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1. Introdução 

 
A própria transformação da pedagogia em um curso escolar voltado 
para e centrado na formação de profissional para atuarem em 
instituições de ensino, dificultam a percepção de que vivemos em 
sociedades e culturas em que uma multiplicidade de pedagogias que 
operam no cotidiano visando elaborar subjetividades, produzir 
identidade, adestrar e dirigir corpos e gestos, interditar, permitir e 
incitar ou ensinar hábitos, costumes e habilidades, traçar interditos, 
marcar diferenças entre o admitido e o excluído, valorar 
diferencialmente e hierarquicamente gostos, preferências, opções, 
pertencimentos (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2010).  

 

Se percebe nas práticas de prostituição e principalmente nas representações 

sobre essa prostituição, imensuráveis práticas pedagógicas. Poderíamos discorrer 

largamente sobre os vários aspectos da pedagogia em uma perspectiva de alargamento 

do conceito, entretanto, buscamos aqui dissertar sobre essas pedagogias que fogem dos 

espaços escolares, práticas que se reverberam nas ações cotidianas mais banais, diluídas 

na construção de verdades, certezas, identidades. Tais práticas como sinaliza 

Albuquerque Júnior (2010), adestram e dirigem os corpos e os gestos, possibilitam 

“ensinar hábitos, costumes e habilidades”. 

É dessa forma que percebemos a atuação do jornal “A Ação” quanto à 

relação de toda a cidade de Crato como a Prostituição. O jornal começou a ser publicado 
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ainda no ano de 1938, passando a ser um dos principais meios de comunicação da 

cidade do cariri cearense, contemplando as cidades adjacentes com inúmeros tópicos. 

O jornal pertencia a Diocese de Crato e esse domínio se mostrava bastante 

nítido nas primeiras edições. O semanário trazia na sua primeira página, o símbolo da 

Diocese do Crato, além de duas frases em Latim.  

“PAX CHRISTI IN REGNO CHRISTI”, que significa “a paz de Cristo no 

Reino de Cristo”, fazendo alusão ao programa do pontificado do Papa Pio XI, 

promulgada em 1922 e “OPUS JUSTITAE PAX”, em português “a paz se constrói com 

a justiça”, lema do programa papal de Pio XII. O corpo editorial é composto, por muitos 

anos, pelo Pe. Antônio Feitosa e pelo historiador local J. de Figueiredo Filho, ambos 

reconhecidos pelo emprenho em fomentar na cidade de Crato uma cultura 

intelectualizada através de inúmeros estudos, jornais e revistas que circularam na 

cidade, especialmente a partir da segunda metade do século XX. 

A primeira utilização de imagens fotográficas e ilustrações foram 

precisamente a partir do ano de 1944. Ao passar dos anos de publicação é evidente o 

espaço adquiro pelo periódico enquanto lugar singular de representação sobre as cidades 

caririenses, especialmente de Crato como uma cidade culta, civilizada e moralmente 

alinhada aos preceitos do cristianismo católico. 

Nas primeiras décadas se observa o esforço jornalístico de empreender o 

citado jornal como uma produção caririense. Na década de 1960 o jornal tinha como 

slogan a frase “UM JORNAL DO CARIRI PARA A REGIÃO”, fazendo assim a já 

mencionada alusão ao semanário como uma produção da região do Cariri. Nos anos 

seguintes esse Slogan é modificado para “UM JORNAL DO CRATO PARA O 

CARIRI”, como se pode observar na edição nº 1.535, de 1976. 

Essa mudança, a qual não se limita apenas ao slogan, se deve ao próprio 

momento histórico por qual passava a cidade, segundo Viana (2012), a partir da década 

de 1950 a cidade vivencia, até certa medida pela própria rivalidade entre Crato e 

Juazeiro do Norte em torno na figura do Padre Cícero, um “projeto de civilidade” que 

tinha a frente um grupo de intelectuais cratense, na sua grande maioria de religião 

católica, os quais mais tarde se tornariam a vanguarda da cultura da cidade, fundando 

institutos, associações, agremiações, revistas e jornais que tem como ponto agregador a 

“natural” predisposição da cidade em ser civilizada, urbana e moralmente condizente 

com os preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. 
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Portanto, na segunda metade do século XX o jornal continua seu discurso de 

difusão por toda a região do Cariri, mas demarca a cidade de Crato como seu berço e 

sua incubadora. 

