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Resumo: Este projeto pretende analisar três reportagens sobre prostituição produzidas pelo 
programa de televisão Conexão Repórter (http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/). As 
produções jornalísticas em questão foram escolhidas por se tratarem de episódios de um 
programa de grande visibilidade e alcance cuja proposta é mostrar ao público os bastidores da 
notícia. A análise se desenvolve com base em produções socioantropológicas sobre gênero e 
sexualidade, além da produção nacional da área sobre prostituição, e se completa com aportes 
de teorias do jornalismo, como enquadramento e agendamento. Os estudos desenvolvidos por 
Michel Foucault acerca do caráter histórico da sexualidade são utilizados para embasar as 
ideias apresentadas ao longo da pesquisa. Pretendemos analisar a construção das narrativas 
apresentadas sobre prostituição em todas as produções, tomando como hipótese inicial que as 
reportagens insistem em reproduzir estereótipos sobre o tema e principalmente, qual a razão 
para tal insistência. A pesquisa busca responder quais são os desafios do jornalista ao pautar o 
assunto. Além disso, pretendemos analisar quais são as formas de abordagem a um tema tido 
como tabu pela sociedade. Partindo-se da hipótese de que os episódios estudados abordam a 
prostituição de forma estereotipada, quais seriam, então, as outras formas de apresentar o 
assunto em reportagens de televisão? O objetivo é relacionar os enredos construídos pela 
equipe de reportagem com a teoria a fim de analisar o discurso sobre o tema.  
 
Palavras-chave: Conexão repórter; prostituição; jornalismo investigativo; sexualidade; 
televisão  
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Abstract: This Project proposes a study of three documentaries about prostitution produced 
by a television program, Conexão Repórter (http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/). These 
Journalistic Productions were chosen because they are episodes of a high-visibility program 
which purpose is to show the backstage of news. The study is based on social-anthropological 
productions about gender and sexuality, besides national and international literature about the 
subject. The analyses are completed with contributions from Journalism Theories, like 
Framing and Agenda-Setting. The studies developed by Michel Foucault on the historic 
aspect of sexuality will also be useful to support the ideas presented throughout the project. 
The goal is to analyze the construction of narratives about prostitution in all productions, 
taking as initial hypotheses that documentaries continue to reproduce stereotypes about the 
subject and, especially, what is the reason for such reproduction. The research seeks answers 
about journalist‟s challenges approaching prostitution. Starting from the hypothesis that the 
episodes in the study approach prostitution based on stereotypes, which other possible ways 
there may be to address the subject on TV documentaries? The goal is to relate the plots 
constructed by the reporting team with the theory in order to analyze discourses about the 
issue.  
 
Key words: Conexão Repórter; prostitution; investigative journalism; sexuality; television  
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“A profissão mais antiga do mundo”  

 

Michel Foucault (1976) afirma que, na modernidade, a verdade do indivíduo passa a 

ser construída sobre a sua sexualidade. Quanto àqueles que sobrevivem do mercado do sexo1, 

o que pode ser dito então? Abordando-se especificamente a prostituição feminina e 

considerando a produção jornalística desenvolvida sobre o assunto, perguntamos: por que a 

prostituta é sempre retratada como se sua existência se resumisse ao sexo, à sua atividade 

laboral, que por sua vez sequer pode ser considerada profissão, já que sobrevive na a-

legalidade e marginalidade? Como pontua o programa aqui analisado, em vários de seus 

episódios, o que leva tantas mulheres ao “submundo da prostituição”? Por que a prostituição é 

um submundo e as prostitutas seres indesejáveis, capazes de simultaneamente provocarem 

repulsa, mas também fascínio e curiosidade? 

Para compreender a importância do sexo para a sociedade, nos valemos das definições 

de Michel Foucault acerca do conceito de dispositivo, e mais especificamente o dispositivo da 

sexualidade. Tais reflexões apresentam as relações entre sexo e poder, e são pertinentes na 

análise sobre as razões para o sexo ser um tema que desperta tanta curiosidade, interesse, ao 

passo que também está relacionado ao pudor e repulsa. Para Foucault,  
Dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões, 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não 
dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre esses elementos. (FOUCAULT, 1996, p.244).  
 

Quanto ao dispositivo da sexualidade, este “tem, como razão de ser, não o reproduzir, 

mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais 

detalhada e controlar as populações, de modo cada vez mais global” (FOUCAULT, 1993, p. 

101). 

                                                 
1 A ideia de usar a locução “mercado do sexo” é de alargar o sentido que a palavra prostituição enseja. Para tanto 
trabalhamos com a concepção abrangente de Laura Agustín, para quem a indústria do sexo “incluye burdeles o 
casas de citas, clubes de alterne, ciertos bares, cervecerías, discotecas, cabarets y salones de cóctel, líneas 
telefónicas eróticas, sexo virtual por internet, sex shops con cabinas privadas, muchas casas de masaje, de relax, 
del desarrollo del „bienestar físico‟ y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), unas agencias 
matrimoniales, muchos hoteles, pensiones y pisos, anuncios comerciales y semi-comerciales en periódicos y 
revistas y en formas pequeñas para pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y 
videos en alquiler, restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión (sadomasoquismo) y prostitución 
callejera: una proliferación inmensa de posibles maneras de pagar una experiencia sexual o sensual. Está claro 
entonces que lo que existe no es „la prostitución‟ sino un montón de distintos trabajos sexuales”. (Agustín, 2000, 
p. 03).  
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Sobre a curiosidade acerca da sexualidade, Foucault explica:  

“(...) é no sexo que devemos procurar as verdades mais secretas e 
profundas do indivíduo; (...) é nele que se pode melhor descobrir o que 
ele é e aquilo que o determina, e se durante séculos acreditamos que 
fosse necessário esconder as coisas do sexo porque eram vergonhosos, 
sabemos agora que é o próprio sexo que esconde as partes mais 
secretas do indivíduo: a estrutura de suas fantasias, as raízes de seu eu, 
as formas, de sua relação com o real. No fundo do sexo está a verdade 
(Foucault apud Gaspar, 1985, p.62).  

  
 Seguindo as reflexões Foucaultianas sobre a construção da verdade do indivíduo tendo 

como base a sua sexualidade, e a curiosidade como motor para a inclinação da sociedade ao 

tema, Gaspar (1988, p. 63) conclui que “se o sexo é um acesso para o conhecimento sobre o 

indivíduo, a curiosidade sobre as pessoas que vivem o sexo de maneira “desviante”, tal como 

as prostitutas é um também um caminho para o conhecimento sobre a sexualidade”.  

 Sobre as contribuições de Foucault para os estudos sobre sexualidade, incluídas neste 

recorte as consideradas desviantes, Varlei Rodrigo Do Couto explica:  

A influência de Michel Foucault para a historiografia da prostituição, 
tanto no exterior quanto no Brasil foi inegável. Uma das questões mais 
centrais para Margareth Rago foi demonstrar a dimensão positiva que 
a prostituição assumiu, isto é, todas as construções simbólicas 
construídas sobre a prostituição revelam a insegurança de uma 
sociedade que „lida com dificuldades diante das transformações 
urbanas que alteram a condição feminina e os atributos da 
feminilidade‟ (RAGO, 2008: 28-29). Aponta que a figura da 
prostituta, com todo o imaginário construído sobre ela, serviu como 
contraponto para a construção e imposição de outro tipo de mulher, 
valorizado e almejado: a mulher mãe, dona de casa e esposa dedicada. 
(DO COUTO, 2013, p.2).   

 

Ainda sobre Foucault e “A história da sexualidade: a vontade de saber”, Jeffrey Weeks 

(1996) comenta a sexualidade como tema de discussão para historiadores, cientistas sociais e 

sexólogos:  

O estudo sobre a “história da sexualidade”, feito por Michel Foucault 
(1926-1984), tem sido central para as recentes discussões sobre o 
corpo e a sexualidade entre historiadores e cientistas sociais. 
Considere esta citação: “Não se deve concebê-la como uma espécie de 
dado da natureza que o poder tenta pôr em xeque, ou como um 
domínio obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A 
sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico. 
(Foucault, 1993, p. 100)”. A quem e o que ele está questionando aqui? 
Mais claramente, trata-se de um questionamento à visão essencialista 
que já revisamos. Ele está afirmando, de forma bastante decisiva, que 
a sexualidade não é o “continente negro” (na famosa frase de Freud, 
referindo-se à sexualidade feminina) que precisa de exploradores 
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especializados. Os alvos da crítica de Foucault são os sexólogos, os 
futuros cientistas do sexo e do corpo, com uma forte insinuação de que 
eles ajudaram, em parte, a “construir” a sexualidade como um 
domínio privilegiado do conhecimento. Ao estabelecer uma esfera 
especializada de conhecimento, ao buscar descobrir as “leis da 
natureza” que supostamente governam o mundo sexual, ao argumentar 
que a sexualidade tem uma influência particular em todos os aspectos 
da vida e que o corpo fala uma verdade final, os sexólogos ajudaram, 
num certo sentido, a “inventar” a importância que nós atribuímos ao 
comportamento sexual. (WEEKS, 1996, s/n).  

 

Sobre a hipótese repressiva, contestada por Foucault, e o discurso enquanto forma de 

produção de poder, Weeks explica:  

A história da sexualidade é, para Foucault, uma história de nossos 
discursos sobre a sexualidade, discursos através dos quais a 
sexualidade é construída como um corpo de conhecimento que modela 
as formas como pensamos e conhecemos o corpo. A experiência 
ocidental da sexualidade, ele sugere, não é a da repressão do discurso. 
Ela não pode ser caracterizada como um “regime de silêncio”, mas, ao 
contrário, como um constante e historicamente cambiante incitamento 
ao discurso sobre o sexo. Essa explosão discursiva sempre em 
expansão é parte de um complexo aumento do controle sobre os 
indivíduos, controle não através da negação ou da proibição, mas 
através da produção, pela imposição de uma grade de definição sobre 
as possibilidades do corpo, através do aparato da sexualidade. 
(WEEKS, 1996, s/n).  

 

Em “Pensando sobre o sexo: notas para uma teoria radical das políticas da 

sexualidade”, Rubin (1984) comenta a desconstrução, a partir da obra de Foucault, de que a 

sexualidade é apenas uma manifestação biológica: 

A História da Sexualidade de Michel Foucault (1978) tem sido o mais 
influente em emblemático texto do novo saber sobre o sexo. Foucault 
critica o entendimento tradicional da sexualidade como ânsia natural 
da libido para se libertar da coerção social. Ele argumenta que os 
desejos não são entidades biológicas pré-existentes, mas, ao invés 
disso, são constituídos no curso histórico de elementos sociais 
repressivos específicos ao apontar que novas sexualidades são 
constantemente produzidas. E ele aponta uma grande descontinuidade 
entre os sistemas de sexualidade baseados no parentesco e outras 
formas mais modernas. (RUBIN, 1984, s/n).  

 
O mercado do sexo é desafiador para aqueles que pretendem compreendê-lo. 

Margareth Rago (1993), em Prazer e sociabilidade no Mundo da Prostituição em São Paulo, 

1890 – 1930, comenta os desafios metodológicos que se apresentam aos que se propõem a 

destrinchar o mundo da prostituição. 

Quando a „profissão mais antiga do mundo‟ se torna um novo objeto 
do conhecimento histórico, inúmeros problemas metodológicos se 



13 
 

colocam para o historiador. Mais do quem em qualquer outro tema, 
aqui se adentra num mundo povoado por clichês e estereótipos. Logo 
lembramos da mocinha ingênua que é seduzida pelo noivo e que, 
abandonada, cai no „abismo da vida‟, como nos romances românticos, 
ou da jovem trabalhadora enganada pelo patrão desalmado, que 
aparece na imprensa operária do início do século atual, ou ainda da 
garota traficada por gangs organizadas de cafténs cruéis, vilões 
exploradores do lenocínio da cidade grande. Constatamos que estamos 
cercados por fantasmas, por muita literatura e ficção. (RAGO, 1993, 
p.1). 
 

As contribuições de Rago para o debate sobre a prostituição no Brasil são 

reconhecidas em toda a produção antropológica brasileira sobre prostituição. Beleli e Olivar 

comentam:  

Rago (2008), longe de aceitar o lugar comum da “profissão mais 
antiga do mundo” e estudando a prostituição em São Paulo entre 1880 
e 1930, afirma que a prostituição, como é conhecida atualmente, é um 
produto da modernidade industrial e urbana (século XVIII), construída 
como “problema” sob influência de discursos higienistas, eugenistas, 
criminológicos, e em tensão com as imagens de sexualidade e de 
família burguesas. Simultaneamente, podemos afirmar a clara 
participação de um discurso humanista universalista (visível nas 
noções de trabalho e dignidade, em relação com sexo e gênero) que, 
ao longo do século XX, manteve relações importantes com os 
movimentos feministas, o pensamento liberal e o marxismo, bem 
como de uma crescente demanda por “qualidade de vida”, 
individualização, mobilidade social e territorial. Nesse sentido, 
“prostituição” não é uma coisa dada, que algumas pessoas praticam ou 
exercem de maneiras mais ou menos diversas. Seu nome, forma e 
conteúdo estão em permanente e agonística construção. (BELELI, 
OLIVAR, 2011, p.492).  

 

No Brasil, contamos com uma consistente produção antropológica sobre o mercado do 

sexo, majoritariamente baseadas em trabalhos etnográficos. Como aponta Piscitelli: 

 

Nas revistas, os trabalhos sobre os mercados do sexo, presentes da 
década de 1990, se ampliam nas décadas seguintes. Nos anos 1990, 
trabalhos escritos predominantemente por antropólogas trataram da 
prostituição de rua, tomando como referência a atividade desenvolvida 
por mulheres e por adolescentes que moram na rua nas regiões 
centrais de Porto Alegre (Fonseca, 1996), São Paulo (Pasini, 2000) e 
Campinas (Franguella, 2000). A esses textos somam-se um par de 
artigos sobre turismo sexual em Salvador (Filho, 1996), explorando a 
maneira como essa problemática é tratada na mídia (Piscitelli, 1996). 
A maior parte destes textos está baseada em etnografias. Neles são 
delineadas relações entre a vida na „batalha‟ e fora dela, são 
consideradas eventuais relações com a AIDS, se explora como opera o 
estigma na vida das prostitutas e se analisa o efeito positivo das ações 
de organizações de prostitutas na diminuição da violência policial. 
Esses artigos também mostram preocupações pelos aspectos laborais, 
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estabelecendo pontos de contato entre a prostituição e outras 
ocupações fora dos mercados do sexo, também no setor informal. 
Nesse sentido, embora não defendam a ideia de prostituição como 
trabalho, situam essa atividade no contexto da ampla precariedade 
laboral no Brasil. (PISCITELLI, 2013, p.394).  
 

Porém, como veremos na seguinte contextualização histórica de Fonseca (2004), até 

os anos de 1970, no Brasil, a produção sobre prostituição era baseada na vitimização da 

prostituta, na moralidade, em conceitos sanitaristas e na relação do mercado do sexo com a 

criminalidade e violência. A partir dos anos 1990, a realização de etnografias produziu um 

novo discurso sobre a prostituição, onde esta era tratada como profissão, além de sair da 

esfera estigmatizada que envolve o tema.  
 

Até 1970 (quando começam as etnografias sobre prostituição), muito 
da literatura acerca do tema era dedicada à descrição das chagas, 
misérias, feridas, tuberculose, debilidade mental – que esperavam a 
infeliz que escolhia este caminho. Os livros estavam cheios de 
depoimentos de Terezas e Marias, arrependidas por terem se atirado 
“na lama, na mais horrível lama...”, e não faltavam descrições sobre a 
mulher agonizando que, “com uma ferida em certo lugar”, gritava de 
dor por falta de remédios ou assistência, e acabava morrendo na 
calçada. Em estudos mais recentes, pesquisadores colocaram em 
perspectiva a moralidade dessas vozes vitorianas, mas nem sempre 
conseguiam se desvencilhar do viés impresso na própria seleção de 
dados. Esses continuavam a ser tirados geralmente de arquivos 
policiais, registros de hospitais e abrigos da assistência pública – 
documentos feitos nos “lugares de refúgio” povoados por pessoas 
vencidas e arrependidas que não tiveram, nas circunstâncias, outra 
alternativa senão enfatizar o fracasso, a miséria, a infelicidade 
(Corbin, 1984). São sinais dos tempos que, até o início dos anos 90, 
prostitutas já tinham outros lugares, além das prisões e hospitais, onde 
eram chamadas a se manifestar como profissionais. Uma série de 
ONGs, financiadas em grande medida por projetos de saúde voltados 
para a contenção de DST- AIDS, já atuavam nas diferentes capitais 
brasileiras. Cada associação – com apenas leves diferenças entre elas – 
promovia um novo discurso em que “profissionais do sexo” 
(prostitutas, travestis, michês) deveriam rejeitar o estigma ligado à sua 
profissão, cultivar sua autoestima e reivindicar seus direitos de 
cidadão e trabalhador. (FONSECA, 2004, p.262).  
 

De acordo com Gaspar (1988), a prostituição feminina é “um contínuo de relações 

possíveis entre homens e mulheres que combinam sexo e dinheiro sem passar pelo casamento 

ou pela procriação”. Em “Garotas de Programa: Prostituição em Copacabana e Identidade 

Social”, Gaspar (1988) explica que a prostituição se divide em baixa prostituição (que 

compreende a rua e a zona), média e alta. Os episódios aqui analisados passam por todas as 

esferas citadas por Gaspar. Ainda sobre a prostituição, diferente do que a produção de 
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conteúdo sobre o tema procura exibir, a leitura de trabalhos científicos sobre o tema explica 

que a atividade não se trata apenas da comercialização de corpos. Segundo Gaspar (1988, p. 

34), “em algumas situações, o que está sendo procurado não é exclusivamente o ato sexual, 

mas a sociabilidade”. Não é difícil para aqueles que procuram capturar a realidade da 

prostituição resumir a sexualidade ao corpo. Porém, a venda não é apenas deste, trata-se de 

fantasias e experiências.  Assim, podemos considerar que a prostituição não se resume apenas 

à beleza. Como verificaremos na análise do episódio As damas do dia, mulheres fora do 

padrão hegemônico de beleza também constroem trajetórias no mercado do sexo.  No artigo 

“O significado da compra”, Elizabeth Bernstein (2008) explica:  

[...] para os clientes, o encontro sexual pago pode também representar 
algo mais do que apenas uma efêmera indulgência que eles se 
concedem como consumidores. Em seu artigo “A Fenomenologia de 
ser um John”, Holzman e Pines (1982) argumentam que na transação 
da prostituição o que os clientes estavam comprando era a fantasia de 
um encontro sexual especial, até mesmo romântico, desejado 
mutuamente – algo notavelmente distinto tanto de um ato sexual 
puramente mecânico, quanto de um compromisso romântico, sem 
limitações, na esfera privada. Em seu estudo, eles observaram que os 
clientes enfatizaram a afetividade e a cordialidade da trabalhadora 
sexual como características que eram, no mínimo, tão importantes 
quanto as particularidades na aparência física. (BERNSTEIN, 2008, p. 
339).  

 

Ainda sobre os clientes, Bernstein (2008) afirma que estes “estão em busca de uma 

conexão erótica real e recíproca, mas com fronteiras precisas” (p.341).  

Para esses homens, o que está sendo comprado (ao menos em termos 
ideias) é uma conexão sexual que se baseia em uma autenticidade 
demarcada. (...) fregueses se gabam da sua habilidade de proporcionar 
um prazer sexual genuíno às trabalhadoras do sexo, insistem que as 
que eles contrataram gostavam deles o suficiente para lhes oferecer 
“cortesias”, ou convidá-los para jantar em casa, e proclamam com 
orgulho que, algumas vezes, até saíram ou se tornaram amigos das 
trabalhadoras do sexo que estavam encontrando. (BERNSTEIN, 2008, 
p.341).  

 

Ter a prostituição como tema de pesquisa implica em abordar seus estigmas, a 

produção de subjetividades sobre quem trabalha com o mercado do sexo, a presença da figura 

da prostituta ora como uma ameaça à moralidade da sociedade, ora como um mal necessário. 

O estigma acerca da profissional do sexo é tão forte que se estende às demais mulheres que 

não estão inseridas neste mercado. Gaspar (1988, p.13) sintetiza um fenômeno recorrente: os 

termos puta e prostituta são aplicados também a mulheres que não trabalham no mercado 
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sexual. Cogo e Alles (2013) apresentam uma reflexão sobre a relação do estigma com a 

construção de verdades e discursos sobre as prostitutas:  

A prostituição é um fenômeno predominantemente urbano que 
costuma remeter a representações hegemônicas vinculadas às ideias de 
submundo, de impureza, de devassidão. Em uma sociedade vinculada 
a um sistema moralista que valoriza a união sexual monogâmica, a 
fidelidade feminina e a família heteronormativa, sexualidades 
insubmissas como a das prostitutas são colocadas em um lugar 
marginalizado. Mesmo que visualizemos cotidianamente 
trabalhadoras e trabalhadores do sexo em espaços variados das 
cidades, a figura da mulher prostituta ainda pode ser considerada o 
que Margareth Rago (1991) denominou fantasma, por habitar mais a 
imaginação do que as relações cotidianas de grande parte da 
população. Sobre estes sujeitos aos quais temos pouco acesso, então, 
vão sendo construídos e perpetuados discursos que corroboram para a 
estigmatização das prostitutas, pensando-as frequentemente entre os 
pólos da vitimização e do desvio comportamental e, muitas vezes, 
associando-as a atividades criminosas. (COGO; ALLES, 2013, p.1).  

 

Considerar o estigma como inerente à atividade nos leva a outros conceitos e reflexões 

pertinentes para a análise do por que da sexualidade ser um tema tão central. Pesquisar 

prostituição implica em desconstruir estereótipos provenientes do que o senso comum acredita 

ser a atividade. Logo de início, nos deparamos com o desafio de compreender que a 

prostituição de fato não é uma atividade normal. O estigma não permite que a prostituta, 

mesmo com a intervenção de movimentos sociais que procuram garantir a regulamentação de 

sua atividade, possa ser considerada uma profissional socialmente aceita. Surge então a 

necessidade de recorrer a estudos sociológicos e antropológicos que deem conta de desvendar 

o que seria então a normalidade e de que forma a construção da sexualidade feminina resulta 

na marginalização de determinadas mulheres que apresentam comportamentos desviantes do 

que a sociedade considera normal. Miskolci (2002,2003) recorre ao conceito foucaultiano de 

biopoder para entrelaçar desvio e normalidade, em uma reflexão fundamental para a presente 

pesquisa:  
O biopoder se consolidou no século XIX, com o surgimento da família 
canônica na década de 1830, como instrumento de controle político e 
regulação econômica. Todos os „desvios‟ do modelo economicamente 
produtivo e biologicamente reprodutivo da família burguesa passaram 
a ser classificados como aberrações. Assim, a família tornou-se o local 
privilegiado para a distinção entre o normal e o anormal e isso se deu 
a partir do dispositivo de sexualidade. (MISKOLCI, 2002,2003, 
p.110).  

 

As reflexões de Foucault (1976) em “A história da sexualidade: a vontade de saber” 

balizam produções sociológicas sobre a posição central ocupada pelo sexo na dinâmica da 
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sociedade moderna. As contribuições de Foucault reverberam por parte maciça da bibliografia 

utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa. Para contextualizar a importância da 

sexualidade para a sociedade burguesa, Miskolci (2002, 2003) recorre à Foucault para 

explicar que:  

A sociedade burguesa buscava – através do discurso científico – 
estabelecer uma duvidosa relação entre sexo e verdade. A família, a 
„célula mater da sociedade‟ – era considerada o protótipo da saúde e 
da vida. Esse sistema centrado na aliança legítima apoiava-se num 
discurso que, ao mesmo tempo em que se revelava consensual sobre a 
monogamia heterossexual, problematizava e punha em evidência a 
sexualidade infantil, dos loucos, dos criminosos, o prazer dos que 
amam seus iguais. A exigência de normalização burguesa não visava 
expulsar as sexualidades denominadas de pervertidas, antes as 
classificar em busca de alguma forma de normalizá-las. (MISKOLCI, 
2002, 2003, p.121).  

 

O conceito apresentado por Miskolci sobre o que é desvio é fundamental para o 

entendimento acerca da posição marginalizada que a prostituta ocupa na sociedade:  

Desvio é um termo apreciativo e relacional, só pode ser aplicado 
quando se pressupõe o que é „reto‟. O desvio é sempre relativo a uma 
das características do homem considerado padrão por nossa sociedade, 
ou seja, o homem branco heterossexual e burguês. (...) qualquer que 
fosse o desvio da normalidade, o indivíduo afastar-se-ia do padrão 
burguês e, portanto, da ordem social na qual ele tinha que se inserir. 
(MISKOLCI, 2002, 2003, p.113).  
 

Além da reflexão sobre o que é desvio, Miskolci (2002, 2003) também apresenta a 

definição acerca do que é a norma:  

A norma desvaloriza o existente para corrigi-lo. O termo anormal 
implica referência a um valor, é um termo apreciativo. Normal vem de 
normalis, norma, regra. Normal também significa esquadro, e assim, 
etimologicamente, normal é aquilo que não se inclina nem para a 
esquerda nem para a direita, portanto é aquilo que é como deve ser; e, 
no sentido mais usual, o que se encontra na maior parte dos casos de 
uma espécie ou que constitui a média numa característica mensurável. 
Em suma, a individualidade, por caracterizar-se por um afastamento 
da média é facilmente qualificada de patológica. (MISKOLCI, 2002, 
2003, p.110).  
 

A figura da prostituta, então, é uma anormalidade, um desvio. Espera-se que a mulher 

seja monogâmica, apegada a valores familiares, e que manifeste sua sexualidade de acordo 

com as regras moralistas impostas pela sociedade burguesa. A mulher não deve ser 

promíscua, e o sexo ideal deve ter fins procriativos. Socialmente, a prostituta é vista como o 

oposto deste ideal feminino. A literatura antropológica sobre o tema apresenta dados sobre 

como o padrão de normalidade feminina também se aplica às prostitutas, uma vez que 
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trabalhos como o de Pasini (1999) mostram que uma série de normas aplicadas ao mercado do 

sexo procura moldar a prostituta ao padrão social de normalidade. É proibido à prostituta 

desenvolver laços emocionais com clientes, ou sentir prazer no sexo comercial. A existência 

de um parceiro fora do ambiente da prostituição implica em algo muito comum para as 

mulheres consideradas “normais”: a fidelidade. A partir de discussões levantadas por 

Aparecida F. Moraes em Mulheres da Vila: prostituição, identidade social e movimento 

associativo, Pasini comenta os limites impostos pelas prostitutas ao próprio corpo:  
Para Moraes, “uma prostituta não é prostituta o tempo inteiro”. No 
encontro com os clientes, as mulheres negociam práticas sexuais 
permitidas no exercício da prostituição. Assim, algumas partes do 
corpo acabam tornando-se sagradas e preservadas para seus afetos: 
“Aqueles a quem se ama, a quem se deve afeto espontâneo na relação, 
são estes com os quais estas mulheres declaram repartir um contato 
corporal em plenitude”. Assim, existe uma diferenciação nos 
desempenhos sexuais profissionais e nos não profissionais. Moraes 
concluiu que a lógica dessa preservação do corpo está na separação 
entre o amor e o sexo. Assim como Gaspar, Moraes apresenta o corpo 
da prostituta como um locus da divisão dessas relações. Através de 
uma divisão simbólica de cuidados higiênicos do corpo, a prostituta 
elabora uma lógica de preservação e de evitação do cliente. Dessa 
forma, elas racionalizam seu trabalho e estabelecem, através do corpo, 
a maneira de experienciar sua vida tanto na prostituição quanto fora da 
prostituição. (PASINI, 1999, p. 188).  
 

Tal exemplo, entre outros que abordam a forma como a normalidade afeta a vivência 

de profissionais do sexo, costuma ficar de fora de produções midiáticas sobre o tema. Na tela 

da TV, a prostituta é anormal. Miskolci (2002, 2003, p. 123) explica que “os anormais nada 

mais são do que construções sociais naturalizadas, as quais derivam de relações de poder que 

atribuem a eles uma posição de inferioridade e submissão na ordem social”.  

Do Couto (2013) sintetiza a reflexão acima no artigo “Foucault e a prostituição ou a 

vida das mulheres infames”:  

Ora, quando as sexualidades insubmissas misturam-se com a dita 
moral de honra da cidade, a teia discursiva que sustenta as construções 
desse imaginário perde o controle sobre a situação, abalando as velhas 
ordens e pondo em xeque valores e códigos de gênero. Pra Foucault, 
„na prática cristã, [...] o corpo é objeto de exame‟, afirma, e continua, 
dizendo que o corpo é „examinado para saber que coisas indecentes se 
preparam e se produzem nele‟. E conclui então, que o corpo se „torna 
o problema‟. (Foucault, 2010: 32). [...] Lugar de mando, de alvo, o 
corpo da prostituta era não somente o lugar de ataque por parte das 
investidas do poder, já que portadoras do exótico, seu corpo revelava a 
exuberância do prazer, afloramentos do desejo, gestos e sinais que 
fugiam ao controle normatizador, mas que também representava a 
possibilidade de mudança, a capacidade de desestruturar e abalar – 
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através do espetáculo da exibição de seus corpos – os ultrapassados 
códigos morais que sustentavam as relações sociais. (DO COUTO, 
2013, p.8).  

 

A presente pesquisa surgiu da observação de que a prostituição feminina tornou-se 

pauta constante em programas televisivos jornalístico-investigativos. A curiosidade de 

entender a razão pela qual tal tema é tão interessante, explorado e constantemente discutido 

pela mídia nos incitou a descobrirmos e investigarmos parte desta produção de conteúdo, 

abrangendo de que forma ela ocorre e o que leva jornalistas até um tema que persiste em ser 

considerado tabu. A produção de uma reportagem investigativa envolve diversas variáveis, 

incluindo a própria subjetividade do repórter. De que forma tal subjetividade interfere em um 

produto jornalístico sobre um assunto tão marginalizado e estigmatizado quanto a 

prostituição? Quais são as expectativas de um repórter ao pautar o tema, e aonde quer chegar 

uma equipe de reportagem que afirma abordar o assunto de uma forma nunca vista antes? De 

acordo com Iara Beleli e José Miguel Olivar (2011, p. 494), “entre profissão e miséria, a 

prostituição aparece de forma diversa, complexa, inquietante para espectadores e jornalistas, 

escorregadia e sempre misteriosa”. Beleli e Olivar também comentam a prostituição a partir 

de sua construção social negativa: 
Se aceitarmos a hipótese de que a prostituição, antes que um ofício ou 
a troca mais ou menos explícita de sexo por dinheiro ou bens 
materiais, é um feixe de relações – uma série conceitual, um sistema 
de imagens corporificadas, que tem no seu centro gravitacional a 
relação sexo-dinheiro – podemos entender que sua produção e 
atualização acontecem de maneira constante nos diferentes campos e 
nas diversas formas de produção social (Olivar, 2010). Por outro lado, 
esse feixe de relações chamado “prostituição” tem sido historicamente 
construído nos Ocidentes como um poderoso referente simbólico 
(principalmente negativo). (BELELI; OLIVAR, 2011, p.491).  

  
Várias são as produções que se aventuraram pelas ruas paulistanas para desbravar o 

misticismo da Rua Augusta, e várias foram as equipes que se deslocaram para diversas partes 

do país a fim de compreender e exibir ao público o que leva tantas mulheres à conhecida 

“vida fácil”. O “Profissão Repórter”, por exemplo, programa jornalístico exibido pela Rede 

Globo semanalmente, e comandado pelo veterano Caco Barcellos, frequentemente utiliza a 

prostituição como pauta. Uma rápida pesquisa na internet com as palavras chave “Profissão 

Repórter Prostituição” gera inúmeros resultados, e direciona para reportagens produzidas pelo 

programa sobre prostituição feminina, e também masculina e infantil.  

“A Liga”, produção da Rede Bandeirantes, se propõe a “contar novas histórias sob a 

perspectiva particular de cada caso e vivenciar outras realidades”. Assim, não é surpresa que a 
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prostituição também frequente suas reuniões de pauta. Como o Profissão Repórter, A Liga 

aposta na imersão de seus repórteres na realidade das fontes, em uma tentativa de captar de 

forma mais fiel as narrativas que se pretende apresentar ao público.  

O programa “Conexão Repórter”2, é apresentado semanalmente na grade do canal 

SBT desde 2010. O programa é de caráter jornalístico investigativo, e é conduzido por 

Roberto Cabrini, veterano da imprensa brasileira que, de acordo com o site oficial do 

programa, já “cobriu seis guerras internacionais; participou de cinco Olimpíadas e cinco 

Copas do Mundo; foi correspondente por oito anos - quatro deles em Londres e quatro em 

Nova York - além de realizar coberturas em mais de 60 países”, em seus 28 anos de carreira.  

Sobre a missão do “Conexão”, em sua página oficial está escrito que:  

 A proposta do programa é a busca pela verdade por meio de grandes 
reportagens. O nome surgiu pela modernidade que sugere, a 
informação nos tempos de hoje viaja por conexões cada vez mais 
velozes e sofisticadas. O uso da palavra “repórter” foi 
estrategicamente usada para destacar o formato e a disposição do 
apresentador. 

 

Apesar de “A Liga” e “Profissão Repórter” também abordarem a prostituição como 

material jornalístico, a fins de viabilização da pesquisa, foi preciso selecionar apenas uma 

produção para constituir o objeto de estudo. Ainda dentro desta seleção, foi necessário 

construir outra, para o recorte de reportagens cujo conteúdo viabilizasse o desenvolvimento da 

investigação. Assim, dentre todas as reportagens produzidas pelo “Conexão Repórter” acerca 

do mercado do sexo, destacamos três. No primeiro capítulo deste texto, discutiremos o 

episódio que versa sobre o universo da prostituição de luxo3, exibido em março de 2010. A 

segunda produção, intitulada como “O avesso da noite”4, é descrita no capítulo seguinte. 

