, alguns entrevistados ressaltam como positivo o 

fato de ela ser mais informativa, com dados sobre a O.N.G. e a criação da grife. Porém, em 

relação ao título “O mundinho fashion Daspu”, a maioria reconhece como uma forma 

preconceituosa de descrever a grife. Já na questão do uso de modelos profissionais para 

ilustrar a matéria, há uma divisão de opiniões. O corpo negado e a palavra puta negada são 

ingredientes da espetacularização midiática na divulgação da Daspu. A produção de verdade 

acerca da grife está sob a condição da norma; portanto, as modelos prostitutas da grife não 

poderiam ser fotografadas, pois não seguem os padrões de beleza estabelecidos pela norma, 

como também o uso do diminutivo para falar do mundo da Daspu obedece aos preceitos da 

norma, pois a prostituição é um mundo fora da norma e deve ser tratado como diferente do 

mundo normal.  

 

“Faz uma promoção da grife, com as modelos profissionais. É uma forma de 
mostrar que essas meninas também poderiam usar essas roupas. Foi 
interessante porque também colocou as pessoas trabalhando dentro da 
O.N.G. e trouxe relatos como o da Gabriela. Mas, ao mesmo tempo, ela deu 
mais ênfase na briga, no processo da Daslu contra a Daspu”. (Ana – 2). 
 
“Ela fala um pouco mais da O.N.G., de como as coisas são feitas, tem o 
intuito de divulgar um pouco mais a O.N.G.”. (Luiza – 7). 
 
“Ela fala da questão da O.N.G., que tem muitas voluntárias, eu senti que ela 
quis falar um pouco da história da grife. Não senti preconceito, achei que foi 
tranqüila”. (Marcelo – 8). 
 
“A matéria é informativa, no estilo coluna social. Até que ela não é uma 
pessoa de coluna social, ela é mais de fofoca, seja de política ou o que for. 
Ela está mostrando para os leitores que existe a Daspu. Ela desperta uma 
curiosidade, mas ela não acrescenta”. (Márcia – 9). 
 
“A Mônica tratou o tema com mais leveza. Coloca a prostituição no mesmo 
patamar que qualquer outra atividade produtiva, ser prostituta ou faxineira. 
Também coloca como a Davida se articula, mostra a rotina delas, sem ter 
uma discussão mais aprofundada, sem querer entrar nos aspectos da 
legalização e outros. Mostra com naturalidade as rotinas das prostitutas”. 
(Maristela – 10). 
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 “Ela fala mais do negócio, faz uma publicidade do conceito e também da 
matéria”. (Solange – 11). 
 
 

Apesar de ser uma reportagem informativa sobre a Davida e sua história, ela não 

consegue ir além do estilo jornalístico de coluna social, segundo alguns entrevistados. O 

conteúdo é superficial, resultando na banalização do tema. 

 
“A matéria não tem nada, nem a favor nem contra; só relatou os fatos, 
interessante para saber, coisa de fofoca”. (Adriana – 1). 
 
“Achei uma bobagem a matéria dela, não acrescentou nada. Essa matéria não 
tem o objetivo de chamar atenção para a O.N.G., tem objetivo de chamar 
atenção para a Mônica. Não tem conteúdo, é uma matéria boba, não perderia 
tempo para ler”. (Fátima – 5). 
 
“Tenho a impressão que a coluna da Mônica não tem um tom jornalístico, é 
sempre mais de cultura, então ela não se preocupou com a parte jornalística 
da coisa, mostrou mais a parte da moda, da grife”. (Guilherme – 6). 

 

Quando escreve o título “O mundinho fashion Daspu, a jornalista Mônica Bergamo 

evidencia seu preconceito em relação à grife das prostitutas. O uso do diminutivo para 

designar o mundo fashion da Daspu, na opinião da maioria dos entrevistados, é um elemento 

pejorativo e preconceituoso.   

 
“Já me sinto mal com o título, com a coisa do ‘mundinho’, porque se fossem 
as putas que fizessem o título é uma coisa, agora a Mônica colocar 
mundinho, eu gostaria de saber o que significa, por que mundinho? 
Mundinho, só se for da Daslu”. (Adriana – 1). 
 
“Não gostei, acho que ela está diminuindo o mundo que é uma verdade na 
sociedade. Não é um mundinho, ele faz parte do mesmo mundo que todos 
nós estamos vivendo”. (Ana – 3). 
 
“Quando falo mundinho, estou usando um diminutivo, estou rebaixando. Eu 
posso falar o mundo fashion Daspu, mas eu estaria empoderando o 
movimento”. (Beloyanis – 4). 
 
“Mundinho fashion é triste. Parece que fashion é o mundo da Daslu, o da 
Daspu é mundinho. Parece que ela quer dar as proporções a cada um, o 
glamour e a miséria, o vender o corpo, a sobrevivência, a favela. Mundinho 
diminuiu”. (Maristela – 10). 
 
“Acho que mundinho foi preconceituoso. No diminutivo pode ter uma 
interpretação como de carinho ou de preconceito. Neste caso, mundinho 
remete mais ao sentido preconceituoso do que carinhoso”. (Solange – 11). 
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Não parece, porém, para alguns entrevistados, que mundinho seja somente uma forma 

pejorativa de designar a Daspu, podendo ter outros significados. 

 

“Mundinho parece uma coisa meio pejorativa, mas também que é uma coisa 
bem fechada, bem específica, para um público bem direcionado”. 
(Guilherme – 6). 
 
“Mundinho é a moda delas, tem um jeito diferente, tem até a questão de 
estilo, tudo isso precisa ser diferente de uma outra grife. Diferente porque 
cada um tem o seu estilo, suas vontades, seus desejos e suas necessidades”. 
(Marcelo – 8). 
 
“O primeiro impacto é de um sentido pejorativo. Mas, ao mesmo tempo em 
que pode ser agressivo, pode também remeter à alguma coisa bem pequena 
que está crescendo, que tem potencial”. (Vitor – 12). 
 

 

Outra questão que divide opiniões é sobre a representação dos corpos das prostitutas 

na mídia. A Daspu em seus desfiles sempre apresenta as modelos da grife, que são as próprias 

prostitutas, como também participam pessoas do mundo artístico e da moda, simpatizantes do 

movimento. A reportagem da Folha de São Paulo reproduz quatro fotos de modelos 

profissionais com as roupas da grife. A negação do corpo das prostitutas modelos da Daspu 

insere-se na norma, pois publicar fotos das prostitutas é mostrar uma imagem de mulher 

símbolo do mal, dos pecados e vícios, uma pessoa fora da normalidade, uma anormal. A 

historiadora e escritora Luzia Margareth Rago, que trabalha temas como feminismo e gênero, 

ao descrever o rígido estereótipo da prostituta faz uso da citação de J. B. Leme27, “a prostituta 

é aquela que tem um andar, um sorriso, um olhar, uma atitude que lhe são próprios; é 

preguiçosa, mentirosa, depravada, extremamente simpática ao álcool, despreocupada do 

futuro, e muitas vezes destituída de senso moral”. (RAGO, 1985, p.228). A figura profana e 

degradada da puta se inscreve no campo da anormalidade, portanto, para a norma, a imagem 

da prostituta não pode ser publicada no jornal para divulgar a criação de uma grife de roupas. 

Alguns entrevistados consideram que a negação dos corpos das prostitutas na Folha de 

São Paulo é reveladora de preconceito e discriminação em relação a elas. Para outros 

entrevistados, a jornalista Mônica Bergamo quis mostrar a grife como roupas para todos 

usarem, e não somente as prostitutas. Há também uma interpretação que aqueles corpos 

fotografados podem ser de prostitutas e preconceito é achar que não são. 

                                                 
27  Estudo do autor no livro de sua autoria O problema venéreo, 1926, p.74. 
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“É muito menos Daspu, poderia ser uma grife qualquer, não tem a 
provocação do nome nem de lojas para vender roupas para puta. Não 
entendi”. (Adriana – 1). 
 
“Seria muito mais verdadeiro se as modelos que estão vestindo roupas da 
Daspu fossem pertencentes ao elenco de modelos da grife. Acho que a 
Mônica pensou no público dela ao usar modelos profissionais, para não 
chocar”. (Angélica – 3). 
 
“As fotos parecem ir além da roupa. O que mais me chama a atenção é o 
lugar e não a roupa. Lembra uma favela, ou uma comunidade mais pobre, 
então tentou ligar essa imagem das putas com essa parte mais pobre”. 
(Guilherme – 6). 
 
