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Resumo 

 

A identidade da mulher prostituta é constantemente invisibilizada devido a estereótipos 

que a perseguem desde o século XVIII. A partir de estudos de médicos e 

criminologistas da época – claramente biologizantes e positivistas –, as prostitutas 

foram definidas em dois tipos: vítimas ou femmes fatales. Os meios de comunicação, 

especialmente os de cunho sensacionalista, que reforçam ainda mais os imaginários 

problemáticos acerca de determinados grupos, acabam perpetuando essas ideias e, 

consequentemente, marginalizando as prostitutas. Assim, é necessário discutir de que 

forma o jornalismo pode se aperfeiçoar e, a partir disso, dar mais visibilidade a camadas 

socialmente invisibilizadas. Nesse sentido, este artigo – que integra uma pesquisa em 

andamento – tem o objetivo de demonstrar, através de amplo estudo bibliográfico, como 

o livro-reportagem pode trazer uma nova percepção sobre o tema à medida que oferece 

mais espaço de fala e de protagonismo aos personagens. 
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Introdução 

 

 Diferentemente do que o imaginário popular acredita, a prostituição não pode ser 

considerada a profissão mais antiga do mundo. Isso porque a prática é essencialmente 

urbana, caracterizada pelas relações de troca em uma sociedade marcada pelos valores 

conservadores. Nesse sentido, a prostituição passou a ser percebida e pesquisada no 

Brasil somente entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do XIX (RAGO, 

1991).  

O estudo da sexualidade feminina e do fenômeno da prostituição é permeado por 

estigmas (RAGO, 1991). Médicos, policiais, juristas e criminologistas brasileiros 

baseavam as pesquisas iniciais em análises biologizantes e positivistas acerca da 
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mulher. A figura feminina era completamente associada aos conceitos de fragilidade 

(física e emocional), fidelidade, instinto maternal, frigidez sexual e pureza, como 

indicam documentos da época (Ibid.). Dessa forma, o que destoasse do padrão de 

“feminilidade”, principalmente no âmbito sexual, era visto como patológico ou 

criminoso.  

Em uma sociedade burguesa fundada nos princípios da castidade e da família 

nuclear, a mercantilização do sexo só podia ser vista como ameaça e transgressão. A 

definição do italiano Césare Lombroso explicita esse imaginário: “A prostituição é, em 

suma, o lado feminino da criminalidade” (LOMBROSO apud RAGO, 1991, p. 161). A 

partir daí, o que se tem é uma espécie de demonização da profissão. 

De acordo com um levantamento realizado pelo Grupo Liberdade – organização 

não-governamental de apoio a prostitutas em situação de vulnerabilidade em Curitiba e 

Região Metropolitana –, cerca de 30 mil mulheres se prostituíam em 2015 (SEBBEN 

FILHO; SKRABA, 2008, p. 65). No mesmo ano, também foram identificados 3.174 

pontos de prostituição. No entanto, grande parte desses estabelecimentos se passam por 

bares ou boates para escapar da fiscalização, já que não são regulamentados. 

O fato de os estabelecimentos ocultarem seu verdadeiro ramo de trabalho revela 

que determinados estigmas continuam ligados a esses ambientes, integrantes da 

“geografia do prazer” (RAGO, 1991). Desde os séculos XVIII e XIX, cabarés e demais 

casas de prostituição são perseguidos pela fiscalização por serem associados ao tráfico 

de drogas e a outras práticas ilegais. 

Nessa lógica, a invisibilidade da prostituta torna-se um problema à medida que 

“os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 2000, p. 17). 

Vistas como “mulheres da vida”, devassas, preguiçosas e sem perspectiva de futuro, 

elas assumem posições-sujeito marginalizadas e, por conta disso, seguem silenciadas. 

No campo da comunicação, esse imaginário problemático é reforçado 

constantemente pela mídia, seja por meio do sensacionalismo, da superficialidade na 

abordagem do assunto ou até pelo silenciamento. Muito se fala sobre a temática da 

prostituição, porém, a partir de uma visão estereotipada e superficial. Mais do que isso, 

a ideia deturpada que se tem a respeito da profissão é alimentada e reafirmada por vozes 

secundárias na discussão, principalmente por fontes institucionalizadas – também 

conhecidas como definidoras primárias (PENA, 2005, p. 154). Dessa forma, a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

prostituta perde o protagonismo em sua própria história. A participação efetiva da 

mulher prostituta na produção de materiais jornalísticos é, se não levada em conta, 

pouco explorada.  