Além da rotina de garotas de programa, na reportagem em questão são abordados aspectos da 

prostituição masculina. A exibição ocorreu em setembro de 2013. Por fim, “As damas do 

dia”5, exibido em julho de 2013, trata da prostituição e mulheres idosas, e constitui o terceiro 

capítulo do texto.  

A escolha dos episódios foi pensada relacionando o conteúdo produzido com os 

problemas propostos pela pesquisa. A reportagem sobre prostituição de luxo apresenta vários 

                                                 
2 Site oficial do Conexão Repórter: http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/ 
 
3 Primeira parte do episódio disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=QkuQgZ-5PBY 
 
4 Episódio disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6sjK6kuc-sk 
 
5 Episódio disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=V7-ieAmFiZM 

http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/
http://www.youtube.com/watch?v=QkuQgZ-5PBY
https://www.youtube.com/watch?v=6sjK6kuc-sk
http://www.youtube.com/watch?v=V7-ieAmFiZM


21 
 

pontos em comum com “O avesso da noite”. Ambas pautam a prostituição rueira feminina e 

os desafios do repórter que se propõe a documentar a rotina das trabalhadoras do sexo. 

Resguardadas as devidas particularidades de cada reportagem, como a retratação da 

prostituição masculina em “O avesso da noite”, ausente em “Prostituição de luxo”, nota-se 

que, embora os conteúdos tenham sido elaborados com cerca de três anos de distância, as 

informações apresentadas por ambos são semelhantes. 

Por outro lado, “As damas do dia” vai de encontro ao conteúdo exposto nos programas 

anteriormente citados. A movimentada noite paulistana é substituída por dias claros no 

Nordeste. O glamour das garotas de programa na faixa dos vinte e poucos anos dá lugar à 

experiência de prostitutas que passaram dos cinquenta. Considera-se que as informações 

apresentadas em “As damas do dia” apresentam oportunidades interessantes de análise, tendo 

em vista o conteúdo produzido pelos outros dois episódios. Além disso, o episódio cruza 

marcadores sociais importantes, como geração e naturalidade (nordestinas). Apesar da 

mudança de enfoque, as perguntas permanecem as mesmas. O que faz a prostituição ser 

interessante e noticiável? O que faz uma equipe jornalística decidir retratá-la, e a que 

resultado essa equipe quer chegar com a afirmação de que a atividade será mostrada como 

nunca antes?  
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1. Entre o mal necessário e a autonomia da mulher 
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Para construir a base teórica necessária para analisar adequadamente as reportagens 

selecionadas, é importante contextualizar a prostituição em meio ao cenário exibido pelo 

“Conexão Repórter”. Sobre a prostituição na história do mundo, em sua dissertação de 

mestrado “A prostituição feminina e associação de prostitutas da Paraíba: movimento social, 

luta política e reivindicação de direitos”, Danielle Marinho Brasil (2012) resume o papel da 

prostituta na sociedade:  

A prostituição era defendida como um mal necessário, destinado a 
evitar que os impulsos sexuais masculinos incontroláveis fossem 
dirigidos às mulheres de boa índole. Essa ideia de salvaguardar as 
mulheres sérias fez com que a prostituição fosse vista como uma 
instituição social de serviço público; desse modo, foi tolerada e 
regulada. No final do século XIX, as feministas iniciaram na Europa 
um movimento abolicionista contra a regulação da prostituição, pois 
consideravam a prostituição uma escravidão humana. (BRASIL, 2012, 
p.25).  

 
A história da prostituição paulistana tem raízes profundamente fincadas nas zonas 

caracterizadas como Boca do Lixo e Boca do Luxo. Segundo Gabriela Leite (2009), “a Boca 

do Luxo era o inverso da Boca do Lixo. Enquanto a primeira dormia durante o dia e brilhava 

de noite, a segunda era do dia e à noite fechava as portas”. Perlongher (1987), em pesquisa 

etnográfica acerca da prostituição nas ruas paulistanas, relata a história da Boca do Lixo:  

Em 1954, a zona de prostituição confinada, caracterizada pela 
existência legítima de bordeis sob controle governamental, é fechada 
por decreto das autoridades. A antiga zona centrava-se nas ruas 
Itaboca, Aimorés e suas travessas, abrigando milhares de prostitutas 
oficialmente registradas. Não apenas havia prostitutas na área: 
habitualmente, as áreas de prostituição são focos aglutinadores do 
chamado “submundo da noite”. (PERLONGHER, 1987, p.71). 

Acerca do declínio da Boca do Lixo, reflexo da repressão policial, Perlongher conta: 

Mas o desencadeamento da repressão policial, através de sucessivas 
blitz (Operação Arrastão, Pente-Fino, etc.), geraria o desabamento da 
Boca, resistido no início com novos deslocamentos de prostitutas e sua 
corte de marginais, primeiramente para a Avenida São João e ambos 
os lados da Avenida Duque de Caxias, depois para o Largo do 
Arouche, e a Rua Rego Freitas, que passaria a ser conhecida como a 
Boca do Luxo. (PERLONGHER, 1987, p.73). 

Perlongher relata a realização, na década de 1980, da “Operação Limpeza” nas Bocas 

da cidade. Negócio do Michê é claro no que diz respeito à higienização das ruas paulistanas, 

promovida por meio da expulsão dos espaços públicos de indivíduos indesejáveis. 
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Os objetivos da “Operação Limpeza”, do ponto de vista policial, estavam claros: 

propunha-se a “limpar” – ainda que não “extirpar” – as Bocas da cidade. Embora o aumento 

da criminalidade (sobretudo trombadinhas) fosse invocado como escusa para as operações 

[...], era explícito que os inimigos principais eram as travestis e, em segundo lugar, as 

prostitutas. (PERLONGHER, 1987, pp 111). 

Olivar contextualiza a violência policial no Brasil na época da ditadura militar:  

Durante os anos da ditadura, a violência se legitimava e o totalizador 
poder das forças armadas lutava pelo controle financeiro e moral da 
cidadania e do comércio, legal ou não. Depois, a democracia não 
podia suportar mais a coexistência de bandas organizadas, explícitas e 
festivas de putas e traficantes: era preciso o monopólio da força e do 
medo. A modernidade. Em nome de uma espécie bastante particular 
de democracia, fazia-se necessário limpar as ruas da promiscuidade, 
do pecado e da miséria que, ainda hoje para muitos, se materializam 
na prostituição de rua. Esse movimento modernizador, tanto ou quanto 
o deslocamento da ordem e da autoridade na cidade deram 
continuidade durante vários anos mais a uma força punitiva baseada 
na violência assimétrica que os policiais e os brigadianos6 exerceram 
contra aqueles que antes foram seus parceiros. (OLIVAR, 2007, 
p.116).  

As discussões de Michel Foucault na trilogia A história da sexualidade contribuem 

para a compreensão de por que do sexo, e, consequentemente, a prostituição, ser um assunto 

tabu, constrangedor, considerado subversivo. Por meio de conceitos como higienização social 

e controle político dos corpos, pode-se entender como a verdade sobre a prostituição foi 

construída na sociedade, resultando na marginalização da atividade. As prostitutas, de acordo 

com o senso comum, devem ocupar seu espaço nas ruas em horários em que a sociedade 

burguesa esteja longe delas. 
Não há por que colocar a questão: porque o sexo é assim tão secreto? 
Que força é essa que, durante tanto tempo, o reduziu a silêncio e mal 
acaba de ceder, permitindo-nos talvez questioná-lo, mas sempre a 
partir e através da sua repressão? (FOUCAULT, 1988, p.76).   

Gayle Rubin, por sua vez, comenta o caráter estigmatizado da prostituição ao abordar 

o conceito de negatividade sexual: 

Essa cultura sempre trata o sexo com suspeita. Constrói e julga quase 
todas as práticas sexuais segundo suas piores possibilidades de 
expressão. O sexo é considerado culpado até que se prove sua 
inocência. Virtualmente todos os comportamentos eróticos são 
considerados maus a menos que uma razão específica para isentá-lo 

                                                 
6
 Brigadianos: Brigada Militar de Porto Alegre, campo de análise do autor do artigo.  
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tenha sido estabelecida. As mais aceitas desculpas são o casamento, a 
reprodução e o amor. Algumas vezes a curiosidade científica, uma 
experiência nestética ou uma relação íntima de longo termo podem 
servir. Mas o exercício da capacidade erótica, inteligência, curiosidade 
e criatividade, todos necessitam pretextos que são desnecessários para 
outros prazeres, como o deleite com a comida, ficção ou astronomia. 
(RUBIN, 1984, s/n). 

Observa-se que a mídia, de forma geral, e deste recorte não se exclui o “Conexão 

Repórter”, não admite que existam mulheres que encontram na prostituição, e não em outras 

atividades, um caminho de suprir suas necessidades financeiras e demais expectativas em 

relação às suas vidas e futuro. Muito menos admitem que a prostituição, mesmo com todo o 

seu caráter estigmatizado, possa ser de fato mais rentável e proveitosa para as mulheres do 

que outras atividades aprovadas pelo aval da moralidade e do senso comum. A faxina, por 

exemplo, apesar de ser moralmente aceita, considerada um trabalho “honrado” e “digno”, não 

oferece o mesmo retorno financeiro da prostituição, ou as mesmas condições de trabalho 

encontradas por quem trabalha com o sexo.  Segundo Gaspar (1988, p.33) “é consenso entre 

as garotas que fazer programa é uma atividade mais lucrativa do que profissões que elas já 

exerceram, como as de balconista, recepcionista, manicure, etc”.  

No artigo “Feminismos e Prostituição no Brasil: uma leitura a partir da Antropologia 

Feminista”, Adriana Piscitelli (2012) aponta correntes feministas que identificam vantagens 

na prostituição em relação a outras atividades em que as mulheres seriam ainda mais mal 

pagas e subjugadas do que já supostamente são. Comparando a prostituição com atividades 

como a faxina, associadas à sujeira, pobreza e feiura, pode-se considerar que comercializar 

sexo é mais interessante em diferentes aspectos. 

Além desses fatores, como afirma a antropóloga Cláudia Fonseca (1996), “a 

prostituição, como seu horário sumamente flexível, não exclui empregos assalariados”. Ainda 

segundo Fonseca, o serviço doméstico funciona como uma alternativa às prostitutas em 

tempos de crise financeira. Porém, mesmo que existam garotas de programa que se submetam 

a trabalhar como domésticas, a atividade não deixa de ser, majoritariamente, uma segunda 

opção. (FONSECA, 1996).  

 
A verdade é que no mercado atual de emprego, as alternativas abertas 
a mulheres com origem humilde e baixo nível de escolaridade não são 
particularmente atraentes. Historiadores e antropólogos têm 
demonstrado repetidamente que para a mulher jovem e bonita em tais 
circunstâncias, a prostituição não é nada desprezível. (FONSECA, 
1996, p.21).  
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Em contrapartida à visão da prostituição como uma possibilidade de sobrevivência não 

marginalizada, percebemos que mesmo dentre discursos favoráveis aos direitos das mulheres, 

a prostituição ainda é um assunto sensível.  
Se em passeatas anteriores à década de 1980, em São Paulo, 
feministas marchavam afirmando “somos todas prostitutas”, slogans 
frequentes em Marchas das Vadias realizadas em diferentes partes do 
país tem sido: “mulher não é mercadoria” e „nem santas, nem putas‟. 
(PISCITELLI, 2012, p.23).  

 

Em “O direito humano de ser puta”, José Olivar Miguel Nieto Olivar (2007) sintetiza 

o teor do debate sobre a prostituição enquanto dominação masculina ou empoderamento 

feminino, que detalharemos na sequência. Olivar recorre à Piscitelli para refletir sobre a 

questão:  

Pensemos, a partir do texto “Gênero no Mercado do Sexo”, de 
Adriana Piscitelli, que as discussões sobre gênero (direitos humanos) 
em relação à prostituição “tendem a estar informadas pelas diferentes 
posições feministas no debate sobre prostituição. (...) pela maneira 
como diferentes correntes percebem a prostituição, mas também, a 
sexualidade” (2005: 12). Para uma forte corrente feminista, chamada 
muitas vezes de feminismo radical, a sexualidade carrega, 
fundamentalmente, um potencial de dominação de gênero. Para essa 
corrente, gênero e sexualidade conformam um sistema só (Corrêa, 
1996). Nesse sentido, a prostituição e a pornografia, por serem lidas 
como experiências de predação erótica masculina dos corpos 
feminismos são ontologicamente formas brutais de dominação 
masculina capitalista, portanto, de vulneração dos direitos humanos 
das mulheres. (OLIVAR, 2007, p.118).  

 

No feminismo, não há consenso em relação à prostituição. Enquanto a atividade pode 

ser encarada como uma possibilidade de libertação da mulher, de agência desta em relação ao 

seu próprio corpo e uma manifestação de empoderamento, além das vantagens financeiras 

citadas anteriormente, a corrente abolicionista vê a prostituição como símbolo de violência e 

exploração da mulher. Sobre a ascensão do abolicionismo no Brasil, Beleli e Olivar 

contextualizam a polarização de opiniões:  

Se a década de 2000 pautou o crescimento qualitativo de um 
movimento social e político comprometido com a conceitualização da 
prostituição como trabalho legal, houve também o simultâneo 
crescimento no país (e no mundo) de forças políticas associadas à 
abolição da prostituição, que parecem ter encontrado nas ideias de 
„turismo sexual‟, „tráfico de pessoas‟ e „exploração sexual‟ (de 
crianças e adolescentes) um lugar privilegiado. (BELELI; OLIVAR, 
2011, p.513).  
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As duas posições antagônicas apresentam de um lado a prostituta como “símbolo da 

autonomia sexual das mulheres” (Piscitelli, 2005), a conquista de direitos trabalhistas, e do 

outro a exploração capitalista e patriarcal do corpo da mulher. Segundo Piscitelli (2005), 

existem “posições que consideram a vinculação das mulheres com o sexo a fonte de seu maior 

poder”. Sobre o abolicionismo, Piscitelli (2012), explica: 
O abolicionismo contemporâneo mais radical considera a prostituição 
como violência sexista, que foram parte de um continuum que se 
inicia na publicidade, inclui espetáculos, o mercado matrimonial, a 
pornografia e culmina na prostituição. Nessa visão, a articulação entre 
patriarcado, estratificação, social e a vulnerabilidade, resultado de 
carências afetivas e de violências físicas e sexuais vividas na infância, 
explica a prostituição das mulheres. Essa versão do abolicionismo 
nega qualquer forma de prostituição livre. Nesse contexto nasce outro 
grande princípio do abolicionismo radical, a negação do direito a 
prostituir-se tido como contrário aos direitos humanos universais. 
Nessa linha de pensamento, a prostituição é exploração sexual porque 
nela se obtém prazer sexual mediante a utilização abusiva da 
sexualidade de uma pessoa, anulando os seus direitos à dignidade, 
igualdade, autonomia e bem estar. Por esse motivo, o abolicionismo 
radical pretende penalizar ao cliente, culpável de violar os direitos 
humanos das mulheres na prostituição. (PISCITELLI, 2012, p. 21).  
 

Ainda sobre o abolicionismo, Piscitelli apresenta o histórico do movimento, 

explicando como este relaciona a prostituição com a objetificação e subjugação feminina:  
Pensar na presença do abolicionismo no feminismo brasileiro requer, 
antes que nada, considerar em que consiste esse modelo. A jurista 
Maria Luisa Maqueda (2009) oferece elementos para pensar nesse 
aspecto traçando as diferenças entre o abolicionismo da segunda 
metade do século XIX e o atual. De acordo com a autora, a ideologia 
abolicionista, intimamente ligada aos primeiros movimentos 
feministas europeus, tinha como proposta abolir a regulamentação da 
prostituição presente em diversos países a partir da segunda metade do 
século XIX. A regulamentação estava organizada através de um amplo 
dispositivo de controle: pessoal; local; sanitário e policial. As 
abolicionistas lutaram contra a arbitrariedade médica, policial e 
religiosa à qual eram submetidas as prostitutas, considerando-se como 
libertadoras de escravas. (PISCITELLI, 2012, p.20).  

Piscitelli também explica a vertente feminista que considera a prostituição como 

libertação e exercício da sexualidade feminina:  

Outras, finalmente, mostram uma posição, mais „aberta‟, afirmando a 
fortaleza e o „empoderamento‟ de mulheres que a exercem no Brasil, a 
consciência de que elas têm da discriminação da qual são objeto e a 
percepção das vantagens dessa atividade em relação a outros serviços 
mal pagos nos quais elas podem estar ainda mais subjugadas. Nessas 
leituras, que consideram que há uma imensa dificuldade no feminismo 
em avançar nesse debate, também se incluem perspectivas que situam 
a prostituição no âmbito do direito de escolha das mulheres e rejeitam 
a ideia de que a prostituta esteja mercantilizando o corpo e as demais 
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mulheres não: a diferença estaria no moralismo com que é percebida 
qualquer atividade sexual. (PISCITELLI, p.22).  

Os argumentos abolicionistas enxergam na prostituição a plena opressão feminina pelo 

patriarcado. Em “O Contrato Sexual” (1993), uma das principais obras abolicionistas, Carole 

Pateman constrói um capítulo intitulado “O que há de errado com a prostituição” para 

defender a atividade como uma manifestação da exploração capitalista do corpo da mulher. 

Para Pateman:  

Quando os corpos das mulheres estão à venda como mercadorias no 
mercado capitalista [...] a lei do direito sexual masculino é afirmada 
publicamente, e os homens recebem um reconhecimento público 
enquanto senhores sexuais das mulheres – e é isso que está errado com 
a prostituição. (PATEMAN, 1993, p.305). 

Para Pateman, a prostituição é parte integrante do sistema capitalista, e aqueles que a 

defendem como um trabalho comum são contratualistas. Estes, por sua vez:  

[...] argumentam que uma prostituta contrata um certo tipo de 
capacidade de trabalho, durante um certo período, em troca de 
dinheiro. Há uma troca voluntária entre a prostituta e o cliente, e o 
contrato de prostituição é exatamente como – ou é um exemplo de – o 
contrato de trabalho. (PATEMAN, 1993, p.282).  

A corrente abolicionista argumenta que a prostituição, assim como o matrimônio, é 

uma amarra social imposta às mulheres. A diferença consiste no fato de que no casamento o 

contrato entre a mulher o homem não implica em pagamentos pelos serviços sexuais. Pateman 

explica:  

No patriarcado moderno existe uma variedade de meios pelos quais os 
homens mantêm os termos do contrato sexual. O contrato de 
casamento ainda é fundamental para o direito patriarcal, mas o 
casamento é atualmente apenas um dos caminhos sociais, dentro os 
aceitáveis, para os homens terem acesso sexual aos corpos das 
mulheres. Ligações de sexo casual e “viver juntos” nem de longe 
implicam as sanções sociais de vinte ou trinta anos atrás, e, além dos 
arranjos privados, há um enorme e milionário comércio de corpos 
femininos. A prostituição é parte integrante do capitalismo. Não se 
colocam mais as esposas em um leilão público – embora na Austrália, 
nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha seja possível adquirir mulheres 
Filipinas pelo correio – mas os homens podem comprar o acesso 
sexual aos corpos das mulheres no mercado capitalista. O direito 
patriarcal está claramente corporificado na “liberdade de fazer 
contratos”. (PATEMAN, 1993, p. 279).  

O abolicionismo considera a prostituição como uma venda mediada por contratos, em 

que a mulher é a vítima de uma sociedade patriarcal e machista que privilegia os desejos 
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masculinos e utiliza os corpos femininos como uma mercadoria. Sobre a concepção da 

prostituição como mal necessário Pateman (1993, p. 281) comenta que o sexo pago já foi 

considerado necessário para que o casamento e a família sejam protegidos dos impulsos 

sexuais masculinos que a sociedade patriarcal argumenta serem inatos. A prostituição também 

evitaria estupros. Outra linha de argumentação, ainda abolicionista, afirma que a prostituição 

pode ser “uma consequência lamentável da pobreza e das restrições sociais enfrentadas pelas 

mulheres que tinham de se sustentar”.  

Como prostitutas, as mulheres comercializam abertamente seus corpos 
e, como trabalhadoras – mas diferentemente das esposas – recebem 
por isso. Assim, para Emma Goldman, “é simplesmente uma questão 
do grau em que uma mulher se vende a um homem, dentro ou fora do 
casamento, ou a vários homens”. Simone de Beauvoir encara a esposa 
como “contratada pela vida toda por um homem, a prostituta tem 
vários clientes que pagam a ela pelos seus serviços. Uma é protegida 
por um único homem contra todos os outros; a outra é defendida por 
todos contra a tirania exclusiva de cada um”. (PATEMAN, 1993, 
p.281).  

 

A sociabilidade implícita à prostituição e a concepção de que esta não se trata apenas 

da comercialização de sexo e corpos não passa pela argumentação abolicionista. Pateman 

afirma que as prostitutas “estão facilmente acessíveis [...] a qualquer homem que possa pagar 

por seus serviços e elas são comumente oferecidas como parte de transações comerciais, 

políticas e diplomáticas” (PATEMAN, 1993, p. 279).  

Pateman procura desconstruir os argumentos dos movimentos de regulamentação da 

prostituição, característicos de correntes feministas que consideram a atividade como outra 

profissão qualquer. Para o abolicionismo, essa consideração significa que não há nada de 

errado com a prostituição. Como podemos verificar no título do capítulo que aqui utilizamos 

para apresentar os argumentos abolicionistas, esta corrente considera que sim, a prostituição é 

de fato problemática.  

Muitas discussões feministas recentes concordam que a prostituição é 
simplesmente um trabalho e que a prostituta é uma trabalhadora, como 
qualquer outro trabalhador assalariado. As prostitutas deveriam, 
portanto, ter direitos sindicais, e as feministas frequentemente 
encaminham propostas para que as trabalhadoras controlem a indústria 
sexual. Argumentar dessa maneira não é necessariamente defender a 
prostituição – pode-se defender os direitos sindicais, ao mesmo tempo 
em que se reivindica a abolição do trabalho capitalista assalariado – 
mas, na falta de um argumento contrário, o que se sugere 
implicitamente em muitas discussões feministas é que, se a prostituta é 
uma simples trabalhadora, dentre outras, a conclusão adequada é que 
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não há nada de errado com a prostituição. Em última instância, a 
discussão deixa implícito que não há nada de errado com a 
prostituição que não seja errado da mesma forma em outros tipos de 
trabalho. (PATEMAN, 2003, p.281).  

O ponto de vista abolicionista compreende a prostituição como “a utilização do corpo 

de uma mulher por um homem para a sua própria satisfação”. (PATEMAN, 1993, p. 291). 

Para esta corrente, não há prazer, desejo ou satisfação por parte da prostituta. Segundo 

Pateman (1993, p. 291), “a prostituição não é uma troca prazerosa e recíproca da utilização 

dos corpos, mas a utilização unilateral do corpo de uma mulher por um homem, em troca de 

dinheiro”. Por outro lado, o regulamentarismo aposta na agência da mulher sobre seu corpo, e 

se opõe ao argumento de que a dominação patriarcal resulta na prostituição:  

As práticas de prostituição, tais como outra forma de mercantilização 
e consumo, devem ser lidas de maneiras mais complexas que apenas 
uma confirmação da dominação masculina: em certas circunstâncias, 
elas podem ser espaços de resistência e de subversão cultural. (...) a 
posição da prostituta não pode ser reduzida à de um objeto passivo 
utilizado na prática sexual masculina, mas como um espaço de agência 
no qual se faz um uso ativo da ordem sexual existente. (PISCITELLI, 
2005, p.14).  

Outro apontamento da corrente abolicionista argumenta que a opressão patriarcal da 

prostituição se aplica majoritariamente às mulheres. Em relação à presença feminina no 

mercado do sexo, o número de homens na prostituição é reduzido. Considerando as produções 

midiáticas sobre o tema, verificamos que a produção de conteúdo sobre a prostituição 

feminina é maior em relação à masculina (incluímos nesse recorte não apenas mulheres cis-

gêneras, mas mulheres transexuais).  

Qualquer discussão sobre a prostituição está repleta de problemas. 
Embora os contratualistas neguem atualmente qualquer importância 
política ao fato de a maioria dos prostitutos ser de mulheres, um 
grande problema é que, em outras discussões, a prostituição é 
invariavelmente encarada como um problema relativo à prostituta, um 
problema relativo às mulheres. (...) a suposição patriarcal de que a 
prostituição seja um problema referente às mulheres garante que o 
outro participante do contrato de prostituição não seja analisado. Uma 
vez que a história do contrato sexual é contada, a prostituição pode ser 
encarada como um problema referente aos homens. O problema da 
prostituição torna-se então envolvido na questão de por que os homens 
reivindicam que os corpos das mulheres sejam vendidos no mercado 
capitalista. (PATEMAN, 1993, p.285).  

Pateman comenta que a prostituição é um mercado amplo, que inclui a pornografia, 

por exemplo:  
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Outro problema em se discutir a prostituição no final do século XX 
patriarcal é que geralmente se supõe serem óbvias as atividades que se 
enquadram no rótulo “prostituição”. A prostituição faz parte 
atualmente de uma indústria internacional do sexo que inclui a difusão 
em massa de livros e filmes pornográficos, a ampla oferta de clubes de 
strip-tease e peep shows e a venda, a homens, de excursões sexuais a 
países pobres do Terceiro Mundo. A exposição generalizada dos 
corpos e órgãos genitais femininos, seja em representações ou ao vivo, 
é fundamental para a indústria do sexo e lembra continuamente aos 
homens – e às mulheres – que os homens exercem a lei patriarcal do 
direito sexual masculino, e de acesso aos corpos das mulheres. 
(PATEMAN, 1993, p.292).  

 
Piscitelli (2011, p.537) explica que, no contexto brasileiro, ao longo dos anos 2000 as 

discussões que “sobre as imbricações entre economia, práticas sexuais e sentimentos têm 

chamado a atenção para como as relações íntimas e pessoais se tornaram mais explicitamente 

mercantilizadas”.  

Em “O significado da compra”, Elizabeth Bernstein (2008) apresenta argumentos 

abolicionistas em sua reflexão para posteriormente inserir a sociabilidade inerente ao mercado 

do sexo na discussão, desconstruindo a noção de dominação patriarcal como razão para a 

existência da prostituição.  

Teóricas do gênero, algumas vezes, têm considerado o crescimento 
recente da indústria do sexo comercial como uma reafirmação 
reacionária da dominação masculina em resposta aos ganhos do 
feminismo da segunda-onda (Giddens, 1992; O”Connell Davidson, 
1998) ou como uma compensação do enfraquecimento de poder 
econômico masculino na esfera pública pós-industrial (Kimmel, 
2000). Nesses cenários, o papel do sexo comercial é prover o cliente 
com um mundo e fantasia de subserviência sexual e com uma 
abundância que neutraliza os reais déficits de poder masculino 
experienciados no cotidiano. Sem contestar essas considerações, 
gostaria de sugerir que a procura masculina de intimidade sexual 
mediada pelo mercado está orientada por um conjunto adicional de 
transformações históricas. (BERNSTEIN, 2008, p.332).  

Bernstein considera que reduzir a prostituição à lógica de mercado capitalista é 

insuficiente para explicar as tensões, implicações e negociações características do mercado do 

sexo. Como verificamos anteriormente, a prostituição não é apenas sobre corpos e trocas 

financeiras:  

Argumentos compensatórios, apresentados por O‟Connell Davidson, 
Giddens, Kimmel e outros, se baseiam na premissa implícita de que o 
sexo comercial abastece necessidades que seria preferível satisfazer 
em um relacionamento íntimo na esfera privada do lar, onde essa 
satisfação seria mais plena. Contudo, para muitos clientes sexuais, o 
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mercado é experienciado como elemento que torna mais atraente, e 
facilita, o acesso a formas desejadas de atividade sexual não-
doméstica. Isso continua sendo verdadeiro mesmo quando o cliente 
deseja um encontro íntimo genuíno, mas delimitado, em termos 
emocionais, a experiência de ser mimado e “atendido”, participar em 
uma ampla variedade de breves relacionamentos sexuais, ou interlúdio 
erótico, que “é mais real e humano” do que seria satisfazer-se sozinho. 
A visão pouco original de que a sexualidade tem sido 
“mercantilizada” – e, consequentemente, diminuída -, como tudo no 
capitalismo tardio (Lasch, 1979), não faz justiça à miríade de maneiras 
em que as esferas pública e privada, da intimidade e o comércio têm 
se interpenetrado e, por conseguinte, se transformado mutuamente, 
tornando o mercado de consumo pós-industrial uma arena privilegiada 
para garantir uma variedade de conexões interpessoais que contornam 
essa dualidade. (BERNSTEIN, 2008, p.332). 

A discussão sobre prostituição feminina é atravessada por reflexões sobre a construção 

da sexualidade da mulher na sociedade. A sexualidade feminina existe em relação de 

subordinação à sexualidade masculina. O conceito de dupla moral de Beauvoir (1975) explica 

como a mulher é depreciada caso tenha vários parceiros sexuais (ou mesmo que se desconfie 

que ela tenha), enquanto o comportamento sexual promíscuo do homem é louvado (Gaspar, 

1985). Segundo Leitão (1981) apud Gaspar (1985), a sexualidade da mulher é restritiva, e a 

do homem é permissiva. A mulher está inserida no conjunto de quatro figuras cujo 

comportamento, ao longo do século XIX, foi submetido à observação e controle social 

(Foucault, 1988).  

Foucault aponta quatro unidades estratégicas que ligam, desde o 
século XVIII, uma variedade de práticas sociais e técnicas de poder. 
Juntas, elas formam mecanismos específicos de conhecimento e poder 
centrados no sexo. Elas têm a ver com a sexualidade das mulheres; a 
sexualidade das crianças; o controle do comportamento procriativo; e 
a demarcação de perversões sexuais como problemas de patologia 
individual. Essas estratégias produziram, ao longo do século XIX, 
quatro figuras submetidas à observação e ao controle social, 
inventadas no interior de discursos reguladores: a mulher histérica; a 
criança masturbadora; o casal que utiliza formas artificiais de controle 
de natalidade; e o “pervertido”, especialmente o homossexual. 
(WEEKS, 1996, s/n).  

A disparidade de visões acerca do abolicionismo e regulamentarismo tem origem no 

fato de que o próprio significado da sexualidade feminina não é consenso para o Feminismo. 

Além disso, os conceitos de gênero e sexualidade costumam ser confundidos. A partir de 

apontamentos de Wendy Chapkis, Piscitelli (2005, p.13) afirma que alguns grupos feministas 

“entendiam a sexualidade como o elemento utilizado para objetificar as mulheres, impedindo-

as, portanto, de aceder ao reconhecimento de sujeitos portadores de direitos civis”.  
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Ao contrário, outros grupos entendiam a sexualidade como uma arena 
de potencial liberação para as mulheres. Segundo a autora, essas 
diferenças, atualizadas no marco da segunda onda do feminismo, 
teriam tido o efeito da criação de dois campos dicotômicos descritos, 
de maneira simplista, um como hostil ao sexo, que era percebido como 
a fonte da opressão feminina em uma ordem patriarcal e outro que 
defendia o sexo como fonte de prazer e poder na vida das mulheres. 
(PISCITELLI, 2005, p.13). 

 
Sobre a diferença entre gênero e sexualidade, Piscitelli (2005, p. 18) afirma que 

“gênero pode ser considerado na perspectiva dos papeis sexuais, e/ou da distinção 

sexo/gênero ou em leituras que contestam essa distinção”. O gênero também pode ser pensado 

no plano das identidades, “isto é, à maneira como se constitui o sentimento individual ou 

coletivo de identidade”. Não há convergências sobre possíveis relações entre gênero e 

sexualidade, e as vertentes feministas que relacionam a subordinação da mulher com 

manifestações da sexualidade como a prostituição e a pornografia confundem os dois 

conceitos. “Outras, ao contrário, foram pioneiras no questionamento à relação direta e 

naturalizada entre reprodução e gênero, um de cujos efeitos é confundir sexualidade e 

gênero”.  

No texto “Recriando a categoria mulher”, Piscitelli (2002, p. 2) explica o surgimento 

do conceito de gênero, o relacionando com a construção da identidade da mulher, opressão e 

patriarcado. Piscitelli conta que “o conceito de gênero foi elaborado em um momento 

específico da história das teorias sociais sobre a „diferença sexual‟”. Piscitelli pontua que o 

conceito de gênero foi inovador de diversas formas. Ela explica o contexto histórico das 

mobilizações feministas que, entre as décadas de 1920 e 1930 conseguiram romper algumas 

barreiras impostas pela subordinação da mulher, principalmente no que se refere “ao direito 

ao voto, à propriedade e ao acesso à educação”. Em relação à subordinação, o questionamento 

de Piscitelli se refere às origens dessa tendência. “Se a subordinação da mulher não é justa, 

nem natural, como se chegou a ela e como se mantém?”. Piscitelli comenta que, para as 

diversas vertentes do feminismo, a subordinação da mulher é resultado de uma construção 

social. A desigualdade tem origens culturais. 

As feministas trabalharam em várias frentes: criaram um sujeito 
político coletivo – as mulheres – e tentaram viabilizar estratégias para 
acabar com a sua subordinação. Ao mesmo tempo procuraram 
ferramentas teóricas para explicar as causas originais dessa 
subordinação (PISCITELLI, 2002, p.3).  