“São modelos, né? Por que não fotografaram as prostitutas? Desta forma se 
torna mais atraente? Mais digerível para a classe média consumir? Neste 
aspecto a Mônica foi feliz, porque torna o produto atraente para o leitor 
médio adquirir”. (Maristela – 10). 
 
 

Para alguns leitores entrevistados, o espaço midiático ocupado pela grife Daspu na 

Folha de São Paulo é uma conquista do movimento que, com esta visibilidade, parece alterar a 

imagem da prostituta na sociedade, de menos preconceito, e com o aspecto mercadológico da 

grife sobrepondo-se aos conceitos negativos acerca da profissão. Podemos observar que no 

âmbito do mercado a grife é aceita. A norma permite que a grife de prostitutas possa ser 

divulgada porque a grife está na dinâmica do mercado, e essa divulgação enfatiza a 

grife/mercado e não o movimento que deu origem a ela. O movimento Davida é algo fora do 

mercado e da norma. 

 

“Quando leio o título e olho as fotos, acho que as meninas são prostitutas. A 
imagem atual da mulher que representa uma prostituta é a de meninas 
jovens, bonitas e bem tratadas”. (Ana – 2). 
 
“Mesmo as fotos sendo de modelos profissionais e não prostitutas, é uma 
oportunidade para a O.N.G. ter uma página inteira na Mônica; grande parte 
da população tomou conhecimento desse movimento”. (Beloyanis – 4). 
 
“Eu não acho que a grife tem de ser divulgada por intermédio das prostitutas. 
Quando se faz um desfile, o que se quer mostrar é a roupa para o seu público 
comprador, e quanto mais essa modelo for interessante, melhor, pois irá 
trazer beleza àquela roupa que tem de ser vendida”. (Fátima – 5). 
 
“Acho que não deveria ter usado prostitutas como modelos. Acho até que é 
bom porque mostra esse preconceito. Quando eu olho as fotos e percebo a 
dúvida (é puta ou não), dá para pensar como elas estão iguais a qualquer 
pessoa. Ela (Mônica) está dizendo que são modelos, mas vai saber. Eu só sei 
que é modelo porque está escrito (na legenda)”. (Luiza – 7). 
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“Os leitores vão ver que quem está vestindo as roupas são outras pessoas e 
não somente as prostitutas. Fica interessante isso, não só a prostituta pode 
usar essas roupas, outras pessoas também”. (Marcelo – 8). 
 
“Ela poderia ter colocado as próprias prostitutas, mas você tem de pensar se 
deveria, porque tem uma questão de mercado, você tem de colocar uma 
imagem de acordo com o público que quer conquistar. Eu não sei dizer se a 
grife é uma forma alternativa, para pessoas mais descoladas, eu não sei que 
público a Daspu está querendo conquistar. Esta imagem que está aqui é para 
um público que não é de shopping”. (Solange – 11). 
 
“Acho que as duas primeiras fotos trazem a marca de um jeito não muito 
relacionado à prostituta, por ser um vestido não decotado. As outras duas 
sim, por ser minissaia e ter decotes. Achei que qualquer uma das modelos aí 
poderia ser prostituta”. (Vitor – 12). 
 
“Acho que queriam valorizar as roupas da grife. Combinar idealização e 
criação de roupas com a apresentação delas, com profissionais de passarela, 
como fazem todas as grifes. Nos ver e nos mostrar como parte do mundo da 
moda. Um olhar preconceituoso pode considerar a decisão uma 
desvalorização das prostitutas. Mas Daspu sempre desfila com putas e 
modelos profissionais, ou outras pessoas que não sejam putas. Idéia é 
bagunçar a cabeça das pessoas. Quem é puta, quem não é?”. (Flávio – Anexo 
C). 
 
 

A questão do preconceito em relação aos corpos das prostitutas é, para elas próprias, 

uma posição clara da Folha de São Paulo e da jornalista ao negarem a imagem delas na 

reportagem sobre a Daspu. A negação dos corpos das prostitutas constitui um processo de 

exame e seleção de um corpo adequado para a divulgação da grife O estabelecimento da 

verdade pela matriz do exame se faz pela objetivação do indivíduo e na ordem do que é certo 

ou errado, permitido ou interditado, correto ou incorreto, em suma, normal ou não. 

  

“Qual é o diferencial da Daspu? Ela não é uma grife como outra qualquer. 
Não precisa da modelo para valorizar a roupa. A moda deveria ser mais 
democrática, eu imagino isso. A Maria tem 60 anos e desfila, faz o maior 
sucesso. Quem disse que uma mulher de 60 anos não pode desfilar?”. 
(Gabriela -13). 
 
“Não gostei, é preconceito. Nesse dia (da produção das fotos na O.N.G.) 
ficamos olhando. Eles até tiraram fotos nossas, mas não publicaram. A 
matéria foi injusta, nem guardei. Não gostei delas (modelos profissionais) 
terem aparecido, quem fez a grife fomos nós”. (Jane – 14). 
 
“Ela (Mônica) disse que já tinha contratado as modelos. Como queríamos 
que saísse a matéria, a gente deixou. Particularmente não gostei. Nos desfiles 
a gente mistura tudo. Não temos controle na matéria, eles colocam o que 
acham melhor”. (Gabriela -13). 
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De uma forma geral, todos os entrevistados consideram que a mídia desempenhou um 

papel importante na divulgação da grife Daspu e da O.N.G., mesmo ressaltando os aspectos 

de preconceito e ironia citados por alguns. A ênfase no aspecto mercadológico da grife e no 

contraponto com a Daslu são vistos como mercadoria-notícia. 

 
“A mídia colaborou para que se fale disso, a visão que a sociedade teve da 
grife, acho que isso foi o que ajudou. A coisa da Daspu foi ter mexido com a 
Daslu. O que mais pegou, no fundo, não é o trabalho delas, é a coisa do 
humor mesmo e da provocação”. (Adriana – 1). 
 
“Infelizmente a mídia não passou o que realmente o movimento das 
prostitutas queria, qual era a intenção da O.N.G.. Com o sensacionalismo, a 
mídia ganha audiência, não está muito preocupada em levar a informação 
mais detalhada, rica e informativa”. (Ana – 2). 
 
“Quando faz um contraponto entre Daslu e Daspu, é uma oportunidade para 
vender mais jornal, alcançar as metas. Se fosse para a mídia falar só da 
Daspu ninguém iria se interessar por uma grife que está financiando uma 
O.N.G. de prostitutas, mas a Daslu sim, é uma grife poderosa, de gente que 
tem dinheiro, que tem loja chique. Esse contraponto causa um certo interesse 
nas pessoas em saber o que está acontecendo. E, para a mídia, que quer 
vender jornal, é uma oportunidade”. (Beloyanis – 4). 
 
“A mídia tentou mostrar a grife, a semelhança do nome, mostrou um pouco o 
que era, mas não mostrou o que elas estavam realmente tentando fazer. Eu 
sabia da Daspu, mas não sabia o que havia por trás do trabalho que estava 
acontecendo e por que elas estavam fazendo isso”. (Guilherme – 6). 
 
“Vejo o movimento, a partir da mídia, tentando ser social, mas acaba não 
conseguindo. É muito difícil ele conseguir dinheiro com o social, por isso ele 
segue esse lado mercadológico”. (Luiza – 7). 
 
“O destaque na mídia deve ter dado um input no crescimento da grife. Com a 
mídia elas conseguiram mais espaço e é um espaço significativo”. (Márcia – 
9). 
 
“Existe Daspu porque existe Daslu. A mídia proporcionou isso, tornar a 
discussão visível. Na pior das hipóteses, a mídia ajudou a vender o produto”. 
(Maristela – 10). 
 
“A mídia não se interessou pela O.N.G. porque  remete à uma coisa mais 
espiritual. A Daspu é mais mercadoria. Eu quase não vejo essa discussão 
(direitos das prostitutas) até porque a mídia é machista e há o interesse na 
manutenção da prostituição”. (Solange – 11). 
 
“A grife teve atenção da mídia por causa da Daslu, que estava passando por 
um escândalo, então foi fácil para a mídia mostrar da Daspu”. (Vitor – 12). 
 