Partindo desse contexto, pergunta-se: como a narrativa jornalística, por meio de 

um livro-reportagem, pode humanizar e dar protagonismo às mulheres prostitutas, tão 

silenciadas pela mídia de referência? Por meio de um amplo estudo bibliográfico acerca 

do tema, pretende-se responder a tal pergunta. Todos os autores analisados e discussões 

levantadas neste artigo fazem parte de uma pesquisa em andamento, desenvolvida para 

Trabalho de Conclusão de Curso das autoras – o qual resultará em um livro-reportagem 

sobre a invisibilidade de mulheres prostitutas em Curitiba. 

 

Prostituição e o imaginário social 

 

No bordel, assim como no teatro, nenhuma identidade é fixa. A prostituta, 

semelhante à atriz, assume constantemente personalidades diferentes, que se adequam 

aos desejos do público. Ali, ela interpreta o que lhe é encomendado, sendo mais uma 

“projeção do freguês” do que um indivíduo com autonomia (RAGO, 1991, p. 27). Nesse 

aspecto, a prostituta aparece como fantasma, “a irromper das profundezas do 

desconhecido corpo feminino” (Ibid., p. 38). 

Tal “virtualidade” fortalece dois imaginários principais. O primeiro associa a 

prostituição ao perigo, tornando-a sinônimo de risco às mulheres “honestas”. Já o 

segundo diz respeito ao caráter místico do bordel, que passa a ser visto como espaço de 

mistério, voyeurismo, transcendência, realização pessoal e sexual e liberação da libido 

(RAGO, 1991, p. 41). Além disso, a mulher é constantemente dicotomizada na 

prostituição. Ora ela é romantizada como vítima, que vende o corpo por necessidade 

financeira, ora é categorizada como femme fatale, que sente prazer no domínio sobre os 

homens. 

 

Mais frequentemente, a análise parte para uma explicação essencialmente 

econômica da comercialização sexual do corpo feminino: a mulher se prostitui 

para complementar o salário miserável ou porque não tem capacitação 

profissional – campo de atuação da prostituta-vítima. Ou então trata-se nas 

análises psicologizantes de algum caso patológico: traumas de infância, 

complexos edipianos mal resolvidos, sexualidades exuberantes. Aí entra em 

cena a mulher-aranha (RAGO, 1991, p. 21). 
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Mais do que definida em categorias, a prostituta foi caracterizada historicamente 

como uma “mulher anormal” (RAGO, 1991 p. 141). Considerada delinquente por 

natureza, ambiciosa, deslumbrada, louca e inconstante, a meretriz foi culpabilizada, por 

meio da medicina e da lei, por sua situação de vulnerabilidade. “A prostituta é opaca ao 

olhar científico masculino, podendo ser lida e identificada apenas por sua aparência. (...) 

Não é casual a condenação de pura superficialidade que receberam constantemente” 

(Ibid., p. 148). 

        E a partir da estigmatização, a prostituta foi invisibilizada. Como define 

Goffman (1988), o estigma é a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação 

plena. Os gregos, de acordo com o autor, inventaram o termo a fim de se referir a sinais 

corporais em que se procurava evidenciar alguma coisa extraordinária ou algum mal 

sobre o status moral de quem o carregava. Estes sinais eram representados por cortes ou 

queimaduras, servindo como uma espécie de aviso de que o indivíduo portador destas 

marcas era um escravo, ou um criminoso ou um traidor. Deste modo, a pessoa marcada 

deveria ser evitada, sobretudo, em locais públicos. 