Sobre a categoria mulher e o feminismo, Piscitelli comenta:  
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A categoria „mulher‟ tem raízes na ideia do feminismo radical 
segundo a qual, para além de questões de classe e raça, as mulheres 
são oprimidas pelo fato de serem mulheres – pela sua womanhood. 
Essa ideia foi útil, em termos políticos, para desenvolver o próprio 
conceito de feminismo, diferenciando-o, no contexto específico das 
discussões que tinham lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra, do 
„pensamento de esquerda‟. O reconhecimento político das mulheres 
como coletividade ancora-se na ideia de que o que une as mulheres 
ultrapassa em muito as diferenças entre elas. Dessa maneira, a 
„identidade‟ entre as mulheres tornava-se primária. (PISCITELLI, 
2002, p.4).  

 
Considerando a opressão a que as mulheres são submetidas, a prostituta sofre 

duplamente. Além de ser mulher, ela usa seu corpo como instrumento para o trabalho sexual, 

prática moralmente condenável. Considera-se aqui que o corpo é politicamente controlado, e 

expressão de comportamentos e identidades sexuais.  
 
Qual é a relação entre, de um lado, o corpo, como uma coleção de 
órgãos, sentimentos, necessidades, impulsos, necessidades biológicas 
e, de outro, os nossos desejos, comportamentos e identidades sexuais? 
O que é que faz com que esses tópicos sejam tão culturalmente 
significativos e tão moral e politicamente carregados? Essas e outras 
questões têm se tornado cruciais nos recentes debates sociológicos e 
históricos. Tentando respondê-las, argumentarei que embora o corpo 
biológico seja o local da sexualidade, estabelecendo os limites daquilo 
que é sexualmente possível, a sexualidade é mais do que simplesmente 
o corpo. De fato, juntamente com Carole Vance (1984), estou 
sugerindo que o órgão mais importante nos humanos é aquele que está 
entre as orelhas. A sexualidade tem tanto a ver com nossas crenças, 
ideologias e imaginações quanto com nosso corpo físico. (WEEKS, 
1996, s/n).  
 

Piscitelli (2002, p.6) explica que, em termos teóricos, elas (as feministas) trabalharam 

com uma ideia global e unitária de poder, o patriarcado, numa perspectiva na qual cada 

relacionamento homem/mulher deveria ser visto como uma relação política. Se a relação 

monogâmica, que supostamente envolve sentimentos românticos, é considerada uma relação 

de poder, como discutir a relação entre cliente e prostituta? Porém, como já vimos na 

discussão acerca do abolicionismo e regulamentarismo, a subordinação da mulher não se 

resume ao patriarcado. Piscitelli comenta que o desenvolvimento de estudos com 

protagonismo feminino tornou questionável a noção de patriarcado como categoria de análise 

para discutir a opressão feminina.  

O conceito de patriarcado, útil do ponto de vista da mobilização 
política, colocou sérios problemas no que se refere à apreensão da 
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historicidade da condição feminina. O conceito foi importante na 
medida em que distinguia forças específicas na manutenção do 
sexismo e útil, em termos da tentativa feminista de mostrar que a 
subordinação feminina, longe de ser inevitável, era a naturalização de 
um fenômeno contingente e histórico, era que se o patriarcado teve um 
início, poderia ter um fim. O pensamento feminista procurou no 
patriarcado a ideia de uma origem, de um tempo anterior, quando teria 
começado a história da opressão das mulheres – a organização social 
contemporânea atualizaria a ordem existente nas sociedades arcaicas, 
na qual a dominação era exercida por homens. O problema é que a 
utilização desse termo fora de seu contexto obscurecia a compreensão 
das relações sociais que organizam diversas formas de discriminação. 
(PISCITELLI, 2002, p.7).  

Assim, “o conceito de gênero começou a ser desenvolvido como uma alternativa ante 

o trabalho com o patriarcado” (Piscitelli, p.11). Esse conceito tem as mesmas origens da 

inquietação feminista em relação à causa da opressão da mulher.  

A elaboração desse conceito está associada à percepção da 
necessidade de associar essa preocupação política a uma melhor 
compreensão da maneira como o gênero opera em todas as sociedades, 
o que exige pensar de maneira mais complexa o poder. Vemos, assim, 
que as perspectivas feministas que iniciaram o trabalho com gênero 
mantêm um interesse fundamental na situação da mulher, embora não 
limitem suas análises ao estudo das mulheres. (PISCITELLI, 2002, 
p.11).  

 

Weeks (1996) aponta a Igreja e o Estado como instituições com poderes de definir 

comportamentos, pensamentos e crenças. Porém, a ascensão do movimento feminista e a 

produção de conhecimento sobre gênero e sexualidade configuram uma resistência a essa 

interferência, que se manifesta especialmente no que concerne ao comportamento sexual 

feminino.  

A Igreja e o Estado têm mostrado um contínuo interesse no modo 
como nos comportamos ou como pensamos. Podemos observar, nos 
últimos dois séculos, a intervenção da medicina, da psicologia, do 
trabalho social, das escolas e outras instâncias, todas procurando nos 
dizer quais as formas apropriadas para regular nossas atividades 
corporais. As diferenças de classe e de raça complicam, ainda mais, o 
quadro. Mas, juntamente com isso, apareceram outras forças, acima de 
tudo o feminismo e os movimentos de reforma sexual de vários tipos, 
os quais têm resistido às diversas prescrições e definições. Os códigos 
e identidades sexuais que tomamos como dados, inevitáveis e 
“naturais”, têm sido frequentemente forjados nesse complexo processo 
de definição e auto-definição, tornando a moderna sexualidade central 
para o modo como o poder atua na sociedade moderna. (WEEKS, 
1996, s/n).  
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As relações entre a moralidade religiosa, o abolicionismo, gênero, sexualidade e o que 

é esperado do comportamento da mulher se cruzam na seguinte reflexão de Olivar:  

 
É um discurso que se junta aos abolicionistas e proibicionistas de forte 
herança patriarcal cristã, e com as propostas sanitaristas de 
modernização urbana, na luta moral contra uma ideia exótica e pouco 
sustentável empiricamente de prostituição como razão do mal (Guy, 
1991; García, 2002; Rago, 1985). Nesse instante, eleva-se uma ou 
outra forma de existência feminina como modelo desejável e 
excludente. Em qualquer caso, uma não-prostituta. Significa uma luta 
moral contra certas formas imaginadas da sexualidade/gênero, contra 
certas razões para o exercício sexual. (OLIVAR, 2007, p. 119).  

 
Olivar (2007, p. 133) aponta a relação entre a desnaturalização do gênero e da 

sexualidade com os direitos das prostitutas. Para ele, “seria preciso avançar na análise 

histórica das maneiras como o corpo e o trabalho são cotidianamente construídos”. Olivar 

acrescenta que é preciso desconstruir estruturas simbólicas que “estruturas simbólicas que dão 

um valor sagrado a certas partes e a certos usos do corpo feminino”.  

A politização da sexualidade significa avançar na sua 
desnaturalização, e, acreditando que é uma construção humana e uma 
força em tensão, promover, proteger e refletir as diversas 
sexualidades, tanto como sobre as diversas formas de ser mulher e 
homem (Rubin, 1984; Petchesky, 2008). É no processo de politização 
da sexualidade, do conhecimento e discussão de opções de gênero e de 
sexualidades diversas, que se constroem os direitos sexuais como 
mecanismo de oposição e de desconstrução da violência. (OLIVAR, 
2007, p. 133).  

Para o autor, “é nesse sentido que se pensa a relação entre os direitos sexuais e a 

prostituição”. Não são apenas as “identidades de gênero” que devem ser levadas em 

consideração, mas “mas as expressões e identidades sexuais, as práticas eróticas, as relações 

entre modelos de gênero e práticas cotidianas de geração de renda, de produção simbólica”. 

(OLIVAR, 2007, p. 134).  

É a validação legal e cultural de mulheres que usam seus corpos, seus 
órgãos genitais e os símbolos atrelados, para ganhar dinheiro, para se 
fazerem mulheres sexuadas. Decidir as razões pelas quais se tem ou 
não relações sexuais, assim como o resto de condições dessas práticas, 
é uma das aplicações básicas dos direitos sexuais... e um saber 
estratégico no universo da prostituição. Mas também a possibilidade 
de corporificar sexualidades marginais, feminilidades ostensivamente 
múltiplas, sem que isso signifique risco de morte ou tortura, nem uma 
culpabilização moral que mutile as possibilidades do prazer. O direito 
de ser puta. (OLIVAR, 2007, p. 134).  
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Seria a prostituição um mundo tão destacado assim da realidade dos dignos, honrados 

e honestos que não dependem de uma profissão que ora é entendida sob o estigma da pena, 

compaixão e comiseração, ora vista como fácil, desonesta e indigna do convívio social? Qual 

verdade sobre a prostituição e o sexo as narrativas midiáticas acabam por construir? Seria a 

puta uma figura invejável por sua suposta liberdade sexual, desprezível por suas escolhas, ou 

apenas mais uma vítima de um sistema patriarcal e machista que escraviza sexualmente suas 

mulheres, mesmo quando elas são pagas por isso?  
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2. Prostituição de luxo 
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Ser garota de programa não é a pior coisa do mundo 

 

O primeiro off7 do apresentador promete que o “Conexão Repórter” mostrará os 

bastidores da prostituição de luxo como nunca se viu antes. Cabrini informa o telespectador 

sobre o processo de infiltração da produtora no “submundo da prostituição”, que segundo ele 

ocorreu durante três semanas. Cenas da jornalista narrando ao apresentador o que viu no 

período são entrecortadas com imagens da mesma se “caracterizando” como prostituta para, 

como afirma Cabrini, “cumprir sua missão”: observar, desmistificar, investigar. A produtora, 

por sua vez, é descrita como “corajosa e determinada”.  

Ainda na introdução da reportagem, descobrimos qual o método da produtora 

infiltrada nas ruas para escapar dos riscos da prostituição e de ser obrigada a lidar com 

possíveis clientes. A jornalista conta para Cabrini que, se no ponto em que se encontrava o 

valor rotineiramente cobrado fosse de cem reais, ela elevaria o preço do “seu” programa8 para 

quinhentos. Na sequência, são exibidas imagens da produtora sendo abordada por um rapaz. 

Cabrini reafirma o caráter de exclusividade da produção, que registrou, ainda segundo ele, 

“uma das faces mais obscuras do nosso país”. As perguntas que nortearam a equipe do 

“Conexão Repórter” são então elencadas: quem são, como vivem, quanto faturam.  

A perspectiva vitimizadora que marcará toda a produção já está presente na introdução 

da reportagem, quando é mostrada a imagem de uma mulher com os olhos vermelhos e 

visivelmente emocionada declarando que a possibilidade de passar um bom fim de semana 

com a família, proporcionado pelo dinheiro da prostituição, faz a atividade valer a pena. As 

mesmas imagens serão exibidas no episódio “O avesso da noite”. 

Já no estúdio, enquanto cumprimenta os telespectadores, Cabrini caracteriza o 

“submundo” da prostituição como “obscuro” e “perigoso”. Criminalidade e prostituição são 

associadas na sequência, com citações sobre drogas e máfia dos cafetões. Cabrini questiona a 

experiência de quem vive do “prazer descartável”, do “sexo sob encomenda”. A equipe de 

reportagem se lança às ruas paulistanas na madrugada com o objetivo de retratar a 

                                                 
7 Texto gravado pelo repórter – normalmente após a gravação da matéria. É a narração da notícia, colocada 
durante a matéria (http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm). 
 
8 No Brasil, a expressão programa é um termo genérico que alude à prostituição, no sentido de acertos explícitos 
de intercâmbios de serviços sexuais por dinheiro, envolvendo práticas e períodos de tempo delimitados, que 
podem ter diferentes valores, dependendo da modalidade e do estilo da prostituição e do local no qual os 
encontros têm lugar. Nos estudos sobre prostituição feminina no Brasil, considera-se que, no passado recente, 
esse termo designou prostitutas e também, em sentido amplo, mulheres de conduta sexual estigmatizada (Gaspar, 
1985, p. 547).  
  

http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm
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prostituição in loco e mostrar ao público o que acontece na cidade quando cai a noite. Todas 

as histórias apresentadas pela reportagem estão envoltas em mistério, criado por movimentos 

de câmera rápidos, trilha sonora tensa, além do recurso da câmera escondida e do ambiente 

escuro em que as imagens são obtidas.  

As cenas mostram pessoas sem rostos, apenas corpos aleatórios, entremeados por falas 

que descrevem o cotidiano das prostitutas. As imagens das ruas, no período noturno, são 

entrecortadas por luzes vermelhas de faróis de carros. As câmeras e microfones escondidos 

proporcionam a sensação de mistério, já que as informações conseguidas com esses recursos 

aparentam segredo e confidencialidade. A trilha sonora que acompanha as imagens é tensa.  

Como em “O avesso da noite”, a Augusta é descrita como a rua mais eclética dos 

centros urbanos. A produtora é mostrada entrando no que parece ser a redação do “Conexão 

Repórter”, e assume sua identidade falsa que utilizará para realizar seu trabalho na rua. A 

“jornalista tradicional”, que usa mochila nas costas e calças largas agora é “Mariana”, 

prostituta. Como veremos em breve, essa passagem também foi reciclada pela equipe de 

reportagem para a edição de “O avesso da noite”. Cabrini considera que a caraterização da 

produtora antes de incorporar o papel de prostituta é fiel à realidade das garotas de programa. 

Quando Mariana está pronta para a noite, o off8 do narrador volta às questões que direcionam 

a narrativa da reportagem: “o que pensam, o que sonham, o que desejam essas mulheres que 

transformam o corpo em uma mercadoria?”.  

A tensão de Mariana na rua já começa ao tentar encontrar um espaço para “trabalhar”.  

Diante da desconfiança das demais garotas no ponto de que ela estivesse portando uma 

câmera escondida, a produtora é obrigada a se passar por uma atriz em processo de 

laboratório para conseguir permanecer no local. Percebe-se certa irritação por parte de 

Mariana ao tentar convencer a outra garota de que ela não estava escondendo nada. Podemos 

observar nessa passagem que a produção do “Conexão Repórter” desconhece a dinâmica dos 

pontos de prostituição rueira, ao introduzir Mariana no espaço sem apresentar (e 

compreender) de que forma o ponto é parte da rotina da prostituta, e como se desenvolvem as 

tensões, relações e a sociabilidade na rua. Sobre o ponto, Pasini (2000, p. 44) comenta:  

 

É nesse espaço que o cliente e a garota de programa se encontram e 
negociam o programa. Mas também é nesse local que elas estabelecem 
trocas e constituem relações com pessoas do mundo da prostituição – 
entre elas, vendedores ambulantes, moradores da região. No ponto, 
elas experienciam a atividade da prostituição e, ao mesmo tempo, 
compartilham suas experiências fora da vida na prostituição. O ponto 
de prostituição é o lugar privilegiado de sociabilidade. Principalmente 
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porque, enquanto elas estão nos pontos, realizam mais do que 
negociações com os clientes. Nesse espaço elas conversam sobre seus 
problemas, trocam experiências e ajudas, aconselham-se, enfim, 
interagem. Essa reunião de mulheres é um modo de formar laços, de 
estar com os outros, de formar grupos através da sociabilidade. 
(PASINI, 2000, p. 44).  
 

Ainda sobre o ponto, Pelúcio (2009) comenta a relação entre territorialidades, relações 

de poder e prostituição. “A rua, pista ou avenida, enquanto terreno da prostituição tem claras 

repartições, limites e esquadrinhamentos”. De acordo com Pelúcio, não são apenas as 

prostitutas que conhecem a dinâmica territorial da rua. Os clientes também parecem dominá-

la, sabendo em que região estão mais seguros fisicamente, ou em que ponto o anonimato é 

mais garantido, quais são os espaços específicos para prostituição travesti, onde pagarão mais 

ou menos. Acerca das relações de poder:  

 
Na „noite‟, tratada aqui como uma categoria temporal e espacial 
abstrata, há legitimidade em se transgredir comportamentos que 
seriam malvistos ou mesmo impensáveis de dia. Há sedução e 
glamour, mas há também muitos códigos e regras. Pode haver muitas 
surpresas na noite, mas certamente não há impunidade. [...]. O 
descumprimento das regras tem, normalmente, punições que podem ir 
da proibição de se circular no pedaço, passando por surras, até mesmo 
à morte. (PELÚCIO, 2009, p. 69).  

 

A sequência da narrativa assinala o desconhecimento da equipe de reportagem acerca 

da prostituição rueira. Vemos Mariana negociando espaço com clientes e outras prostitutas, e 

as relações de poder ignoradas pelo programa são evidenciadas. Cenas de Mariana sendo 

abordada por um possível cliente se repetem, e Cabrini volta a exaltar a sua ousadia e 

coragem em se arriscar no ponto. A imagem da produtora é construída de forma heroica. Na 

negociação que se segue com o rapaz, é visível o constrangimento do mesmo ao ser 

informado sobre o preço do “programa”, que seria quinhentos reais a hora (enquanto segundo 

a própria produtora, as garotas costumam cobrar cem naquele ponto). Ao ser questionado 

sobre o quanto costuma pagar por um programa, o rapaz afirma que a quantia varia entre cem 

e cento e cinquenta reais. Esse recurso utilizado pelo “Conexão Repórter” pode ser justificado 

perante a necessidade de garantir a segurança da profissional da esquipe de reportagem, 

porém, acaba por criar uma barreira entre ela e as demais garotas. Cabrini, ao conversar com a 

produtora, inclusive chega a afirmar que ela era “a garota mais cara dali”, ou seja, valia mais 

que as outras.  
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Ao tentar encontrar um espaço em outro ponto, Mariana também descobre que o local 

já tem proprietária (que não aparece em cena), e que a mesma não estava disposta a permitir a 

entrada de mais ninguém. A produtora insiste em questionar o porquê da proibição de ficar 

ali. A prostituta com quem ela conversa então sugere que ela vá para outro ponto próximo, e 

que lá por cinquenta reais ela poderia ficar, em mais uma informação sobre como funciona a 

dinâmica dos pontos de prostituição, suas hierarquias e negociações. Mariana ainda reluta, e 

questiona o que poderia acontecer se ela permanecesse no local. Após perguntar se não teria 

como conversar com a dona do ponto, ela é informada de que todas as garotas que tentam se 

aproximar do local são impedidas de ficar.  

O relógio no topo da tela marca duas horas da manhã. O off de Cabrini narra imagens 

de prostitutas que, segundo ele, já passaram pela etapa de conquista de um ponto e tem um 

lugar para trabalhar. Ainda de acordo com o narrador, na negociação com o cliente não é só 

acertado o preço do programa, mas as “regras do jogo”.  

A já habitual trilha sonora tensa embala a narração de Cabrini do que a equipe 

considera uma espécie de flagrante. Dentro de um carro, uma prostituta se arruma para 

trabalhar, enquanto o comum é que as garotas já cheguem ao ponto caracterizadas. A garota, 

definida como misteriosa, desperta a curiosidade da equipe de reportagem, e então Mariana se 

aproxima para entrevistá-la. O objetivo é descobrir por que ela troca de roupa dentro do carro, 

e quais são seus motivos para esconder o que faz. Essa passagem do programa voltará a ser 

apresentada em “O avesso da noite”, e a figura da prostituta vítima de um sistema explorador 

é constantemente representada por esta mulher, que afirma se prostituir para que os filhos não 

enfrentem privações. Piscitelli (2014) explica que como a prostituição é altamente 

estigmatizada, é preciso que a prostituta justifique sua incursão no mercado do sexo, alegando 

ser por necessidade de criar os filhos, imposição do parceiro, entre outros motivos. A trilha 

sonora dedicada a esse caso é triste, melancólica, e acompanha a sua busca por clientes. 

Acerca dos motivos que levam à prostituição, Gaspar (1985) explica:  
Uma situação econômica precária marcada pela difícil colocação no 
mercado de trabalho, por baixos rendimentos e muitas vezes pela 
condição de arrimo e chefe de família, é uma forte justificativa para o 
fato de a mulher se dedicar à prostituição. (GASPAR, 1985, p. 80).  

 

A prostituta narra uma situação em que foi agredida por um cliente, e foi obrigada a 

reagir, abatendo-o com uma garrafa de vidro na cabeça. O desfecho da história é tenso: ela 

não pode afirmar com certeza que o homem esteja vivo. Ela afirma que o dinheiro 

proveniente da prostituição não é fácil, e sim rápido, porém com a mesma facilidade com que 
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ele é obtido, acaba indo embora, pois parece “não ser abençoado”. O trabalho é descrito por 

ela como nojento, dolorido, humilhante. Gaspar (1988) explica que a figura da puta como 

vítima é palatável, pode ser considerada um chavão:  
[...] a história de vida alterada não é apenas um relato circunstancial 
solicitado em certo momento pelo antropólogo ou por alguém mais, 
mas antes um recurso rotineiro de trabalho [...] É uma narrativa que 
parece desempenhar o papel de um texto (script) de uma mulher/ 
personagem fraca, que por força do destino encontra-se nessa situação 
e necessita de proteção ou auxílio econômico. O relato enfatiza a 
posição inferior da mulher e a situação conjuntural de extrema 
fraqueza, que obriga a se dedicar a prostituição, atividade que ela 
repudia. (GASPAR. p. 93. 1988).  

 

Para Gaspar (1988, p. 99), o estigma é responsável pela incorporação de um papel de 

vítima por parte da prostituta. Segundo a antropóloga, “uma vez estigmatiza, em certo sentido 

há pouco a perder; ela não teme novas acusações, porque delas não se pode advir prejuízo 

para a sua posição.” Os escândalos protagonizados por profissionais do sexo, e que são 

frequentemente exibidos pela mídia seriam, segundo Gaspar, uma forma de controle da 

situação comum a grupos estigmatizados.  

A omissão da polícia diante do abuso de drogas em frente a uma boate paulistana é o 

próximo tópico da reportagem.  Cabrini descreve a relação da polícia com os seguranças da 

boate como um “acordo de cavalheiros”. Ainda segundo o narrador, a prostituição é um 

mundo onde a criminalidade e o trabalho andam juntos. Sobre prostituição e criminalidade, 

Leite (2009) explica:  
 

A prostituta não está enquadrada no Código Penal Brasileiro. No 
entanto, é uma das atividades que mais sofrem preconceito é repressão 
policial. O que é considerado criminoso no Brasil é o explorador 
sexual, ou seja, o cafetão, dito protetor, ou a cafetina, a dona da casa. 
Se um grupo de prostitutas formar uma cooperativa, automaticamente 
ele será enquadrado no Código Penal, e elas passam a ser consideradas 
fora – da – lei. Mas em tese, quando a prostituta exerce seu trabalho, 
nada se pode fazer contra ela. Em tese. (...) A prostituta acabou no 
meio da total marginalidade porque aqueles que a cercam são 
considerados criminosos e, de alguma forma, transferem essa 
condição a ela. (LEITE, 2009, pp. 61) 

 

Após a abordagem da criminalidade no universo da prostituição, que será retomada ao 

fim da reportagem, Cabrini lança ao telespectador as temáticas do próximo bloco do 

programa: a constante ameaça da AIDS e a prostituição na era da internet. A nova etapa do 

programa tem início sem mudanças no discurso do narrador, que continua abordando a 

prostituição sob uma perspectiva desviante: a prostituta vive à margem da sociedade, o 
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caminho é “tortuoso” e cobra um “preço alto”. Na sequência, uma garota não identificada 

contradiz a lógica do “Conexão”, afirmando que apesar das suas dificuldades, e do 

preconceito enfrentado pelas prostitutas, a atividade não é completamente ruim, tem coisas 

boas como várias profissões aceitas socialmente. Olivar (2007) aponta a polaridade de 

discursos entre as próprias prostitutas, que ora se vitimizam, ora argumentam que razões 

financeiras as fizeram recorrer à prostituição:  

Num primeiro momento de contato com muitas prostitutas ou com 
alguns discursos do Movimento, as palavras sempre expressaram uma 
tácita ou explícita rendição de contas e desculpas, expiação: “é por 
meus filhos que eu faço isto” ou “ninguém vai pagar as minhas 
contas!” Sou uma mulher ontologicamente explorada, diria o 
feminismo radical. Ou então, desde a perspectiva contrária, da não 
vitimização, a ativação total da razão trabalhista e econômica. Nesse 
sentido, a palavra “prostituta”, ou no caso do Sindicato de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales de Argentina (AMMAR) e da Red 
Latinoamericana a expressão “trabajadoras sexuales”, mantém a razão 
da resolução de necessidades materiais, a dignidade que se ganha pelo 
trabalho valente. Em um contexto global capitalista e de exigência de 
mulheres bem sucedidas profissionalmente, parece-me ser suficiente 
para expiar (mas não tirar o pecado). “Sou uma trabalhadora como 
qualquer outra” garante, de fato, seu direito de existência. Protege a 
honra, a dignidade de mulheres normais, permite-lhes entrar e ficar na 
vida social. (OLIVAR, 2007, p. 123).  

 

Cabrini narra mais um dos passos de Mariana no mundo da prostituição, e dá a 

entender que ela já está mais familiarizada com esse meio. O próximo cenário para a 

interpretação de Mariana não é a rua ou boates. O mercado do sexo na era digital é um dos 

capítulos abertos pelo “Conexão Repórter”, e o esquema arrojado de comunicação entre 

prostitutas e clientes é explorado pelo programa, que mais uma vez imerge Mariana no 

ambiente das agências de prostituição online para obter informações sobre o assunto. Sobre 

prostituição e tecnologia, Piscitelli contextualiza:  

O paradigma moderno da prostituição, surgido no contexto do 
moderno capitalismo industrial, envolvendo a utilização de espaços 
diferenciados, segregados, no qual as prostitutas desenvolvem relações 
instrumentais com os seus corpos, dividindo-os em regiões públicas e 
privadas, e transformam sua aparência para a exibição pública, ainda 
estaria vigente na Europa, basicamente no trabalho sexual das 
migrantes do Terceiro Mundo. Um novo paradigma da prostituição, 
em cidades pós-industriais do norte da Europa e dos Estados Unidos, 
porém, teria modificado a prostituição moderna em termos espaciais, 
conduzindo as prostitutas a trabalharem em espaços fechados; em 
termos sociais, fazendo com que se deslocassem das interações na rua 
a encontros com clientes mediados pela tecnologia (celulares e 
internet); e no plano emocional, pois esse movimento coincidiria com 
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uma alteração na natureza do trabalho sexual, que se voltou para a 
oferta de serviços marcados por formas mais profundas de conexão 
erótica. (PISCITELLI, 2011, p. 559).  

 

O narrador afirma que o mercado do sexo é ampliado no universo virtual, 

proporcionado pelas facilidades da internet, que viabiliza o contato entre as prostitutas e os 

clientes. Cabrini ainda informa que existem mais de 30 mil sites que funcionam como uma 

“feira livre do sexo”. Enquanto o off do apresentador informa o telespectador sobre a 

prostituição no mundo digital, fotos de garotas que utilizam esse recurso para trabalhar são 

exibidas na tela. Mariana entra em contato com a representante de um desses sites, e descobre 

que ensaios fotográficos são oferecidos pela empresa, as fotos podem ser tiradas em estúdio 

particular mediante pagamento de uma taxa. Mais uma vez portando sua câmera escondida, a 

produtora segue para um encontro com uma agenciadora, que rapidamente explica para ela os 

procedimentos para montar sua própria página no site que, segundo o narrador, é uma espécie 

de “leilão de mulheres na internet”. Cenas da produtora se maquiando são entremeadas por 

Cabrini, que afirma que Mariana “é jovem, loira e bonita”, e tais características contribuem 

com o seu sucesso na prostituição.  

O ponto de vista da legislação sobre o mercado do sexo na era digital logo entra em 

pauta. Um promotor de justiça, conhecido pela sua luta contra a prostituição, é a fonte. 

Segundo o narrador, ele é responsável pelo fechamento de diversas casas de prostituição no 

Brasil, e em muitas delas mulheres eram submetidas a um regime de cárcere privado. O 

promotor José Carlos Blat pontua a dificuldade de coibir esse tipo de “profissão”, 

especialmente no Brasil. Nesse ponto da reportagem, o telespectador descobre o que Leite 

(2009) já havia esclarecido: a prostituição não é crime. O que está fora da lei é o 

favorecimento da prostituição, ou seja, promover a atividade e facilitá-la. Segundo o 

promotor, o mercado do sexo funciona como uma “teia” que por sua vez envolve diversas 

camadas da criminalidade. O tráfico de entorpecentes, de armas e a lavagem de dinheiro, entre 

outras atividades ilícitas, constituem essa teia e encontram espaço nas casas de prostituição.  

Em outra imersão oculta do “Conexão” no mundo do mercado do sexo, um produtor 

identificado apenas como Luis visita uma casa de massagens para mostrar ao público de que 

forma a prostituição ocorre no local.  

A glamourização da profissão entra em cena com a figura de Bruna Surfistinha. 

Raquel Pacheco é uma ex-prostituta que atingiu a fama ao registrar sua experiência com a 

prostituição em forma de blog, e posteriormente publicou o livro O Doce Veneno do 

Escorpião. Em sua participação na edição em questão do “Conexão Repórter”, Raquel assume 
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o papel de entrevistadora e revive os passos de sua antiga profissão, incluindo uma visita a 

uma casa de prostituição famosa na noite paulistana. A relação das prostitutas com os bordeis 

também fica de fora do programa, e não é comentada sob a perspectiva do por que da 

existência desses espaços, ou qual a razão para que existam prostitutas que atuam nas ruas, e 

não em bordeis, ou o contrário. Sobre as casas destinadas ao sexo pago, no contexto histórico 

da prostituição no século XIX, Rago (1992) comenta: 

A preocupação em delimitar claramente os lugares permitidos para a 
circulação das jovens de família, distantes das meretrizes acentuou-se, 
enquanto diversificavam-se e expandiam-se as novas formas de 
consumo dos amores ilícitos e da cultura erótica. Pela primeira vez, 
constituíam-se espaços destinados à fruição dos prazeres, como 
cabarés, cafés-concertos, bordéis de luxo, ao lado dos restaurantes, 
teatros e music-halls. (RAGO, 1992, p. 34). 

As drogas voltam à pauta mais uma vez, quando Raquel afirma que todas as garotas de 

programa usam entorpecentes, uma vez que eles funcionam como uma “válvula de escape”. 

Ao apresentar suas conclusões sobre o mundo da prostituição, Raquel afirma que a garota de 

programa é como uma mulher qualquer, com a diferença de que cobra pelo sexo. Esse foi um 

dos poucos momentos ao longo da reportagem que a prostituição foi abordada de uma forma 

menos estigmatizada, procurando abordar a profissional do sexo como alguém não 

necessariamente reduzido ao seu trabalho.  Sobre a redução da identidade da prostituta à sua 

atividade profissional:  

A mulher prostituta atua em diferentes esferas da vida social, ela não é 
prostituta o tempo todo, ela vive situações fora do mundo da 
prostituição, ela deve basicamente o mundo em duas esferas de 
atuação e representação: o “profissional” e o contrário a ele; 
manipulando suas identidades de acordo com situações 
(MAZZARIAL apud GASPAR. p. 76. 1985).  
 

Por se tratar de uma atividade altamente estigmatizada, o conteúdo produzido sobre a 

prostituição parece ignorar que a mulher não é apenas uma prostituta. Como Gabriela Leite 

pontuou no título de seu livro sobre sua carreira como profissional do sexo, é possível ser 

“filha, mãe, avó e puta”. Gaspar (1988, p. 86) comenta também o estigma que acompanha a 

prostituta, explicando que “em contraste com outras ocupações, que, ao estipular um papel 

para o indivíduo, deixam margem para outras definições de sua identidade, a prostituição, 

devido às suas implicações morais, contamina os demais papeis”. Para a autora, “o que parece 

ocorrer na prostituição, portanto, é que o papel desempenhado sintetiza as características do 

indivíduo, totalizando sob um único ângulo sua identidade”. (GASPAR, 1988, p. 87).  
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Já na observação da narrativa construída pelo episódio neste capítulo abordado, 

percebemos que a investigação realizada pelo “Conexão Repórter” acaba por trair em seu 

discurso a promessa de mostrar a prostituição de uma maneira diferente do que já foi visto em 

outras produções sobre o tema. O movimento de regulamentação, por exemplo, não coube na 

narrativa do episódio. Mesmo que o aspecto jurídico relativo à atividade seja abordado, ainda 

assim é necessário problematizar a prostituição como profissão regulamentada. Beleli e Olivar 

(2011, p. 494) explicam em “Mobilidade e prostituição em produtos da mídia brasileira” que é 

recorrente a alternância de discursos sobre a prostituição ora focarem nos perigos da 

atividade, em seu caráter exploratório, ou prezarem por uma abordagem profissionalizante da 

atividade. Sobre a regulamentação da atividade, Beleli e Olivar contextualizam o movimento 

no Brasil:  

Ainda em 2002, a então Rede Brasileira de Profissionais do Sexo 
(antes de trabalhadoras e hoje de prostitutas) consegue incluir a 
profissão no Sistema da Classificação Brasileira de Ocupações. Em 
2003 o então deputado Fernando Gabeira, presente no III Encontro de 
1994 e parceiro do movimento, apresentou o Projeto de Lei 98/2003, 
que pretendia descriminalizar a relação laboral implicada na 
prostituição. Em 2004-2005 tem início o projeto mais ambicioso e 
progressista do Ministério da Saúde no tema de HIV/AIDS com 
profissionais do sexo. Planejado e executado em parceria direta com a 
Rede Brasileira da categoria, o “Sem vergonha” era um projeto 
guarda-chuva que buscava não apenas a formação de “agentes de 
saúde”, mas o fortalecimento de organizações de prostitutas em todo 
Brasil sob uma perspectiva de autodeterminação e de direitos humanos 
(Correa et alii, 2011). (BELELI; OLIVAR, 2011, p.502).  