 

Para a presidente da Davida/Daspu, o trabalho da mídia em relação ao movimento das 

prostitutas foi positivo e, a forma profissionalizada de divulgação da grife, por intermédio de 
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assessoria de imprensa, é, segundo ela, responsável por este resultado. “As pessoas do 

movimento social têm uma ‘perrenha’ com a imprensa, falam que ela trata a gente mal. Todos 

nós, de movimentos sociais, temos de ter assessoria, pois não sabemos os meandros da 

imprensa”. (Gabriela – 13). Os movimentos de luta não estão na ordem da norma, por isso não 

sabem dos meandros. Na produção de verdade, os meios de comunicação acolhem e fazem 

funcionar como verdadeiros certos tipos de discursos; “ela (a verdade) é produzida e 

transmitida sob o controle dominante de alguns grandes aparelhos políticos e econômicos; ela 

é lugar de um enfrentamento social e de um debate político violentos, sob a forma de ‘lutas 

ideológicas’”. (REVEL, 2005, p.86). 

 
“Desde o início da minha militância, quando conheci o Flávio, para tudo que 
realizamos, sempre fizemos questão de ter a imprensa junto conosco. Não 
adianta você trabalhar numa área tão cheia de preconceitos sem a sociedade 
saber o que você está fazendo, até para mudar a opinião ou acirrar mais a 
opinião contrária, mas que se discuta o que estamos fazendo. Sempre transei 
isto”. (Gabriela -13). 

 

Na opinião de Flávio Lenz, assessor de imprensa da Daspu, “os veículos de 

comunicação, de forma geral, tratam o tema da prostituição, e correlatos, de forma 

estigmatizante, confusa e pouco esclarecida” (Flávio – Anexo C). Em relação à Daspu, ele 

avalia que a divulgação foi positiva.  

 

“A divulgação da Daspu foi 95% positiva na imprensa geral. Na imprensa de 
moda, ainda que também positiva: já sofremos críticas – pelo menos uma 
mal-intencionada, e outra de avaliação negativa das roupas, com razão”. 
(Flávio – Anexo C). 

 

As prostitutas entrevistadas consideram que há no discurso midiático sobre a Daspu, 

na maioria das vezes, uma forma respeitosa no tratamento do tema e que, com a repercussão 

na mídia, as modelos da grife tornaram-se “celebridades”. Há, no relato delas, uma alegria e 

orgulho pelo espaço conquistado. A visibilidade alcançada com a repercussão midiática se 

caracteriza como uma abertura na nova arena da mídia, onde atores sociais acham espaço 

dentro das normas para se tornarem visíveis. 

 
“Foi ótimo na questão da militância e da auto-estima da prostituta. A 
imprensa, acima de tudo, tratou a gente com respeito, ao contrário da Daslu, 
que disse que a gente tava denegrindo a imagem dela. A imprensa só disse 
coisa boa a nosso respeito, sempre procura divulgar o que a gente fala, 
distorce muito pouco”. (Jane -14). 
 
“Os vizinhos falam que temos uma artista, uma modelo no bairro”. (Nilza – 
14). 
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“Se a gente não fosse famosa, ninguém chamaria a gente para dar 
entrevistas”. (Valquíria -14). 
 
“Sempre falam da Jane Eloy como celebridade, a que luta no movimento, a 
que é militante; mostram nosso trabalho de prevenção da AIDS, pela 
legalização da profissão, então nunca tive problemas com a mídia até hoje, é 
uma coisa boa, positiva, a mídia trata a gente de forma legal”. (Jane -14). 
 
 

4.4 Daspu na mídia: profissão, discriminação e cidadania 

 

Além do preconceito que alguns entrevistados enxergam, outros não, nas matérias 

selecionadas, como a negação da palavra puta e do corpo das prostitutas, alguns expressam 

seus sentimentos e opiniões sobre o uso da palavra e da profissão de prostituta, sendo também 

posições que demonstram valores e (pre) conceitos em relação ao tema.  

 
“As pessoas fingem que este assunto (prostituição) não existe, mas o rei está 
nu, esse mundo está dentro da casa delas”. (Adriana – 1). 
 
“Não significa preconceito ele não ter escrito a palavra puta. Todos os 
leitores dele sabiam que p... significava puta. Acho que prostituta você 
escreve com mais facilidade talvez. Eu colocaria prostituta sem pensar tanto, 
mas colocar puta é complicado”. (Angélica – 3). 
 
“Sempre vai existir preconceito em relação à prostituição, não creio que vá 
diminuir agora ou no futuro. Prostituta é prostituta, principalmente a 
prostituta pobre, porque a prostituta rica entra tranquilamente na sociedade”. 
(Fátima – 5). 
 
“Não acho que é um preconceito explícito dele (Pompeu). Acho que a 
aceitação não existe, só na brincadeira. Não me parece muito sério, acho 
superficial, acho que ele não veste a camisa”. (Luiza – 7). 
 
“Ela (Mônica) colocou as modelos de agência para não chocar o seu público. 
Na coluna dela você só vê socialite com jóias, de repente você vê uma 
pessoa com cabelo diferente, maquiagem diferente, porque é diferente, você 
percebe a diferença, tem uma maneira de se postar diferente. Ela pensou no 
público que lê a coluna dela, então pôs a menina bonitinha da agência”. 
(Angélica – 3). 
 
“Quando eu olho as roupas acho que não é para prostitutas, para o trabalho 
delas, mas aí eu vejo um preconceito meu, de pensar que elas não podem 
usar essas roupas normais”. (Luiza – 7). 
 
 

Para os entrevistados, a regulamentação da profissão prostituta é necessária e 

acreditam que ela ainda não foi feita porque envolve, principalmente, questões morais. Há, na 

opinião de alguns, uma hipocrisia na discussão do tema. As prostitutas ao lutarem pela 
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legalização da atividade, estão buscando uma inserção no universo das normas, para a 

prostituição ser normalizada e, conseqüentemente, elas passarem a pertencer à categoria de 

indivíduos normais.  

 

“A sociedade está sendo hipócrita em relação à prostituição. Esta profissão 
vem desde o início da humanidade, mas é melhor ter um olhar superficial, 
fazer de conta que não é comigo, que como cidadão não sou responsável por 
essa história. Acho uma hipocrisia os parlamentares não quererem 
regulamentar a profissão, acho que a gente precisa tirar essa máscara”. 
(Beloyanis – 4). 
 
 “As pessoas acham que a prostituição não é uma profissão, não é um meio 
de vida e que não deve ser exposta à sociedade. Acho esta postura bem 
preconceituosa, bem ultrapassada até”. (Guilherme – 6). 
 
“Eu não vejo essa profissão como uma profissão qualquer, mas vejo como 
uma sobrevivência qualquer. Ela sempre existiu, então por que essa 
hipocrisia de ocultar, de tratar como se fosse uma coisa muito feia? Se não 
fosse a questão moral, você lida com a organização de um grupo de 
trabalhadores como outro qualquer. A mulher que explora o erotismo, a 
sexualidade, é uma prostituta? Remete à questão moral. A moral é passada 
para nós pela família, pela escola, pelo trabalho. Em relação á prostituição é 
total a repulsa. Hoje, menos um pouco. Mas quando você pensa na sua filha, 
não pensa de jeito nenhum em ela ser puta. Você entra no seu conflito 
interno de pensar até que ponto eu enxergo isso como profissão, sem 
moralismo, sem preconceitos”. (Maristela – 10). 
 

 
Gabriela Leite ressalta que o momento atual não é tão aberto e sim conservador, “a 

sociedade é de ondas, ora muito moderna, ora super conservadora, não imaginava que a 

Daspu fosse aparecer tanto” (Gabriela – 13). Para ela, o preconceito em relação à prostituição 

está relacionado à questão da sexualidade, e com a Daspu elas estão tentando mudar este 

pensamento.  

 
“No desfile em São Paulo, na Praça Roosevelt, um motorista jogou o carro 
em cima das meninas que desfilavam, xingando. O diretor do teatro ao lado 
reclamou. A Daspu fala de sexualidade, a nossa luta é difícil prá caramba. 
Com a Daspu nos sentimos valorizadas. Tudo que acontece a elas é 
importante para a auto-estima, é uma outra forma de fazer política”. 
(Gabriela - 13). 
 
