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RESUMO: Ainda que a luta feminista pela igualdade de direitos entre os sexos 
seja antiga, em cada momento histórico e político os obstáculos são renovados. 
As grandes conquistas obtidas com pela Revolução Francesa não atingiram o 
público feminino, que permaneceram sem igualdade e liberdade. A exploração 
sexual de mulheres comprova que a objetificação do corpo feminino e a limitação 
de espaços ainda é realidade. Este cenário se intensifica na forma como a 
prostituição se dá na cidade de Barretos, interior do Estado de São Paulo, porque 
confinam as prostitutas em casas isoladas do convívio público e impõe condições 
semelhantes ao trabalho escravo. Analisar de forma imparcial o desempenho 
dos direitos civis dessas mulheres culmina na triste conclusão de que não é 
efetiva a concreção da cidadania e da dignidade humana. A titularização tardia 
de direitos básicos das mulheres ainda é realidade para as prostitutas de 
Barretos, porque sua autonomia e emancipação efetiva são deficientes. O 
número expressivo de mulheres no mundo que vivem nestas condições explicam 
a relevância do tema e exigem reflexão. O confinamento das mulheres aos 
espaços privados restringe o exercício pleno de seus direitos. No tocante as 
prostitutas, contudo, as condições impostas pelas casas onde moram e 
trabalham em longos turnos, equivalem as condições precárias experimentadas 
por mulheres no início da luta feminista. Para elas (as prostitutas), não houve 
avanço. Ainda invisíveis para políticas públicas, para academia de ciência e para 
o terceiro setor, permanecem alijadas do exercício de direitos e da proteção do 
Estado. No que se refere à questão de gênero, feminino e masculino, se 
coincidem com a dualidade de público privado. Os homens ocupam os dois 
cenários com plenitude, as mulheres ainda limitam-se em grande número ao 
espaço privado, enquanto as prostitutas ainda não conquistaram nenhum destes 
dois. O estudo pretende invocar a força da luta feminista porque protagonista 
enquanto movimento social mundial, que desafiou os padrões de 
comportamento, ao conjugar militância pela igualdade de gênero e investigação 
das causas de reprodução da dominação masculina. Consideradas como seres 
emocionais e delicados dotadas de aptidões domésticas, as mulheres 
permanecem desenvolvendo atividades laborais que se adequem aos seus 
talentos naturais, de acordo com a visão masculina dominadora. A constatação 
do androcentrismo, da dominação masculina, do patriarcado, para afirmação 
intelectual e moral das mulheres, impõe análise aprofundada acerca da 



concreção dos direitos humanos e políticos desse recorte específico de 
mulheres. Os novos e mais amplos direitos e deveres decorrentes do conceito 
de cidadania comprovam a exclusão e a invisibilidade cruel impostas as 
mulheres exploradas sexualmente. As causas e consequências deste cenário, 
bem como possíveis enfrentamentos e soluções merecem discussão e 
comprometimento científico. 
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