Como explica Alles (2016), os discursos que alimentam a estigmatização das 

pessoas que se prostituem são perpetuados à medida que são associados à vitimização e 

ao desvio de comportamento. Deste modo, surgem, segundo a autora, opiniões 

defendendo ou condenando a ocupação. Para Agustín (apud ALLES, 2016), o estigma 

que recai sobre as prostitutas possui um aspecto diferenciado de outras categorias de 

estigmatizados, já que há a pretensão de controlar as mulheres a partir de sua separação 

em grupos de mulheres boas ou más, isso de acordo com seu comportamento sexual 

(apud ALLES, 2016, p. 3). De acordo com Juliano (apud ALLES, 2016, p. 3), a 

prostituição foi definida como uma ocupação incorreta na tentativa de criar modelos 

desvalorizados que mostrassem às mulheres o que lhes esperava caso não seguissem as 

normas de conduta e de sexualidade impostas pela sociedade. Além de promover o 

isolamento, o estigma atua também como uma barreira para que estas mulheres 

desenvolvam outras atividades, se assim desejarem (Ibid.). 

Conforme Alles (2016), o estigma que recai sobre as prostitutas tem nome: 

estigma da puta. Devido a isso e às identidades consideradas corrompidas, muitos se 

sentem no direito de falar por elas. A autora considera que os sujeitos envolvidos não 

devem apenas se posicionar sobre um determinado tema, mas também ouvir o que as 
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pessoas estigmatizadas têm a dizer sobre seu cotidiano. Isso permitiria uma visão mais 

aprofundada da questão.  

Após a compreensão das origens da invisibilidade de mulheres prostitutas, é 

preciso entender o papel da mídia nesse processo. Os profissionais de comunicação, em 

especial os jornalistas, acabam por perpetuar estereótipos ao basearem suas reportagens 

no senso comum e valorizarem determinados valores-notícia em detrimentos de outros. 

Um exemplo disso é a preferência do jornalismo por fontes oficiais (TRAQUINA, 

2005), que seriam, supostamente, mais bem informadas do que as demais. Ao perpetuar 

certa hegemonia da informação, o jornalismo impede que grupos sociais excluídos 

tenham acesso à imprensa e, assim, ganhem mais representatividade. Além disso, o 

sensacionalismo, que continua presente na mídia, reforça ainda mais os imaginários 

problemáticos e preconceituosos acerca de determinados grupos. 

Nesse sentido, é necessário discutir de que forma o jornalismo pode se 

aperfeiçoar e, a partir disso, dar mais visibilidade a camadas socialmente invisibilizadas. 

Uma das soluções que serão apontadas neste artigo é o jornalismo literário, que preza 

por uma representação mais completa e aprofundada de personagens e situações 

retratadas. 

 

Livro-reportagem na mudança de paradigmas 

 

Segundo Alves e Stadniky (2006), a investigação em torno das mulheres 

prostitutas vem despertando a curiosidade e o interesse dos historiadores. Contudo, o 

tema continua sendo marginalizado e considerado, de certa forma, irrelevante, como 

afirmam os autores. Nesse sentido, abordar o assunto pode ter certos riscos, já que a 

prostituição é um campo totalmente imbuído de valores e preconceitos.  

Segundo Chartier (apud ALVES e STADNIKY, 2006), as representações do 

mundo social sempre são determinadas por interesses dos grupos que as forjam e, por 

conta disso, é necessário relacionar discursos com a posição de quem os profere. Ainda, 

segundo o autor, a representação permite que algo ausente seja visto. Chartier classifica 

a representação, assim, como um instrumento de conhecimento imediato que revela um 

objeto ausente, substituído por uma imagem que é capaz de trazê-lo memória e de 

figurá-lo como ele é; ou seja, a representação é entendida para o autor como a 

correlação de uma imagem presente e de um objeto ausente, fazendo com que um valha 
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pelo outro. Além disso, Chartier (Ibid.) atenta para que haja uma distinção entre 

representação e representado, ou seja, signo e significado, que é pervertida pela 

teatralização. Assim, ambos têm o objetivo de fazer com que a identidade da pessoa não 

seja outra coisa senão a aparência da representação. Com base nestas discussões, Alves 

e Stadniky (2006) questionam como a escrita se apropria de uma prática, no caso citado 

por eles, a prostituição, e a representa, reorganizando-a de acordo com os seus interesses 

particulares e tendo como pano de fundo, uma disputa mercadológica.  

Para Cardoso, Pelinson e Mengarda (2013), o jornalismo literário é uma das 

únicas narrativas capazes de resgatar uma história, já que valoriza as expressões dos 

entrevistados, seus gestos, suas emoções e as experiências adquiridas pelo narrador, pois 

une, desta forma, características como veracidade e subjetividade da literatura. Ainda 

para os autores, o jornalismo literário é uma das formas de levar a informação completa 

ao leitor, já que é um meio de transmitir o que o entrevistado contou e, além disso, a 

forma como foi narrada a história, sem deixar de lado detalhes como entonação de voz, 

olhar e etc.  