“O estande (Bienal/06) não era nosso. O artista trabalha com o tema da 
prostituição. Ele que deu a idéia de apresentar a história da Daspu. A 
curadoria disse que o estante não era nosso, então não poderia colocar o 
nome Daspu. Isso foi preconceito? Não sei, tinha muita coisa nossa lá. Claro 
que sempre tem preconceito. O artista ficou bravo. O vestido de noiva foi 
uma criação coletiva nossa e não podemos mostrar isso. Mandaram retirar a 
plaquinha com o nome Daspu. Nesse meio tem muito preconceito, mas só de 
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estar lá dentro já foi uma baita vitória nossa; talvez pelo preconceito deles, 
não souberam tratar a questão”. (Gabriela - 13). 
   

A profissão de prostituta, segundo elas próprias, é uma profissão como qualquer outra. 

É uma opção, e elas não querem ser vistas como vítimas. Consideram que a religião é um 

empecilho para o esclarecimento do tema, em especial na mídia.  

 

“O programa TV Fama falou que era uma O.N.G. de trabalhadoras, mas não 
falou que era de prostitutas. A TV esconde bastante, tem os católicos, não 
querem mostrar nossa organização. Estavam querendo que eu falasse sobre a 
Bebel (personagem prostituta na novela da TV Globo), as outras coisas que 
falei, cortaram tudo”. (Jane – 14). 
 
“O pessoal da Igreja vê a gente como coitadinhas, que não têm opção, não 
têm uma profissão. Têm vários tipos de profissão, a gente gosta de trepar. 
Eles (igreja) chamam a gente para participar das reuniões, mas na verdade o 
que eles querem é tirar a gente da rua, da prostituição”. (Valquíria -14). 
 
“Eu sempre trabalhei como prostituta, sempre gostei. Minhas três filhas, 
quando brigam com os maridos ou estão sem trabalho, a opção delas é ser 
puta, também vão para a prostituição. Não procuram roupa pra lavar e 
passar. Procuro namorado que não se importe com isso, se acontece, vou 
escondido, mas não deixo de ser puta”. (Nilza -14). 
 
“Nem todas as putas querem mostrar a cara. Mas isto está mudando bastante. 
O preconceito está diminuindo por causa da mídia e da Daspu. Somos 
respeitadas em nossa área (região) de trabalho”. (Jane – 14). 
 
 

Ao serem indagados como vêem e interpretam o movimento Daspu, os entrevistados 

avaliam que as informações que têm foram transmitidas pela mídia. Alguns consideram o 

movimento como uma ação mercadológica e para outros é um movimento de cidadania. 

Como movimento mercadológico, a Daspu foi noticiada porque está dentro do universo da 

norma do mercado, e o tratamento espetacularizado da mídia na divulgação da grife está ele 

também no âmbito da norma. Ser reconhecido como movimento de cidadania, mesmo 

considerando o silenciamento da mídia em relação a ele, é representativo nas questões 

discutidas sobre resistência a partir da divulgação da grife.  

Há na fala dos entrevistados um reconhecimento da luta das prostitutas pela 

regulamentação da profissão e por seus direitos de cidadã. 

 

“Eu nunca tinha ouvido falar da O.N.G., é muito legal saber que tem esse 
movimento”. (Adriana – 1). 
 
“Acho super saudável este movimento Daspu. É um movimento organizado, 
que mostra profissionalismo, uma empresa que tem uma cadeia produtiva, 
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com costureiras, distribuidores e linha de montagem. É um movimento 
comercial e profissional, que só tem a crescer e a beneficiar o foco principal 
delas, que é a regularização da profissão de prostituta”. (Angélica – 3). 
 
“Este movimento luta pelos direitos destas mulheres que são exploradas por 
cafetões e por várias pessoas. Precisava ter um movimento à frente para 
resgatar os direitos de cidadãs das prostitutas, que têm tanto direito como 
qualquer cidadão. Acho que a proposta desta O.N.G. é isto, dar dignidade a 
essas mulheres”. (Beloyanis – 4). 
 
“É um movimento pela cidadania, em tudo que diz ser cidadã, saúde, direitos 
garantidos, aposentadoria, todo ser humano tem direito à aposentadoria”. 
(Fátima – 5). 
 
“O movimento é válido, nasceu de uma organização que tentou melhorar e 
ajudar quem está neste meio. A Daspu foi um jeito de conseguir dinheiro 
para a O.N.G.”. (Guilherme – 6). 
 
 “Eu não consigo saber direito se é um movimento mercadológico ou social”. 
(Luiza – 7). 
 
“Vejo como um movimento social, para mostrar que elas têm habilidades, 
sabem fazer outras coisas, como costurar e vender. É uma atividade 
profissional e também de divulgação da O.N.G., voltada mais para o social e 
para a cidadania, porque se a constituição diz que somos todos iguais, elas 
também podem ter uma grife. Não estão negando a profissão, só querem 
dizer que podem fazer outras coisas e ter o espaço delas na sociedade”. 
(Marcelo – 8). 
 
“Para mim são dois movimentos, mercadológico e social. O fato delas terem 
criado a marca deu visibilidade, agora tem de criar mais para continuar 
movimentando essa roda, senão não é notícia. Tem de ter coisas novas. O 
outro movimento, certamente no local onde ele atua, deve ser um movimento 
significativo, mas no global não é”. (Márcia – 9). 
 
“Acho o movimento da maior importância. Pela complexidade, acho que 
elas foram corajosas. Seria interessante conhecer a evolução do movimento, 
desde o começo. A Daslu foi uma bolha ou não? Tem de ver numa linha 
histórica do movimento com o que isto contribuiu e em que medida”. 
(Maristela – 10). 
 
“Você pode interpretar o movimento como negócio e como não sendo 
negócio. Como negócio, elas aproveitam para trabalhar a divulgação das 
propostas de luta delas. Vejo poucas matérias sobre as propostas, a maioria 
tende para o lado mercadológico”. (Solange – 11). 
 
 

A mídia ao retratar o movimento, com um tratamento voltado ao aspecto 

mercadológico da grife, igualmente, na opinião dos entrevistados, consegue transmitir 

aspectos favoráveis à regulamentação da profissão, a luta contra o preconceito e a 

estigmatização, do qual as prostitutas são vítimas. 
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“O movimento é muito pontual, claro e objetivo. Elas não estão brincando. 
Existe uma palavra que é fundamental, que é a profissionalização. Elas estão 
fazendo a Daspu de uma forma muito profissional. Acho muito interessante, 
pois você vê as pessoas trabalhando, produzindo, criando. Acho que a 
profissão de prostituta paralelamente a esse trabalho de produção da grife, 
suaviza a questão do preconceito”. (Angélica – 3). 
 
 
“São mulheres que têm uma profissão, que gostam da profissão delas, que 
acham seu trabalho mais leve do que de uma faxineira”. (Adriana – 1). 
 
“Esse lado comercial da grife vai fortalecer e fazer crescer o movimento, e, 
com certeza, vai diminuir o preconceito que existe em relação à profissão 
prostituta”. (Angélica – 3). 
 
“A Gabriela fala que é uma profissão para ser feliz, é alegre, uma profissão 
como qualquer outra, tem orgulho da profissão. Elas não podem ter orgulho 
dessa profissão? Eu, classe média, olhando para uma prostituta e achando 
que ela é, necessariamente, uma infeliz, uma explorada. Em nenhum 
momento passa para mim que a prostituta pode ser feliz e orgulhosa da 
profissão dela”. (Maristela – 10). 
 
“É muito complicado regulamentar a profissão, são muitas as variáveis. 
Acho que para a sociedade é um assunto difícil, não sou contra nem a favor, 
mas também acho um absurdo elas serem tratadas da forma como são”. 
(Vitor – 12). 
 

 
Como representante do movimento das prostitutas brasileiras, Gabriela Leite defende a 

regulamentação da profissão e o uso das palavras puta e prostituta para designar a profissão. 

“As próprias prostitutas não gostam da palavra puta – acham que a palavra é feia, pejorativa. 

Se você não trabalha esses nomes que acha feio, como trabalha com o preconceito?” (Gabriela 

-13). 

As prostitutas entrevistadas falam da grife Daspu como uma ação que viabilizou a 

divulgação da O.N.G. e suas bandeiras de luta, principalmente contra o preconceito e a 

discriminação. Sentem-se reconhecidas e prestigiadas, tanto nos desfiles como pelas outras 

colegas de profissão que não fazem parte do movimento. 

 

“A Daspu quebrou tabus. Agora eu desfilo e minhas filhas acham legal, 
bonito. Nunca fomos vaiadas nos desfiles”. (Nilza – 14). 
 
