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INTRODUÇÃO 
 
A presente pesquisa situada no campo de História Regional estuda o processo de retirada dos 
prostíbulos existentes nas ruas XV de Novembro, Independência, Moron e General Osório, através do 
jornal O Nacional, na cidade de Passo Fundo, que tiveram seu auge de 1939 á 1945. A zona do 
meretrício representava um espaço de lazer alternativo, dentro de um contexto político repressivo, 
além de ter grande importância para a economia passo-fundense. Deste modo, a retirada do 
meretrício representou significativa mudança na cidade. A mobilização contra esses espaços, por 
parte dos interessados, envolveu a opinião pública através especialmente da imprensa local, que 
manifestou apoio ao movimento. O presente estudo tem como objetivo analisar a coluna “O que o 
povo reclama” e as demais reportagens referentes ao tema, vinculadas ao jornal no período de 1949 a 
1953 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A escrita da História por meio da imprensa constitui-se relativamente nova. Os periódicos 
apresentaram-se como válidos para os historiadores recentemente, a partir especialmente da Escola 
dos Annales e da emergência da nova História Cultural. Nesse sentido, o estudo do jornal como 
fonte privilegia a relação texto e contexto para desvendar o implícito, identificar os valores e visões 
de mundo. A análise do jornal O Nacional parte essencialmente do pressuposto metodológico de 
que “um documento é sempre portador de um discurso que, assim considerado, não pode ser visto 
como algo transparente.” (CARDOSO, 2011). Sendo assim, partindo do entendimento de Patrick 
Charaudeau, sobre a análise do discurso de informação nas mídias, o Jornal não representa um 
mero transmissor de informações mas sim um difusor de valores sociais. A análise dos dados 
coletados apoiou-se na  “Análise de Conteúdo”, compreendida aqui como um conjunto de técnicas 
de análise de comunicações. Foi coletado um total de sessenta e quatro reportagens, referentes ao 
período de 1939 a 1953 do jornal O Nacional.  A análise quantitativa aplicou-se aos dois primeiros 
meses de cada ano, com exceção do ano de 1939, analisado até o mês de março.  A partir das 
reportagens foi possível desenvolver seis unidades de registros denominadas: “Agressões físicas”, 
“O que o povo reclama”, “Furtos”, “Anúncios”, “Prisões” e “Demais ocorrências”, sendo 
categorizadas em “Violência”, “Reclamações”, ”Anúncios” e “Demais ocorrências”. Como pode ser 
observado na tabela em anexo, a categoria “Anúncios” compõe 43,75% das reportagens, devido a 
vários fatores: os anúncios referem-se ao “Cassino da Maroca” estabelecido na rua XV de 
Novembro, esquina com a Rua General Osório, que mesmo localizado na zona meretrício da cidade, 
era frequentado pela elite. Sendo assim, o jornal não se opôs a anunciá-lo. Ademais, em 1949, a 
campanha contra o meretrício da cidade não era tão expressiva, e o mês analisado, fevereiro, 
corresponde ao mês do Carnaval. A segunda categoria mais expressiva ”Violência” representa 40,62 



%. Entre as reportagens analisadas, furtos, espancamentos, brigas, prisões, entre outros, são 
noticias frequentes. A categoria “Reclamações” com 9,37% de frequência justifica-se pela coluna do 
jornal denominada, “O que o povo reclama”, realizada com o propósito de anunciar as diversas 
reclamações dos moradores de Passo Fundo. A análise da coluna, até o momento, indica que na 
maior parte das vezes que a coluna foi publicada a zona do meretrício prevaleceu entre as 
reclamações. ”Demais ocorrências” (6,25 %) referem-se a incêndios, e outros acontecimentos. O 
papel do jornal O Nacional, na retirada dos estabelecimentos na zona do meretrício, é perceptível a 
partir da frequência com que o tema é abordado, formando opiniões a partir da informação. A zona é 
caracterizada pelo jornal pelo termo “bas-fond”, entendido como “camadas miseráveis e moralmente 
degradadas da sociedade.”. 
 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O resumo integra uma pesquisa em andamento, portanto o resultado de tal estudo é parcial. O 
objetivo é investigar todas as reportagens que mencionem o tema no jornal O Nacional, no período de 
1939 a 1953, e, a partir dessas reportagens, analisar o papel do jornal na retirada do Meretrício da 
cidade de Passo Fundo. 

 
 
REFERÊNCIAS 

OLIVEIRA, Denize. Análise de Conteúdo Temática-Categorial: Uma proposta de sistematização, 
UERJ Rio de Janeiro, out. 2008.  Disponível em: <http:/ / www.facenf.uerj.br/v16n4/v16n4a19.pdf>. 
Acesso em 13 de Agosto. 2015. 

CARDOSO, Ciro Flamarion. História e Análise de textos. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, 
Ronaldo. Domínios da História. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro.5ª ed. Campus, 
1997. P. 287- 307. 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das Mídias. Tradução de Angela M. S. Corrêa. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
OLIVEIRA,Eliana. et al. Análise de Conteúdo e Pesquisa na área da Educação. Diálogo Educacional, 
Curitiba, v.4, n.9, p.11-27, maio/ago, 2003. 

 
NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA ( para trabalhos de pesquisa): . 
ANEXOS: 



 

 