 

O movimento de regulamentação no Brasil passa por esferas governamentais, 

incluindo o Ministério da Saúde, como relatam Beleli e Olivar:  

 
Profissional do sexo é o nome “oficial” da prostituição no Brasil. 
Como resultado do III Encontro da Rede Brasileira de Trabalhadoras 
do Sexo, realizado no Rio de Janeiro em 1994, e com alguma 
influência do Ministério da Saúde, o nome “profissionais do sexo” foi 
agenciado como ferramenta de negociação política e social de direitos 
e contra o estigma e a discriminação. No início da década de 2000, os 
diálogos dos movimentos brasileiros de prostitutas com o governo e 
alguns setores da sociedade civil tiveram seu ponto alto em termos de 
potencial simetria e visibilidade pública. Em 2002, o Ministério da 
Saúde lançou uma campanha nacional de prevenção contra as 
DST/AIDS intitulada Sem vergonha, garota: você tem profissão 
(Leite, 2009; Simões, 2010). Segundo Simões (2010:44), o ineditismo 
da ação estava no reconhecimento da “identidade profissional” das 
prostitutas. Veiculado em rádios brasileiras, o jingle definia a 
profissão: “por sobrevivência ou amor você vende carinhos... você é 
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profissional do amor, profissional do prazer”. (BELELI; OLIVAR, 
2011, p. 501).  
 

Em “Amor, apego e interesse: trocas sexuais, econômicas e afetivas em cenários 

transnacionais”, Piscitelli também comenta os movimentos de regulamentação da prostituição 

no Brasil:  

No Brasil, alguns autores situam a prostituição no leque de práticas 
sexuais que, objeto de intensa repressão no passado, estão sendo 
relativamente normalizadas (Fonseca, 2004; Duarte, 2004). Nesse 
ponto, vale a pena considerar uma série de significativos movimentos. 
Pelo Código Penal (capítulo 5, artigos 227 a 231), a prostituição que 
envolve pessoas maiores de 18 anos não é considerada crime. Somente 
sua exploração ou lenocínio é criminalizada. A atividade de 
profissional do sexo foi integrada na Classificação Brasileira de 
Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego em 2002. 
Paralelamente, organizações de prostitutas vêm ocupando 
considerável espaço na mídia, adquirindo visibilidade. Ao mesmo 
tempo, no mercado editorial foram lançados novos livros escritos por 
prostitutas (Leite, 1992; 2009; Brasil, 2003; Surfistinha, 2005), alguns 
dos quais com seções “didáticas”, destinadas a mulheres que não são 
prostitutas, transmitindo a elas um saber sobre práticas que, vinculadas 
décadas atrás à prostituição, aparecem hoje destinadas ao repertório 
sexual das “mulheres comuns” (Gregori, 2010). Mas isso não significa 
que a prostituição tenha deixado de ser considerada uma prática 
estigmatizada. (PISCITELLI, 2011, p. 548).  

 

 
Herdeiro do Projeto de Lei 98/2003, de Fernando Gabeira, que foi arquivado pela 

Mesa Diretora da Câmera, o PL 4211/2012 (acrescentar nota sobre anexos), do deputado 

federal Jean Wyllys, é a mais recente tentativa de regulamentação da situação trabalhista das 

prostitutas brasileiras. O Projeto de Lei considera profissional do sexo “toda pessoa maior de 

dezoito anos e absolutamente capaz que voluntariamente presta serviços sexuais mediante 

remuneração”.  O PL Gabriela Leite, como é conhecido, criminaliza a exploração sexual, 

determinando esta como “apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de 

serviço sexual por terceiro, o não pagamento pelo serviço sexual contratado; forçar alguém a 

praticar prostituição mediante grave ameaça ou violência”. O Projeto prevê aposentadoria 

para profissionais do sexo e legalização das casas de prostituição. Em consulta ao site da 

Câmara dos Deputados, verificamos que o PL Gabriela Leite encontra-se “aguardando 

constituição de comissão temporária pela mesa”. O projeto tramita desde 12/07/20129.  

                                                 
9
 Informações sobre o PL Gabriela Leite estão disponíveis em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551899. Acesso em 18/07/15. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551899
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Enquanto correntes feministas afinadas com as concepções de Gabriela Leite acerca da 

prostituição encaram o PL 4211/2012 como uma possibilidade de conquista e emancipação, o 

abolicionismo encontra voz em movimentos como o Coletivo de Mulheres da CUT (Central 

Única dos Trabalhadores) e entre ativistas da Marcha Mundial das Mulheres, por exemplo. 

Para as abolicionistas, devem-se combater as razões que levam as mulheres à necessidade de 

recorrer à prostituição10. 

Criações de Gabriela Leite, a ONG Davida, a grife Daspu e a Rede Brasileira de 

Prostitutas são manifestações favoráveis à regulamentação da prostituição. Sobre o histórico 

da Rede Brasileira de Prostitutas, no site do filme “Um beijo para Gabriela”11, encontramos as 

seguintes informações:  

A Rede Brasileira de Prostitutas - formada hoje por mais de 30 
organizações de classe – nasceu no contexto das lutas pela 
redemocratização do país, após 25 anos de ditadura militar. Reunidas 
pela primeira vez em 1987, por iniciativa de Gabriela Leite, meretrizes 
de diversas partes do país denunciaram sobretudo a violência policial, 
mas também a associação de prostituição com doença. Enquanto o 
enfrentamento da violência policial encontrou resultados mais efetivos 
em âmbito local, os desafios criados pela epidemia de Aids levaram a 
categoria aos espaços de articulação de políticas públicas de nível 
nacional. Foi assim que, a partir da década de 1990, parcerias em 
forma de projetos foram estabelecidas entre associações de prostitutas 
vinculadas à Rede e o Ministério da Saúde, focadas na prevenção de 
Aids. Temas como direitos humanos, estigma e discriminação, 
profissão, regulamentação e acesso aos serviços de saúde foram 
incorporados a essa interlocução, contribuindo para a mobilização da 
categoria. 
 

Sobre a ONG Davida, esta foi fundada por Gabriela Leite em 1990. Para financiar as 

atividades da ONG, surgiu a grife Daspu. Segundo informações do site da ONG Davida, a 

missão da organização é “criar oportunidades para o fortalecimento da cidadania das 

prostitutas, por meio da organização da categoria, da defesa e promoção de direitos, da 

mobilização e controle social”. Entre os objetivos da ONG, consta a promoção de políticas 

públicas para a categoria, a denúncia e enfrentamento do estigma, preconceito e discriminação 

a que são submetidas as prostitutas, o reconhecimento legal da profissão, a garantia do 

protagonismo e visibilidade social das profissionais do sexo, promoção da organização de 

                                                 
10 Informações disponíveis em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-da-cut-sao-contra-
regulamentacao-da-prostituicao-2612.html. Acesso em 18/07/15.  
 
11 De acordo com o site oficial do filme: „Um Beijo para Gabriela‟ segue de muito perto a campanha a deputada 
federal, em 2010, de Gabriela Leite, a primeira prostituta de quem se tem notícia a concorrer a um mandato no 
Congresso Nacional brasileiro. Enfrentando 822 oponentes e um sistema politico dominado pelo gênero 
masculino, poderá uma prostituta, ativista, esposa, mãe e ícone cultural contrariar a norma e vencer as eleições? 
http://www.umbeijoparagabriela.com/?page_id=18. Acesso em 31/07/2015. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-da-cut-sao-contra-regulamentacao-da-prostituicao-2612.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-da-cut-sao-contra-regulamentacao-da-prostituicao-2612.html
http://www.umbeijoparagabriela.com/?page_id=18
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classe, a redução da vulnerabilidade da categoria, a garantia e divulgação de benefícios sociais 

para as prostitutas e a conquista de melhores condições de trabalho e qualidade de vida para 

elas12.  

Olivar (2007) comenta a regulamentação da prostituição no contexto latino-americano, 

e de que forma tal discussão passa pelo simbolismo explícito nos diversos termos utilizados 

para definir a prostituta:  

O movimento latino-americano é de “trabalhadoras sexuais”, e dos 
seus discursos públicos aparece barrada a “prostituição”. A Rede 
Brasileira é de Prostitutas (mas há quem briga para melhor ser 
“trabalhadora sexual”, “profissional do sexo” ou, como no caso das 
mais novas ou das moças das camadas médias, “garotas de 
programa”), sua luta é pelo orgulho da profissão, a griffe que serve de 
vanguarda estética é DasPu. É muito interessante anotar que nos 
encontros regionais e nacionais da RBP acontecidos nesse final de 
2008, afirmou-se radicalmente assumir os nomes “putas” e 
“prostitutas”, largando “profissionais do sexo” e “trabalhadoras 
sexuais”, tanto na luta pela legalização da profissão quanto na luta 
pela “identidade”. (OLIVAR, 2007, p.124).  

Puta, garota de programa, profissional do sexo, prostituta. Não há um consenso sobre 

uma possível forma correta de se referir às mulheres que trabalham no mercado do sexo. O 

conhecimento sobre o simbolismo implícito em cada um destes termos nos permite concluir 

que eles não são sinônimos, e podem ser ressignificados de acordo com diferentes contextos.   

Essa tecnologia de “regulamentarização simbólica” aparece 
especialmente ao atentar-se para os “usos nativos” de palavras como, 
por um lado, puta, prostituta, trabalhadora sexual, profissional do 
sexo, garota de programa. “Puta” é uma palavra de uso ambíguo no 
universo pesquisado. Por um lado é uma ofensa, uma agressão forte, 
puta é quem dá sem cobrar, quem não assume sua profissão, quem se 
agarra por aí com um e com outro, quem rouba dinheiro ou maridos. 
Mas é também uma afirmação cúmplice, íntima do ofício (tu é bem 
puta, né?). Puta é aquilo que a prostituta tem que virar entre quatro 
paredes; em privado, ser uma puta na cama; em público, uma 
senhora-prostituta... uma profissional honesta. Puta no quarto, 
profissional na rua e quase uma freira, ou no mínimo um silêncio, na 
sua própria sexualidade. (OLIVAR, 2007, p.124). 

A discussão sobre regulamentação é complexa, uma vez que envolve estigma e 

marginalidade, e um registro em carteira profissional não é suficiente para que as prostitutas 

tenham a sua atividade aceita socialmente. Rubin (1984) apud Pelúcio (2009) defende que a 

ideologia da sociedade acerca da prostituição compreende a atividade como pecaminosa, de 

inferioridade psicológica. A mídia, por sua vez, corroboraria esse sistema de preconceito e 

                                                 
12 Site da ONG Davida: http://www.davida.org.br/. Consulta em 18/07/15.    

http://www.davida.org.br/
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estigma, hierarquizando as práticas sexuais. Aos desviantes do sexo heterossexual, 

preferencialmente monogâmico, com fins procriativos e portando não comercial, o que sobra 

é a margem, a segregação e o infortúnio. Para Olivar (2007, p. 120), “a luta pelos direitos 

trabalhistas significa a luta pelo reconhecimento não só do direito de uma pessoa se prostituir, 

mas a perda da ênfase na salubridade moral e a descriminalização do sistema completo de 

oferta de serviços sexuais”. Olivar (2007) aponta outras lacunas na discussão acerca da 

regulamentação:  

Mas se auto-declarar profissionais, exigir a completa legalização e o 
reconhecimento pela sociedade (da qual elas também são parte) como 
trabalhadoras iguais a todas, significa para o Movimento se defrontar 
em seu interior com questões que vão desde saber qual legislação seria 
a mais adequada, até tentar definir na prática cotidiana os limites da 
profissão; isto é, quem é e quem não é uma “profissional”? 
Reivindica-se a prostituição como trabalho legítimo e, nesse sentido, 
seu exercício como um direito humano fundamental. Mas qual forma 
de prostituição? (OLIVAR, 2007, pág. 121).  

Ainda sobre a regulação da sexualidade feminina, Brasil (2012) comenta de que forma 

o direito penal reafirma o conceito de negatividade sexual de Rubin (1984):  

O direito penal regula a sexualidade das mulheres contribuindo para a 
reprodução da estrutura sexo-gênero, consolidando a ideia tradicional 
de feminilidade. O direito penal reafirma e reproduz a dicotomia que 
divide as mulheres em boas e más, honestas e desonestas. As boas se 
enquadram na normalidade do ideal tradicional da sociedade sendo 
mães e esposas; aquelas, por sua vez, que não seguem as regras sociais 
impostas às mulheres são vistas como más, sendo estas classificadas, 
dependendo de sua época, como bruxas, adúlteras, prostitutas etc. 
(BRASIL, 2012, p. 21).  

Concluímos a reflexão sobre os impactos da regulamentação da prostituição com 

considerações de Fonseca (2004): 

[...] a legalização da profissão, na norma escrita, não significa a 
desconstrução dos mecanismos morais, corporais que punem e 
constroem cotidianamente a prática da prostituição. As forças que 
fabricam, orientam ou dão sentido às experiências da prostituição 
passam por códigos culturais fundamentalmente arraigados na 
memória corporal, nas emoções, nas práticas cotidianas. São elas, 
quiçá, que dão sentido e forma à lei. (FONSECA, 2004, p. 125). (...) 
Existe hoje, produto do gigante esforço do movimento social de 
prostitutas em consonância com outros movimentos sociais (mulheres, 
desempregados, direitos humanos) e com produções intelectuais 
diversas, uma relativa “tolerância” geral à existência legítima de 
trabalhadoras sexuais dentro do convívio social. Contudo, “prostituta” 
ou “puta”, afinal, no senso comum, não são a mesma coisa que 
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trabalhadora sexual, garota de programa, massagista. O imaginário 
social sobre “prostituição” ou “putaria”, que também orienta as 
experiências das próprias mulheres prostitutas, está ainda fortemente 
vinculado a noções de corrupção, vadiagem, vício, bagunça, assim 
como a promiscuidade, libertinagem, imoralidade sexual e, por outro 
lado, exploração, tráfico e escravidão. Múltiplas conversas com 
homens e mulheres dentro e fora do campo da prostituição sugerem 
isso. (FONSECA, 2004, p. 126).  

Em “Prostituição de Luxo”, e também em “O avesso da noite”, a prostituta é retratada 

apenas no contexto do mercado do sexo. Em “As damas do dia”, apesar do enfoque da 

reportagem ser um tanto quanto diferente do que é feito nos dois episódios analisados, como 

veremos neste texto, ainda assim todo o cotidiano e vivência da prostituta convergem para a 

sua sexualidade. Fonseca (1996) comenta a construção da identidade da prostituta.  

Raramente são incluídas na análise considerações sobre suas vidas 
familiares, suas redes sociais de vizinhança etc. (...) Festas familiares, 
aniversários, namoros, filhos – elementos básicos da vida cotidiana – 
estão ausentes, da mesma forma que não se fala de onde vêm essas 
mulheres ou para onde vão. Sem passado ou futuro, lidamos com a 
eterna prostituta – apesar de uma aparente multiplicidade de formas 
permanece uma variante do eterno feminino. Cadê as pessoas em 
carne e osso? (FONSECA, 1996, p. 13).  

Abordar o mercado de sexo sob a perspectiva do desvio, da criminalidade, e 

caracterizá-lo como “submundo perigoso” não é desmistificar a prostituição. Tal discurso 

delega a prostituta à escória da hierarquia sexual. O conhecimento sobre a prostituição 

demonstra ainda ser superficial. 
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3. O avesso da noite  
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Você não tem sonhos na vida? Noite adentro, enfrentando perigos, por um dinheiro 

incerto.  

 

Em “O Avesso da Noite”, os primeiros três minutos do episódio são dedicados a 

sintetizar para o telespectador o que se pode esperar da reportagem. A narração de Cabrini, 

que ainda não aparece na tela, resume a produção: “na penumbra da noite, garotas e garotos 

de programa em ação”. O modo de operação da equipe de reportagem para obter conteúdo 

sobre a prostituição é logo explicado, e o telespectador descobre que os produtores, um 

homem e uma mulher, se infiltraram nesse universo com o objetivo de abordar as diferenças 

entre o mercado do sexo masculino e feminino, amparados pela perspectiva de um “olhar 

diferente, revelador”. A fragilidade de tal método de investigação logo fica clara, quando é 

exibida na tela uma sequência de imagens em que os infiltrados despertaram a desconfiança 

de suas fontes, e o sigilo de suas identidades foi posto à prova.  

Quebrando o tom sombrio e perigoso que dominava a narrativa até então, o narrador 

anuncia que ainda existe em meio “às leis burladas, atos sombrios e obscuros, espaço para 

momentos de humanidade”. A trilha sonora passa de tensa para triste, para construir a imagem 

de desolação presente na vida de quem se prostitui. Após a introdução, Cabrini aparece no 

estúdio para cumprimentar o telespectador e informá-lo sobre o objetivo do programa: 

desvendar a prostituição.  

O cenário, assim como no episódio sobre “Prostituição de luxo”, é o centro de São 

Paulo, com amplo destaque para a Rua Augusta, tradicional ponto de prostituição do centro 

paulistano, é objeto de análise constante da equipe de reportagem do “Conexão Repórter”. 

Entre os anos de 1998 e 1999, Elisiane Pasini realizou sua pesquisa de mestrado sobre a 

prostituição rueira daquela região. No artigo “Limites simbólicos corporais na prostituição 

feminina” (1999), Pasini destaca as mudanças que o espaço escolhido para a sua pesquisa, a 

rua, sofre em relação à temporalidade: enquanto ao longo do dia é composta por outras 

pessoas, situações e vivências, durante a noite o espaço se torna um cenário característico da 

prostituição, inadequado para o convívio social. Vale ressaltar que, mesmo tendo sido 

publicado em 1999 e os episódios selecionados para a pesquisa serem mais recentes, o 

conteúdo produzido por ambos referem-se à rua de maneira semelhante. Ainda sobre o 

simbolismo da noite enquanto cenário para a prostituição, Gaspar (1988) resume:  

A noite contrapõe-se ao domínio do trabalho e da família e é marcada 
pelo signo do lazer e da descontração [...]. A noite é ocupada pelas 
pessoas sem compromisso, que não precisam ter pressa, por aqueles 
que cultivam a boemia, pelos profissionais que trabalham como 
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músicos e artistas e ainda pelos notívagos, aqueles que saem de 
madrugada para fazer suas refeições, beber, conversar com os amigos, 
até que os últimos bares e restaurantes fechem suas portas (GASPAR, 
1988, p. 127).  

 
A noite e a rua podem, então, ser caracterizadas como um espaço físico e temporal 

dedicado ao exercício do que a sociedade burguesa descrita por Foucault (1988) considera 

como permissivo, imoral e anormal. A seguinte reflexão de Miskolci (2002, 2003) relaciona o 

contexto histórico apresentado em “A história da sexualidade: a vontade de saber” com a 

simbologia da rua e da noite enquanto espaço/tempo propícios à prostituição: 
Aos anormais clássicos progressivamente se concederam espaços 
limitados que permitem um controle de sua indesejada diferença. Essa 
circunscrição de espaços de exceção protegia a população do contágio 
por formas diferentes de existência. Afinal, o que se teme no anormal 
é mais que sua diferença, é o poder de transformação social de seu 
estilo de vida. O espaço hegemônico da normalidade visa, sobretudo, a 
perpetuação e a intensificação das normas que a instituíram. 
(MISKOLCI, 2002, 2003, p. 123).  

 

As mesmas cenas de caracterização da produtora Mariana, exibidas em “Prostituição 

de luxo”, se repetem em “O avesso da noite”. Mariana demonstra seus conhecimentos sobre a 

caracterização da prostituta para trabalhar na rua. Segundo ela, essas garotas usam mais 

maquiagem do que as que trabalham em boates, e os clientes leem essa produção como 

característica de mulheres mais vulgares. Sobre os corpos e as performances das prostitutas, 

Pasini (2000) comenta:  

A maneira como elas se vestem informa tanto sobre a sua 
corporalidade como sobre a concepção e a realização da prostituição. 
Em outras palavras, através da vestimenta de seus corpos elas se 
apresentam ao cliente e, ao mesmo tempo, indicam valores e 
concepções que constituem o universo estudado. Mas a comunicação 
desses significados sociais é realizada através dos corpos dessas 
mulheres, entendendo a roupa como parte da corporalidade, portanto 
também como componente da „performance‟ da prostituição.  
(PASINI, 2000, p. 127).  
 

Após a caracterização, Cabrini considera sua produtora pronta para desvendar os 

mistérios da noite e registrar o estilo de vida dos que dela sobrevivem. A narração de Cabrini, 

então, repete as questões que permearam “Prostituição de luxo”: o que caracteriza as 

trabalhadoras do sexo? 

Em seguida, apresenta-se o produtor infiltrado nas ruas cujo objetivo é desvendar a 

prostituição masculina, apresentar o modo de vida de michês. O cenário, dessa vez, é o Largo 

do Arouche. As câmeras estão posicionadas de forma a captarem a interação entre o produtor 
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e os garotos, porém de forma anônima. Os garotos comentam sobre preços de programas com 

o produtor, que se passa por um interessado em ingressar no ramo da prostituição. Na 

sequência, ele descreve para Cabrini suas impressões sobre os valores discutidos durante a 

conversa com os garotos. O produtor afirma que cinquenta reais é um valor muito baixo para 

se cobrar por sexo. Cabrini questiona se esse sexo seria seguro, ao que o produtor responde 

que nem sempre. 

As relações de espaço na prostituição rueira logo entram em cena. Ao abordar um 

garoto e pedir a ele para utilizar do espaço da rua para trabalhar, o produtor tem seu pedido 

negado e é interrogado sobre suas pretensões no espaço. A resposta que recebe diz: “aqui é 

mais ladrão, mais bandido, traficante, jiu jitsu, aqui é só casca grossa”. Drogas são 

imediatamente oferecidas ao repórter. Os donos do espaço não reagem bem à insistência do 

infiltrado em permanecer no local, e ele prefere não discutir.  

A saga de Mariana dá continuidade à reportagem. Apesar de sua introdução no 

episódio ter acontecido por meio de cenas já apresentadas em “Prostituição de Luxo”, agora a 

produtora protagoniza ações inéditas. O off de Cabrini anuncia que Mariana está em uma das 

boates mais badaladas de São Paulo. É nesse cenário que a produtora se infiltra, sob disfarce, 

para entender de que forma a prostituição ocorre nesse local. Logo no início de sua 

abordagem, um obstáculo: a segurança do local é exigente e questiona os interesses de 

Mariana na casa: seria conhecer o local e suas condições de trabalho? Durante as primeiras 

cenas no clube noturno, Cabrini destaca os riscos de a garota ser apanhada. A câmera 

escondida permite que Mariana filme garotas seminuas dançando no palco, enquanto uma 

trilha sonora de suspense embala as cenas. A trilha característica de momentos de suspense, 

aliada a escuridão das imagens capturadas com câmera escondida cria uma atmosfera de 

criminalidade na narrativa. 

Os offs de Cabrini seguem as cenas. Segundo o apresentador, inicia-se na noite a 

“temporada de caça” das prostitutas. É assim que o narrador se refere ao momento de 

encontrar clientes. A pista de dança, por sua vez, é chamada de vitrine do sexo. Cabrini 

acrescenta, ao narrar as performances das garotas, que vale tudo para garantir o lucro da noite. 

Sobre a dinâmica da prostituição nas casas noturnas, Gaspar (1988) explica que nas boates, a 

negociação não precisa de nenhum intermediário (cafetina/cafetina) entre a garota e o cliente.  

O produtor responsável pela cobertura da prostituição masculina apresenta seus 

desafios de reportagem a Cabrini. Ele conta que, apesar da sensação de exposição que sentia 

na rua, não poderia causar nenhum conflito que pudesse gerar uma expulsão do local. O 
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objetivo era conquistar a confiança das fontes para descobrir detalhes de suas vidas. Assim, o 

produtor é obrigado a inclusive negociar com possíveis clientes. Aproveitando que foi 

abordado por dois homens, ele questiona os demais garotos sobre quanto deveria ser cobrado 

por um programa com mais de uma pessoa. Perguntas sobre família e tempo na prostituição 

são feitas casualmente aos garotos de programa.  

Mariana segue para outra casa noturna, e mais uma vez é questionada na entrada sobre 

seus objetivos no local. Segue-se uma interação com o gerente da boate, que explica as regras 

da casa. Surge um grande desafio para a reportagem da produtora: é pedido a Mariana que 

guarde sua bolsa. Porém, é nela que está sua câmera escondida. Após insistir, a produtora 

consegue permissão para permanecer com o objeto. Obstáculo ultrapassado, segundo Cabrini 

é hora de “conhecer a baixa São Paulo”.  

Perto da metade da reportagem, Cabrini passa de narrador para repórter e entrevista 

um garoto de programa, de 19 anos de idade, o questionando sobre sua perspectiva de futuro e 

o papel das drogas em sua vida. Uma trilha sonora triste embala o momento em que Cabrini 

pergunta ao entrevistado se ele se considera feliz, e a resposta é não. Segundo Cabrini, o 

garoto está sob o efeito de drogas durante a gravação da entrevista. Ao fim da entrevista, o 

próprio Cabrini se vê em uma situação de perigo: um carro passa pela equipe de reportagem 

em alta velocidade, e o apresentador comenta que todos correram risco de atropelamento. A 

possibilidade de ser gravado apavora possíveis clientes, que muitas vezes preferem manter o 

anonimato.  

Mais uma vez incorporando a figura de atriz, chega a hora de Mariana abordar 

prostitutas nas ruas em busca de espaço para “trabalhar”, e a resposta, como de costume, é 

negativa. Ao saber que o espaço já está ocupado, Mariana insiste e questiona se não existem 

outros horários em que ela pudesse atuar ali. Porém, uma garota explica a dinâmica do local, 

pontuando que em outros horários outras prostitutas trabalham naquele espaço. 

Outro momento de Mariana exibido na reportagem sobre “Prostituição de Luxo” 

reaparece em “O avesso da noite”. Desconfiada sobre as reais intenções da produtora, uma 

garota questiona a presença de uma câmera escondida na bolsa de Mariana. Mais uma vez, o 

anonimato da jornalista corre risco. A cena de Mariana negociando com potenciais clientes, 

supostamente cobrando 500 reais, é repetida nas duas reportagens.  

A prostituição também é mostrada do ponto de vista de Leonardo, garoto de programa 

que permitiu que a equipe de reportagem acompanhasse sua rotina. E é na rua, quando 

Leonardo está trabalhando, que surge um dos momentos mais tensos da reportagem. Ele é 
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avisado por outro michê de que não poderia ficar naquele local, já que ele é novato. Aquele 

espaço já estava ocupado. O michê justifica que já está na região há vinte anos. Segue 

transcrição de trecho do diálogo: 

 

Leonardo: você manda aqui na rua? 

Michê: eu mando na minha parte, eu tô (sic) aqui há vinte anos... 

Leonardo: e você pagou pra quem?  

Michê: eu não paguei pra ninguém, eu paguei meu sangue aqui.  

 

Leonardo ameaça levar a discussão à polícia. Como o michê insiste que ele deixe o 

local, Leonardo confronta com o argumento de que a rua é pública. A discussão prossegue e 

atrai a atenção de outros garotos. No próximo recorte da reportagem, ele também está com 

dificuldades para conseguir um ponto para trabalhar. Depois de muitas horas e negociações, 

Leonardo finalmente consegue um cliente. No dia seguinte, ao narrar o programa para a 

equipe de Cabrini, o garoto conta que o cliente é famoso, está sempre na mídia, e que o 

programa, de três horas, rendeu dois mil reais.  

Já no fim de sua trajetória no universo do mercado do sexo, Mariana conhece uma 

travesti proprietária de uma agência de modelos “especiais”. Mais negociações em cena, e à 

Mariana é oferecida a oportunidade de lucrar cinco mil reais por mês. A dona da agência 

enfatiza que todo o processo é feito discretamente e de forma segura. O negócio era voltado 

apenas para clientes de elevado poder aquisitivo, e a discrição de Mariana, que é jovem, tem 

cara de “moça de família” e um visual considerado não vulgar, é destacada como um ponto 

positivo para a produtora.  

Cabrini assume o papel de repórter mais uma vez ao entrevistar outro garoto de 

programa. O objetivo é descobrir quais caminhos levaram à prostituição. A busca fracassada 

por empregos convencionais e necessidade de sobrevivência são as justificativas do jovem 

para se prostituir.  

Do lado de fora de uma tradicional boate paulistana, a equipe do “Conexão Repórter” 

registra a relação entre prostituição e o mundo das drogas. Meninas são flagradas fumando 

maconha, escoltadas pelos seguranças da boate. Mais uma cena é compartilhada pelos 

episódios “Prostituição de luxo” e “O avesso da noite”: uma prostituta é observada pelas 

câmeras enquanto troca de roupa dentro do carro. O zoom da câmera registra cada detalhe da 

produção da garota, e o off de Cabrini questiona quem ela seria e por que se arrumar 
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anonimamente no carro. Mariana conversa com a garota, que explica que entrou no mundo da 

prostituição para suprir as necessidades de sobrevivência de sua filha. A câmera foca nas 

lágrimas no rosto da prostituta.  

Maria Dulce Gaspar (1988) em Garotas de Programa: Prostituição em Copacabana e 

Identidade Social comenta a presença de histórias tristes no relato de prostitutas como uma 

forma de se eximir da culpa moral.  

As "garotas", como vimos, criam uma série de mediações 
neutralizantes através de mecanismos de preservação do eu que 
fragmentam o contato com os clientes e que buscam ao tornar infensas 
as acusações. Mediante a construção da "falta de dinheiro" justificam 
a sua conduta sexual. Novamente está-se em presença de um padrão 
de comportamento que se deixa margem a variação individual é 
bastante difundido neste universo. (GASPAR, 1988, s/n). 

  

Nos minutos finais da reportagem, Cabrini conversa com a produtora e afirma que sua 

percepção é de que ela encontrou um grande mundo de infelicidade. A impressão do jornalista 

é corroborada por Mariana: ela afirma que não é possível ser feliz trabalhando ou procurando 

por “isso”. Mais uma vez o termo viagem sem volta é utilizado por Cabrini para definir a 

prostituição.  

O programa constrói na Rua Augusta e em outros espaços relacionados ao mercado do 

sexo uma narrativa pautada pelo apelo emocional e comoção do telespectador. Afinal, a 

afirmação da produtora infiltrada de que “quem procura essas meninas, os clientes, não tem a 

menor consideração por elas”, logo no início da reportagem, já direciona o programa para um 

discurso de vitimização. Segundo Rago (1993), “[...] a prostituta é vitimizada como aquela 

que precisa sacrificar-se através da venda desonrada do próprio corpo para enfrentar as 

dificuldades da cidade grande”. Outro exemplo de vitimização é a fala emocionada da última 

prostituta a aparecer na reportagem, que com lágrimas nos olhos afirma que ao passar um 

“final de semana maravilhoso com a família”, proporcionado pelo dinheiro que conseguiu 

com a prostituição, acredita que a atividade vale a pena. É confortável aceitar o discurso de 

vitimização que trata as prostitutas como mulheres sem capacidade de agência. Partindo da 

concepção de que este discurso não contempla o leque de experiências inerente à prostituição, 

a reflexão de  Olivar (2007) é pertinente na análise sobre as razões que justificam a vigência 

desse discurso:  

Mas, estamos preparados para saber que existem mulheres prostitutas 
que, fazem dinheiro, que ademais são putas, e que, pior ainda, são 
felizes (ou que, no mínimo, não é a prostituição a razão da sua 
infelicidade)? Estamos preparados para imaginar a putaria como um 
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devir possível, não punível, nas experiências femininas? O que é isso 
que permanece indiscutido – porque indiscutível – na cisão entre 
“trabalhadoras sexuais” e “prostitutas”, no abraço à prostituição e no 
rechaço à putaria? O que é aquilo que com tanta força orienta e dá 
sentido à violência exercida sobre os corpos dessas mulheres? 
(OLIVAR, 2007, pág. 133)  
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4. As Damas do Dia 
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Nas ruas e praças ocultas de um Brasil Continental, lá estão elas. 

  

O off de Cabrini começa com a afirmação de que os corpos já arqueados precisam ser 

vendidos. Ao contrário do que é exibido nas outras duas reportagens discutidas aqui, em “As 

damas do dia” o enredo tem início com imagens de mulheres idosas em ambientes claros, em 

um cenário que denota ociosidade. Em menos de um minuto de programa, o narrador já 

pontua uma suposta competição com prostitutas mais jovens, concluindo que esta é desleal. 

Outra diferença em relação aos demais episódios já é notável na trilha sonora que segue a 

narrativa: desta vez, em muitos momentos a sonorização evoca tristeza e não suspense. As 

prostitutas são descritas como “discriminadas e incompreendidas”.  

Em “As damas do dia” não pareceu necessário à equipe de reportagem a infiltração de 

repórteres disfarçados para obter informações das fontes. O próprio Cabrini vai às ruas e 

aborda as mulheres, sem falsificações de identidade ou mistérios. Segundo o off do narrador, 

a investigação levou meses para ser realizada. Cabrini caracteriza a reportagem como um 

“retrato sem retoques da melhor idade”, e lança a questão: para elas, será mesmo a melhor? 

Sobre a existência das prostitutas, é enfático: “A vaidade ficou para trás, a luta se resume em 

sobrevivência”. O narrador também questiona o que a vida pode reservar para uma pessoa 

idosa que ainda trabalha como prostituta.  

A descrição negativa da prostituição continua: “Mulheres que enfrentam o preconceito 

em dose dupla”; “Mulheres que a essa altura da vida deveriam estar mais tranquilas e 

seguras”. Segundo o “Conexão”, a busca pela sobrevivência obriga essas mulheres a 

enfrentarem todos os dias os “perigos de uma atividade incerta”.  