 “No carnaval tivemos um carro Daspu. Na avenida o pessoal gritava Daspu, 
Daspu... até chorei de tanto alegria, a emoção foi muito grande. Eu jamais 
imaginei que um dia ia entrar na avenida de peitos de fora”. (Valquíria – 14). 
 
 “As outras prostitutas acham o movimento legal, mas para elas participarem 
há várias questões como o horário de trabalho, o marido, mostrar a cara. 
Então, elas apóiam, querem que a gente lute por elas”. (Jane – 14). 
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A produção midiática sobre a Daspu é analisada por Gabriela Leite como um avanço, 

pois os veículos de comunicação diminuíram o conteúdo de vitimização, ao falar do tema 

prostituição. O jornalista Flávio Lenz compartilha desta opinião de Gabriela Leite e 

acrescenta que com a divulgação da Daspu houve um melhor entendimento da profissão e a 

redução do preconceito e da discriminação. 

 
“Normalmente eu gosto das matérias. Antigamente pedia para não entrar na 
história da vitimização. Com a Daspu isso acabou, as pessoas não entram 
muito nisso. Começaram a entender um pouco melhor a história. Mas, ainda 
tem pessoas que acham que a Daspu vai tirar essa mulher da prostituição”. 
(Gabriela - 13). 

 
“A mídia propiciou visibilidade à grife. Com ela, adesão de celebridades aos 
desfiles, na passarela, e de público nos eventos. Com ela, reforço da auto-
estima das prostitutas, mesmo nas que não desfilam. Com ela, redução de 
preconceito e discriminação. Com ela, melhor entendimento da profissão no 
restante da sociedade. E eu diria, até, admiração”. (Flávio – Anexo C). 
 
 

Nas palavras de Gabriela, o resultado esperado com a visibilidade conseguida pela 

Daspu é que a sociedade considere as prostitutas como mulheres cidadãs. Uma sociedade 

dividida sobre seus valores, normas e comportamentos. 

 

“Eu quero que as pessoas comecem a perceber que somos mulheres cidadãs, 
como outra qualquer. A sociedade é completamente dividida nesta questão – 
quase metade é a favor da regulamentação da profissão, a outra metade é 
totalmente contra”. (Gabriela -13). 

 

Podemos observar nas manifestações dos receptores que a recepção não é passiva, há 

o elemento crítico nas interpretações sobre as matérias publicadas. Quando as pessoas 

criticam a ironia e a discriminação presentes nas matérias de Pompeu de Toledo e de Mônica 

Bergamo, vemos uma interpretação da questão do poder e sua capilaridade, como descrito por 

Foucault, “o poder é como a estratificação, a institucionalização, a definição de técnicas, de 

instrumentos e de armas que servem em todos os conflitos” (FOUCAULT, 2003, p. 277). Ao 

não abordar as questões sociais, políticas e econômicas que envolvem o tema prostituição, a 

mídia impressa produz um apagamento dos problemas sociais contemporâneos e a recepção 

aponta esta estratégia nos textos selecionados. 

A noção de poder, que tratamos anteriormente, é a de um poder difuso, capilar, que 

pelas instituições disciplinares adestra os indivíduos. E, estes tentam de diferentes maneiras 

opor-se a determinados efeitos do poder disciplinar. Em nosso estudo, notamos que a 

recepção, ao discutir o direito de cidadania das prostitutas, mostra uma resistência às verdades 
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produzidas pelo poder, e transmitidas pela mídia, em relação à prostituição, à sexualidade e ao 

estigma da profissão. Podemos acrescentar a esta resistência, as interpretações que as próprias 

militantes da grife e da O.N.G. têm sobre suas ações e a visibilidade proporcionada pela mídia 

na divulgação do trabalho delas. Apesar de considerarem a imprensa importante para a 

redução do preconceito e da discriminação, elas apontam a negação da palavra e do corpo 

como sintomas dos valores morais e religiosos arraigados na sociedade como um todo. 

Destacam seus desfiles como ações de resistência e de afirmação da identidade da prostituta, 

mesmo a imprensa não tendo apontado o significado que estas ações têm para elas.  

Assim, a recepção confirma nossa hipótese sobre o tratamento espetacularizado da 

mídia ao divulgar a Daspu pelo tom preconceituoso e banal utilizado, e pelo discurso sobre a 

sexualidade, construído a partir da verdade estabelecida pelo poder e suas instituições 

disciplinares. As interpretações dos leitores sobre o movimento das prostitutas são 

notadamente voltadas à questão da cidadania, como também reafirmam o caráter 

mercadológico da grife, e a coragem que as prostitutas tiveram em mostrar, de forma 

irreverente e bem humorada, a condição de prostitutas e modelos da grife.   

Discutimos a resistência, em nossa pesquisa, com base no pensamento de Foucault, o 

qual ressalta como focos de resistência podem inflamar certos pontos do corpo, certos 

momentos da vida, certos tipos de comportamento. Para a recepção, a resistência das 

prostitutas da grife reside no fato delas estarem buscando formas de participação política e 

social, na tentativa de tornar o exercício da profissão legalizado, que foram caracterizadas 

como ações de cidadania.  

A divulgação da Daspu de forma espetacularizada foi realizada no âmbito da norma, 

dentro da norma do mercado e do que pode ser divulgado, com base nas normas. Quanto ao 

movimento Davida, houve um silenciamento da mídia, isto porque a prostituição está fora da 

normalidade, opera no campo do ilícito e as prostitutas, por não obedecerem às normas, são 

anormais, indivíduos classificados de diferentes e que transgridem as normas estabelecidas 

pela sociedade. A noção de transgressão está relacionada à resistência que analisamos, com 

base no pensamento de Foucault. A partir desta análise, verificamos o impacto da divulgação 

midiática sobre a Davida/Daspu nos públicos receptores, e como a recepção identifica o 

movimento, que foi caracterizado como de cidadania. Assim, a luta das prostitutas para tornar 

legal o exercício da profissão, é uma busca que está inserida no universo das normas, que faz 

com que elas, para tornarem-se cidadãs, estejam dentro do âmbito do que é considerado 

normal, o da normalidade, estabelecido pelas relações de poder do momento contemporâneo.   
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao analisarmos os impactos da cobertura jornalística sobre a Daspu em dois grupos 

de receptores, podemos observar que as representações presentes na divulgação da mídia 

impressa, que retratam a grife, são interpretadas pelos entrevistados de maneiras díspares, 

com a mesma intensidade. Ao mesmo tempo em que os leitores acreditam que, com a 

visibilidade alcançada, as prostitutas da grife passaram a ter algum espaço na sociedade, e 

suas reivindicações estão sendo divulgadas, eles argumentam a dificuldade em romper com o 

preconceito e o estigma, pelas questões morais acerca da prostituição e da sexualidade 

feminina. Configuram-se, assim, algumas das características da contemporaneidade, o 

hibridismo de elementos de uma sociedade disciplinar e elementos de uma sociedade do 

espetáculo, sendo a espetacularização midiática sua forma mais evidente. 

Com o objetivo principal de analisar como o tratamento espetacularizado da mídia na 

divulgação da Daspu impacta na recepção, nossa pesquisa pode constatar que os públicos 

pesquisados fazem leituras que abrigam uma variação ampla de sentidos. Os gestos de 

interpretação do leitor concernem sua posição, sua subjetividade, a relação 

interpretação/ideologia. Fazendo significar, ele significa, “é pela interpretação que o sujeito se 

submete à ideologia, ao efeito da literalidade, à ilusão do conteúdo, à construção da evidência 

dos sentidos” (ORLANDI, 2005, p.22).  

Para alguns leitores da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo, nas matérias 

analisadas transparecem o preconceito e a ironia nas representações sobre a grife, embora para 

outros receptores estes elementos não estejam presentes, e até consideram que os jornalistas e 

os veículos trataram o tema de forma positiva. Já para as prostitutas entrevistadas, o 

preconceito está explícito nas matérias, tanto pela negação da palavra puta na revista Veja, 

como dos corpos delas não fotografados para a reportagem da Folha de São Paulo. Todavia, 

destacam-se as oportunidades advindas com a visibilidade proporcionada pela mídia, tornando 

possível a abertura de caminhos para a diminuição do preconceito e da estigmatização aos 

quais as prostitutas estão submetidas. 