 Eles defendem, ainda, que o jornalismo literário seria um suporte do livro-

reportagem, já que vai além de uma simples notícia e é mais abrangente do que uma 

grande reportagem (Ibid.) Conforme Lima (apud CARDOSO, PELINSON e 

MENGARDA, 2013), o livro-reportagem serve para “estender o papel do jornalismo 

contemporâneo, fazendo avançar as baterias de explicações para além do terreno onde 

estaciona a grande reportagem” (LIMA, 1998, p.16). 

 Oliveira (2006) explica que a relação entre jornalismo e literatura é de longa 

data, pois é nela que a profissão finca suas raízes originárias e formadoras. Para a 

autora, a própria história do jornalismo confunde-se com a da literatura e é daí que surge 

sua ligação intensa e confluente. Mais do que proximidade com seus significados 

semânticos, assim como a literatura, o jornalismo também tem o objetivo de conquistar 

a atenção de seu público. A palavra, assim, torna-se o principal recurso para atingir seu 

alvo (OLIVEIRA, 2006).  

 A partir do momento em que o jornalismo se insere na lógica da cultura 

mercadológica, como explica a autora, o veículo passou a vender histórias e, deste 

modo, deixou de ser apenas um caderno literário e se tornou, além disso, um produto de 

consumo. Assim, a arte literária encontra no jornalismo uma notoriedade diferente e 

uma proximidade maior com o público, especialmente nos jornais (Ibid.)  
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Inicialmente, é o jornalismo que bebe na fonte e na “boêmia” literária. Depois, é 

a literatura que descobre no jornalismo um meio de repensar sua prática, através 

da realidade efetiva com um “sabor literário”, baseado na precisão da 

textualidade, clareza e simplicidade. Ou seja, a literatura retira temáticas do 

jornalismo que podem construir a realidade de suas histórias. (OLIVEIRA, 

2006, p. 2). 

  

Segundo Oliveira (2006), atualidade, objetividade, realismo, precisão, concisão, 

clareza e cultura, aspectos presentes no estilo jornalístico, constituem o traço diferencial 

que faz do jornalismo um gênero literário. Estilo esse que seleciona o que fará parte do 

campo, fator que torna o jornalismo uma espécie de literatura desprovida de ficção, 

como afirma o autor. Para Caparelli (1996), o campo jornalístico estruturou-se a partir 

desta relação com o campo literário. Tal estruturação refletiu de forma decisiva na 

formação dos gêneros jornalísticos e principalmente no que diz respeito ao livro-

reportagem. Para o autor, é deste processo de formação e estruturação do jornalismo que 

surge o caráter híbrido do livro-reportagem. Montipó e Farah (2011) afirmam que 

muitos jornalistas encaram a literatura como a grande esperança da comunicação e que a 

forma mais adequada de reunir emoção e verdade seria com o Jornalismo Literário. Isso 

porque a junção da literatura com o jornalismo seria a ferramenta essencial para a 

compreensão da vida humana, como defendem as autoras. 

Para Pessa (2010), a reportagem, a grande reportagem e o livro-reportagem não 

seriam os mesmos sem o advento e repercussão do New Journalism, movimento dos 

anos 60 e 70, que reviveu e trouxe, mais uma vez, requintes literários aos textos 

jornalísticos da época. Este “novo” jornalismo, como explica Pessa, buscava mergulhar 

no corpo e na mente para sentir a realidade como ela era, tanto em aspectos objetivos, 

quanto subjetivos. As reportagens expunham traços relacionados à vida dos personagens 

e entrevistados, identificados nos detalhes, trazendo, assim, “o calor dos acontecimentos 

relatados” (PESSA, 2010, p. 3). O autor também lembra algumas das características do 