Seguindo a linha narrativa característica do programa, logo surge a questão: qual a 

verdade sobre a prostituição na terceira idade? O narrador promete que as respostas serão 

apresentadas na reportagem.  

Fonseca (1996, p. 9) discute a heterogeneidade da prostituição e a tendência que os 

pesquisadores do tema têm de categorizá-la em “alto e baixo meretrício”. Fonseca comenta a 

experiência de Gaspar com a prostituição como objeto de estudo e a descoberta de que a 

figura da garota de programa sofrida não é necessariamente a verdade sobre a atividade:  

A um extremo do espectro socioeconômico existem as garotas de 
programa cariocas observadas por Gaspar entre 1979 e 1984. Segundo 
a autora sua escolha de tema foi inspirada no caso de uma amiga que 
debutava na profissão Assim já mostra nativas cujas origens sociais 
não são tão distantes das dela. Ao seguir os shows, os momentos de 
descanso, as noitadas e as amizades de suas informantes, a 
pesquisadora nos leva para um mundo onde o que não falta é dinheiro 
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Rejeitando a figura da prostituta sofrida que só entrou na profissão por 
coerção ou miséria, pinta a imagem de meninas independentes que 
levam uma vida intensa participando de festas e frequentando lugares 
que normalmente estariam fora de seu alcance. (FONSECA, 1996, p. 
10).  
 

Já no nordeste brasileiro, mais especificamente na região de Salvador, a realidade, 

segundo Fonseca, seria outra.  
No extremo oposto da nossa tipologia teríamos as mulheres destituídas 
retratadas por Bacelar 15 no centro antigo de Salvador, o bairro do 
Maciel. Como pano de fundo, Bacelar discorre sobre o contexto 
econômico desta população majoritariamente negra com pouca 
qualificação profissional na época fim-de-milagre (1976- 8) A 
prostituição nestas circunstâncias seria uma estratégia de 
sobrevivência que apesar de reduzir o desemprego de donas-de-casa 
mal cobre as despesas básicas de comida e casa (para poupar despesas 
com hotel as mulheres recebem clientes na peça onde moram tendo 
cuidado para afastar filhos e outros parentes durante a hora do pique). 
(FONSECA, 1996, p. 11).  

 
A realidade a ser contemplada pelo “Conexão Repórter” em “As damas do dia” se 

aproxima da prostituição como sobrevivência. Imagens da seca no Nordeste brasileiro tomam 

a tela enquanto Cabrini ressalta as dificuldades econômicas do local. Em uma “realidade 

esquecida” a prostituição parece “inevitável”. Segundo Cabrini, as mulheres não escolheram a 

prostituição, atividade que as “consome sem piedade”. 

A mudança do cenário diurno para o escuro da noite não lembra em nada o conteúdo 

produzido para os episódios que retratavam a prostituição na metrópole paulistana. A periferia 

de Maceió está longe da glamourização das casas noturnas de São Paulo. Cabrini segue em 

busca de uma prostituta chamada Ornélia, de 47 anos que, segundo ele, tem muitas histórias 

para contar. O repórter compartilha com o telespectador suas dúvidas sobre a fonte: que tipo 

de mulher seria e como teria acabado “nessa vida”? A sonorização triste segue Ornélia 

enquanto ela apresenta sua casa simples à Cabrini e sua equipe de filmagem. Ele comenta que 

meninas viram mulheres da vida, e que ninguém parece preocupado com isso. Assim, 

demonstra considerar as prostitutas mulheres sem capacidade de agência, que não são donas 

de seus próprios destinos, e caberia a algum fator externo, não sinalizado em sua fala, tomar 

as rédeas de suas vidas e salvá-las do triste destino que é a prostituição. Os primeiros cinco 

minutos da reportagem, que ainda se estenderia por aproximadamente 35, mostra que o tom 

aqui é de decadência e condescendência. Enquanto o off de Cabrini afirma que as prostitutas 

tem contato com a atividade logo na infância, o telespectador vê cenas do quarto da filha de 

nove anos de Ornélia. Enquanto a câmera foca em uma boneca, Cabrini diz que na 
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prostituição o brinquedo logo é trocado pela “perda da inocência”. O tom trágico da narrativa 

de Ornélia é intensificado enquanto o narrador questiona a prostituta sobre o momento em que 

ela foi expulsa de casa pela mãe em virtude da atividade.  

Cabrini afirma que “mesmo aos 47 anos, Ornélia é exigente”. A prostituta não sai com 

clientes de quem não gosta, considera sua clientela fiel e afirma que eles pagam bem. 

Contradizendo a construção narrativa que tira a capacidade de agência da prostituta, Cabrini 

comenta que “aqui quem dita as regras do jogo, é ela”. A figura do pai, embora não apareça 

em cena em nenhum momento, é constantemente questionada pelo repórter: quem é ele, qual 

a sua participação na criação da filha de nove anos de Ornélia? Ao tomar ciência de que se 

trata de um ex-cliente, Cabrini afirma que esta é uma “sina de prostituta”.  

A reportagem mostra a filha mais nova de Ornélia (a mais velha tem 24 anos e 

também é prostituta) arcando com as consequências da atividade da mãe. Todos na vila em 

que vivem sabem que Ornélia é prostituta, e o preconceito atinge diretamente a criança 

quando ela é obrigada a ouvir insultos dirigidos a sua mãe. Cabrini pontua que os sentimentos 

da menina então se dividem entre a dor de ser vítima de preconceito e o orgulho de ter uma 

mãe “que jamais teve medo de batalhar”. O repórter inclusive presencia e exibe o momento 

em que a menina discute com outra criança, um garoto, uma vez que ele teria ofendido 

Ornélia. O pequeno acusador, a filha de Ornélia e a prostituta se encontram na mesma cena, e 

Cabrini a questiona sobre as defesas da menina, perguntando se para ela é doloroso precisar 

ser defendida pela filha. Ornélia, ao contrário do que espera o repórter, afirma que se sente 

elogiada pela atitude da filha e que tal ato é uma demonstração do amor da criança pela mãe.  

No dia seguinte, Cabrini se desloca para uma praça da região central de Maceió, 

conhecida pelas garotas de programa como “Praça das Véias”. Segundo ele, o local é o 

principal centro de prostituição da terceira idade da capital alagoana. Ao acompanhar Ornélia 

em sua rotina no que ela chama de “trabalho escondido”, o narrador comenta que a exposição 

diante das câmeras de sua vivência como prostituta é uma forma de acertar as contas com a 

sua consciência e com a sociedade que a discrimina. A dinâmica apresentada continua 

diferente do que foi exibido no cenário da noite paulistana. Ornélia e uma colega observam a 

praça e comentam a necessidade de abordarem clientes. Entende-se que, ao contrário das 

meninas retratadas pelos outros episódios, que são abordadas, no cenário de Maceió as 

prostitutas mais velhas enfrentam dificuldades em conseguir programas.  

O recurso da câmera escondida volta à cena. A equipe de reportagem registra, de 

longe, a rotina de Ornélia na praça, que inclui abordagem a possíveis clientes e negociações. 
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Um microfone escondido acompanha a prostituta e captura o momento em que ela, já no 

quarto de um hotel, desiste de realizar o programa uma vez que o cliente se recusou a usar 

preservativo.  

A reportagem explica que para aumentar sua renda, Ornélia conta com um “emprego 

convencional” em um depósito de reciclagem. Cabrini questiona se a renda proveniente da 

atividade já não seria suficiente para cobrir suas despesas. Ela pontua que até seria possível, 

porém o custo de vida com que ela tem que arcar é um empecilho.  O jornalista pergunta 

então como Ornélia definiria a prostituição. A resposta é direta: é um trabalho. Ornélia ainda 

diz: tantas têm vontade de ser como a gente, mas não tem coragem.  

Encerrada a participação de Ornélia na reportagem, Cabrini segue para a praça e 

explica seu plano: abordar prostitutas como se fosse um cliente. Vale pontuar que o repórter 

não usa nenhum tipo de disfarce na abordagem. Fingindo ser um potencial cliente, Cabrini 

pede explicações sobre o programa e a rotina da prostituta. Apesar da pretensão de fingir 

procurar um programa, Cabrini não deixa o papel de jornalista, e segue fazendo perguntas e 

tratando a mulher por “senhora”. Questionadas sobre o porquê de prostitutas mais velhas 

sempre trabalharem durante o dia, elas respondem que a noite não as reserva nada, além de 

ser dominada por tráfico de drogas e violência.  

Ao fim do diálogo, a equipe de reportagem volta para São Paulo. O cenário é o Largo 

do Paissandu, onde Sebastiana, pernambucana de 57 anos, é a nova fonte de Cabrini. O 

jornalista narra a decadência da prostituta que não tem residência fixa e vive em “hotéis 

baratos, sujos, mal cuidados”. A fala de Sebastiana, ou Dona Maria, como é conhecida, deixa 

claro que ela está insatisfeita com a prostituição. Ela afirma que sente raiva, que a necessidade 

a obriga a se prostituir, e que espera um dia abandonar o trabalho. O descaso de Sebastiana é 

claro quando ela afirma sequer tirar a blusa durante os programas. A saúde é um fator que 

impede a prostituta de ficar sem roupa. Sebastiana teme que o frio possa fazê-la espirrar.  

Em contrapartida à narrativa de Ornélia, cuja entrevista foi gravada com a constante 

presença de sua filha, Sebastiana é distante da família, e afirma que todos a condenam por 

causa de sua atividade. A rotina da prostituta é caracterizada pelo desespero e decadência. 

Seja ao mostrar Sebastiana fumando sem esperanças na praça, ou afirmando que a refeição 

feita no início do dia é a única, a reportagem pontua a dificuldade da prostituta em encontrar 

clientes e sobreviver de forma digna da atividade. Quando finalmente um cliente surge, 

Sebastiana precisa diminuir o preço do programa para não perder a chance de lucrar. A 
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prostituta entra em um hotel com o homem, portando um microfone oculto. Segundo Cabrini, 

a ação ocorre “para mostrar o que muitas vezes a sociedade se recusa a enxergar”.  

 Contraponto a rotina das prostitutas da terceira idade, o ritmo de trabalho de uma 

garota de programa mais nova é registrado pelas câmeras escondidas. Cabrini observa que em 

poucas horas uma prostituta jovem realiza grande quantidade de programas. Outra prostituta é 

abordada por um repórter não identificado, que calcula os lucros da garota com base em suas 

observações. Ele conclui que com poucos programas ela já conseguiria uma quantia 

considerável. Porém, ela se mostra indignada com a ideia de fazer apenas um ou dois 

programas por dia. O off de Cabrini compara essa realidade à de Sebastiana, que precisa de 

“horas para conseguir um programa”. A matemática do “Conexão Repórter” aponta que, em 

uma hora de trabalho, uma prostituta mais jovem lucra quatro vezes mais que a idosa em um 

dia inteiro.  

Ao contrário dos outros episódios que não contam com a participação de clientes 

como fontes, em “As damas do dia” um cliente não só é consultado, como é entrevistado por 

Cabrini no meio de uma feira ao ar livre. Questionado sobre os motivos que garantem a 

presença de uma prostituta idosa no mercado do sexo, o cliente cita a própria experiência, e 

considera que “panela velha é que faz comida boa”. Em seguida à entrevista, Cabrini comenta 

que às prostitutas mais velhas cabem praticamente as sobras desse mercado.  

De volta ao interior de Alagoas, Cabrini encontra sua próxima fonte, Dona Carminha. 

O tom decadente desta vez é ainda mais forte. Com 52 anos, a prostituta aparenta ter mais 

idade, e transparece fragilidade e até certa infantilidade. Ao entrar na casa de Dona Carminha, 

onde ela mora sozinha desde os 13 anos, Cabrini descreve o que encontra no quarto da 

prostituta. Segundo ele, o pecado e a fé compartilham o mesmo espaço. Tal afirmação se 

refere à presença de figuras religiosas no ambiente. Além disso, ao lado dos preservativos que 

utiliza para trabalhar, Dona Carminha mantem uma pequena coleção de bonecas. Devido às 

condições precárias de saúde, ela já não escuta perfeitamente, e a entrevista precisa da 

intermediação de uma amiga da prostituta para ocorrer. Perguntada sobre se gostaria de deixar 

a prostituição, Dona Carminha questiona: “quem é que vai me tirar dessa vida”? Enquanto 

Carminha observa na janela, Cabrini entrevista alguns adolescentes que moram perto da 

prostituta, e que não aprovam seu estilo de vida. Para um dos três meninos abordados, ela 

merecia coisa melhor e não tem mais idade para trabalhar com sexo.  

O trabalho social de uma ONG que busca oferecer apoio às prostitutas em Alagoas é 

retratado em “As damas do dia”. A presidente da organização, uma ex – prostituta, afirma que 
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as oportunidades profissionais para quem tem mais de 40 anos são escassas no estado. Para 

conseguir qualificações que garantam empregos, é necessário arcar com as despesas de cursos 

profissionalizantes.  

A conclusão de Cabrini também é negativa em “As damas do dia”. Ele afirma que as 

prostitutas da terceira idade não tem orgulho do seu trabalho, e todas fariam de tudo por uma 

vida diferente. Cenas de algumas das personagens caminhando pelas ruas são narradas em off: 

“tentar andar de cabeça erguida é tudo que restou para elas”. De volta ao estúdio, momento de 

suas considerações finais, Cabrini fala que não cabe ao programa “julgar a atitude dessas 

mulheres, mas sim buscar melhores oportunidades para elas”. O jornalista atribui à sociedade 

a obrigação e responsabilidade de olhar pelas prostitutas.  

Aqui, a prostituição é marcada pela decadência, sofrimento e vitimização ainda mais 

do que nos outros episódios. A narrativa busca aceitar a capacidade de agência da prostituta 

sobre sua própria vida e destino, como no caso de Ornélia, mas o que é marcante no discurso 

do episódio é a prostituição como uma espécie de “beco sem saída”, do qual é impossível 

fugir. Sem educação formal, se torna difícil para as mulheres se colocarem no mercado de 

trabalho socialmente aceito. A idade é outro agravante, e as puxa ainda mais no sentido da 

prostituição decadente.  
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5. Da responsabilidade social do jornalista 
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O “Conexão Repórter” se propõe a realizar Jornalismo Investigativo em suas 

reportagens. Roberto Cabrini, apresentador do programa, tem ampla experiência neste tipo de 

Jornalismo, além de já ter recebido prêmios importantes na área, como o Prêmio Vladimir 

Herzog e o Prêmio Libero Badaró de Jornalismo. Em depoimento ao livro Jornalismo 

Investigativo (2003), organizado por Dirceu Fernandes Lopes e José Luiz Proença, Cabrini 

revela em entrevista à repórter Silmara Biazoto o que acredita ser um Jornalismo Investigativo 

de qualidade, como lida com o processo de investigação e quais são os limites éticos do 

jornalista ao buscar a verdade sobre um determinado assunto ou situação. Em relação à 

câmera escondida, recurso chave na construção de narrativas do “Conexão”, Cabrini (2003) 

pondera que é um instrumento insubstituível para a televisão, mas que não deve atentar contra 

a privacidade da fonte. Ainda sobre os limites éticos da investigação jornalística para Cabrini, 

Biazoto escreveu:  

De qualquer forma, toda vontade e determinação para desvendar um 
fato não justifica, para ele, por exemplo, pagar para se obter uma 
informação. Mas comprar uma imagem ou um documento que 
comprove algo que já está sendo acompanhado e, desde que o 
fornecedor do material não seja um criminoso, é aceitável na opinião 
dele. (CABRINI apud BIAZOTO, 2003, p. 155).  

O que é ou não aceitável no Jornalismo está se tornando um conceito cada vez mais 

relativo e pertinente à moral e valores de cada repórter. Determinadas atitudes condenadas 

pelo Código de Ética da profissão são consideradas aceitáveis por alguns repórteres e não por 

outros. Aparentemente, não há um consenso sobre o que é ético ou não em uma reportagem 

investigativa, e mesmo burlando regras documentadas no Código de Ética13, as reportagens 

continuam indo ao ar pela televisão, sendo veiculadas em meios de comunicação impressos 

ou publicadas na internet sem render discussões acerca dos métodos utilizados pelos 

repórteres para obter informações. No terceiro capítulo do Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, “Da responsabilidade social do jornalista”, no Artigo 11 o documento afirma que:  

O jornalista não deve divulgar informações (III) obtidas de maneira 
inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras 
escondidas, ou microfones ocultos, alvo em caso de incontestável 
interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de 
apuração. 

Ainda em Jornalismo Investigativo (2003), outros repórteres opinam sobre limites 

éticos da profissão. Para Ricardo Kotscho (2003), o disfarce de um jornalista é aceitável desde 
                                                 
13 A íntegra do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros consta nos anexos deste texto. 
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que essencial para obter alguma informação de interesse público. Já Caco Barcellos (2003) 

não concorda com repórteres que mentem o nome e sua função. A câmera escondida para ele 

é aceitável desde que utilizada em espaços públicos ou quando não se quer modificar um 

cenário da realidade. Com esses exemplos percebemos que a ética no jornalismo investigativo 

é um conceito marcado pela subjetividade de cada repórter, suas vivências e o que cada 

profissional considera que seja de interesse público. Sobre os artifícios utilizados por cada 

repórter para cumprir sua pauta, Fortes (2005) comenta que: 

Polêmica intrínseca à questão do jornalismo investigativo: até onde é 
permitido ao repórter dissimular atitudes, usar gravadores escondidos, 
microcâmeras, passar-se por outras pessoas, adotar outra identidade e, 
de fato, violar leis? O fato é que essa questão tem dois tratamentos, e 
em ambos deve-se valer do princípio da honestidade de quem faz, das 
circunstâncias da reportagem, da intenção da pauta e dos limites que o 
bom senso e a ética impõe. Dentro de uma visão purista e legalista, há 
jornalistas, muitos dos quais arrependidos por terem se valido de 
artimanhas do tipo em tempos idos, que defendem a exclusão pura e 
simples dos recursos citados acima. Outros, normalmente os que ainda 
estão no front da batalha diária pela melhor notícia e, principalmente, 
na guerra permanente pelo mercado de trabalho das redações, 
preferem relativizar a discussão – inclusive para afastar de sua rotina, 
já penosa e estressante pela natureza do trabalho a que se dedica, o 
sentimento avassalador da culpa. (FORTES, 2005, p. 47).  

 

Ainda sobre os limites entre o que é permitido ou não durante a busca por 

informações, Fortes recorre à Noblat (2002) para ampliar o debate e apresentar o ponto de 

vista de um dos mais conceituados jornalistas brasileiros sobre a questão: 

Porque sou jornalista e porque vivemos em uma democracia estou 
liberado para valer-me de qualquer recurso que assegure à sociedade o 
direito de tudo saber? Posso roubar documentos, mentir, gravar 
conversas sem autorização, violar leis? Onde está escrito que disponho 
de tais prerrogativas? Quem me deu imunidade para rasgar códigos 
que regulam o comportamento das demais pessoas? (NOBLAT apud 
FORTES, 2005, p. 47). 

 Em Jornalismo Investigativo, uma das obras mais consultadas sobre essa modalidade 

de jornalismo no Brasil, Leandro Fortes comenta suas próprias experiências burlando 

determinadas regras do Código de Ética como forma de se proteger e obter uma informação, 

além de exemplos de reportagens de outros jornalistas que só foram bem sucedidas porque os 

repórteres utilizaram identidades falsas, câmeras e microfones escondidos, ou mentiram. 

Segundo o autor, a polêmica sobre as ferramentas eticamente questionáveis utilizadas por 

jornalistas no exercício da profissão não pode se reduzir “a um embate entre sacrossantos e 
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demônios, como se a subversão de algumas normas não estivesse na raiz do sucesso de 

grandes reportagens ou de importantes investigações policiais”. (p. 48).  

Em relação ao apontamento do autor, cabe questionar aqui se de fato os artifícios 

empregados pela equipe de reportagem do “Conexão Repórter” são essenciais para obter as 

informações sobre prostituição. O uso de câmeras e microfones escondidos, as alterações de 

identidade, todas essas práticas são utilizadas para conseguir conteúdo ou se referem à forma 

como tal conteúdo será apresentado ao público? Entende-se que a linha editorial do programa, 

cujas produções (não apenas as estudadas aqui) sempre pendem para uma abordagem 

misteriosa, subversiva de suas pautas, mantem-se justamente por meio dessas práticas. O que 

tem mais impacto emocional: uma repórter se apresentando como tal perante suas fontes, e se 

predispondo a observar a certa distância a prostituição na rua, ou uma repórter que 

supostamente incorpora o papel de prostituta e também supostamente passa pelas mesmas 

experiências de uma garota de programa.  

Foi na Era Collor, no entanto, que os métodos de investigação 
tornaram-se organizados dentro das redações. Os sucessivos 
escândalos ocorridos entre 1990 e 1992, durante a gestão do 
Presidente Fernando Collor de Mello, resultaram em uma febre 
investigatória francamente disseminada na imprensa nacional. Pode-se 
dizer que o impeachment de Collor é o marco zero do jornalismo 
investigativo no Brasil. A partir dele, jornalistas e donos de empresas 
de comunicação viram-se diante de uma nova e poderosa 
circunstância, com consequências ainda a serem dimensionadas. (pág. 
9). Empossado depois de um longo jejum eleitoral de 25 anos imposto 
pela ditadura, Collor foi defenestrado do Palácio do Planalto graças a 
uma rara confluência entre as discordâncias do poder político de então 
e a abertura que os meios de comunicação deram às denúncias de 
corrupção que envolviam não apenas o presidente, mas a primeira-
dama, parte dos ministros e figuras de sua entourage de campanha, 
notadamente seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, o PC, 
morto em condições nunca esclarecidas, em 1996. A Era Collor 
colocou em movimento um conjunto difuso de regras que, guardadas 
as proporções, reproduziu dentro das redações brasileiras o mesmo 
clima de exaltação profissional deflagrado, trinta anos antes, pelo 
Caso Watergate14 (FORTES, 2005, p. 18).   

Segundo Leandro Fortes, apesar da crença de que todo jornalismo é, por obrigação, 

investigativo, essa modalidade jornalística guarda particularidades que a diferem das demais. 

Fortes defende que o jornalismo investigativo é “mais complexo, trabalhoso e perigoso” (pág. 

                                                 
14 Sobre Watergate, Leandro Fortes: episódio de escuta ilegal na sede do partido democrata dos Estados Unidos, 
no Edifício Watergate, em Washington, por gente ligada ao governo republicano de Richard Nixon. O caso 
abalou a história americana e provocou a renúncia de Nixon. Foi fruto do trabalho de dois repórteres do jornal 
The Washington Post. (FORTES, 2005, p. 18).   
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9). Além disso, segundo o autor, o jornalismo investigativo demanda “talento, tempo, 

dinheiro, paciência e sorte”. (pág. 9).  

Grosso modo, o resultado final de uma reportagem, seja de jornal, 
rádio, TV ou internet, é fruto da apuração de um fato pelo repórter a 
partir de fontes diversas, documentais ou pessoais. O que diferencia o 
jornalismo investigativo dos demais setores da atividade são as 
circunstâncias, normalmente mais complexas, dos fatos, sua extensão 
noticiosa e o tempo de duração que, necessariamente, deve ser maior, 
embora quase sempre exercido sobre pressão. (FORTES, 2005, p. 30).  

As produções jornalísticas do “Conexão Repórter”, e aqui são incluídos os episódios 

sobre prostituição que compõem o lócus desta pesquisa, são caracterizadas pelo tom de 

denúncia, como se o desenvolvimento da reportagem se assemelhasse a um trabalho policial. 

A reflexão de Fortes (2005) acerca dos paralelos entre as investigações policiais e jornalísticas 

aponta práticas aplicadas pela equipe de reportagem do “Conexão”, como mentir a própria 

identidade ou o uso de microfones e câmeras escondidas. Os conflitos éticos, segundo o autor, 

têm gerado crises no que concerne à atividade jornalística, principalmente em relação às 

demandas do mercado, cujos interesses econômicos podem não convergir com a ética 

necessária ao jornalismo.  

Uma das maiores dificuldades da investigação jornalística reside, 
justamente, nas bases éticas de uma atividade que tende a se misturar 
com uma atividade muito mais próxima do trabalho policial do que, 
propriamente, do jornalismo. Muito se discute sobre o comportamento 
do jornalista diante das circunstâncias de uma matéria que exige 
infiltração, dissimulação e, não raras vezes, doses exageradas de 
perigo. A utilização de câmeras e gravadores escondidos suscita toda 
sorte de debate entre estudiosos da mídia, o público e os agentes da 
Justiça. Desse debate constante retiram-se mais dúvidas do que 
respostas, normalmente porque partem de uma avaliação do resultado, 
e não da ação em si. A tentação de se descobrir a verdade, ou dela se 
apropriar como trunfo, pode levar as redações a optarem por todo tipo 
de meio investigativo, legal ou não, graças à velha máxima de que os 
fins justificam o meio. A flexibilidade da conduta ética, porém, tem 
provocado mais confusão do que bons resultados, razão pela qual a 
mídia nacional transformou-se em fórum permanente das suas 
próprias idiossincrasias. Os fundamentos dessa discussão têm 
variáveis múltiplas, que podem tanto estar nas diferentes estruturas 
das empresas como na relação entre as gerações de jornalistas que 
dividem espaço nas redações. Nesse aspecto, a história recente do país 
prospecta-se por inteiro no quadro geral dessa discussão e de uma 
maneira simplista pode ser dividida em três macrocategorias: os 
jornalistas que viveram a ditadura militar (1964-85), os que 
começaram a trabalhar nos anos imediatamente subsequentes a ela e 
aqueles que vão chegando e sendo divididos pela resultante dialética 
das duas escolas anteriores. Entre eles, um mundo convulsionado pela 
política e pela economia, pela mudança brusca dos interesses das 
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corporações da mídia e pela luta selvagem por uma posição de 
destaque dentro do mercado de trabalho. A este último aspecto 
aceitou-se chamar de “concorrência interna”, nome simpático para 
uma luta entre pares que, mais do que qualquer outra atividade dentro 
das redações, brande a marca do jornalismo investigativo, ou do que 
se convencionou chamar assim, para se impor como símbolo máximo 
de status dentro dos veículos de comunicação. (FORTES, 2005, p.17-
18).  

Leandro Fortes afirma que o Código de Ética do Jornalismo Brasileiro “existe, está no 

papel, mas não ajuda muito”. A subjetividade do repórter se manifesta já na definição de sua 

pauta. Amparado por informações como a linha editorial do veículo para o qual trabalha e o 

público alvo de sua produção, o repórter recorta de sua realidade possibilidades de pautas que 

sejam interessantes e deem audiência.  

Os Critérios de Noticiabilidade podem ser compreendidos como os fatores que 

determinam que informação merece ou não ser transformada em uma notícia. Traquina (2005) 

define:  

Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de 
critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um 
tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Assim, os 
critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores – notícia que 
determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se 
tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 
transformado em uma matéria noticiável e, por isso, possuindo “valor 
de notícia”. (TRAQUINA, 2005, p. 63).  
 

Em Teorias da Comunicação, Mauro Wolf comenta a definição de noticiabilidade e 

seu papel em determinar o que é ou não interessante ao público: 

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos 
quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de 
acontecimentos, de entre os quais há que selecionar as notícias, 
podemos definir os valores/notícia (news values) como uma 
componente da noticiabilidade. Esses valores constituem a resposta à 
pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são considerados 
suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 
transformados em notícias? (WOLF, 1987, p. 195). 
 

Considerando os critérios de noticiabilidade como ponto de partida para a 

compreensão do processo de produção de reportagens, podemos questionar por qual motivo a 

prostituição é um assunto interessante perante o público, como a atividade se transforma em 

pauta e por que o tema sempre rende novas produções, ainda que elas reproduzam sempre os 

mesmos discursos. Wolf (1987) comenta o que transforma a realidade em notícias 

interessantes:  



74 
 

O interesse da história está estreitamente ligado às imagens que os 
jornalistas têm do público e também ao valor/notícia que Golding e 
Elliott definem como „capacidade de entretenimento‟. São 
interessantes as notícias que procuram dar uma interpretação de um 
acontecimento baseada no aspecto do „interesse humano‟, do ponto de 
vista insólito, das pequenas curiosidades que atraem a atenção. 
(WOLF, 1987, p. 90).  
 

Cada meio de comunicação apresenta diferentes demandas para jornalistas que se 

propõem a investigar determinado assunto ou fato. Ainda de acordo com Wolf (1987), a 

televisão exige material visual de qualidade, imagens que não apenas complementem o texto, 

mas que exibam o assunto de forma independente dele. Entendemos qualidade aqui não como 

técnica, mas como pertinência e impacto em relação ao assunto abordado.  

Ainda sobre a informação veiculada pela televisão, Gomes (2011) faz algumas 

considerações:  
A televisão é o meio de comunicação mais abrangente no Brasil e não 
se pode ignorar sua enorme influência na formação de opinião, nos 
valores culturais e práticas sociais. Diante de consumo em massa, as 
narrativas e os jogos de argumentação e interpretação entre os 
participantes do processo de comunicação são estrategicamente 
pensados, pois qualquer discurso na TV é amplificado. Dentre todas 
essas possibilidades discursivas da imagem em movimento como 
novelas, filmes, reality shows, videoclipes e outros, o documentarismo 
e o telejornalismo se apresentaram como específicas em relatar o real 
ou uma versão dele. Dois elementos são característicos de ambos os 
gêneros informativos: a apuração das informações e o testemunho dos 
personagens. Essas semelhanças facilitaram a proposta de programas 
híbridos na TV, que utilizam conceitos do jornalismo com valorização 
dos elementos narrativos do documentarismo. (GOMES, 2011, p. 
194).  
 

Além dos critérios de noticiabilidade, as hipóteses do Agenda – Setting (agendamento) 

e Framing (enquadramento) e a Teoria do Gatekeeper fornecem suporte para a compreensão 

acerca dos critérios e métodos utilizados pela televisão para definir quais conteúdos serão 

veiculados aos telespectadores.  Sobre o Agenda – Setting, Colling (2001) explica:  

 
As hipóteses do agenda-setting fazem parte dos estudos norte-
americanos em comunicação, pertencentes ao paradigma 
funcionalista, que reúne pesquisas preocupadas em analisar e 
detectar as funções dos meios e os efeitos causados sobre a 
audiência. Inicialmente, o paradigma foi dominado pela teoria 
da agulha hipodérmica, defensora da tese de que os meios de 
comunicação de massa são extremamente poderosos, com 
efeitos absolutamente previsíveis na audiência. (COLLING, 
2001).  
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Assim como a hipótese do Enquadramento, o Agendamento surgiu nos anos 1970, a 

partir de estudos conduzidos pelos teóricos McCombs e Shaw. A base para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre agenda - setting foram as eleições presidenciais norte-

americanas disputadas entre Richard Nixon e Hubert Humprey, uma vez que os pesquisadores 

constataram que a mídia havia influenciado a opinião pública sobre o processo eleitoral, além 

de ter influído em decisões dos próprios candidatos, que incluíram em suas agendas pautas 

levantadas pela própria imprensa (COLLING, 2001).  

O Enquadramento refere-se ao recorte que a mídia faz de determinado assunto. Ou 

seja, de que forma enquadra os conteúdos anteriormente agendados. Colling explica a relação 

entre o Framing e o Agendamento:  

Os mais recentes estudos sobre agendamento têm concluído que a 
mídia não tem apenas o poder de nos oferecer o leque de assuntos 
pelos quais iremos nos preocupar e conversar. Além de estabelecer 
essa agenda interpessoal, os meios de comunicação também teriam o 
poder de nos dizer como devemos pensar os temas existentes na 
agenda da mídia. Os pesquisadores têm explicado isso através do 
conceito do framing, ou enquadramento. (COLLING, 2011).  

 
Ainda sobre Agendamento e Enquadramento, Colling explica: 

Se os trabalhos do agendamento estavam mais preocupados em saber 
sobre como e quais temas passam a fazer parte da agenda da 
sociedade, as pesquisas sobre o framing estavam mais interessadas no 
conteúdo desses temas, ou seja, o que se diz sobre eles (COLLING, 
2011). Entman (1989), por exemplo, queria saber como a imprensa 
definia o problema em questão, quais eram as causas, as pessoas 
envolvidas, a quem era dado o poder de resolver e quais eram as 
soluções apontadas pelos jornalistas em seus textos. (COLLING, 
2011, p. 114).  
 

Em “Como pode a mídia ajudar na luta pelo respeito à diversidade sexual e de gênero” 

(2011), Colling recorre às definições de quatro tipos de enquadramento mais encontrados em 

análises sobre narrativas midiáticas sistematizadas por Porto (2007). Seriam eles o 

enquadramento restrito, “quando a imprensa oferece apenas um enquadramento para o tema”; 

o enquadramento plural-fechado, “quando existe mais de um tipo de enquadramento, porém 

eles são dispostos de forma hierarquizada”; plural-aberto, “quando existe mais de um tipo de 

um enquadramento, sem hierarquias”, e por fim o enquadramento episódico, que ocorre 

“quando o texto apenas registra o ocorrido e não apresenta interpretação”. (COLLING, 2011, 

p. 115).  Sobre essas categorias de enquadramento, Colling explica que “foram criadas a partir 

de análise da cobertura da imprensa em períodos eleitorais, mas a pretensão é de que 

poderiam ser utilizadas para qualquer mensagem jornalística” (p. 115).  
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As possibilidades de diálogo entre a presente pesquisa e o texto de Colling são 

múltiplas. Em “Como pode a mídia ajudar na luta pelo respeito à diversidade sexual e de 

gênero”, o objeto de análise de Colling também é o “Conexão Repórter”, porém o foco está 

em uma de suas reportagens sobre homofobia. O episódio em questão procura abrir espaço 

para que homossexuais e homofóbicos apresentem seus pontos de vista sobre a questão, ou os 

seus “lados na história”. Colling explica que analisando o conteúdo do programa apenas pelo 

espectro dos estudos de agendamento e enquadramento não seria possível perceber que, 

embora a intenção do programa seja defender os direitos dos homossexuais, a narrativa 

construída pela reportagem acaba por reduzir os discursos de ambos os polos (homofóbicos e 

homossexuais) à mesma linha de pensamento que trata a homossexualidade como patologia e 

de forma preconceituosa. O enquadramento e o agendamento são suficientes para explicar a 

presença de determinados temas, como homofobia e prostituição, na mídia. Porém, são teorias 

limitadas quando é necessário analisar o conteúdo produzido pelas produções jornalísticas 

sobre esses assuntos.  