Os leitores dos dois grupos pesquisados reconhecem as condições de produção das 

matérias, suas normas e condicionantes, entretanto, ambos valorizam o espaço midiático 

conquistado pelo movimento Davida/Daspu, não sendo relevantes a forma mercadoria-notícia 

das matérias publicadas e a banalização do assunto, discutidas em nossa análise de discurso.  

Os leitores entrevistados, de Veja e Folha de São Paulo, consideram que a mídia não cumpriu 

seu papel de informar, mas ressaltam a importância das matérias por tratarem o tema da 
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prostituição e mostrarem, mesmo que de forma pouco esclarecedora, algumas reivindicações 

do movimento. Em contrapartida, as prostitutas, o assessor de imprensa e a líder do 

movimento avaliam como positiva a cobertura jornalística sobre a grife e seu papel relevante 

na redução da discriminação e no respeito à profissão. 

Entendemos que o movimento Davida/Daspu, em busca de cidadania e por seus 

direitos sexuais, não está se opondo ao regime vigente, mas tentando, pelo viés mercadológico 

da grife, conquistar o reconhecimento da profissão e a liberdade de escolha. As formas de luta 

do movimento - o jornal e site Beijo da Rua, as ações de prevenção da A.i.d.s. e D.S.T., a 

atuação da Davida em encontros nacionais e internacionais de prostitutas, os desfiles da grife 

e sua comercialização, os parangolés e as parcerias com empresas públicas e privadas – são 

ações de resistência e de cidadania. A resistência é abordada em relação à bandeira da 

categoria, que é o reconhecimento legal da profissão prostituta, cujo movimento organizado 

atua em direção oposta aos sistemas legais vigentes hoje no país; e a resistência à vitimização, 

que segundo o lema das ativistas é: “sem vergonha de ser prostituta e de lutar por seus 

direitos, você tem profissão”. Focamos a cidadania no aspecto dos direitos sexuais, a luta pela 

dignidade das profissionais do sexo e a crítica ao estigma, que gera a exclusão social. 

Em nossa pesquisa, consideramos o movimento das prostitutas como de resistência, e 

verificamos se a divulgação da grife, e da O.N.G., pelos veículos selecionados traz essa 

percepção de resistência para os leitores pesquisados. Conhecer a percepção dos receptores 

sobre a Daspu, a maneira como interpretam o movimento, é o objetivo secundário de nossa 

pesquisa. Nas conclusões deste estudo, é importante ressaltar que estes leitores falam de 

posições distintas, o lugar de onde falam não é o mesmo. Um grupo de entrevistados tem 

ligação direta com a grife e é ativista da O.N.G., que passamos a denominar de grupo de 

militantes; o outro grupo é formado por pessoas que tomam contato com a grife e com o 

movimento pela mídia, o grupo geral. São, portanto, grupos que ocupam posições muito 

diferentes em relação ao movimento. 

Podemos verificar, junto aos leitores do grupo geral, que a Davida é entendida como 

uma organização importante e necessária, porém pouco conhecida, cuja existência e objetivos 

não constituem pauta suficiente para a imprensa de modo geral. A mídia, aliada ao modelo 

político e econômico atual, desempenha a função de entreter e divertir e opera segundo a 

teoria de Douglas Kellner, em que a produção midiática está intimamente imbricada em 

relações de poder, e “serve para reproduzir os interesses das forças sociais poderosas, 

promovendo a dominação ou dando aos indivíduos força para a resistência e a luta” 

(KELLNER, 2001, p.64). Assim, estes leitores ao criticarem a mercadoria-notícia dos 
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veículos selecionados, pela ausência de informações sobre o movimento, reconhecem o poder 

da mídia, na escolha e tratamento dos temas a serem divulgados em consonância com os 

interesses do poder vigente.  

A Daspu é reconhecida pelos leitores do grupo geral como um movimento 

mercadológico que propiciou às prostitutas a abertura de um espaço, e a possibilidade de 

novas relações do movimento organizado com diferentes setores da sociedade. O que emerge 

nas declarações dos entrevistados é a aprovação da iniciativa, vista por alguns como corajosa, 

por sermos uma sociedade preconceituosa, e, por outros, como forma de mostrar que são 

capazes, também, de realizar outros tipos de trabalho, como criar moda, costurar, desfilar e 

comercializar as roupas.  

Os leitores do grupo geral, ao falarem da grife, remetem às questões da profissão, aos 

dilemas morais e religiosos, e, notadamente, ao preconceito e à discriminação. Os sentimentos 

expostos por estes leitores são, eles próprios, também revestidos de preconceitos; conforme 

dito por Agnes Heller, “todo homem, em certa medida, e sob alguns aspectos, tem 

preconceitos” (HELLER, 1972, p.59). A reflexão sobre o exercício da prostituição é o ponto 

mais complexo nas análises dos leitores, pois remete à questão da sexualidade, e, é 

simultaneamente um reflexo dos valores da sociedade e da formação moral e religiosa de cada 

indivíduo. Constatamos, em relação à recepção, alguns dos fundamentos que utilizamos para a 

reflexão acerca da sexualidade, ou seja, que ela encontra-se ao lado da norma, do saber, do 

sentido, das disciplinas e das regulamentações; e que, com base no pensamento foucaultiano, 

“a sexualidade não é marca ou símbolo, é objeto e alvo” (FOUCAULT, 1988, p.116). 

A questão que problematizamos em nossa pesquisa, se a espetacularização na 

divulgação da Daspu promove alguma transformação nas relações do grupo de prostitutas da 

grife com a sociedade, apresenta-se de duas formas. Para os leitores do grupo geral, as 

prostitutas têm o direito de serem respeitadas e de exercer a profissão, mas os critérios e 

formas de regulamentação não foram citados, e as questões sobre sexualidade foram 

abordadas de maneira superficial, não sendo possível nesta pesquisa, por não ser o foco do 

nosso trabalho, tentar ampliar a discussão sobre o tema. Para os entrevistados do grupo de 

militantes, a divulgação sobre a grife foi extremamente positiva e, a partir dela muitas 

parcerias antes difíceis de serem conseguidas agora se tornaram realidade. 

As prostitutas entrevistadas afirmam que a Daspu é o meio pelo qual elas realizam-se 

como profissionais e cidadãs, sentem-se valorizadas e protagonistas de suas vidas. Elas 

consideram a moda Daspu uma moda para mudar, porque pode ser usada por todos, são 

orgulhosas do que criaram e do sucesso da grife. Como projeto de sustentabilidade, a Daspu 
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ainda está em fase inicial. A idéia pode ser concretizada em função da visibilidade 

proporcionada pela mídia à grife, que conforme ressaltado por todos os entrevistados, foi alvo 

de interesse pelo contraponto criado com a Daslu. Há, portanto, a confirmação, pela recepção, 

de um dos nossos argumentos em relação ao tratamento espetacularizado da mídia sobre a 

Daspu. Neste material investigado, o que é espetacularizado está no âmbito da norma, do 

mercado, ou seja, a grife. O movimento Davida a mídia silenciou, pois ele está fora da norma, 

constitui uma anormalidade ao defender temas que não estão de acordo com a norma. Isto nos 

conduz a futuras análises sobre a questão que emerge em nosso estudo: a mídia só 

espetaculariza o que está dentro da norma? 

Há, também, a noção de uma ação de cidadania, que, apesar da espetacularização 

midiática, configurada pela falta de informações e as estratégias discursivas dos autores das 

matérias selecionadas, é interpretada por alguns como um movimento que cria oportunidades 

para denunciar e enfrentar o estigma, o preconceito e a discriminação que atingem as 

profissionais do sexo. 

Ao afirmarmos que a mídia é uma arena de lutas, dissemos que os discursos 

midiáticos são elementos estratégicos nas relações de poder. A materialidade e pluralidade 

dos discursos, seus diferentes matizes e objetivos, independentes de sua natureza, são antes de 

tudo objeto de desejo e de poder. Para Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o 

próprio poder de que procuramos assenhorear-nos” (FOUCAULT, 1996, p. 9). Os interditos, 

os clichês, a ironia e o preconceito, presentes nos discursos, constituem uma complexa teia 

onde os poderes são exercidos. Os textos/discursos analisados buscam compreender os gestos 

de interpretação constitutivos dos sentidos e dos sujeitos, e como eles se apresentam com 

amplas possibilidades, o que torna a análise sujeita a tantas interpretações.  