Outra pertinente observação, mas ainda, em certa medida, ligado ao “projeto 

civilizatório”, é a especial atenção que “O Ação” dá as posturas e condutas sociais, 

pautadas pela moral, esta última por sua vez galgada nas diretrizes da Igreja Católica. 

Tais discursos contribuíram para a difusão de desejadas práticas sociais, 

masculinas e femininas, práticas essas cuidadosamente reforçadas e alimentadas pelas 

páginas do jornal. 

Em um exercício de reflexão sobre os mecanismos de poder, como é o 

jornal em análise, entendemos que seu caráter moral compõe uma tática de dominação e 

uma afirmação de um modelo de Ser social que tende a negar e excluir tudo que nele 

não se enquadra. 

Em sua crítica a Moral, o filósofo Nietzsche (1999) busca mostrar o caráter 

absoluto dos valores construídos a partir da negação do caráter instintivo dos sujeitos. 

Em sua obra “Genealogia da Moral” o filosofo buscou construir uma história dos 

valores morais, que aponta a cultura judaico-cristã como difusora de inverdades 

antinaturais, definido pelo autor como um “[...] doentio moralismo que ensinou o 

homem a envergonhar-se de todos os seus instintos”. 

Essa mesma crítica é também identificada na obra “Para além do Bem e 

doMal” quando diz que: 

 
[...] o cristianismo foi, até hoje, a mais funesta das presunções. 
Homens sem dureza e elevação suficiente para poder, como artistas, 
dar forma ao homem; homens sem longividência e força suficiente 
para, com umasublime vitória sobre si, deixar valer a lei primordial 
das mil formas de malogro e perecimento; homens sem nobreza 
suficiente para perceber o hiato e a hierarquia abissalmente diversos 
existentes entre homem e homem – esses homens, com sua 
―igualdade perante Deus, governam sempre o destino da Europa, até 
que finalmente se obteve uma espécie diminuída, quase ridícula, um 
animal de rebanho, um ser de boa vontade, doentio e medíocre, o 
europeu de hoje... (NIETZSCHE, 2005, p. 61). 
 

Assim para Nietzsche o suposto mundo que se apresenta, constitui-se 

exatamente da contraposição do mundo real. Onde o “animal de rebanho”, assim 

chamado pelo autor, é um fruto de inúmeras construções históricas que na modernidade 

ganham maiores feições através dos preceitos de civilização – humanização - progresso. 
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Nesse estudo, aproprio-me das contribuições de Nietzsche sobre a moral e 

percebo, ao analisar as matérias jornalísticas do “A Ação”, uma perfeita sincronia com o 

conceito de “animal de rebanho” ao perceber um exercício laborioso dos sujeitos 

dotados de poder em cultivar as sementes para a construção de seres modernos, 

submissos aos valores socialmente compartilhados em um contínuo exercício, muitas 

vezes dolente, de negação dos instintos, negação essa vivida com mais ardor pelas 

mulheres. 

Em todas as edições que pudemos analisar, é recorrente a preocupação com 

as condutas de homens e mulheres, mas em meados nos anos de 1950 ganha 

centralidade a preocupação com a sexualidade. Matérias sensacionalistas de denúncias, 

colunas sociais, crônicas e matérias policiais. Produções discursivas dotadas de táticas e 

estratégias de controle social que se voltaram para o campo do prazer e dos desejos 

incessantemente pulsante, o sexo. 

Nesse intuito, é preciso ponderar sobre os impressos como fonte de 

pesquisa, sua graça e seus labirintos. Nesse fazer historiográfico é preciso ter claro que 

o “A Ação”, assim como todos os jornais produzem “[...] uma superposição de sentidos 

no texto, a narrar uma história que se pretende verídica, constituída pelo discurso 

jornalístico e que é, sobretudo, uma mercadoria a ser vendida”. Arisco-me a 

complementar a assertiva de Pesavento (2005), pois entendemos que além da impressão 

de uma mercadoria, o jornal possibilita imprimir verdades que em dados momentos 

históricos podem vim a ser inquestionáveis. 

