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INTRODUÇÃO: 
A principal zona do meretrício de Passo Fundo localizou-se na rua Quinze de 
Novembro, e o auge das atividades no local ocorreu nas décadas de 1930 e 1940. Em 
1949, devido ao processo de urbanização na cidade, e a preocupação de diversas 
instituições com a expansão de espaços de prazeres que infringiam os códigos de 
moralidade, a zona do meretrício foi alvo de uma intensa campanha do jornal local O 
Nacional para a sua retirada do centro da cidade, intitulada “Uma Verruga no Nariz”. 
Nessa campanha, as meretrizes ganharam destaque, sendo alvo de discussão de 
médicos, políticos, religiosos. Nosso objetivo é identificar as representações que o 
jornal veiculou à respeito das mulheres que atuavam na zona.       
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Utilizando-nos do método da Análise de Conteúdo de Bardin aplicado na História 
(ZICMAN, 1985), ao analisarmos as matérias do jornal O Nacional no primeiro ano da 
campanha (1949) contra a Zona do Meretrício, as meretrizes surgem como uma das 
temáticas mais significativas. Essa questão está ligada ao processo de urbanização pelo 
qual Passo Fundo passava na década de 1950, e que requer um reordenamento físico 
da cidade, em geral pautado por ideias de moralidade pública. A idealização de uma 
nova sociedade, visava a exclusão de certas camadas populares. A imprensa, nesse 
momento, “apresentava-se não apenas como um órgão de propagação de ideais 
“civilizados”, mas também como suscitador de mudanças urbanas que trariam o 
progresso tão desejado”. (PEREIRA, 2004, p.27). Por essa razão, O Nacional empenhou-
se na campanha contra a localização da zona do meretrício na rua Quinze de 
Novembro (centro da cidade). Segundo o periódico, a zona do meretrício ocupava um 
“ponto privilegiado que deveria ser ocupado pelas famílias”, e além disso, precisava 
ser afastada pois poderia “entravar o desenvolvimento de nossa urbs, acarretando 



 

sérios transtornos ao povo”. (O Nacional, 11 out. de 1949, p.3). Nesse contexto de 
idealização e de novas regras sociais, as meretrizes, eram os “alvos exemplares de 
disciplinarização das camadas populares” (PEREIRA, 2004, p.21). As “recaídas”, 
“decaídas”, “sem decoro”, e “de vida fácil”, assim descritas pelo jornal, eram uma 
preocupação do periódico que alertava para o número de mulheres que atuavam 
naquele local: “mais de mil...Imaginem agora esse número respeitável quase no centro 
da cidade (...) servindo de infamante exemplo a espíritos tíbios e mal formados.”. (O 
Nacional. 29 nov. de 1949, p.3). Além das matérias de autoria dos redatores do jornal, 
o periódico também publicava cartas da população passo-fundense em uma coluna 
chamada “O que o povo reclama”.  Nessa coluna, a zona do meretrício e as meretrizes 
foram o tema mais recorrente. Nesse sentido, cabe ressaltar aqui que essas mulheres 
foram alvo de discussões e estigmas não somente do jornal O Nacional, como da 
sociedade em que estavam inseridas.       
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir de Charadeau, compreendemos o ato de informar das mídias, não somente 
como uma escolha de conteúdo, mas sim de efeitos de sentido para influenciar o 
outro, a partir de estratégias discursivas (2006, p.39). Nesse sentido, percebemos as 
representações veiculadas pelo periódico sobre as mulheres que atuavam na zona 
como estratégias que contribuíram para o efeito da concreta expulsão das mesmas no 
final da década de 1950.  
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ANEXOS: 



 

Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