Para nossa pesquisa, a compreensão sobre a sociedade midiática, constituída por 

entrelaçamentos de características da sociedade espetacular e da sociedade disciplinar, o 

tratamento espetacularizado da mídia e sua produção de verdade, o uso da espetacularização 

pelas minorias em busca de cidadania, continuam, conforme o pensamento de Kellner, a ser 

um grande desafio, no mapeamento teórico e na análise dessas novas formas de cultura e de 

sociedade, “e de que forma elas devem conter novas formas de dominação e de opressão bem 

como a potencialidade para a democratização e a justiça social” (KELLNER, 2003, p.4-15). 
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ANEXO A – ENSAIO POMPEU DE TOLEDO 

Edição 1952. 19 de abril de 2006

 
Ensaio: Roberto Pompeu de Toledo

Sem vergonha 
de dizer quem é  

A Daspu é a marca de pessoas que 
não escondem nem sua condição nem 
o melhor nome da atividade que abraçaram  

A mais simpática grife surgida nos últimos tempos no Brasil é a Daspu. 
Para quem andou muito distraído nestes últimos meses, em hibernação 
como os ursos, ou em viagem a outros planetas, em companhia do 
astronauta brasileiro, a Daspu é uma linha de roupas criada por uma ONG 
do Rio de Janeiro dedicada à promoção das prostitutas, a Davida. A grife é 
um caso exemplar do que um nome é capaz. "Daspu" é um achado. Não 
apenas porque faz um contraponto à Daslu, loja chique de São Paulo, mas 
também porque anuncia, na última sílaba, toda a carga imensa de uma 
das palavras mais sonoras, vigorosas, ultrajantes, estigmatizantes, 
malditas e belas (sim, belas) da língua, palavra que não vai se escrever 
aqui por inteiro mas que todos sabem qual é, e que, apesar de sua rica 
corte de sinônimos – 127 ao todo, no dicionário Houaiss, de "alcouceira" a 
"zorra" –, reina com autoridade única para expressar o que expressa.  

A Daspu realizou na segunda-feira um desfile de suas criações em São 
Paulo. "De suas criações" é modo de dizer. A grife, por enquanto, só 
fabrica camisetas. Algumas delas eram exibidas pelas modelos, mas no 
resto elas vestiam disparatadas peças de brechó, chapéus, botas, tudo 
muito colorido, muito p... – no bom, no ótimo sentido da palavra. 
"Desfile" também é modo de dizer. O que fizeram as dez modelos – três 
vindas do Rio, militantes da ONG Davida, as outras recrutadas ali pelas 
redondezas – foi ensaiar algumas evoluções na Rua Augusta, no trecho 
onde se concentram as boates e os hotéis de curta permanência. As 
moças, pelo que se intui das fotos publicadas no dia seguinte pelos 
jornais, estavam exuberantes (o que já era de esperar) e felizes (o que 
não seria necessariamente de esperar). Em vez de "desfile" e de exibição 
de "suas criações", o que a Daspu estava fazendo mesmo era mostrar sua 
cara à cidade, como já fez no Rio. Ou, talvez mais propriamente, 
estivesse jogando sua petulante altivez na cara da cidade.  

Uma das "daspusetes" que vieram do Rio era Valquíria, a Val, de 22 anos, 
que dobra a profissão de prostituta com a de faxineira. Ela contou à 
coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, que ganha 50 reais por 
programa e 40 reais por faxina. A faxina "demora mais e cansa mais". Val 
é um exemplar da categoria que a senadora Heloísa Helena chama de 
"exploradas filhas da classe trabalhadora". Mas, na filosofia que inspira a 
Daspu, tal classificação seria repudiada. Não a comiseração, mas o 



 

 

99

orgulho de ser prostituta e a busca da dignidade possível para a profissão 
– esta a bandeira que rege a ONG Davida. "Sonho com a p... inteira, 
grandiosa e fundamental", escreveu Gabriela Silva Leite, a Gabi, 
fundadora e líder da Davida, no último número do Beijo da Rua, o jornal 
da associação. O título do artigo de Gabriela é "Caminho aberto para a 
p... cidadã", com a particularidade de que ali não existe isso de "p" e três 
pontinhos – a palavra aparece na sua crua e eloqüente inteireza.  

Gabriela, paulistana radicada no Rio, generosa, inteligente e articulada, foi 
prostituta até 1992. Desde sempre teve a intenção de criar uma 
associação que reunisse e defendesse a categoria. Em 1992, fundou a 
Davida, com um grupo de companheiras e o apoio de amigos homens. A 
idéia de criar uma grife que pudesse representar uma fonte de recursos 
para a associação já lhe ocupava a mente havia algum tempo quando, 
numa conversa com o designer Sylvio de Oliveira, em julho do ano 
passado, este teve o estalo: Daspu! O nome imaginado pelo amigo e 
colaborador era o impulso que faltava para fazer deslanchar o projeto. A 
Daslu reagiu contra a concorrente nanica com uma ameaça de processo. 
Menos deselegante teria sido convidar a Daspu a expor em suas 
dependências. Para a grife das prostitutas, o fato rendeu imediata 
notoriedade.  

A Davida, em articulação com outras associações de prostitutas de várias 
partes do Brasil, promove campanhas como a de prevenção da aids. 
Gabriela, que aos 55 anos é mãe de dois filhos e avó de uma neta, além 
de mãe substituta do filho de seu companheiro, contabiliza como vitória 
da classe o fato de, desde 2005, o Ministério do Trabalho ter incluído a 
prostituição entre as ocupações reconhecidas oficialmente no país. Com 
isso, entre outras vantagens, criou-se a condição para que nos próximos 
censos o IBGE possa apurar algo que hoje é uma incógnita – quantas são 
as prostitutas no Brasil. Uma causa em que a Davida vem trabalhando é o 
apoio ao projeto do deputado Fernando Gabeira que regulamenta a 
profissão de prostituta.  

O nome Davida remete a "mulher da vida", uma estranha maneira de 
dizer. Por que "da vida"? A intenção de quem, em tempos imemoriais, 
cunhou a expressão certamente não foi boa, mas, considerando-se que a 
alternativa é "da morte", resulta que é melhor, muito melhor, ser "da 
vida". Já Daspu é um nome que tem a marca do atrevimento. É a grife de 
pessoas que não têm vergonha de esconder nem sua condição nem, no 
abusado "pu" final, a mais precisa e cortante denominação da atividade 
que abraçaram.  
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ANEXO B – REPORTAGEM DE MÔNICA BERGAMO 
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ANEXO C – ENTREVISTA FLÁVIO LENZ 

 

 

1) Em sua opinião como a mídia trata o tema prostituição no Brasil? 

 

Responder a tal pergunta demandaria um estudo que não fiz e não conheço. Em linhas gerais 

(bem gerais), a imprensa trata com alguma freqüência de temas correlatos, de forma 

estigmatizante, confusa e pouco esclarecida: 

Turismo sexual: misturando exploração sexual de crianças e adolescentes por turistas 

estrangeiros e, mais recentemente, por turistas brasileiros (o que se trata de crime previsto na 

legislação), com o atendimento por prostitutas adultas de turistas estrangeiros (o que não 

configura crime algum, de nenhuma das partes). 

Exploração sexual de crianças e adolescentes por não-turistas. 

Tráfico de seres humanos: quase sempre abordando o suposto tráfico de mulheres para a 

prostituição no exterior e raramente o suposto tráfico de mulheres e homens para outras 

atividades. Os repórteres sempre pedem a nós indicação de alguma mulher “traficada” que se 

deu mal. Sempre ofereço indicar alguém que foi por vontade própria, isto é, não enganada 

sobre o trabalho que faria, que já era prostituta aqui sabendo que trabalharia como prostituta 

lá. Nunca querem. 

No Rio, é também muito comum a imprensa noticiar as operações policiais também chamadas 

de combate à exploração sexual, que visam sobretudo “limpar” áreas ricas da cidade como 

Copacabana e Barra da Tijuca. As prostitutas, geralmente sem documentos, são levada a 

delegacias, as menores – se houver – encaminhadas aos órgãos responsáveis e as maiores 

depois liberadas. Fotos de todas a caminho da delegacia, de rostos cobertos, são estampadas 

nos jornais e veiculadas na TV. 

Estudos e pesquisas com prostitutas, normalmente enfocando aspectos quantitativos (tipo a 

prevalência do H.I.V.). 