New Journalism que podem enriquecer uma reportagem, no sentido de abastecê-la com 

fluidez da linguagem e profundidade do tema. Estes traços, segundo Pessa, foram 

importados da literatura, e outros nasceram, mais intensificados, com o jornalismo. São 

eles: imersão do repórter na realidade, voz autoral e estilo, precisão de dados e 

informações, uso de símbolos, digressão e humanização. Lima (apud PESSA, 2010), 

lembra que humanização é marca essencial das produções de jornalismo literário e é 

vista como além das fronteiras da prática jornalística. 
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Essa preferência do Jornalismo Literário por representar o mundo através das 

pessoas de carne, osso e alma, propondo-se a conhecê-las em sua complexidade 

humana, corresponde a uma profunda necessidade social. Precisamos contar 

nossas histórias, gostamos de ver e ouvir as histórias dos outros, pois elas que 

ajudam a dar sentido às nossas vidas, que nos mostram quem somos. Permitem 

que nos identifiquemos, ajudam-nos a encontrar quem nos inspira na nossa 

caminhada, quem nos mostra, através de suas histórias, iluminações para a 

realização do nosso propósito de viver. Possibilitam que compartilhemos, com 

os outros, a nossa contribuição para a sociedade (LIMA apud PESSA, 2010, p. 

4). 

  

Segundo Pessa (2010), humanizar no jornalismo é colocar, em primeiro lugar, o 

ser humano no foco da investigação jornalística. Um texto humanizado, assim, desperta 

no leitor a solidariedade de um olhar carinhoso para com os protagonistas das 

narrativas. Ainda para o autor, esta concepção sobre o outro com quem convivemos, 

livre de quaisquer preconceitos, é um sinal de que a humanização, de fato, existe e de 

que o jornalismo literário atingiu, deste modo, seu grande objetivo.  

Lima (1995) define o livro-reportagem como um veículo de comunicação 

jornalística não-periódica, um produto cultural contemporâneo peculiar. Ele tem a 

potencialidade de ampliar o trabalho da imprensa cotidiana, já que oferece uma 

sobrevida aos temas abordados por jornais, revistas e emissoras, tanto de rádio quanto 

de televisão, afirma o autor. Além disso, penetra campos desprezados ou tratados de 

forma superficial pelos veículos com periodicidade, levando o leitor a uma viagem 

gratificante pelo conhecimento da contemporaneidade.  

 Oliveira (2006) explica que é nesta peculiaridade de avançar na apuração da 

reportagem, quebrando, assim, os limites impostos pelo próprio jornalismo, que reside a 

característica formadora do livro-reportagem. Ele permite, deste modo, informar, 

envolver e entreter o público, como disserta a autora, por meio da leitura de um fato 

verdadeiro e em um ambiente propício para experimentações e narrativas. Segundo 

Oliveira (2006), o livro-reportagem é o resultado mais latente da união entre jornalismo 

e literatura, é uma espécie de romance que almeja linguagem aprofundada, no qual o 

principal objetivo é intensificar o uso de elementos narrativos na estruturação de um 

relato. 

 

Tal narrativa possibilita um aprofundamento, um envolvimento maior do leitor 

com a história, numa vazão do jornalismo a vertentes literárias, sem deixar de 

reportar ou apurar determinada notícia. O livro-reportagem atinge, desse modo, 
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um território que mergulha no fato e conta uma história. É daí que emana a 

sedução e emoção desta obra jornalística, e, ao mesmo tempo, literária. 

Ampliam-se, não só as páginas escritas, mas também, o contato entre a 

reportagem, o jornalista e o leitor (OLIVEIRA, 2006, p. 5).  

  

A reportagem necessita, segundo Oliveira (2006), não apenas relatar com 

profundidade e contexto, mas também contar histórias fincadas na realidade cotidiana e 

nos indivíduos, que são os que a personificam. A autora ainda defende que se deve ir 

além de fórmulas perfeitas, pois o jornalismo precisa de condições narrativas 

diversificadas para reportar o fato ou conduzir a história. 