Partindo da definição de Porto acerca dos quatro tipos de enquadramento, pode-se 

verificar que o “Conexão Repórter” busca o enquadramento plural-aberto: a equipe de 

reportagem entrevista, no caso do episódio analisado por Colling, fontes favoráveis e 

desfavoráveis à homossexualidade. Nos episódios sobre prostituição analisados pela presente 

pesquisa, verifica-se que enquanto a narrativa constrói um discurso negativo em relação ao 

mercado do sexo, temos prostitutas comentando suas rotinas, explicando a dinâmica da 

atividade e apresentando com um suposto conhecimento de causa a realidade da prostituição, 

de forma a corroborar a ideologia do programa. Em ambos os casos, podemos em um 

primeiro momento acreditar que de fato a equipe de reportagem do “Conexão Repórter” 

cumpriu com a sua obrigação jornalística ao entrevistar fontes com pontos de vista distintos, 

ou apresentando um assunto a partir da experiência de quem vivencia o universo retratado. 

Um olhar mais crítico poderá então questionar: a homossexualidade é uma questão de opinião 

ou de direitos humanos? Trazendo a discussão levantada por Colling para a presente análise, 

concluímos que, embora as teorias do enquadramento e do agendamento apontem um 

crescimento no número de reportagens televisivas sobre temas tabus como a prostituição, o 

fato de que esse espaço surgiu na mídia não significa que a questão esteja sendo abordada de 

forma pluralizada. Portanto, os estudos de enquadramento e agendamento devem se aliar a 

estudos sobre sexualidade e gênero de forma a dar conta da complexidade da questão.  
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A Teoria do Gatekeeper esclarece de que forma a informação ultrapassa barreiras até 

que se transforme em notícia. De acordo com Traquina: 

O processo de produção da informação é concebido como uma 
série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por 
diversos gates, isto é, portões, que não são mais do que áreas de 
decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, 
tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. Se a decisão 
for positiva, a notícia acaba por passar pelo “portão”; se não for, 
a sua progressão é impedida, o que na prática significa a sua 
“morte” porque significa que a notícia não será publicada, pelo 
menos nesse órgão de comunicação. (TRAQUINA, 2005, p. 
150).  

 

Não pretendemos aqui realizar um levantamento quantitativo acerca de quantas 

reportagens sobre prostituição foram veiculadas por programas de televisão como o Conexão 

Repórter em um determinado período de tempo. Porém, como comentamos no primeiro 

capítulo deste texto, outras produções jornalísticas procuram cada vez mais apresentar 

conteúdo sobre o mercado do sexo, e a busca é sempre pela abordagem mais original, 

dramática ou impactante. Apesar das particularidades de cada produção – enquanto o 

“Conexão Repórter” aposta em cenários noturnos e misteriosos, o “Profissão Repórter”, por 

exemplo, costuma abordar o tema de forma mais casual e despretensiosa – todas parecem 

acreditar que a prostituição é uma pauta válida e de interesse público praticamente 

inesgotável. Ou seja, a quantidade de produções disponíveis sobre o assunto mostra que não é 

difícil para a prostituição ultrapassar as barreiras do gatekeeper e chegar até o telespectador.  

Sobre o Jornalismo Investigativo, Burgh (2000), comenta: 

Um jornalista investigativo é um indivíduo cuja profissão é descobrir 
a verdade e identificar lapsos em qualquer mídia disponível. Isso 
costuma ser chamado de jornalismo investigativo e difere do trabalho 
aparentemente similar realizado pela polícia, advogados, auditores e 
instituições regulatórias, uma vez que não se limita ao público – alvo, 
não possui fundamentos legais e é estreitamente vinculado à 
publicidade. (BURGH, 2000, p. 10).  

 
Agenda-setting, enquadramento, critérios de noticiabilidade e gatekeeping são os 

conceitos do jornalismo que, até o presente momento, se mostram adequados para a análise 

dos episódios selecionados, considerando que se referem ao processo de produção da 

informação, que tem início já com a definição do tema a ser abordado. Por que a prostituição 

pode ser pauta? Qual recorte dessa realidade é feito durante o processo de edição? Por que o 

sexo é interessante, pode ser notícia, passa do “portão”, e outros assuntos não? 
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5.1 A prostituição em pauta  

 

Como parte da metodologia aplicada para responder o problema de pesquisa, que se 

refere ao processo de produção de conteúdo sobre prostituição, apontamos a possibilidade de 

conversarmos com a equipe de reportagem do “Conexão Repórter”, de forma a compreender 

especificamente como foram desenvolvidos os episódios aqui analisados, além da linha 

editorial do programa e princípios jornalísticos que o regem. Como alternativa, caso não fosse 

possível discutir a produção sobre prostituição diretamente com a equipe do programa em 

questão, nosso plano seria conversar com outros jornalistas familiares com o tema.  

As tentativas de contato com os repórteres e produtores do “Conexão Repórter”, 

infelizmente, esbarraram em várias questões burocráticas levantadas por parte da própria 

equipe, de forma que, após meses de negociações e investidas, finalmente nos foi informado 

que apenas o editor-chefe do programa, Roberto Cabrini, poderia dar entrevistas, porém este 

estaria indisponível por período indeterminado. Quando levantamos a possibilidade de 

entrevistar algum outro membro da equipe que pudesse comentar os episódios analisados, 

descobrimos que Cabrini faz questão de ele mesmo falar sobre o programa com estudantes e 

pesquisadores, o que indica que os jornalistas, produtores e repórteres não estão autorizados a 

comentar o conteúdo do programa.   

Simultaneamente ao contato com o SBT, buscamos outros profissionais da mídia que 

estivessem dispostos a comentar suas experiências com a prostituição como pauta. Após a 

negativa do “Conexão Repórter”, esta linha de investigação tornou-se prioritária para a 

pesquisa. Os profissionais encontrados atuam em diversas mídias, desde a internet ao 

audiovisual. Apresentamos questões iniciais semelhantes a todos, a fim de descobrirmos quais 

eram suas vivências pautando o tema, como se prepararam teoricamente para produzir 

conteúdo sobre a prostituição, e de que forma analisam a abordagem da mídia à questão. A 

partir das respostas e da disponibilidade de cada um, pudemos entrar em outras discussões.15 

Encontramos o documentarista Kiko Goifman a partir da pesquisa por produções 

audiovisuais sobre prostituição. A sinopse de “Aurora”16, dirigido por Goifman em parceria 

com Jurandir Muller, é descrito como “um documentário de curta duração que aborda o corpo 

humano „marginal‟, aquele que vem sendo deslocado do eixo central da cidade. 

                                                 
15 A íntegra dos comentários dos jornalistas consultados consta no apêndice deste texto.  
 
16 Documentário e sinopse disponíveis em http://portacurtas.org.br/filme/?name=aurora 

 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=aurora
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Estabelecendo um encontro entre estátuas abandonadas da cidade e velhas prostitutas, que 

insistem em seu ofício”. A narrativa constrói relações entre as prostitutas idosas que 

trabalham no centro de São Paulo e as estátuas abandonadas da cidade. Questionado sobre as 

razões que o levaram a pautar a prostituição, Goifman explicou que seu interesse por grupos 

urbanos vem da sua formação em Antropologia. Para ele, a função do documentário é dar voz 

a grupos excluídos e marginalizados que eventualmente não encontram espaço na mídia 

televisiva.  O documentarista reconhece a necessidade de ouvir e o respeito às fontes como os 

principais desafios enfrentados por aqueles que se propõem a produzir conteúdo sobre a 

prostituição. Sobre a presença da prostituição na mídia, sua opinião é a de que o tema é 

sempre tratado de forma sensacionalista e negativa.  

Lucas Reis, repórter correspondente da Folha de São Paulo em Manaus, desenvolveu 

duas reportagens sobre exploração sexual infantil. A frase “A Copa como ela é” no topo do 

texto apresentava as intenções da matéria, que tratava da busca de meninas menores de idade 

por estrangeiros durante o Mundial de Futebol sediado no Brasil em 2014. O título do texto, 

desenvolvido em parceria com outros dois repórteres, é “Sedes atraem prostitutas 

adolescentes”. Porém, Reis aponta nesta escolha de palavras uma manifestação de estigma e 

preconceito, uma vez que não existe prostituição infantil, e sim exploração sexual infantil. A 

outra reportagem sobre o mercado do sexo desenvolvida por Reis se refere a um esquema de 

exploração sexual de menores em Manaus que envolvia políticos e membros da alta 

sociedade. Para conduzir a pauta, Reis conta que tentou contato com cerca de quinze meninas 

envolvidas no esquema, porém apenas uma aceitou ser entrevistada, desde que seu anonimato 

fosse garantido. O repórter pontua que seu principal desafio ao abordar a exploração sexual de 

menores é o medo. Reis comenta o fato de que a prostituição não é criminalizada, o que é 

crime é a exploração. Porém, ele acrescenta que no caso da exploração sexual infantil não 

apenas existe um crime caracterizado por ele como bárbaro, como também as crianças estão 

envolvidas em um ambiente ameaçador e hostil.  

Para Reis, a diferença entre exploração sexual e prostituição é clara. O repórter 

comenta que, no caso da abordagem sobre a prostituição, o machismo e a misoginia podem 

ser fatores que explicam a ignorância e preconceito em relação à atividade (a que ele se refere 

como profissão). Reis comenta que o principal desafio dos meios de comunicação seria 

abordar o tema fugindo do óbvio, dos clichês e das pautas batidas, aliando essa abordagem 

com o respeito aos direitos humanos e à dignidade da mulher.  
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Pedro Sibahi é repórter do portal Brasil Post, e jornalista graduado pela Universidade 

de São Paulo. Sua experiência pautando a prostituição ocorreu enquanto Sibahi ainda era 

estudante de jornalismo, quando realizou uma reportagem sobre Itatinga, bairro de Campinas 

conhecido como maior bairro de prostituição da América Latina. Questionado sobre como se 

preparou para pautar o tema, Sibahi comentou que ele e seu colega de reportagem procuravam 

aplicar os princípios do Jornalismo Gonzo 17em suas experiências jornalísticas. Sibahi conta 

que, na época, havia tido contato com discussões feministas por meio do Centro Acadêmico 

da universidade. O objetivo da pauta era apresentar a prostituição de forma inusitada, com 

requintes de realidade que segundo ele não condiziam com a proposta acadêmica da 

universidade.  

O repórter conta que a intenção era construir uma narrativa mostrando a inserção de 

dois jovens jornalistas em um lugar famoso por ser o maior prostíbulo a céu aberto da 

América Latina. Perguntamos se depois de formado e com experiência de mercado Sibahi 

mudaria algo na forma como abordou a prostituição. O jornalista comentou que hoje seu 

interesse está direcionado a questões sociais (nota-se que, para ele, a prostituição então não é 

uma questão social). Sibahi diz que inicialmente talvez não se identificasse como jornalista, e 

que no contato com as fontes neste primeiro momento, definiria uma pré-pauta. O repórter 

ainda comenta que buscaria uma ligação entre a exploração da prostituição exercida no local e 

tráfico de drogas.  

Sobre os desafios enfrentados para pautar o tema, Sibahi aponta o tabu em torno do 

sexo e a falta de informações oficiais sobre o Itatinga. Ele volta a apontar o sigilo da 

identidade profissional do jornalista como uma ferramenta importante em determinadas 

situações da reportagem.  

Quanto à abordagem da mídia sobre a prostituição, Sibahi afirma que a objetividade e 

a imparcialidade não existem, e comenta que sua opinião é construída com base em 

experiências em diversas plataformas jornalísticas, como impresso, televisão e web. Para ele, 

entrevistar prostitutas implica em interesse automático pelo fato destas mulheres estarem 

inseridas no mercado do sexo, o que deixa outros aspectos de suas vidas em segundo plano. 

Sibahi pontua que nem sempre é possível se preparar de forma adequada para pautar um tema 

tão estigmatizado, mas que o jornalista precisa ser honesto em relação à forma como está 

realizando o recorte da questão. Para o repórter, essa honestidade é necessária para todo tipo 

                                                 
17 O Jornalismo Gonzo é um estilo narrativo caracterizado pela imersão do repórter no universo de sua pauta.  
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de pauta, uma vez que todo jornalista tem uma formação que passa por preconceitos e ideias 

pré-concebidas.  

Conhecemos o redator do portal Buzzfeed Iran Giusti por meio do site do filme 

“Filhas de Gabriela”18 cujo objetivo é narrar a biografia de Gabriela Leite. Em uma das seções 

do site, estão disponíveis vídeos em que comunicadores comentam a imagem da prostituição 

na mídia. Um dos entrevistados era Iran. Pesquisamos suas produções sobre o tema, e 

encontramos uma matéria19 sobre a celebridade virtual Luisa Marilac e sua experiência como 

prostituta.  

Sobre as razões que levam a prostituição às reuniões de pauta, Giusti opina que este é 

um tema universal. Para ele, o clichê da “profissão mais antiga do mundo” faz sentido. Assim 

como Lucas Reis, Giusti credita à misoginia e ao machismo o estigma em torno da atividade.  

A leitura acadêmica sobre o tema nos permite verificar que a afirmação de Giusti 

sobre a prostituição ser um tema universal é uma reprodução do senso comum. As 

peculiaridades locais não podem ser desprezadas: o que é prostituição aqui no Brasil pode não 

ser em outro país. Sobre as diferentes concepções do que é o ato sexual, e adaptando a 

reflexão para a presente pesquisa, podemos contar com Weeks (1996) para compreender a 

questão:  
No mínimo, todas as abordagens de construção social adotam a visão 
de que atos sexuais fisicamente idênticos podem ter variada 
significação social e variado sentido subjetivo, dependendo de como 
eles são definidos e compreendidos em diferentes culturas e períodos 
históricos. Devido ao fato de quem um ato sexual não carrega consigo 
um sentido social universal, segue-se que a relação entre atos sexuais 
e identidades sexuais não é uma relação fixa e que ela é projetada, a 
um grande custo, a partir do local e da época do observador para 
outros locais e épocas. (WEEKS, 1996, s/n).  
 

Ainda sobre a “universalidade” da prostituição, em “O direito humano de ser puta”, 

José Miguel Neto Olivar acrescenta reflexões pertinentes ao debate:  

Prostituição é uma categoria taxonômica, que acolhe narrativas, 
análises e experiências muitíssimo diversas para dotá-las de sentido e 
enquadrá-las num “algo” apreensível. Não existe uma “prostituição” 
universal ou extra-cultural. Tal noção prática deve ser compreendida 
no contexto cultural e grupal específico de uso, e na experiência 
biográfica, na trajetória concreta de mulheres concretas (Sahlins, 

                                                 
18 Site oficial do filme: https://filhasdegabriela.wordpress.com/. Na página, podem ser encontrados os vídeos 
aqui comentados. Acesso em 31/07/2015. 
 
19 Matéria sobre Luisa Marilac: http://igay.ig.com.br/2013-08-29/luisa-marilac-tenho-cicatrizes-no-corpo-e-na-
mente-que-nao-vao-passar.html. 
 

https://filhasdegabriela.wordpress.com/
http://igay.ig.com.br/2013-08-29/luisa-marilac-tenho-cicatrizes-no-corpo-e-na-mente-que-nao-vao-passar.html
http://igay.ig.com.br/2013-08-29/luisa-marilac-tenho-cicatrizes-no-corpo-e-na-mente-que-nao-vao-passar.html
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2004). Mais ainda, como nos ensinam os importantes trabalhos de 
Claudia Fonseca (2003), Dolores Juliano (2002 e 2006), Betty Osório 
(2002), Donna Guy (1991), Margareth Rago (1985) e Adriana 
Piscitelli (2005), essa experiência particular não deve se entender só à 
luz de si mesma, da “prostituição” como um exótico isolado, mas em 
conexão com o resto do conjunto social, em específico, desde o lugar 
simbólico que o dinheiro, a sexualidade, o trabalho, a geração e o 
gênero ocupam nele. (OLIVAR, 2007, p. 110).  

 

Para Giusti, as linhas editoriais que direcionam a produção de conteúdo passam por 

três vias: conservadores abordam de forma misógina, progressistas discutem regulamentação 

e humanização da atividade (que ele também chama de profissão) e veículos hard-news (ou 

noticiosos, segundo Iran) pautam a prostituição a partir da violência e marginalização.  

Os desafios apontados por Giusti se referem à sua experiência pautando a prostituição 

no contexto homossexual e transexual. Para ele, ainda que a relação entre travestis e 

prostituição seja reflexo do estigma, muitas vezes é de fato necessário pautar a questão desta 

forma, pois o mercado do sexo é a realidade de muitas pessoas trans. Giusti cita uma situação 

em que optou por deixar de fora do texto duas mulheres trans famosas na internet por serem 

pessoas tratadas de forma cômica e caricata pelo público.  

Giusti comenta que tem vontade de pautar a prostituição masculina, por se tratar de 

uma abordagem distinta do que ocorre com as mulheres, uma vez que a sexualidade do 

homem é incentivada e vista de forma positiva. Giusti acrescenta que a prostituição masculina 

é interessante por ser menos pautada que a feminina. Porém, questionado sobre por que ainda 

não realizou nenhuma matéria sobre o assunto, ele responde que espera encontrar uma pauta 

que fuja do lugar comum.  

Sobre a presença da prostituição feminina na mídia, Giusti pontua que é importante 

considerar que os veículos de comunicação trabalham guiados por linhas editoriais, e que a 

objetividade e imparcialidade são mitos, uma vez que o jornalismo é feito por pessoas (e suas 

subjetividades). Giusti afirma que prezar pelas técnicas jornalísticas e por uma boa apuração é 

uma forma de pautar um tema sem distorcer a informação ao ponto dela não corresponder 

mais à realidade retratada. Para ele, o papel do jornalismo, em relação à prostituição, é 

apresentar a realidade de todas as formas possíveis.  

A pergunta sobre a preparação teórica antes da pauta foi uma surpresa para Giusti. Ele 

comenta que não se prepara, nunca havia refletido sobre isso, e que a nossa indagação o fez se 

sentir “o pior jornalista do mundo”. Em seguida ele pontua que sua formação teórica não é em 

Jornalismo, e sim em Relações Públicas, mas que mais importante do que as técnicas 
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jornalísticas está sua sensibilidade ao produzir conteúdo, e também sua boa relação com seus 

editores.  

Débora Fogliatto (curiosamente a única figura feminina com quem conseguimos 

conversar) já escreveu sobre a regulamentação da prostituição. Fogliatto cobriu em junho 

deste ano uma reunião de militantes pelos direitos das prostitutas na Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul no Dia Internacional das Prostitutas (09/06). 

Diferente dos demais profissionais da comunicação que comentaram a questão para 

esta pesquisa, Fogliatto não considera a prostituição um tema recorrente na mídia. Ela 

argumenta que, quando o tema é pautado, é sempre em situações de reportagens especiais. A 

repórter ainda comenta que em relação à matéria sobre o debate realizado na Assembleia 

Legislativa, apenas ela e uma jornalista da Carta Capital estavam cobrindo o evento. Para 

Fogliatto, o uso de fontes oficiais, como o Deputado Jean Wyllys, é válido e importante, 

porém é necessário ouvir mais as prostitutas, que, segundo Fogliatto, são as mais interessadas 

na questão.  

Ela comenta que é difícil pautar a prostituição, e acredita que por isso não seja 

produzido tanto conteúdo sobre o assunto. Sobre as dificuldades, a repórter comenta que o 

acesso às próprias prostitutas é complicado, uma vez que é necessário entrevistá-las em seus 

locais de trabalho, o que pode atrapalhar suas rotinas. Fogliatto aponta que a falta de 

regulamentação torna difícil o acesso às casas de prostituição, uma vez que as prostitutas não 

estão autorizadas a trabalharem nesse ambiente. Sobre a abordagem nas ruas, Fogliatto pontua 

que muitos repórteres consideram perigoso.  

A repórter concorda com nossa colocação de que a prostituição é pautada sob o viés 

do estigma, estereótipos e preconceitos. Fogliatto cita a culpabilização e vitimização das 

profissionais do sexo, além do tratamento da prostituição como fetiche. Ela cita uma 

reportagem20 produzida pelo “Profissão Repórter” como gancho para comentar o uso de 

câmeras escondidas, que ela ressalta ser antiético. Sobre esta reportagem do “Profissão 

Repórter”, Fogliatto observou que embora as prostitutas entrevistadas afirmassem gostar da 

atividade (ela também usa o termo “profissão”), a repórter responsável pela pauta parecia 

sentir pena de suas fontes. Para se preparar para pautar a regulamentação da prostituição, 

Fogliatto considerou importante ler o Projeto de Lei Gabriela Leite. Segundo ela, a sociedade 

está desinformada em relação à prostituição, por acreditar que a atividade é crime no Brasil. 

                                                 
20 A reportagem citada por Fogliatto está disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-
reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/. Acesso 
em 31/07/2015.  

http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/
http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/
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Assim, ela conta que foi necessário ler o PL para conseguir compreender do que se trata 

exatamente a regulamentação.  

Como já foi comentado, na página do documentário “Filhas de Gabriela”, onde 

conhecemos Giusti, alguns comunicadores apresentaram suas opiniões sobre a presença da 

prostituição na mídia. Com o título “A imagem da prostituição na mídia: de comunicadores 

para comunicadores”, a seção apresenta um breve histórico da prostituição na sociedade, 

recorrendo a reflexões de Foucault sobre a sexualidade, o desenvolvimento do tabu em torno 

da atividade, seu estigma e a vitimização.  

Nos dias de hoje, apesar de um maior espaço no campo das artes, tanto 
na imprensa quanto em espaços especializados como o cinema, o país 
ainda carece de representações mais fidedignas das prostitutas, já que 
há uma desvalorização de sua imagem ou, em um final feliz quase 
hollywoodiano, como no filme “Bruna Surfistinha”, há uma 
“glamourização” que só aparece como consequência de uma 
personagem que foi vítima de algo.  

 
Em vídeos curtos, comunicadores comentam a construção da imagem da prostituta 

pela mídia. O primeiro vídeo apresenta os comentários do Deputado Federal e também 

Jornalista Jean Wyllys. Na sequência, Ricardo Donisete, editor e jornalista do portal iGay, 

comenta a questão. Giusti aparece em seguida. O próximo profissional a comentar a questão é 

Ricardo Soares. O documentarista Paulo Alberto também foi entrevistado. A comunicóloga 

Adria Meira está no último vídeo.  

O deputado e jornalista Jean Wyllys começa sua análise comentando o contexto 

histórico da prostituição. Wyllys explica que, na história Ocidental, a figura da prostituta 

sempre esteve “em uma economia de atração e repulsa”. Ele pontua que nas artes (literatura, 

música) a imagem da prostituta é construída de forma heroica. As prostitutas seriam mulheres 

fortes e vítimas de uma situação. Por outro lado, a prostituta representaria os males do mundo, 

estaria delegada à marginalidade e seria uma ameaça à família. Para Jean, a representação 

ambivalente da prostituta na mídia não começa na mídia audiovisual. Já na literatura, a 

prostituição era abordada de forma ambígua. Para exemplificar a glamourização da prostituta, 

Wyllys cita o romance Hilda Furacão, cuja protagonista é uma jovem de classe média que 

desafia a sociedade mineira católica ao desistir de seu casamento e se mudar para uma zona 

boêmia. Wyllys cita a prostituição inserida na narrativa bíblica e o poema de Gilgamesh, um 

dos mais antigos da humanidade, que também apresentava a figura de uma prostituta.  

Para Jean, é curioso que não exista interesse em entender quais razões justificam a 

existência das prostitutas ao longo da história da humanidade. Wyllys comenta que ninguém 
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pergunta quem demanda pela prostituição. Sempre se fala sobre os profissionais do sexo, 

porém não sobre quem utiliza seus serviços. O jornalista argumenta que não podemos cair no 

senso comum de acreditar que os clientes sejam predadores sexuais, uma vez que essas 

pessoas muitas vezes estão em busca apenas de uma fantasia sexual ou sociabilidade.  

Sobre as condições de trabalho da prostituta, Wyllys afirma que de fato existem 

mulheres vítimas de exploração sexual, porém a realidade da atividade não se resume a isso, 

uma vez que prostituição e exploração sexual são coisas distintas. Para ele, a prostituição 

pode ser exercida por livre escolha: uma mulher pode optar por ser prostituta, como forma de 

desafiar a moral burguesa, instituições religiosas e também a própria esquerda. Porém, outras 

mulheres podem ser levadas à prostituição, da mesma forma que outras são direcionadas a 

serem empregadas domésticas: elas não escolheram ser empregadas, mas uma vez que o são, 

elas não podem ter seus direitos negados. Assim, deve-se lutar pelos direitos trabalhistas das 

profissionais do sexo da mesma forma que se luta pelas empregadas domésticas. A 

regulamentação é uma forma de proteger as mulheres das redes de tráfico humano e 

exploração sexual.  

Ricardo Donisete também pontua a dualidade de representações da prostituta na mídia. 

Ou ela é o fetiche, ou é caso de polícia e problema social. Para o jornalista, a prostituição não 

é pautada com profundidade, devido o estigma e preconceito acerca da atividade, além de 

questões editoriais que regem as empresas de comunicação. Ricardo acredita que os 

jornalistas devem se aproximar das prostitutas de forma a contar suas histórias de uma forma 

mais profunda, “menos como grupo e mais como pessoas”.  

Em sua entrevista21 para a equipe de “Filhas de Gabriela”, Giusti reconhece o tabu em 

torno da prostituição, porém afirma que nos últimos dez anos percebe um tratamento mais 

humano por parte da mídia acerca da questão. Por mais que o tema seja estigmatizado, para 

Giusti os jornalistas estão mais preocupados em entender de fato a prostituição e como 

funciona esse mercado. Ele divide os veículos de comunicação entre os que pautam a 

prostituição pela garantia de que o tema gera audiência, enquanto outros estão conscientes de 

que devem pautar o tema de forma mais humanizada. O papel do jornalista seria não julgar a 

prostituição, porém fornecer informações suficientes para que o público seja capaz de formar 

sua própria opinião sobre a atividade.  

                                                 
21 Entrevista ao site Filhas de Gabriela: https://www.youtube.com/watch?v=zq9EQvtE1Gw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zq9EQvtE1Gw
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Rodrigo Soares comenta que a prostituta é sempre marginalizada e retratada como 

uma mulher que não é dona de sua própria história e de seu próprio corpo. Para ele, isso é 

efeito da visão que a sociedade tem da mulher, uma vez que os direitos dela não são 

devidamente respeitados ou sequer discutidos. Assim como Giusti, Soares acredita que o 

jornalismo nos últimos anos busca compreender não só a prostituição como minorias de modo 

geral. Porém, essa abordagem ainda está permeada em muito preconceito e moralidade 

religiosa. Para Soares, o caminho para pautar a prostituição de forma satisfatória é dissociar a 

prostituição da moral construída pela religião. Segundo ele, assim seria possível mostrar que a 

prostituição não é como a sociedade pensa.  

Paulo Albertan comenta a questão a partir de sua experiência morando quinze anos na 

Austrália, onde ele teve contato com homens que se prostituem. O documentarista explica que 

lá esses profissionais do sexo são legalizados e contam com respaldo do governo para exercer 

a atividade de forma segura. Albertan comenta que o índice de contaminação de doenças 

sexualmente transmissíveis é extremamente baixo no país. Para ele, o tratamento aplicado a 

esses profissionais na Austrália é decente. Porém, falando sobre mídia, lá a prostituição é 

marginalizada, o que ele acredita ocorrer no Brasil. Albertan cita o trabalho de Wyllys em 

prol da regulamentação da prostituição como de extrema importância para que o tema seja 

debatido e o preconceito acerca do mercado do sexo superado. 

A comunicóloga Adria Meira também vê a prostituta na mídia como a mulher sem 

alternativa que encontra na prostituição sua única possibilidade de sobrevivência. Ela defende 

que a regulamentação da atividade é uma forma de garantia de que essas mulheres possam 

decidir o que fazer com seus corpos.  

 

 

5.2 Objetividade, imparcialidade e construção de discursos 

 

Os comentários dos entrevistados para a presente pesquisa nos permitem considerar 

que existe uma lacuna na formação acadêmica dos profissionais da mídia. Questões de gênero 

não são discutidas nas universidades, e o conteúdo produzido sobre assuntos polêmicos não só 

como a prostituição, mas como a homossexualidade e transexualidade, por exemplo, é 

desenvolvido com base no senso comum e em um conhecimento que é internalizado. Sobre o 

estigma que rege o conteúdo produzido sobre o sexo, Rubin (1984) comenta:  
A cultura popular é permeada com ideias que a variedade erótica é 
perigosa, doentia, depravada, e uma ameaça a tudo desde pequenas 
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crianças até segurança nacional. A ideologia sexual popular é uma 
sopa nociva de ideias e pecado sexual, conceitos de inferioridade 
psicológica, anti-comunismo, histeria de massa, acusação de bruxaria, 
e xenofobia. A grande mídia sustenta essas atitudes com implacável 
propaganda. Eu chamaria esse sistema de estigma erótico a última 
forma de preconceito respeitável já que as formas mais antigas não 
mostraram tal vitalidade obstinada, e as novas continuamente não se 
tornam aparentes. (RUBIN, 1984, p. 152). 
 

Além dos limites impostos pelo desconhecimento acerca do tema, é importante 

considerar que existem princípios editoriais que regem o que é ou não veiculado pela 

imprensa. A fala de Débora Fogliatto, por exemplo, aponta para estas questões conjunturais e 

estruturais que antecedem a própria pauta. Já os comentários de Iran Giusti acrescentam ao 

debate a questão da falta de autonomia do repórter e os limites das linhas editoriais de cada 

veículo. 

Podemos considerar que nenhum dos entrevistados é capaz de apontar uma fórmula 

jornalística cuja aplicação resultaria em um conteúdo correto sobre a prostituição. A 

objetividade a imparcialidade jornalísticas são conceitos negados pelos próprios profissionais 

da imprensa, que afirmam ser impossível alcançá-las. No artigo “Um estudo sobre os efeitos 

da objetividade”, publicado no site do Observatório da Imprensa, Tito Eugênio Santos Souza 

apresenta a definição dos dois conceitos e comenta a relação de ambos com a produção de 

discursos jornalísticos:  

O campo jornalístico, assim como outras áreas do saber humano, 
debruça-se sobre questões de notória complexidade. Entre estas 
questões, o processo de construção da notícia ocupa, invariavelmente, 
um lugar de destaque. O conceito de notícia traz em seu bojo diversas 
concepções, tais como o paradigma da objetividade e o princípio da 
imparcialidade. A objetividade e a imparcialidade são consideradas 
pressupostos básicos do fazer jornalístico. No entanto, vale ressaltar 
que as notícias não reproduzem fielmente a realidade. Enunciar o 
discurso da isenção total é o mesmo que destituir o jornalista de 
subjetividade. Além disso, a matéria jornalística constitui-se numa 
prática social de linguagem: não é, portanto, esvaziada de carga 
ideológica. (SOUZA, s/n, 2009). 

Ainda no mesmo artigo, Souza (2009) explica que o conceito de objetividade surgiu 

nos Estados Unidos, no século XIX. Segundo o autor, “em um contexto de supremacia do 

pensamento positivista, tal concepção referia-se à possibilidade de reprodução fiel dos 

acontecimentos do mundo real”. A subjetividade era então considerada um limite entre o 

conhecimento científico e seus objetos de estudo. 
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Surge, assim, com o positivismo, a distinção entre o fato e o juízo de 
valor, entre o real e a valoração humana do real e entre o 
acontecimento a ser estudado e a opinião. Essa distinção representou 
um divisor de águas em outras ciências humanas como o direito, a 
sociologia, a história, a ética e, consequentemente, o jornalismo. 
Deriva daí a distinção que hoje fazemos entre jornalismo opinativo e 
informativo (BARROS FILHO, 2008, p. 14). Nesse sentido, o papel 
do jornalista não seria emitir opiniões sobre os acontecimentos, mas 
tão somente reproduzi-los na notícia, como se esta fosse um „espelho‟ 
capaz de refletir fielmente a realidade. As notícias seriam, portanto, 
reflexos do real. Por esta perspectiva, amplamente conhecida como 
„teoria do espelho‟, os jornalistas seriam comunicadores 
desinteressados, limitando-se ao relato preciso dos fatos 
(TRAQUINA, 2004). 

Souza se vale dos estudos de Gaye Tuchman para comentar a aplicação do conceito de 

objetividade na rotina jornalística. Para Tuchman (2009), os jornalistas se apropriam da ideia 

de objetividade para justificar o conteúdo que eles mesmos produzem e se defenderem de 

riscos comuns à atividade jornalística, como críticas e processos jurídicos. 

Os jornalistas cujo procedimento temos vindo a estudar acreditam que 
podem mitigar pressões contínuas como sejam os prazos, os possíveis 
processos de difamação e as repressões antecipadas dos superiores, 
com a argumentação de que o seu trabalho é objetivo. (TUCHMAN, 
2009, p. 74).  