Finalmente, as abordagens mais sérias e até positivas: 

Cobertura de ações formais de organizações de prostitutas como congressos, intervenções de 

prevenção de D.S.T. e H.I.V./A.i.d.s., tramitação do projeto de lei 98/2003 na Câmara, 

eventos culturais e de advocacy (no Rio, Daspu, Mulheres Seresteiras e peça teatral Cabaré ; 

em Belém, peça teatral, em Recife e outras cidades, passeata no Dia Internacional da 

Prostituta, 2 de junho.) 
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Repercussão de fatos ligados à prostituição, como o ataque a uma doméstica no Rio, 

“confundida com uma prostituta”. Ouve a posição das ativistas. 

Financiamentos a organizações de prostitutas. Caso célebre é o da Usaid, que teve recursos 

para diversas populações rejeitados pelo governo brasileiro porque as prostitutas recusaram 

receber dinheiro vinculado à condenação da prostituição. 

Num nível intermediário (ou seja, saindo do puramente negativo e esforçando-se para 

entender e clarificar o tema) a inclusão das prostitutas na Classificação Brasileira de 

Ocupações (C.B.O.), pelo Ministério do Trabalho. Para conhecimento, envio texto que 

mandei ao jornal Hoje, da TV Globo, contextualizando a situação, e o link da matéria no 

Hoje. Acho que a Globo considerou as minhas posições. Segue também a matéria do G1 e a 

do JB (esta pior, mas ouvindo as prostitutas e até repercutindo a posição favorável da O.A.B.-

RJ). 

 

2) Você também assessora a Davida. Ela consegue espaço na mídia como a Daspu?  

Sempre bom lembrar que Daspu é Davida. Ou seja, normalmente, embora não sempre, há 

referência à “Daspu, grife das prostitutas da O.N.G.”. Daspu tem a importante função de abrir 

caminho para outros temas além do ativismo pela moda. Das quatro primeiras páginas do 

Globo, duas foram Daspu, uma, de Gabriela (Daspu e) e outra, de repercussão ao ataque 

contra a doméstica (sem Daspu).  

 

3) Como você avalia o tratamento da mídia na divulgação da Daspu?  

95% positivo na imprensa geral. Na imprensa de moda, ainda que também positiva: já 

sofremos críticas – pelo menos uma mal-intencionada, e outra de avaliação negativa das 

roupas, com razão. 

 

4) O que a mídia propiciou ao movimento das prostitutas e à grife em particular?  

Visibilidade. Com ela, adesão de celebridades aos desfiles, na passarela, e de público nos 

eventos. Com ela, reforço da auto-estima das prostitutas, mesmo nas que não desfilam. Com, 

redução de preconceito e discriminação. Com ela, melhor entendimento da profissão no 

restante da sociedade. E eu diria, até, admiração. 

 

5) Na página Ensaio da revista Veja, Pompeu de Toledo não cita a palavra “puta” por 

inteiro em artigo dedicado à grife. Como você avalia isto?  
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Não tenho idéia, pode ser decisão pessoal ou editorial do veículo. Sugiro dirigir a pergunta ao 

Pompeu. O ensaio, na minha avaliação, e creio de qualquer um que o leia sem pré-conceito, é 

positivíssimo. Se você considera o p... negativo, deve observar também os tantos adjetivos 

positivos dele. 

 

6) Na matéria da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, as fotos que ilustram a 

reportagem são de modelos profissionais e não de prostitutas. Qual a sua avaliação sobre 

isto? 

Acho que queriam valorizar as roupas da grife (veja pergunta 8). Combinar idealização e 

criação de roupas com a apresentação delas, com profissionais de passarela, como fazem 

todas as grifes. Nos ver e nos mostrar como parte do mundo da moda. Um olhar 

preconceituoso pode considerar a decisão uma desvalorização das prostitutas. Mas Daspu 

sempre desfila com putas e modelos profissionais, ou outras pessoas que não sejam putas. 

Idéia é bagunçar a cabeça das pessoas. Quem é puta, quem não é? Também sugiro perguntar à 

coluna. 

 

7) Em um release da Daspu, há esta afirmação:  

Esta cruzada de moda, batalha de atitudes reflete a batalha Daspu, onde prostitutas e 

simpatizantes são modelos de resistência, de identidade e de afirmação, criando moda para 

criar respeito e auto-estima, sem perder a sedução, o humor e a ironia da grife.  

Modelos de resistência – A qual resistência você se refere? 

Curiosamente, este foi o único release sobre Daspu que não escrevi, é de autoria da equipe de 

criação da coleção Verão 2009. Mas, evidentemente, trata-se da resistência à discriminação 

contra o trabalho delas. Com tanta discriminação, com o peso do estigma e da hipocrisia, 

essas mulheres ainda insistem em se valorizar, em se assumir, em lutar por seus direitos.  

De identidade e de afirmação – Você poderia falar mais sobre isto? 

Como acima, afirmar a sua identidade de prostitutas. Chamo atenção para outro release, da 

coleção “puta” Arte. Recebi um e-mail (que não tenho como localizar agora) de elogio. 

Elogio a um release, he he (em seguida). 

 

Daspu lança “puta” Arte nesta sexta (17/1/2007) 

Artes plásticas, cinema e música. Essas são as formas artísticas que compõem a coleção 

Daspu para o outono-inverno 2007 – intitulada “puta” Arte. Com lançamento nesta sexta-



 

 

104

feira 19, na Praça Tiradentes, Centro do Rio, a coleção traz obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros, todas inspiradas na arte maior das prostitutas: a de se oferecer aos olhos, aos 

desejos, às fantasias e aos toques, seja no corpo ou nos suportes das emoções estéticas. A 

criação é do designer Sylvio de Oliveira. 

Toda essa arte Daspu é popularizada e compartilhada agora, século 21, na “forma mais 

contemporânea de mídia artística”, segundo Sylvio: as camisetas, acompanhadas de vestidos, 

blazers, saias, calças e legs. Pela primeira vez trabalhando com viscose e em modelagens 

especiais que renovam as camisas T, a grife da O.N.G.  destaca o branco e o preto, tons de 

azul, de vermelho e amarelo, mangas três quartos e compridas (inclusive em duas cores), 

golas em V, tipo canoa e redondas, além de punhos largos. As saias vêm justas e também 

rodadas, as calças têm bocas largas, e entre os detalhes há strass, paetês, debrum de lamê, 

babados. Ainda nos tecidos, a coleção incorpora o buclê e não esquece da tradicional malha 

de algodão.  

 

Em ritmo de samba e funk 

E para apreciar a coleção “puta” Arte, nada melhor – conta o designer Sylvio de Oliveira – 

que o cenário das ruas e da boemia, onde tantas das obras foram idealizadas e que é também 

o espaço magno das apresentações da grife Daspu. Nessa vez, serão mais de 30 modelos a 

desfilar, entre prostitutas e simpatizantes, incluindo homens, embaladas por imagens 

projetadas das pinturas, gravuras, filmes e desenhos, e por clips, funks e sambas. O 

espetáculo vai ter ainda a participação do Bloco Carnavalesco Prazeres Davida, já no 

segundo ano de folia.  

“Assim, em alta temperatura”, diz Sylvio, vai ser a noite de 19 de janeiro, a partir das 19 

horas, com a atração principal rolando às 20h, na Rua Imperatriz Leopoldina, Praça 

Tiradentes. Uma noite que promete, mais uma vez, balançar o preconceito e mostrar “que a 

vida é boa” para as “mulheres que só dizem sim”.  

 A grife Daspu gera recursos para os projetos sociais da Davida e amplia a visibilidade do 

movimento de prostitutas, em sua luta contra o preconceito e pela cidadania das profissionais 

do sexo. Entre os projetos da O.N.G., estão: prevenção de DST e Aids entre prostitutas e 

clientes, em parceria com o Programa Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde; 

produção e distribuição do jornal impresso e site Beijo da Rua (www.beijodarua.com.br); 

eventos culturais como Mulheres Seresteiras (prostitutas que cantam e encantam), a peça 

teatral Cabaré  (sobre prostituição e prevenção de Aids) e o bloco de carnaval Prazeres , 

todos promovendo participação e integração comunitária em áreas boêmias do Rio. 
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ANEXO D – ENTREVISTAS COM LEITORES E PROSTITUTAS DA DASPU 

 

 

 

 