Em oposição à grande mídia, à lógica de mercado e aos interesses ideológicos e 

políticos de classes dominantes, surge a imprensa alternativa, como explica Pessa 

(2010). Os veículos deste nicho, como explica o autor, exercem um papel ativo na luta 

pela cidadania ao assumirem posturas democráticas, como a denúncia social e a 

visibilidade aos grupos marginalizados socialmente. No Brasil, a imprensa alternativa 

surgiu entre os anos 60 e 70, por meio do desejo da esquerda de “protagonizar as 

transformações institucionais que propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de 

espaços alternativos à grande imprensa e à universidade” (KUCINSKI apud PESSA, 

2010, p. 5). Chinem (apud PESSA, 2010), classifica os veículos da imprensa alternativa 

como não vinculados a interesses ou tendências políticas dominantes, que tentavam 

propor alternativas não apenas de notícias, mas também de mercado, postura e de 

organização acionária. Segundo o autor, durante o período de exceção vivido pelo país, 

esses jornais eram um dos poucos e únicos canais disponíveis para a crítica e 

informações independentes. 

Para Silva (apud ALLES, 2008), identidade e diferença são, estreitamente, 

dependentes da representação. Desta forma, é por meio da representação que ambas 

ganham sentido e que a identidade e diferença existem. A representação, nesse sentido, 

significa afirmar “essa é a identidade” e “identidade é isso” (SILVA apud ALLES, 

2008, p. 3). Com base nisso, Alles (2008) desenvolve uma análise acerca do folhetim 

Mariposa: uma puta história, que questiona a representação da prostituição e das 

próprias prostitutas nos meios de comunicação de massa, tanto pelo viés das notícias, 

quanto pelo das personagens. A partir dessa problemática, um grupo de prostitutas que 

participava de uma oficina de escrita decidiu construir uma personagem, como explica 

Alles (2008), que não as representasse de forma preconceituosa e que se aproximasse, 

realmente, de seu cotidiano. 
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Considerando, portanto, que as prostitutas construídas pela ficção não são 

personagens com as quais as prostitutas de verdade se identificam, as 

coordenadoras propuseram que, em vez de relatos sobre experiências pessoais 

de cada uma, as oficinas resultasssem na criação de uma personagem ficcional 

que representasse essa realidade (ALLES, 2008, p. 12).  

  

As mulheres, então, construíram a personagem “Fran”, oriunda de Bento 

Gonçalves, que trabalha na Rua Voluntários da Pátria, tem um filho que mora com a 

avó e sofre com o fato de estar longe dele. Fran é do signo de Peixes, signo vaidoso, 

emotivo e sonhador. A partir da análise e da construção da personagem, fica claro que a 

prostituição é, no primeiro capítulo do folhetim, um trabalho como qualquer outro. No 

segundo capítulo, a história apresenta as dificuldades enfrentadas por Fran por ser 

prostituta. Algumas das situações retratadas são as do abuso policial, da exploração por 

parte de cafetinas em casas de prostituição e o convívio com a violência nas ruas. Para 

Alles (2008), é evidente que as mulheres integrantes do projeto contrariaram as 

representações recorrentes nos meios de comunicação sobre o que é ser uma prostituta 

ao criarem a narrativa. Além de reforçarem sua preocupação com todos os envolvidos 

em seu trabalho, enquanto profissionais, revelam-se, também, como pessoas com 

múltiplas identidades, mas que têm características peculiares nem um pouco 

relacionadas com sua ocupação profissional.  

Ainda conforme Alles (2008), os meios de comunicação fazem parte da vida 

social e tendem a elaborar significados e valores considerados relevantes. Ao apoiar 

determinadas políticas e excluir outras, a mídia impõe definições sobre a vida de quem a 

consome. Para Alles (2008), ao elaborarem uma história que revela uma visão particular 

e profunda sobre o modo de vida das mulheres prostitutas, essas mulheres buscam 

construir uma nova representação social sobre o que é a profissão delas, contestando, 

deste modo, uma representação hegemônica que as menospreza e estigmatiza. 

 Como aponta Traquina (2005), o jornalismo, desde que começou a ganhar 

representatividade no Ocidente, a partir do século XIX, tem se desenvolvido no sentido 

de fortalecer a ideia de democracia e de igualdade entre os cidadãos. Assim que as 

notícias passaram a ser consideradas gênero e serviço, “o jornalismo tornou-se um 

negócio e um elo vital na teoria democrática; e os jornalistas ficaram empenhados num 

processo de profissionalização que procurava maior autonomia e estatuto social” 

(TRAQUINA, 2005, p. 20). 
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 A ideia de um jornalismo mais profissional também é citada por Lippmann, que 

vê tal mudança como resultado da maior liberdade conquistada pela imprensa com a 

diminuição da censura governamental. “À medida que a função de uma imprensa livre 

numa grande sociedade se torna cada vez mais exigente, movemo-nos na direção da 

profissionalização” (LIPPMANN apud TRAQUINA, 2005, p. 21). 