Souza também recorre à Barthes, uma vez que este último afirma que, “a nível de 

discurso, a objetividade é uma ilusão referencial”, uma vez que “toda enunciação pressupõe o 

seu próprio sujeito, não importando se este se exprime de forma direta, em primeira pessoa, 

ou de maneira indireta, utilizando-se da terceira pessoa”. (Barthes, 1988). Por fim, o artigo de 

Souza também comenta a definição de Peruzzolo sobre a objetividade, uma vez que este 

último afirma que ela “constitui-se num efeito de afastamento que permite ao jornalista 

isentar-se do discurso que ele mesmo produz”. Souza conclui que “a prática jornalística não 

pode ser reduzida a uma simples mecanização de procedimentos cognitivos”.  

Produzir notícias é uma tarefa bastante complexa, na qual múltiplas 
construções discursivas têm lugar. Embora o jornalista se utilize do 
discurso do outro para produzir o acontecimento jornalístico, a sua 
subjetividade não deixa de estar presente. Objetividade não é, 
portanto, ausência de subjetividade: é antes uma representação que o 
discurso jornalístico pode assumir, a fim de legitimar a validade 
daquilo que se enuncia. (SOUZA, s/n. 2009).  
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No artigo “Objetividade e a teoria do conhecimento”, Liriam Sponholz comenta o fato 

de que a objetividade é um conceito recorrente nas discussões sobre a prática jornalística, e 

aponta uma justificativa para este fato:  

Uma das razões para isto é provavelmente o fato de a tarefa principal 
do jornalismo ser a de informar. Parte-se do pressuposto que o que 
está nos jornais deve ter alguma coisa a ver com aquilo que de fato 
aconteceu. Objetividade – entendida aqui como a relação entre 
realidade social e realidade midiática – é uma condição sine qua 
non para a mediação de informações. Se não é possível estabelecer 
uma relação entre ambas as realidades, não é possível transmitir 
informações. Se esta relação não existe, é necessário abandonar a 
tarefa informativa do jornalismo e assumir todas as consequências 
publicísticas e políticas que isto significa. (SPONHOLZ, s/n, 
2003).  

Em “A objetividade como ritual estratégico: uma análise das noções de objetividade 

dos jornalistas”, Tuchman (2009) explica os limites impostos aos jornalistas pela rotina de 

produção de conteúdo. A análise de Tuchman dialoga com o comentário do jornalista Pedro 

Sibahi, que em sua contribuição para este trabalho afirma que a falta de tempo para estudar e 

refletir sobre o tema interfere no resultado final de uma reportagem.  

Ao contrário dos cientistas sociais, os jornalistas têm um repertório 
limitado com o qual definem e defendem a sua objetividade. Nas 
palavras de Radi (1957, 1960), o cientista social é um pensador; o 
jornalista, um homem de ação. Isto é, o cientista social tem que 
ocupar-se da análise epistemológica reflexiva (Schultz, 1962, p. 245); 
o jornalista não. Ele tem de tomar decisões imediatas relativamente à 
validade, fiabilidade e verdade a fim de conhecer os problemas 
impostos pela natureza da sua tarefa – o processamento de informação 
que dá pelo nome de notícia, um produto de consumo depletivo feito 
diariamente. O processamento das notícias não deixa tempo disponível 
para a análise epistemológica reflexiva. Todavia, os jornalistas 
necessitam de uma noção operativa de objetividade para minimizar os 
riscos impostos pelos prazos de entrega de material, pelos processos 
difamatórios e pelas reprimendas dos superiores. (TUCHMAN, 2009, 
p. 76).  

A análise de Tuchman sobre os limites editoriais impostos aos jornalistas dialoga com 

os comentários de Iran Giusti e Débora Fogliatto, uma vez que o primeiro se refere ao fato de 

que é preciso filtrar o que é discutido em determinada matéria, enquanto Fogliatto defende 

que, por ser um tema tabu, a prostituição não é necessariamente tão recorrente na mídia.  

A menos que o repórter tenha levado a cabo uma investigação 
prolongada, ele geralmente tem menos de um dia de trabalho para se 
familiarizar com o background do acontecimento, para recolher 
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informações e para escrever o seu artigo. O repórter sabe que o seu 
trabalho escrito passará através de uma cadeia organizacional 
composta por uma hierarquia de editores e respectivos assistentes. 
Como os jornalistas esclarecem prontamente, o processamento de uma 
notícia envolve conjecturas. O repórter faz conjecturas sobre as 
preferências do editor da seção local e os seus assistentes, que fazem o 
mesmo gênero de conjecturas em relação aos editores da seção 
política, e estes em relação aos editores principais, que, por sua vez, 
fazem conjecturas sobre as preferências do diretor, e todos eles 
conjecturam a vontade do proprietário. Todos criticarão a notícia após 
a sua publicação. (TUCHMAN, 2009, p. 76).  

Tuchman (2009) resume a relação do jornalista com a objetividade, explicando que em 

decorrência das pressões à que o profissional da mídia está exposto, ele precisa “se proteger 

para afirmar: Eu sou um profissional objetivo. Ele tem de desenvolver estratégias que lhe 

permitam afirmar: Isto é uma notícia objetiva, impessoal, imparcial”. (p. 88). A mesma 

pressão e necessidade de reafirmar a objetividade, segundo Tuchman, se aplicam aos editores 

e à administração do jornal. 

No artigo “Para um Jornalismo de Fricção: a delicadeza de não ter o que dizer”, 

Fernando Resende aborda o papel do jornalista como construtor de discursos, mesmo quando 

o local de fala é supostamente da fonte.  

[...] é a pressuposição de uma imparcialidade, ideia então devedora da 
noção de objetividade aqui criticada, que se apresenta problemática. 
No âmbito de qualquer discurso ou narrativa, não há como se eximir 
do “lugar de fala”, seja no papel de um romancista, documentarista ou 
jornalista; não há discurso sem um sujeito que o pronuncia, não há 
narrativa sem aquele que narra. O uso comum no jornalismo de 
recursos como aspas e o anúncio da fala do outro em frases como “de 
acordo com fulano”, ou, em se tratando da tessitura audiovisual, dar 
voz ao outro em estratégias como “o povo fala” e ceder a câmera para 
que o outro filme, por exemplo, não significam a priori e 
necessariamente isenção por parte do jornalista. Estas tão-somente 
estratégias dissimulatórias de que o produtor do discurso faz uso para 
autorizar a fala do outro; modos, podemos assim dizer, de este sujeito 
se apropriar da legitimidade que lhe é outorgada para então 
parafrasear o outro. (RESENDE, 2012, p. 58).  

 
Para Resende (2012, p. 58), acreditar na existência da objetividade, imparcialidade e 

transparência no discurso jornalístico não só gera ignorância como também “legitima e dá 

lugar a fazeres aparentemente diferenciados que brotam, no entanto, de uma mesma raiz”, 

uma vez que os jornalistas podem tanto buscar em vão a objetividade, como podem adotar o 

subjetivismo como estratégia de ação. Resende também comenta a tentativa do jornalista de 
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apresentar a realidade da fonte vivenciando suas experiências, estratégia presente nos 

episódios aqui analisados, quando a produtora revela mais sobre suas dificuldades e como foi 

sua própria experiência na rua do que sobre a prostituição e a realidade das mulheres que ela 

buscava capturar.  

Instituído do seu lugar de fala, o jornalista toma para si um dos 
pressupostos clássicos do jornalismo de paradigma informacional – o 
de que toda notícia tem dois lados – e se arvora a revelá-los a qualquer 
custo. Fazendo uso de uma estratégia já conhecida, o jornalista parece 
ainda acreditar que uma das formas de dar a ver o outro lado da 
notícia consiste em fazer-se passar pelo outro de quem fala. Uma 
estratégia equivocada – ninguém se despe do seu lugar de fala no 
processo de enunciação – que não transgride a barreira 
autorreferencial. (RESENDE, 1984, p. 62). 

No artigo “O desafio da reportagem e a retórica das paixões”, Neide Arruda (2012) 

pontua a impressão de que o jornalismo televisivo retrata fielmente a realidade, por construir 

seus discursos por meio de imagens:  

Se o texto do jornalismo impresso se faz passar por impessoal, 
escondendo a dimensão subjetiva implícita no ato mesmo de narrar, a 
reportagem televisiva em primeira pessoa vem acompanhada da voz 
autorizada daquele que se apresenta como pai do discurso, elipsando-
se o fato de que a cena aparente é, igualmente, tributária de uma 
escrita, a do roteiro e a da montagem. (...) A pressuposição da verdade 
é recuperada pela narrativa oral, que reforça a impressão de 
proximidade, contribuindo para o esquecimento das mediações, como 
a performance do narrador e as imagens televisivas que se interpõem 
entre o espectador e o referente. (ARRUDA, 2002, p. 116).  

 
Para avançarmos em nossa discussão acerca da abordagem da mídia de temas 

considerados tabus, recorremos a Michel Foucault e sua obra A ordem do discurso. (1970), 

onde é discutida a forma como a produção de discursos se relaciona com diversas formas de 

poder. Segundo Foucault:  

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos 
de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. 
Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 
pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, 
direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo 
de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se 
compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se 
modificar. Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a 
grade é mais cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, são as 
regiões da sexualidade e as da política: como se o discurso, longe de 
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ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se 
desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas 
exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. 
Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com 
o desejo e com o poder. (FOUCAULT, 1970, p. 9).  

Não se pode falar de tudo em qualquer circunstância e qualquer um não pode falar de 

qualquer coisa. É possível reconhecer nesta afirmação de Foucault tanto a prostituição, 

assunto que deve ser abordado de forma velada e que ao mesmo tempo em que provoca 

curiosidade, gera uma repulsa responsável por mantê-lo distante de diversos espaços, quanto o 

jornalista, que é o sujeito com poder suficiente para falar com propriedade de qualquer tema. 

Rafael do Nascimento Grohmann, no artigo “Michel Foucault, Discurso e Mídia”, explica 

que, para Foucault, a palavra, matéria prima do jornalismo, é onde se exerce a separação dos 

tipos sociais produzidos negativamente, como o louco, o criminoso e o perverso sexual. Estes 

tipos sociais, por sua vez, de acordo com Grohmann, “podem contar com a legitimidade e o 

aval da mídia enquanto formação discursiva”. O autor acrescenta que “a imprensa pode agir 

com uma „naturalização da verdade‟ e como parte de uma sociedade „normalizadora‟”. 

(GRHOHMANN, 2009-2010, p. 9). Ainda segundo Grhomann:  

Como se construiu, através da imprensa brasileira, ao longo dos anos, 
as imagens de tipos sociais como o criminoso, o mendigo e a 
prostituta? Será que há diferenças entre as construções discursivas de 
um criminoso serial killer ou um criminoso passional? Nesse aspecto, 
a mídia pode se relacionar com outras características da teoria do 
biopoder, como a ambiguidade do cuidado – principalmente no que 
tange à sexualidade, à higiene e ao sanitarismo – a moral e o 
urbanismo. (GRHOMANN, 2009, p. 9).  

Em “Michel Foucault: conceitos essenciais”, Judith Revel apresenta uma definição do 

conceito de discurso para o filósofo francês. Ela explica que, para Foucault, o discurso 

designa “um conjunto de enunciados que podem pertencer a campos diferentes, mas que 

obedecem, apesar de tudo, a regras de funcionamento comuns”. Ainda de acordo com Revel:  

Essas regras não são somente linguísticas ou formais, mas reproduzem 
um certo número de cisões historicamente determinadas (por exemplo, 
a grande separação entre razão/desrazão): a „ordem do discurso‟ 
própria a um período particular possui, portanto, uma função 
normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de 
organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e 
de práticas. (REVEL, 2002, p. 37).  
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Revel (2002) também explica o que é sexualidade para Foucault, comentando que, 

para ele, não se trata de um “discurso sobre a organização fisiológica do corpo, nem como um 

estudo do comportamento sexual, mas como um prolongamento da analítica do poder”. (p. 

80). Revel complementa: 

Trata-se, com efeito, de descrever a maneira pela qual, a partir do final 
do século XVIII, este prolongamento da analítica do poder investe, 
por meio dos discursos e das práticas de „medicina social‟, sobre um 
certo número de aspectos fundamentais da vida dos indivíduos: a 
saúde, a alimentação, a sexualidade, etc. A sexualidade é, somente, 
portanto, num primeiro momento, um dos campos de aplicação do que 
Foucault chama na época de bio-poderes. Num segundo momento, no 
entanto, Foucault transforma a sexualidade num objeto de pesquisa 
específico já que, insistindo no fato de que o poder se articula sempre 
sobre discursos de „veridicção‟, isto é, dos „jogos de verdade‟, as 
relações com o dizer verdadeiro em nenhum outro campo é tão 
evidente quanto no da sexualidade: pertencemos a uma civilização na 
qual se exige aos homens dizerem a verdade a respeito de sua 
sexualidade para poder dizer a verdade sobre eles mesmos. (REVEL, 
2002, p. 80).  

Revel (2002, p.80) conclui que, para Foucault, a história da sexualidade busca 

respostas sobre as “maneiras pelas quais as práticas e os discursos da religião, da ciência, da 

moral, da política e da economia contribuíram para fazer da sexualidade, ao mesmo tempo, 

um instrumento de subjetivação e uma ferramenta de poder”. A verdade sobre o sujeito é, 

então, de acordo com Foucault, construída a partir de sua sexualidade. A mídia, por sua vez, 

desempenha um papel fundamental na construção e veiculação de discursos sobre a questão. 

Gênero e sexualidade são questões que estão por toda parte, porém, como pontuaram os 

profissionais da imprensa consultados para esta pesquisa, o conhecimento sobre o assunto é 

superficial, naturalizado e desenvolvido com base no senso comum que condena 

determinados comportamentos e práticas, aponta violações à moralidade e julga o que é 

“normal” e “anormal”. Para Rubin (1984), a sexualidade é um tópico de inegável pertinência 

social:  

Chegou o tempo de pensar sobre o sexo. Para alguns a sexualidade 
pode parecer um tópico sem importância, um desvio frívolo de 
problemas mais críticos como a pobreza, guerra, doença, racismo, 
fome ou aniquilação nuclear. Mas é em tempos como esse, quando 
vivemos com a possibilidade de destruição sem precedentes, que as 
pessoas são mais propensas a se tornarem perigosamente malucas 
sobre a sexualidade. Conflitos contemporâneos sobre valores sexuais e 
condutas eróticas têm muito em comum com disputas religiosas de 
séculos anteriores. Eles passam a ter um imenso peso simbólico. 
Disputas sobre o comportamento sexual muitas vezes se tornam o 
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veículo para deslocar ansiedades sociais, e descarregar a concomitante 
intensidade emocional. Consequentemente, a sexualidade deveria ser 
tratada com especial atenção em tempos de grande estresse social. 
(RUBIN, 1984, s/n). 

 
Dialogando com Foucault, para quem a sexualidade envolve aspectos políticos, Rubin 

aponta que:  

A esfera da sexualidade também tem sua política interna, 
desigualdades, e modos de opressão. Como em outros aspectos do 
comportamento humano, as formas institucionais concretas da 
sexualidade em um determinado tempo e lugar são produto da 
atividade humana. São imbuídas de conflitos de interesse e manobras 
políticas, ambas deliberadas e incidentais. Nesse sentido, o sexo é 
sempre político. (RUBIN, 1984, s/n).  

As discussões levantadas por Rubin em “Pensando sobre o sexo” dialogam com a 

presente pesquisa ao abordar a histerização do corpo feminino a partir de uma perspectiva 

existencialista e biológica, questão intrínseca ao machismo. Rubin aponta o cerceamento da 

sexualidade feminina a partir da visão do corpo da mulher como apenas procriativo, e tal 

discussão leva à patologização do corpo da prostituta e atribuição de significados morais, 

culturais, históricos e sociais a ele. Sobre a questão do essencialismo, Rubin explica: 

O novo saber sobre o comportamento sexual deu ao sexo uma história 
e criou uma alternativa construtivista ao essencialismo. Subjacente a 
este corpo de trabalho está a assunção que a sexualidade é constituída 
na sociedade e na história, não ordenada biologicamente. Isso não 
significa que as capacidades biológicas não são pré-requisitos para a 
sexualidade humana. Significa que a sexualidade humana não é 
compreensível em termos puramente biológicos. Organismos humanos 
com cérebros humanos são necessários para as culturas humanas, mas 
nenhum exame do corpo ou de suas partes pode explicar a natureza e 
variedade dos sistemas sociais humanos [...] O corpo, o cérebro, os 
genitais, e a capacidade para a linguagem são necessários para a 
sexualidade humana. Mas eles não determinam seus conteúdos, suas 
experiências e suas formas institucionais. Além de que nós nunca 
encontramos um corpo não mediado por significados conferidos pela 
cultura. (...) É impossível pensar com clareza as políticas da raça ou 
gênero porquanto estas são pensadas como entidades biológicas ao 
invés de construtos sociais. (RUBIN, 1984, s/n) 

 
Para comentar o sexo como ferramenta para fins procriativos e a concepção deste 

como algo moralmente condenável, também recorremos à Rubin:  
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Talvez seja redimido caso seja performado dentro do casamento com 
propósito procriativo e se os aspectos prazerosos não forem 
desfrutados em demasia. Por sua vez, a ideia se assenta na assunção de 
que a genitália é uma parte intrinsecamente inferior do corpo, muito 
abaixo e menos sagrada do que a mente, a “alma”, o “coração”, ou até 
mesmo a parte superior do aparelho digestório. [...] Tais noções tem 
agora adquirido vida própria e não mais dependem somente da 
religião para sua perseverança. (RUBIN, 1984, s/n).  

           Para Rubin, existe uma hierarquia sexual na sociedade. As prostitutas estão na parte 

mais inferior desta pirâmide:  

Sociedades Ocidentais Modernas avaliam os atos sexuais de acordo 
com um sistema hierárquico de valores sexuais. Heterossexuais 
maritais e reprodutivos estão sozinhos no topo da pirâmide erótica. 
Clamando um pouco abaixo se encontram heterossexuais 
monogâmicos não casados em relação conjugal, seguidos pela maioria 
dos heterossexuais. O sexo solitário flutua ambiguamente. O estigma 
poderoso do século XIX sobre a masturbação hesita de formas menos 
potentes e modificadas, tal qual a ideia de que a masturbação é uma 
substituta inferior aos encontros em par. Casais lésbicos e gays 
estáveis, de longa duração, estão no limite da respeitabilidade, mas 
sapatões de bar e homens gays promíscuos estão pairando um pouco 
acima do limite daqueles grupos que estão na base da pirâmide. As 
castas sexuais mais desprezadas correntemente incluem transexuais, 
travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabalhadores do sexo como as 
prostitutas e modelos pornográficos e, abaixo de todos, aqueles cujo 
erotismo transgride as fronteiras geracionais.  (RUBIN, 1984, s/n).  

            Rubin esclarece o papel do sexo como fator opressor e o recorte de gênero, classe e 

raça nesta cadeia:  

O sexo é vetor da opressão. O sistema de opressão sexual corta 
transversalmente outros modos de desigualdade social, separando os 
indivíduos e grupos de acordo com suas próprias dinâmicas 
intrínsecas. Não é reduzível a, ou entendível em termos de classe, 
raça, etnicidade ou gênero. Sucesso financeiro, cor branca, gênero 
masculino e privilégio étnico podem mitigar os efeitos da 
estratificação sexual. Um homem pervertido que seja rico e branco 
geralmente será menos afetado do que uma mulher pervertida que seja 
pobre e negra. Mas nem os mais privilegiados estão imunes à opressão 
sexual. Algumas das consequências do sistema de hierarquia sexual 
são meros aborrecimentos. Outras são muito graves. Em suas 
manifestações mais sérias, o sistema sexual é o pesadelo kafkiano em 
que vítimas azarentas se tornam rebanhos de humanos cuja 
identificação, vigilância, apreensão, tratamento, encarceramento e 
punição produz emprego e realização pessoal para milhares de 
policiais do vício, oficiais das prisões, psiquiatras e assistentes sociais. 
(RUBIN, 1984, s/n).  
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Toda a discussão presente neste trabalho caminha para a conclusão de que o 

jornalismo precisa dialogar com outras áreas do conhecimento para produzir conteúdo, 

especialmente acerca de questões consideradas tabus como a prostituição. Os limites impostos 

pela rotina jornalística, a busca por uma objetividade e imparcialidade ilusórias, o conflito 

com a própria subjetividade do repórter, as demandas editoriais que podem ser ideológicas ou 

mercadológicas, todos estes fatores se acumulam no processo de produção de discursos da 

mídia. É necessário dialogar com a Antropologia, a História, a Sociologia. Pedro Sibahi 

comenta a dificuldade de retratar a realidade do entrevistado, uma vez que a câmera pode 

intimidar a fonte: é por isso que a etnografia é necessária. Débora Fogliatto comenta que não é 

fácil interromper o trabalho da prostituta para entrevistá-la, além da dificuldade de encontrar 

profissionais do sexo dispostas a conversar com jornalistas. Há todo um estigma em torno da 

atividade que gera esta desconfiança entre a possível fonte e o repórter. O diálogo com outras 

áreas das Ciências Humanas preenche lacunas de conhecimento presentes na produção 

jornalística: não é preciso necessariamente dominar a questão da prostituição, porém gênero e 

sexualidade são temas de fundamental relevância para não serem discutidos na formação de 

profissionais da imprensa.  

O presente trabalho não pretende apresentar uma receita sobre como a prostituição 

deve ser pautada. Entendemos as limitações impostas aos jornalistas que abordam o tema, e 

também o fato de que existem diversas possibilidades de discussão a partir do que foi iniciado 

aqui: como as prostitutas se enxergam no que é apresentado na mídia sobre elas? A versão 

apresentada pela mídia, e aqui não necessariamente recortamos apenas o “Conexão Repórter” 

ou o jornalismo televisivo, corresponde à realidade vivenciada pelas garotas de programa? 

Afinal, existe uma “realidade” ao abordamos um tema tão complexo e carregado de nuances? 

De que forma o público reage a essas produções, em termos de opinião e audiência? Por sua 

vez, a recepção do público interfere de alguma maneira no conteúdo produzido pela mídia?  
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Iniciei meu trabalho de pesquisa com a consciência de que passaria por um longo 

caminho de leituras e discussões que me levariam às respostas que buscávamos. Questionei-

me se a minha trajetória na Iniciação Científica me guiaria aos resultados que eu esperava. 

Existe alguma forma correta de abordar a prostituição, ou outros temas relacionados à questão 

de gênero e sexualidade? Como eu mesma, enquanto estudante de Jornalismo e com acesso a 

uma vasta gama de conhecimentos sobre Teorias da Comunicação, Critérios de 

Noticiabilidade e Ética, desenvolveria conteúdo sobre o tema? O que, afinal, me inquietou nas 

produções do Conexão Repórter, especificamente as três aqui analisadas, a ponto de despertar 

o anseio de buscar explicações acerca do que o programa apresentava sobre a prostituição?  

Esta pesquisa me apresentou resultados e considerações que ultrapassam a análise dos 

três episódios em questão. A partir deste conteúdo, pude perceber as deficiências das grades 

curriculares dos cursos de Jornalismo, que não contemplam questões de gênero e sexualidade. 

Encontrei o suporte acadêmico necessário ao desenvolvimento deste trabalho em atividades 

fora da sala de aula: participação em grupos de pesquisa, eventos científicos e diálogos com 

pesquisadores de diversos níveis despertaram em mim a curiosidade e inquietação que me 

levaram às leituras bibliográficas sobre Jornalismo, ao diálogo com profissionais da imprensa 

que pautaram a prostituição e à produção de áreas de conhecimento como a Antropologia e 

Ciências Sociais, a fim de alcançar respostas para as minhas perguntas iniciais.  

Enquanto na sala de aula acompanhei discussões sobre objetividade e imparcialidade, 

com esta pesquisa pude perceber de que forma tais conceitos são ilusórios e a subjetividade de 

cada profissional se manifesta no desenvolvimento de sua pauta: é impossível alcançar a 

neutralidade. A produção de um conteúdo que para mim, enquanto estudante de Jornalismo 

está equivocado, passa por diversas barreiras mercadológicas e editoriais até chegar ao seu 

público, em uma rotina jornalística constituída por diversos fatores. A demanda por uma 

produção maciça impede que o jornalista se dedique ao tema de sua pauta por tempo 

suficiente para compreender todas as suas possibilidades e caminhos.  

Não é preciso ser especialista em prostituição para produzir conteúdo sobre o tema. As 

insuficiências e deficiências presentes nas narrativas sobre o assunto se originam no 

silenciamento de discussões sobre gênero e sexualidade, e de que forma os discursos são 

construídos. A sensibilidade necessária para que temas como este sejam abordados além do 

senso comum depende de uma sólida formação humanística que não é oferecida nos cursos de 

Jornalismo.  
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ANEXO I 

 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

 

Capítulo I - Do direito à informação  

 

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito 

fundamental do cidadão à informação, que abrange direito de informar, de ser informado e de 

ter acesso à informação.  

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito 

fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de 

interesse, razão por que:  

I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e 

deve ser cumprida independentemente da linha política de seus proprietários e/ou diretores ou 

da natureza econômica de suas empresas;  

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos 

fatos e ter por finalidade o interesse público;  

III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica 

compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão;  

IV - a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as 

não-governamentais, deve ser considerada uma obrigação social;  

V - a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de 

censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à 

comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante.  

 

Capítulo II - Da conduta profissional do jornalista  

 

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, 

estando sempre subordinado ao presente Código de Ética.  
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Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, 

deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação.  

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. 

 Art. 6º É dever do jornalista:  

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos;  

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;  

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;  

IV - defender o livre exercício da profissão;  

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão;  

VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem 

trabalha;  

VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando 

exercidas com o objetivo de controlar a informação;  

VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão;  

IX - respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas;  

X - defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de 

direito;  

XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias 

individuais e coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e 

minorias;  

XII - respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria;  

XIII - denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for 

o caso, à comissão de ética competente; 

XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, 

econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou 

mental, ou de qualquer outra natureza.  

Art. 7º O jornalista não pode:  

I - aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga 

horária legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente 

para a precarização das condições de trabalho;  

II - submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à 

correta divulgação da informação;  
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III - impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias; 

IV - expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou 

residência, ou quaisquer outros sinais;  

V - usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime;  

VI - realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, 

prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os 

interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas;  

VII - permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas;  

VIII - assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção 

não tenha participado;  

IX - valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais.  

 

Capítulo III - Da responsabilidade profissional do jornalista  

 

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu 

trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração 

será de seu autor. 

Art. 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística.  

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade.  

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações:  

I - visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica;  

II - de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, 

especialmente em cobertura de crimes e acidentes; 

III - obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, 

câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público 

e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração;  

Art. 12. O jornalista deve:  

I - ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura 
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jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente 

demonstradas ou verificadas;  

II - buscar provas que fundamentem as informações de interesse público;  

III - tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar;  

IV - informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário 

ou decorrerem de patrocínios ou promoções; 

V - rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre 

informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, 

reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações; 

VI - promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e 

defender o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em 

matérias de sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável;  

VII - defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e 

cultural;  

VIII - preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as 

identidades culturais;  

IX - manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho; 

X - prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em 

consequência de sua atividade profissional.  

 

Capítulo IV - Das relações profissionais  

 

Art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se 

recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de Ética ou 

que agridam as suas convicções.  

Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou desculpa 

para que o jornalista deixe de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas.  

Art. 14. O jornalista não deve:  

I - acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso 

implicar substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões 

justificadas, vier a exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve receber a 

remuneração correspondente ao trabalho extra;  
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II - ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional, 

devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente;  

III - criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria.  

 

Capítulo V - Da aplicação do Código de Ética e disposições finais  

Art. 15. As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e 

julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão 

Nacional de Ética.  

§ 1º As referidas comissões serão constituídas por cinco membros.  

§ 2º As comissões de ética são órgãos independentes, eleitas por voto direto, secreto e 

universal dos jornalistas. Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos e da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), respectivamente. Terão mandatos coincidentes, 

porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com os cargos daquelas 

diretorias. 

§ 3º A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento 

interno e, ouvidos os sindicatos, do regimento interno das comissões de ética dos sindicatos.  

Art. 16. Compete à Comissão Nacional de Ética:  

I - julgar, em segunda e última instância, os recursos contra decisões de competência 

das comissões de ética dos sindicatos;  

II - tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética 

jornalística;  

III - fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios deste Código;  

IV - receber representação de competência da primeira instância quando ali houver 

incompatibilidade ou impedimento legal e em casos especiais definidos no Regimento 

Interno;  

V - processar e julgar, originariamente, denúncias de transgressão ao Código de Ética 

cometidas por jornalistas integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal da FENAJ, da 

Comissão Nacional de Ética e das comissões de ética dos sindicatos;  

VI - recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos 

casos em que a violação ao Código de Ética também possa configurar crime, contravenção ou 

dano à categoria ou à coletividade.  
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Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às 

penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato e 

à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação.  

Parágrafo único - Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às penalidades de 

observação, advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no 

quadro social do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de 

ampla circulação.  

Art. 18. O exercício da representação de modo abusivo, temerário, de má-fé, com 

notória intenção de prejudicar o representado, sujeita o autor à advertência pública e às 

punições previstas neste Código, sem prejuízo da remessa do caso ao Ministério Público.  

Art. 19. Qualquer modificação neste Código só poderá ser feita em congresso nacional 

de jornalistas mediante proposta subscrita por, no mínimo, dez delegações representantes de 

sindicatos de jornalistas.  

Vitória, 04 de agosto de 2007. Federação Nacional dos Jornalistas.  
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ANEXO II 

PROJETO DE LEI Nº 4211/ 2012 

 

(Dep. Jean Wyllys) 

 

Regulamenta a atividade dos profissionais do sexo.  

 

LEI GABRIELA LEITE 

 

O Congresso Nacional Decreta:  

 

Art. 1º - Considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de dezoito anos e absolutamente 

capaz que voluntariamente presta serviços sexuais mediante remuneração.  

§ 1º É juridicamente exigível o pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual a 

quem os contrata.  

§ 2º A obrigação de prestação de serviço sexual é pessoal e intransferível.  

Art. 2º - É vedada a prática de exploração sexual.  

Parágrafo único: São espécies de exploração sexual, além de outras estipuladas em legislação 

específica:  

I- apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de serviço sexual por 

terceiro;  

II- o não pagamento pelo serviço sexual contratado;  

III- forçar alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça ou violência.  

Art. 3º - A/O profissional do sexo pode prestar serviços:  

I - como trabalhador/a autônomo/a;  

II - coletivamente em cooperativa. 

 Parágrafo único. A casa de prostituição é permitida desde que nela não se exerce qualquer 

tipo de exploração sexual.  
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Art. 4º - O Capítulo V da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

Favorecimento da prostituição ou da exploração sexual.  

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à exploração sexual, ou impedir ou dificultar 

que alguém abandone a exploração sexual ou a prostituição.  

Casa de exploração sexual  

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que 

ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do 

proprietário ou gerente.  

Rufianismo  

Art. 230. Tirar proveito de exploração sexual, participando diretamente de seus 

lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça.  

Art. 231. Promover a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha 

a ser submetido à exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 

estrangeiro.  

Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do 

território nacional para ser submetido à exploração sexual. 

 Art. 5º. O Profissional do sexo terá direito a aposentadoria especial de 25 anos, nos termos do 

artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Brasília, de julho de 2012.  

Jean Wyllys 

Deputado Federal 

PSOL/RJ 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A prostituição é atividade cujo exercício remonta à antiguidade e que, apesar de sofrer 

exclusão normativa e ser condenada do ponto de vista moral ou dos “bons costumes”, ainda 

perdura. É de um moralismo superficial causador de injustiças a negação de direitos aos 

profissionais cuja existência nunca deixou de ser fomentada pela própria sociedade que a 
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condena. Trata-se de contradição causadora de marginalização de segmento numeroso da 

sociedade.  

O projeto de lei ora apresentado dialoga com a Lei alemã que regulamenta as relações 

jurídicas das prostitutas (Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten - 

Prostitutionsgesetz - ProstG); com o Projeto de Lei 98/2003 do ex-Deputado Federal 

Fernando Gabeira, que foi arquivado; com o PL 4244/2004, do ex-Deputado Eduardo 

Valverde, que saiu de tramitação a pedido do autor; e com reivindicações dos movimentos 

sociais que lutam por direitos dos profissionais do sexo.  

O escopo da presente propositura não é estimular o crescimento de profissionais do 

sexo. Muito pelo contrário, aqui se pretende a redução dos riscos danosos de tal atividade. A 

proposta caminha no sentido da efetivação da dignidade humana para acabar com uma 

hipocrisia que priva pessoas de direitos elementares, a exemplo das questões previdenciárias e 

do acesso à Justiça para garantir o recebimento do pagamento.  

Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil figuram o da 

erradicação da marginalização (art. 3º inciso III da CRFB) e o da promoção do bem de todos 

(art. 3º, inciso IV). Além disso, são invioláveis, pelo artigo 5º da Carta Magna, a liberdade, a 

igualdade e a segurança. O atual estágio normativo - que não reconhece os trabalhadores do 

sexo como profissionais - padece de inconstitucionalidade, pois gera exclusão social e 

marginalização de um setor da sociedade que sofre preconceito e é considerado culpado de 

qualquer violência contra si, além de não ser destinatário de políticas públicas da saúde.  

