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Antes de se fazer qualquer comentário sobre a dissertação de mestrado 

“Transgressões no imaginário da prostituição nos desfiles-trottoir da grife Daspu”, é 

preciso conhecer seu autor. Flávio Lenz é um dos fundadores da grife Daspu, criada pela 

organização de prostitutas Davida em 2005. A ideia surgiu da idealizadora da ONG, 

Gabriela Leite, e teve grande repercussão na mídia nos anos seguintes. Flávio Lenz, que 

é jornalista e trabalhou por dez anos no Jornal do Brasil, escreveu então o livro “Daspu: 

a moda sem vergonha”, lançado em 2008 na coleção Tramas Urbanas da Editora 

Aeroplano. O autor tem uma ligação grande com seu objeto de estudo e, durante a 

pesquisa acadêmica (2014-2015) participou ativamente dos desfiles da grife e realizou 

entrevistas de profundidade com as protagonistas do movimento, ocupando e discutindo 

também sua posição de pesquisador. 

A dissertação, defendida em 2016 e orientada por Denise Siqueira, tem como 

objetivo investigar a dimensão político-estética-comunicativa dos desfiles da Daspu. O 

problema de pesquisa foi guiado por algumas perguntas, como: “que identidades e 

representações estão sendo propostas por criadores e modelos? Há diferenças entre as 

propostas de modelos prostitutas e as daquelas que não o são? Eles (as) se consideram 

modelos ou prostitutas e prostitutos? Ou ambos? Quais identidades estão em jogo durante 

os desfiles? É possível comparar ou fazer analogias entre esses desfiles e o trottoir? Trata-

se de desfiles-trottoir? Ou, ainda melhor, que trottoir é este? ” (P.13 e 14). Com isso o 

autor busca compreender o que a própria grife e os modelos pretendem nas performances 

e também quais os efeitos desses desfiles.  

A pesquisa foi feita de forma qualitativa participante. Para isso, Flávio assistiu a 

seis performances e desfilou em uma delas, registrou em fotografia e vídeo alguns 

desfiles, fez entrevistas em profundidade com duas prostitutas, uma aliada da causa e com 

a criadora de uma coleção apresentada, participou de reuniões de planejamento e esteve 

nos bastidores dos eventos. Também utilizou depoimentos da grife e textos da fundadora 

Gabriela Leite. 

Os três primeiros capítulos da dissertação contêm contextos e panoramas. No 

capítulo um, a Daspu é apresentada, mostrando seu início conturbado pelos processos da 

marca Daslu e a grande notoriedade na mídia, além de explicar e contextualizar seu 

ativismo-político e as dificuldades em seu gerenciamento. No segundo, o autor começa a 

“passear” pelo campo estudado, discutindo sua metodologia e utilizando autores como o 

sociólogo Howard Becker para explicitar seu lado ativista-pesquisador. No capítulo três, 



entram as concepções de prostituição, suas mudanças ao longo dos séculos e décadas 

recentes, o nascimento do movimento político das prostitutas e sua ligação com o 

movimento feminista. Os capítulos quatro e cinco são reservados para a análise do objeto 

em si, onde o autor expõe dos dados e os resultados da pesquisa qualitativa realizada.  

A comunicação com o público é característica dos desfiles. Nessa interação, 

muitas técnicas construídas na prostituição são utilizadas na passarela ou adaptadas, 

sendo comuns beijos lançados com as mãos, a dança, o sorriso e o “carão” (fazer pose). 

A diversidade também está presente, com várias identidades sociais. É possível circular 

por várias representações de modelo: prostituta, mulher e ativista, sendo mais de uma ou 

todas juntas, o que faz o público não distinguir quem é prostituta e quem não é.  

Por último, foi pensado o “desfile-trottoir”. O termo que no início era visto como 

uma analogia entre desfiles de grife e o caminhar das prostitutas, mudou ao longo do 

trabalho. Ele se associa ao movimento puta politics, com estratégias parecidas com as do 

movimento brasileiro de prostitutas. O termo afirma a identidade da prostituta ao mesmo 

tempo em que confunde identidades sociais. Também dialoga com a ética da estética de 

Michel Maffesoli. É uma experiência compartilhada, que partilha emoções, afetos e 

conecta a arte com o cotidiano, sobrepondo a identidade coletiva à identidade fixa.  

Após esse mergulho no objeto, o autor consegue identificar o desfile-trottoir da 

Daspu como uma “convocação de igualdade e diversidade”, buscando misturar 

identidades e mostrar que a prostituta pode estar ao lado de outras mulheres sem 

abandonar seu modo de caminhar. 