 Com base nisso, novamente é preciso destacar determinações ligadas ao Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros, principalmente com relação ao respeito aos Direitos 

Humanos. Conforme o artigo 6º, inciso XIV, o jornalista deve “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”.  

 Nesse sentido, o caminho mais satisfatório de pautar a prostituição, conforme 

Soares (apud MARTINS, 2015), é dissociá-la da moral construída pela religião. Assim, 

segundo ele, seria possível mostrar que a prostituição não é como a sociedade pensa. Já 

para Donisete (apud MARTINS, 2015), os jornalistas devem se aproximar das 

prostitutas para contar suas histórias de maneira mais profunda, ou seja, vê-las menos 

como grupo e mais como pessoas.  

Segundo Montipó e Farah (2009), ao adotar uma linguagem voltada para a 

humanização do relato jornalístico, a matéria pode sensibilizar e ampliar a compreensão 

dos leitores sobre a realidade brasileira, tornando-se, assim, uma ferramenta de 

divulgação das ações humanas para a construção de uma sociedade igualitária. Para 

Barros (apud MONTIPÓ E FARAH, 2009), a humanização não deve ser feita apenas na 

narrativa. A autora defende que o jornalista precisa ser humano em tempo integral, já 

que não se trata de usar a sensibilidade para impressionar e para criar uma sensação 

momentânea, que é o caso do sensacionalismo. A intenção deve ser a de aproximar as 

pessoas a realidades que nem sempre elas conhecem ou com que sequer se preocupam. 

Por isso, descrição e apuração detalhada teriam a função de trazer informações a uma 

comunidade para que ela conheça os conflitos pelos quais a sociedade como um todo 

passa (Ibid.). Montipó e Farah (2009) afirmam que uma reportagem ancorada na 

sensibilidade pode trazer ao conhecimento da comunidade algo que a mobilize e a 

inquiete. Por isso, em entrevista com alguns jornalistas, as autoras constataram que, para 

muitos, o processo de transformação só é possível com a exposição de histórias, 

produzindo uma matéria que faça o ser humano refletir sua essência, com seus erros e 
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acertos. Para Lima (apud Montipó e Farah, 2009), isso só é possível quando o jornalista 

sai da redação e interage com as pessoas. Nenhuma mudança será possível enquanto o 

jornalista se limitar a conversas por telefone ou e-mail e ficar preso ao lead.  

 

Considerações finais 

Tendo em vista que os meios de comunicação auxiliam na manutenção e 

propagação de discursos dominantes que, muitas vezes, colocam determinados grupos 

da sociedade à margem, acreditamos que uma narrativa humanizada por meio do livro-

reportagem pode proporcionar ao leitor um contato diferente do oferecido pela mídia de 

massa com a prostituição. A humanização das prostitutas é possível à medida que se dá 

voz e espaço para estas mulheres, já que são elas quem protagonizam e expõem suas 

próprias histórias.  

Por contar com um maior tempo para apuração e entrevistas, por exemplo, o uso 

do livro-reportagem seria uma ferramenta importante, já que se aprofunda muito mais 

na temática. Ao contrário de veículos como televisão e rádio, em que o processo precisa 

ser ágil e obedecer às grades de programação, o livro-reportagem permite mais tempo 

para pesquisa, o que lhe possibilita uma imersão maior na realidade retratada. 

Com visibilidade, há a oportunidade de que debates de relevância e a luta dos 

movimentos sociais sejam expostos, o que, consequentemente, provocaria mudanças nas 

relações sociais.  Escutar e levar em conta diferentes visões e o que os outros dizem, 

poderia contribuir para a subversão de representações e discursos hegemônicos 

(ROUSILEY apud ALLES, 2016). 

Nesse sentido, as narrativas na elaboração de textos jornalísticos, que respeitem 

as peculiaridades e sensibilidades que envolvem a divulgação de seus dados e imagens, 

são de extrema importância para que estas pessoas passem a ser vistas como cidadãs e 

protagonistas de suas próprias histórias e vidas. 
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