O objetivo principal do presente Projeto de Lei não é só desmarginalizar a profissão e 

com isso, permitir, aos profissionais do sexo, o acesso à saúde, ao Direito do Trabalho, à 

segurança pública e, principalmente, à dignidade humana. Mais que isso, a regularização da 

profissão do sexo constitui instrumento eficaz ao combate à exploração sexual, pois 

possibilitará a fiscalização em casas de prostituição e o controle do Estado sobre o serviço.  

Impor a marginalização do segmento da sociedade que lida com o comércio do sexo é 

permitir que a exploração sexual aconteça, pois atualmente não há distinção entre a 

prostituição e a exploração sexual, sendo ambos marginalizados e não fiscalizados pelas 

autoridades competentes. Enfrentar esse mal significa regulamentar a prática de prostituição e 

tipificar a exploração sexual para que esta sim seja punida e prevenida.  

Importante frisar que a profissão do sexo difere da exploração sexual conforme texto 

legal ora apresentado.  
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A exploração sexual se conceitua (1) pela apropriação total ou maior que 50% do 

rendimento da atividade sexual por terceiro(s); (2) pelo não pagamento do serviço sexual 

prestado voluntariamente; ou (3) por forçar alguém a se prostituir mediante grave ameaça ou 

violência. Neste sentido, a exploração sexual é crime e se tipifica independente da maioridade 

ou da capacidade civil da vítima.  

Evidente que tal crime será penalizado mais severamente no caso da vítima de 

exploração sexual ser menor de dezoito anos, absolutamente ou relativamente incapaz, ou ter 

relação de parentesco com o criminoso. Importante lembrar que o conceito de exploração 

sexual quando a vítima é menor de dezoito anos é tipificado como crime hediondo tanto pelo 

Código Penal, nos artigos 214 e 218, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 

artigos 240 ao 241-E.  

Em contrapartida, o exercício da atividade do profissional do sexo deve ser voluntário 

e diretamente remunerado, podendo ser exercido somente por absolutamente capazes, ou seja, 

maiores de idade com plenas capacidades mentais. O profissional do sexo é o único que pode 

se beneficiar dos rendimentos do seu trabalho. Consequentemente, o serviço sexual poderá ser 

prestado apenas de forma autônoma ou cooperada, ou seja, formas em que os próprios 

profissionais auferem o lucro da atividade.  

Como demonstrado, não existe prostituição de crianças e adolescentes. Muito pelo 

contrário, essa prática se configura como abuso ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes e se tipifica como crime severamente punido pelo Código Penal.  

Atualmente os trabalhadores do sexo sujeitam-se a condições de trabalho aviltantes, 

sofrem com o envelhecimento precoce e com a falta de oportunidades da carreira, que cedo 

termina. Daí a necessidade do direito à Aposentadoria Especial, consoante o artigo 57 da Lei 

8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.032/1995.  

Para existir coerência com a presente proposição, é necessário que a redação atual do 

Código Penal, dada pela Lei nº 12.015/2009, seja modificada em alguns de seus artigos. 

 Os artigos 228 e 231 do Código Penal utilizam a expressão “prostituição ou outra 

forma de exploração sexual” equiparando a prostituição a uma forma de exploração sexual. O 

projeto de lei em questão visa justamente distinguir esses dois institutos visto o caráter 

diferenciado entre ambos; o primeiro sendo atividade não criminosa e profissional, e o 

segundo sendo crime contra dignidade sexual da pessoa. Por isso, nos institutos legais, 

propõe-se a alteração da expressão por “prostituição ou exploração sexual”.  

Redação atual:  
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“Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:”  

“Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a 

exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá 

exercê-la no estrangeiro:”  

Redação conforme a proposta:  

“Art. 228. Induzir ou atrair alguém à exploração sexual, ou impedir ou dificultar que alguém 

abandone a exploração sexual ou a prostituição:”  

“Art. 231. Promover a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a ser 

submetido à exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro:”  

O artigo 229 se refere a crime de “casa de prostituição”. No entanto, o tipo penal 

menciona a expressão “exploração sexual” e não prostituição. A alteração aqui proposta só 

alcança o título do artigo, visto que (1) prostituição não é exploração sexual; (2) o crime de 

“casa de exploração sexual” se tipifica pelo próprio caput atual do artigo 229; e (3) a casa de 

prostituição não é mais crime tipificado uma vez que a prostituição se torna profissão 

regulamentada e poderá ser exercida de forma autônoma ou cooperada.  

Redação atual:  

“Casa de prostituição  

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração 

sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:”  

Redação conforme a proposta:  

“Casa de exploração sexual  

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração 

sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:”  

Este Projeto de Lei é mais um instrumento de combate à exploração sexual tendo em 

vista o caráter punitivo da prática. As casas de prostituição, onde há prestação de serviço e 

condições de trabalhos dignas, não são mais punidas, ao contrário das casas de exploração 

sexual, onde pessoas são obrigadas a prestar serviços sexuais sem remuneração e são tidas não 

como prestadoras de serviço, logo, sujeitos de direitos, mas como objeto de comércio sexual; 

essas casas, sim, serão punidas.  

Além disso, a descriminalização das casas de prostituição (1) obriga a fiscalização, 

impedindo a corrupção de policiais, que cobram propina em troca de silêncio e de garantia do 
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funcionamento da casa no vácuo da legalidade; e (2) promove melhores condições de 

trabalho, higiene e segurança.  

A vedação a casas de prostituição existente no texto legal atual facilita a exploração 

sexual, a corrupção de agentes da lei e, muitas vezes, faz com que essas casas não se 

caracterizem como locais de trabalho digno. As casas funcionam de forma clandestina a partir 

da omissão do Estado, impedindo assim uma rotina de fiscalização, recolhimento de impostos 

e vigilância sanitária. Por isso, somente deve ser criminalizada a conduta daquele que mantém 

local de exploração sexual de menores ou não e de pessoas que, por enfermidade ou 

deficiência, não tenham o necessário discernimento para a prática do ato. 

 O termo “exploração sexual” foi colocado no lugar de “prostituição alheia” no artigo 

230 porque o proveito do rendimento de serviços sexuais por terceiro é justamente a essência 

da exploração sexual. Ao contrário, a prostituição é sempre serviço remunerado diretamente 

ao prestador.  

Redação atual:  

“Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou 

fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:”  

Redação conforme a proposta:  

“Art. 230. Tirar proveito de exploração sexual, participando diretamente de seus lucros ou 

fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:”  

A “facilitação” da entrada no território nacional ou do deslocamento interno de alguém 

que nele venha a ser submetido à exploração sexual deve ser criminalizada conforme proposta 

dos artigos 231 e 231-A. Optou-se pela retirada da expressão “prostituição” porque a 

facilitação do deslocamento de profissionais do sexo, por si só, não pode ser crime. Muitas 

vezes a facilitação apresenta-se como auxílio de pessoa que está sujeita, por pressões 

econômicas e sociais, à prostituição. Nos contextos em que o deslocamento não serve à 

exploração sexual, a facilitação é ajuda, expressão de solidariedade; sem a qual, a vida de 

pessoas profissionais do sexo seria ainda pior. Não se pode criminalizar a solidariedade. Por 

outro lado, não se pode aceitar qualquer facilitação em casos de pessoas sujeitas à exploração 

sexual, principalmente se há vulnerabilidades especiais expostas nos incisos abaixo 

transcritos.  

Redação atual:  

“Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:”  
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Redação conforme a proposta:  

“Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para ser submetido à exploração sexual:” A regulamentação da profissão do sexo e as 

alterações do Código Penal aqui apresentadas refletem também a preocupação eminente com 

o tráfico de pessoas, a exploração sexual e o turismo sexual. O Brasil ocupa posição de 

crescimento econômico e vai sediar dois grandes eventos esportivos que atraem milhões de 

turistas. A regulamentação da profissão do sexo permitirá alto grau de fiscalização pelas 

autoridades competentes, além de possibilitar e até mesmo incentivar o Poder Executivo a 

direcionar políticas públicas para esse segmento da sociedade (como a distribuição de 

preservativos, mutirões de exames médicos, etc). 

 Todas as modificações apresentadas na propositura em destaque tem os objetivos 

precisos de: (1) tirar os profissionais do sexo do submundo, trazendo-os para o campo da 

licitude e garantindo-lhes a dignidade inerente a todos os serem humanos; e (2) tipificar 

exploração sexual diferindo-a do instituto da prostituição, afim de combater o crime, 

principalmente contra crianças e adolescentes.  

O Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/Aids (UNAIDS) foi convocado 

pelo PNUD no intuito de elaborar pesquisas sobre as causas da contaminação da AIDS. A 

Comissão Internacional sobre HIV e a Lei - composta por ex-líderes de Estado e por peritos 

em termos jurídicos, de direitos humanos e de HIV - baseou a pesquisa em relatos de mais de 

1 000 pessoas, de 140 países. O relatório oficial, divulgado em julho de 2012, concluiu que as 

leis punitivas e as práticas discriminatórias de muitos países prejudicam o progresso contra o 

HIV.  

“Por exemplo, as leis e os costumes legalmente tolerados, que 

falham em proteger mulheres e meninas da violência, 

aprofundam as desigualdades entre gêneros e aumentam a sua 

vulnerabilidade ao HIV. Algumas leis de políticas de 

propriedade intelectual não são consistentes com a lei 

internacional dos direitos humanos e impedem o acesso a 

tratamento vital e à prevenção. As leis que criminalizam e 

desumanizam as populações com maior risco de contágio de 

HIV - incluindo homens que mantêm relações sexuais com 

outros homens, trabalhadores do sexo, transexuais e usuários de 

drogas injetáveis - empurram as pessoas para a clandestinidade, 
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afastando-as de serviços de saúde essenciais, aumentando assim 

o risco de contágio pelo HIV. As leis que criminalizam a 

transmissão, a exposição e a não revelação do status de portador 

do HIV, desencorajam as pessoas a fazerem o teste e a serem 

tratadas. Mais especificamente: [...] mais de 100 países 

criminalizam algum aspeto do trabalho dos profissionais do 

sexo.O ambiente legal em muitos países expõe os trabalhadores 

do sexo à violência, o que leva à sua exclusão econômica e 

social. Isso também impede que os mesmos acessem serviços de 

saúde para o HIV.”  

 

A Comissão também recomenda a despenalização de atividades sexuais entre pessoas 

do mesmo gênero, trabalho sexual e consumo de drogas, permitindo assim que as populações 

vulneráveis tenham acesso a serviços de saúde e ações de prevenção contra o HIV.  

Por fim, a lei aqui proposta se intitula “Gabriela Leite” em homenagem a profissional 

do sexo de mesmo nome, que é militante de Direitos Humanos, mais especificamente dos 

direitos dos profissionais do sexo, desde o final dos anos 70. Gabriela Leite iniciou sua 

militância em 1979, quando se indignou com atitudes autoritárias, arbitrárias e violentas por 

parte do Estado que, através da Polícia de São Paulo, promovia perseguições a travestis e 

prostitutas. Gabriela Leite participou na criação de vínculo solidário entre os profissionais do 

sexo, na mobilização política dos mesmos e fundou a ONG “Davida”, que tem como missão o 

fomento de políticas públicas para o fortalecimento da cidadania das prostitutas; mobilização 

e a organização da categoria; e a promoção dos seus direitos. A “Davida” criou, por exemplo, 

a grife DASPU, um projeto autossustentável gerido por prostitutas e que tem por objetivo 

driblar a dificuldade de financiamento para iniciativas de trabalho alternativo por parte das 

profissionais do sexo.  

 

Jean Wyllys 

Deputado Federal PSOL/RJ 
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APÊNDICE 

Comentários – Profissionais que pautaram a prostituição 

 

Kiko Goifman22 

 

Qual foi a origem do seu interesse em produzir conteúdo sobre a prostituição? Você já 

havia trabalhado com o tema antes da produção do curta-metragem? 

 

Sou antropólogo de formação e sempre me interessei por grupos urbanos. Acredito 

que certos temas não interessam para grandes grupos televisivos, são temas marginais. E creio 

que entre muitas coisas que cabem ao documentário, uma delas é a possibilidade de trazer a 

voz de grupos que são excluídos ou marginalizados. Meus primeiros trabalhos tratavam de 

presos, depois velhos e por fim, prostitutas - no caso, velhas - em Aurora23 que dirigi com 

Jurandir Muller. 

 

Quais são os principais desafios enfrentados por quem se propõe a pautar a 

prostituição?  

 

Os desafios são muitos para tratar de prostituição. O respeito com as pessoas é 

fundamental em todos os documentários, porém, pelo próprio sentimento de preconceito 

social, é importante ter ainda mais respeito. Outro ponto fundamental é saber ouvir, se dedicar 

a histórias. Elas são ótimas contadoras de casos. 

 

Você considera o conteúdo produzido pela mídia brasileira sobre prostituição 

adequado?  

 

 A presença na mídia, normalmente, é sempre de alguma forma negativa, ou em 

situações de sensacionalismo. 

 

                                                 
22 Currículo do jornalista: http://www.aicinema.com.br/professor/kiko-goifman/ 
 
23 Curta-metragem “Aurora”: http://curtadoc.tv/curta/comportamento/aurora/  

 

http://www.aicinema.com.br/professor/kiko-goifman/
http://curtadoc.tv/curta/comportamento/aurora/
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Suas percepções sobre a prostituição mudaram de alguma forma após a 

produção do curta?  

 

  Um ponto essencial que mudou no nosso olhar foi a percepção de que sempre as 

pessoas buscam ou tentam prazer na vida. Elas falavam que mesmo sendo difícil o trabalho, 

de alguma forma buscam o prazer. Estas falas me fizeram pensar que muitas vezes, nos 

nossos documentários, saímos para a rua cheios de certezas, muitas vezes equivocadas. 

 

Lucas Reis24  

 

Quais são suas experiências pautando a prostituição? 

 

Fiz duas reportagens sobre exploração sexual infantil enquanto estive em Manaus, 

atuando como correspondente da Folha. Note que este é o primeiro estigma e preconceito: não 

existe prostituição infantil, e sim exploração sexual infantil. Uma delas revela detalhes de um 

esquema que funcionava em Manaus e abastecia políticos e pessoas da alta sociedade25. A 

segunda abordava a expectativa de meninas menores de idade à espera da Copa do Mundo nas 

cidades-sede26. 

 

Quais são os principais desafios enfrentados por quem se propõe a pautar o 

tema? Como foi o processo de produção da matéria sobre prostituição durante a Copa 

do Mundo de 2014?  

 

Os principais desafios de pautar o tema, no meu caso, é o fator medo. Quando se fala 

em prostituição, não há crime (explorar a prostituição, sim, é crime). Mas no caso de 

exploração sexual infantil, além do crime bárbaro, as crianças estão envolvidas em um 

                                                 
24 Lucas Reis, 28, é graduado em jornalismo pela UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto). Passou pela Rádio 
CMN Jovem Pan e pela “Gazeta de Ribeirão” antes de ingressar na Folha, em 2007, na sucursal de Ribeirão 
Preto. Em São Paulo, atuou em “Esporte”, antes de assumir o cargo de correspondente em Manaus, em agosto de 
2013. Currículo: http://brasil.blogfolha.uol.com.br/perfil/.   
 
25 Reportagem sobre exploração sexual em Manaus: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1382399-
quadrilha-de-exploracao-sexual-orientava-adolescentes-sobre-roupas-e-truques.shtml 
 
26 Reportagem sobre prostituição na Copa do Mundo: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1463271-
sedes-atraem-prostitutas-adolescentes.shtml 
 

http://brasil.blogfolha.uol.com.br/perfil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1382399-quadrilha-de-exploracao-sexual-orientava-adolescentes-sobre-roupas-e-truques.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1382399-quadrilha-de-exploracao-sexual-orientava-adolescentes-sobre-roupas-e-truques.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1463271-sedes-atraem-prostitutas-adolescentes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1463271-sedes-atraem-prostitutas-adolescentes.shtml
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ambiente de constante hostilidade e ameaça. Na pauta de Manaus, bati à porta de mais de 15 

garotas que participavam do esquema, e apenas uma topou falar comigo, sempre mantendo o 

anonimato. 

 

Qual é a sua visão sobre a abordagem da mídia sobre o tema?  

 

Falando agora sobre prostituição, e não exploração sexual infantil, acredito que o tema 

seja recorrente não apenas em pautas jornalísticas, mas em diversos meios e abordagens 

diferentes. Ainda hoje, nutre-se muito preconceito, desconhecimento e ignorância em relação 

à profissão, seja por machismo ou misoginia. Jornalisticamente, além de preceitos de direitos 

humanos e respeito à dignidade da mulher, torna-se um desafio para os meios de comunicação 

abordar o tema fugindo do óbvio, da mesmice, clichês, das pautas batidas e assuntos 

superados.  

 

 

Entrevista Pedro Sibahi27 

 

Quais foram as suas experiências pautando a prostituição?  

 

Minhas únicas experiências pautando a prostituição foram no trabalho que você já leu 

e uma trabalho realizado no 1º semestre da faculdade sobre a história da Rua Augusta, no qual 

alguns colegas e eu conversamos com uma prostituta e com lojistas da região, que falavam do 

assunto, mas acho que o texto nem está mais disponível na internet.  

 

Como foi produzir a reportagem sobre prostituição em Itatinga28? Além daquele 

material, você produziu alguma outra reportagem sobre prostituição depois de 

formado?  

 

Depois de formado não cheguei a pautar mais o assunto. Cheguei a abordar algumas 

vezes a questão da pornografia, que é um tema próximo.  

                                                 
27 Currículo do jornalista:  https://www.linkedin.com/pub/pedro-jos%C3%A9-sibahi/26/b25/5b7 
 
28 Matéria sobre prostituição em Itatinga: http://www.eca.usp.br/babel/inferno/?p=213  
 

https://www.linkedin.com/pub/pedro-jos%C3%A9-sibahi/26/b25/5b7
http://www.eca.usp.br/babel/inferno/?p=213
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Você se preparou de alguma forma para pautar o tema, com leituras, por 

exemplo? Já que a reportagem foi produzida para um trabalho acadêmico, hoje você 

abordaria o assunto de uma forma diferente?  

 

Meu colega de pauta e eu flertávamos com o jornalismo gonzo, feito em primeira 

pessoa, com uma imersão maior na história - se não conhecer, pesquise pelo Hunter 

Thompson. Na época dessa matéria, já havíamos entrado em contato com discussões de 

gênero e feminismo, por meio do Centro Acadêmico, do qual participávamos, mas nossa 

preocupação nesse trabalho era trazer uma história inusitada, da vida real, sem o 

distanciamento academicista imposto pela universidade.  No caso da matéria que você 

encontrou, que fizemos para uma revista-laboratório, apostamos nisso: em mostrar que eram 

dois universitários indo conhecer um lugar que eles ouviram falar que era o maior prostíbulo a 

céu aberto da América Latina. Sinceramente, não sei se faria a mesma coisa hoje, por que 

tenho mais interesse nas questões sociais. Hoje talvez eu fosse lá primeiro sem me identificar 

como jornalista, só pra conversar com os frequentadores, trabalhadores e empreendedores, 

para fazer uma pré-pauta melhor definida. Também pesquisaria dados da secretaria de saúde 

da cidade, de segurança pública, algo que desse um embasamento melhor em termos de 

dados. Mas o fundamental continuaria a ser dar voz a quem vive lá, e para fazer isso direito 

talvez precise de mais tempo. A pauta também poderia mudar se eu encontrasse um gancho 

forte como uma hipotética ligação de traficantes com as casas que exploram a prostituição ou 

algo assim. 

 

Quais são os desafios que você enfrentou ao pautar o tema?  

Sexo é tabu no Brasil. Até para criticar as pessoas medem as palavras, então, falta 

informação sempre. Nesse caso, não conseguíamos encontrar quase nada de oficial sobre o 

Itatinga. Como você viu na matéria, os moradores locais não gostavam de falar no assunto. 

Nossas melhores e únicas fontes eram os e as entrevistados/as. Em certos casos, mesmo para 

uma conversa descompromissada, é preciso não se identificar como jornalista. 

Qual é a sua visão sobre a abordagem da mídia acerca da prostituição?  

É complicado, o jornalismo se propõe a ser objetivo e imparcial, mas quando você liga 

uma câmera na frente de alguém, mesmo que seja só um gravador, essa pessoa já muda de 

postura. A tal da imparcialidade, objetividade, não existe. Falo isso depois de trabalhar com 
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televisão, impresso, web, de tudo. Quando você fala para uma prostituta que você quer 

entrevistar ela por causa do trabalho dela, a pauta já puxa a abordagem para um lado: o que 

interessa nessa mulher é o fato de ser prostituta, não outra coisa. E essa mulher, ao responder, 

sabe que ela está sendo retratada como prostituta, que isso tem um estigma social, e às vezes 

ela pode ter internalizado isso ou não... São tantas questões subjetivas que fica atém 

complicado de discutir. Por outro lado, são temas que estão aí acontecendo na sociedade e na 

maior parte das vezes, não dá tempo de estudar e refletir o suficiente par fazer um trabalho 

que abarque todo o pluralismo e todas as nuances daquele mundo que está sendo retratado. 

Então, o que resta para um jornalista é ser honesto não só na apresentação das histórias e das 

informações, mas na apresentação do recorte que ele está dando. Acho que isso vale um 

pouco para todo tipo de pauta. Afinal, todo mundo tem uma formação cheia de preconceitos, 

ideias pré-concebidas, ao menos é mais honesto deixar claro quem está apresentando o tema. 

 

Iran Giusti29  

 

Por que a prostituição é uma pauta tão recorrente na mídia brasileira?  

Acho que são vários fatores, para começar ele é um tema quase que universal, e aquele 

dito da "profissão mais antiga do mundo" faz bastante sentido. Porém mesmo sendo uma 

prática bastante antiga e relativamente comum não conta com nenhum tipo de regulamentação 

e está muito atrelada ao machismo e misoginia e acaba sendo temas de veículos de todas as 

linhas editoriais: conservadores pautam com criticas, em geral com viés bastante misóginos, 

os progressistas tentam humanizar a profissão e debater regulamentação. Já veículos mais 

noticiosos acabam retratando a parte violenta e marginalizada da profissão. Temos também o 

fator audiência: livros, filmes, novelas e séries retratam o tema constantemente gerando 

interesse continuo o que pauta o jornalismo de certa forma.  

 

 Quais são os desafios que você enfrentou ao pautar o tema? 

 

No meu caso especifico foi sempre sobre a prostituição LGBT e tive dois grandes 

pontos: Primeiro, a reflexão e o cuidado ao abordar o tema em relação aos transgêneros. 

Como o grupo é bastante marginalizado grande parte das travestis e transexuais recorre à 

prostituição para sobreviver, a questão era sempre - "precisamos continuar disseminando essa 

                                                 
29 Currículo do jornalista: https://www.linkedin.com/in/irangiusti 

https://www.linkedin.com/in/irangiusti
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ideia de que a transexualidade está atrelada à prostituição?" A resposta muitas vezes foi SIM, 

porque é, infelizmente, ainda uma realidade da comunidade então é preciso falar disso, 

mostrar que tem muitas travestis que querem estar ali, mas muitas apenas precisam, para 

sobreviver mesmo. O que nos leva ao ponto do: mas cabe na pauta? No meu caso eu nunca 

pautei a prostituição, eu pautei a vida daquela transexual, e a prostituição faz parte da vida 

dela então entrou na matéria. Em um post sobre "bichas mais destruidoras da Internet", um 

apanhado de LGBT que foram virais tivemos, eu e minha editora a preocupação em não 

colocar a Vanessão, aquela dos 20 reais, porque apesar de uma figura bastante disseminada na 

web é mais uma travesti prostituta presa sendo engraçada, também não colocamos Luana 

Muniz, a Travesti que não é bagunça porque não cabia ali. 

 

 O segundo ponto é a prostituição masculina: um tema pouco explorado que tenho 

bastante vontade de discorrer, mas não pude por uma questão editorial. A prostituição 

masculina é muito mais atrelada ao fetiche do que a feminina. É como no pornô (e na vida): a 

atriz é uma safada, uma corrompida, não tem pai nem mãe, o ator é um garanhão, gostoso, vai 

resolver todos os problemas das mulheres e dos homens. Infelizmente no tempo do iGay não 

consegui criar uma pauta que não fosse um enaltecimento do garoto de programa então não 

fizemos. Escrevendo agora vejo que essa poderia ser uma pauta, quem sabe "O que difere o 

michê da garota de programa".  Em suma, pra mim o maior desafio é entender qual o meu 

papel como jornalista na hora de abordar a prostituição. Ele vai acrescentar algo ao debate? 

Ele é um tema relevante? Ele é uma informação útil e funcional? 

. 

Qual é a sua visão sobre a abordagem da mídia sobre o tema?  

 

Acho que é um debate importante, mas a gente não pode esquecer nunca que veículos 

têm linhas editoriais, então abordagem neutra, em minha opinião é um mito. O jornalismo é 

feito de pessoas, os veículos são geridos por pessoas, claro que vai existir um viés.  

O que é preciso lembrar sempre é a importância das técnicas, a apuração de qualidade, não 

distorcer a realidade a ponto dela não ser mais a realidade daquele entrevistado. Isso torna a 

análise do material que você citou mais rica. 

Por exemplo, no caso da Luana Muniz, do "Travesti não é bagunça não" mostrado no 

Profissão Repórter, da Globo. Lá passou uma travesti sendo zoada por um cliente e ela 

revidando violentamente. Não vi nada de errado, aquela era a realidade dela. Hoje a Lais 
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preside a Associação dos Profissionais do Sexo do Gênero Travesti, Transexuais e 

Transformistas do Rio de Janeiro e se tornou uma representante do movimento trans. A 

equipe poderia realizar essa pauta, seria ótimo, mas seria outra pauta, não se pode cobrar de 

um veículo que ele acompanhe a vida de todos os seus personagens, e eles não terem 

divulgado essa informação também não faz dele parcial.  

Também não pode se cobrar uma defesa da regulamentação da profissão, ou uma 

proibição o que é preciso é informar e contribuir para o debate, por isso a importância de 

mostrar a realidade. Eu só posso dar minha opinião se eu vejo o que se passa com essas 

pessoas. O papel do jornalismo no caso da prostituição é apresentar a realidade de todas as 

formas que forem possíveis.  

 

Qual é a origem do seu interesse em pautar a prostituição masculina? Por que a 

questão editorial é um impedimento para a produção de conteúdo sobre o tema?  

 

Meu interesse em pautar a prostituição masculina se deu e se dá na exploração de 

temas menos recorrentes. Como disse, o universo do michê é ainda hoje um espaço de fetiche, 

pouco se fala sobre as questões prática: onde eles estão, o quanto trabalham, como é a questão 

física e psicológica da profissão pra eles, etc. O impedimento editorial se deu principalmente 

por não encontrar uma pauta que fugisse do lugar comum do garoto de programa fetichizado e 

também participei da formação de um canal dedicado à temática Lgbt, era importante pra 

gente se firmar como um produtor relevante, honesto, e que apresente perspectivas até então 

não abordadas. 

 

Você se prepara de alguma forma para lidar com temas tabus como a 

prostituição, com leituras, por exemplo? 

 

Sabia que eu nunca tinha pensado nisso de me preparar? Quando li sua pergunta me 

peguei pensando "meu deus, sou o pior jornalista do mundo" (risos). Mas tá tudo bem agora. 

A questão é que não sou formado em Jornalismo e sim em Relações Públicas, então se às 

vezes me faltam suportes técnicos, me sobra interesse e uma capacidade de ouvir e aceitar 

conselhos, então eu geralmente vendo uma pauta quando tenho certa familiaridade com o 

tema seja porque convivo, seja por ouvir relatos de amigos e conhecidos, seja por ter 
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estudado. Tenho também a sorte de ter tido um editor maravilhoso e atualmente uma editora 

também maravilhosa que debatem e direcionam muito bem o que acreditam ser o melhor. 

 

Débora Fogliatto 30 

 
Por que a prostituição é uma pauta tão recorrente na mídia brasileira?  

 

Eu não sei se eu classificaria a prostituição como um tema recorrente na mídia. Na 

maioria das vezes em que se trata disso, é realmente a partir de alguma matéria especial, como 

essa que tu citou, do Conexão Repórter. São raras as vezes em que a prostituição é pauta, 

tanto que quando eu fiz essa matéria sobre o debate que aconteceu na, apenas eu e uma 

repórter da Carta Capital cobrimos, se não me engano. Tenho a impressão de que há 

invisibilidade da mídia sobre o tema, que quando trata dele entrevista apenas fontes oficiais, 

como o deputado Wyllys Wyllys, que é autor do PL Gabriela Leite. Eu não tenho nenhum 

problema em entrevistar o deputado, é claro, apenas acho que se ouve muito pouco as 

principais interessadas, que são as próprias prostitutas. No caso de travestis que se prostituem, 

normalmente apenas aparecem quando são agredidas ou assassinadas.  

 

  Quais desafios você enfrentou ao pautar o tema? 

 

Sobre a forma de produzir este material: não é muito fácil -- e acho que esse é um dos 

motivos para essa falta de matérias que eu mencionei -- fazer pautas do tipo. Primeiro porque 

é difícil "achar" muitas das prostitutas, seria necessário ir até o local de trabalho delas e 

entrevistá-las. Exatamente por causa da falta de regulamentação, é muito difícil entrar nas 

casas de prostituição para fazer alguma matéria, visto que a presença delas lá não é 

regularizada por lei. A outra opção seria abordá-las nas esquinas, o que muitos consideram 

perigoso, e ambas as opções esbarram na dificuldade de que se estará interrompendo uma 

pessoa que está ali fazendo seu trabalho, querendo ganhar dinheiro, e não "perder o tempo" 

sendo entrevistada. Por isso, é importante que haja eventos como aquele, para que seja 

                                                 
30 Currículo da jornalista: Feminista e jornalista, formada pela PUCRS e repórter do site Sul21. Começou a se 
interessar pelas temáticas de gênero e sexualidade durante a graduação, especialmente no período que passou 
estudando na Universidade de São Francisco, na Califórnia. Fonte: http://portal.comunique-
se.com.br/index.php/jo-com/75142-midia-considera-determinadas-orientacoes-sexuais-melhores 
 

http://portal.comunique-se.com.br/index.php/jo-com/75142-midia-considera-determinadas-orientacoes-sexuais-melhores
http://portal.comunique-se.com.br/index.php/jo-com/75142-midia-considera-determinadas-orientacoes-sexuais-melhores
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possível ouvir as prostitutas em outros espaços, estando lado a lado delas, e não "invadindo" o 

seu ganha-pão. Acho que isso se encaixa também nos desafios.  

 

Para as matérias31 que eu fiz, o que facilitou foi ter o contato da Monique Prada, a 

organizadora do evento, que já deu uma entrevista para o Sul21 há algum tempo. Um colega 

meu conheceu ela quando ela comentou em uma matéria no site, e eles começaram a se falar e 

mantiveram contato. A partir daí, eu tinha ela no Facebook e conversei com ela sobre a 

possibilidade de cobrir o evento. Mesmo sendo mais aberta, e por ser uma prostituta que 

trabalha pela internet, com site e agendamento por telefone, a própria Monique é bastante 

tímida e fechada, o que certamente se reflete nas meninas que estão em posições ainda mais 

vulneráveis.  

 

Pesquiso alguns episódios do Conexão Repórter sobre prostituição, e a minha 

hipótese inicial é a de que por mais que a equipe de reportagem procure abordar a 

prostituição de uma forma neutra, ainda assim o conteúdo produzido é carregado de 

estigmas e preconceitos. Qual é a sua visão sobre a abordagem da mídia sobre o tema? 

 

Concordo que a abordagem é quase sempre carregada de estereótipos e preconceitos. 

Mesmo quando há a preocupação em se entrevistar as meninas, é quase sempre ou num tom 

de "pena", como se elas fossem vítimas por estar ali exercendo aquela profissão, ou de 

culpabilização - o que é estranho até porque a prostituição individual não é crime no país. Em 

outros casos, é também feito de forma fetichizadora, mostrando as prostitutas como mulheres 

sensuais e atraentes. Nessa matéria, por exemplo, http://globotv.globo.com/rede-

globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-

prostituicao-parte-1/2875132/, também desconfio que tenha havido o uso de câmeras 

escondidas, o que não é permitido pela ética jornalística (e talvez nem juridicamente, mas não 

tenho certeza). É interessante que, na matéria, muitas garotas dizem que gostam da profissão, 

que largaram outras profissões, que se sentem bem assim, e mesmo assim a repórter parece 

                                                 
31 Matéria sobre regulamentação: http://www.sul21.com.br/jornal/prostitutas-defendem-regulamentacao-da-
profissao-em-evento-na-assembleia/ 
 
Matéria sobre evento em celebração do Dia Internacional das Prostitutas: 
http://www.sul21.com.br/jornal/evento-debate-dia-internacional-das-prostitutas-em-porto-alegre/ 
 

http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/
http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/
http://globotv.globo.com/rede-globo/profissao-reporter/v/profissao-reporter-conta-a-historia-de-mulheres-que-vivem-da-prostituicao-parte-1/2875132/
http://www.sul21.com.br/jornal/prostitutas-defendem-regulamentacao-da-profissao-em-evento-na-assembleia/
http://www.sul21.com.br/jornal/prostitutas-defendem-regulamentacao-da-profissao-em-evento-na-assembleia/
http://www.sul21.com.br/jornal/evento-debate-dia-internacional-das-prostitutas-em-porto-alegre/
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com pena delas, pelo tom que usa e as informações que fornece. Além disso, há aquele tom de 

"exótico", como se fosse algo inimaginável a escolha dessa profissão.  

 

Você realizou alguma pesquisa sobre o tema para desenvolver a pauta? 

 

Sim, eu me informei e li o PL Gabriela Leite. Há muita desinformação da população, 

que acha que a prostituição é crime no país, o que não é verdade. Por isso, achei importante 

ler e descobrir como é realmente a necessidade de regulamentação.  

 

 