Um discurso que se materializa e que em certa medida busca constituir uma 

ordem, “[...] fosse a ordem de sua decifração, a ordem no interior da qual ele deve ser 

compreendido ou, ainda, a ordem desejada pela autoridade que o encomendou ou 

permitiu sua publicação”. 

As matérias jornalísticas analisadas são embutidas, além do aspecto moral 

da Igreja, pelo discurso jurídico e médico. Uma trama repleta de supostas verdades que 

normatizam os corpos e distingue as prostitutas enquanto corpos pervertidos, 

depravados e doentes física e moralmente. 

Sobre essas relações de poder e a influência médica sobre a prostituição, 

Magali Engel (1989, p. 80) comenta que através de “[...] cores turvas, capazes de 

expressar a imagem da degeneração física, o médico pinta o retrato corporal da 

prostituta, construindo a ideia da prostituição como uma doença do corpo que corrói” 

onde a prostituta nada mais é do que a “[...] portadora de deletérios mortais”. 
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Esses corpos dotados de uma sexualidade doentia precisavam está a margem 

da cidade cuidadosamente desejada com trações de urbanidade, civilidade e moralidade. 

E coube ao jornal “A Ação” o papel de vigilância moral, bem como da saúde desses 

corpos que transitavam pela cidade, embora muitas vezes os mesmo escapassem dos 

ditames da moral. Estava em jogo um adestramento social quietinha como foco a 

sexualidade, especialmente a feminina, rotineiramente classificadas por binômios de 

filha de Maria – filha de Eva, mulheres do lar – mulheres mundanas. 

Como descreve Foucault (1988), as relações sexuais nas sociedades 

modernas passaram a ocupar um lugar central na produção de verdade, pois: 

 
[...] segundo círculos cada vez mais estreitos, o projeto de uma ciência 
do sujeito começou a gravitar em torno da questão do sexo. A 
causalidade no sujeito, o inconsciente do sujeito, a verdade do sujeito 
no outro que sabe, o saber, nele, daquilo que ele próprio ignora, tudo 
isso foi possível desenrolar-se no discurso do sexo. Contudo, não 
devido a alguma propriedade natural, inerente ao próprio sexo, mas 
em função das táticas de poder imanentes a tal discurso (p. p. 68-69). 
 

Se na segunda metade do século XX o discurso da Igreja Católica já não 

poderia ser mais absoluto como na Idade Média, fica evidente nas folhas do Jornal “A 

Ação”, sua aproximação do discurso médico, esse último em franco crescimento. 

É salutar que esse discurso médico reforma o discurso da moral cristã, pois 

a “[...] noção de pecado não é destruída pelo médico. Na classificação dos espaços da 

normalidade e da anomalia, o pecado é incorporado como substância básica para a 

construção do sentido moral do corpo doente” (ENGEL, 1989, p. 82). 

A preocupação com a vida privada, assim como a pública, constrói um 

intricado sistema de ritos que paulatinamente se estabeleceram ao cotidiano da cidade 

com a demarcação de espaços saudáveis e espaços malditos para onde eram canalizados 

todos, especialmente as mulheres, que não se enquadravam as normas morais. 

Em nome do progresso, passa a ser compartilhada a necessidade de 

combater as práticas indesejadas para a manutenção das famílias de “bem” que 

precisavam estão protegidas das pragas pecaminosas da vida mundana, essa proteção 

era possíveis através de dispositivos de controle como o Jornal “A Ação”. 

 

2. Jornal “A Ação”: Um Dispositivo de Sexualidade 

 
 

A MULHER NA SOCIEDADE, segundo Paulo VI 
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VATICANO. Discursando ao movimento de senhoras da Itália, o 
Papa Paulo VI definiu em que consiste o progresso da mulher na 
sociedade moderna. 
“O progresso social, que deve conferir à mulher um pleno 
reconhecimento de seus direitos, atitude, responsabilidade, não é 
completo, nem sempre fundado sôbre sólidos princípios... Há uma 
mentalidade que consiste em subverter os costumes femininos, não só 
em seus aspectos acidentais e antiquados que podem ser objeto de 
crítica e transformação, mas existem valores que devem constituir 
sempre a honra e o empenho da verdadeira, humana e cristã 
feminilidade”, “Não tenhais medo de assumir a guarda vigilante da 
inocência, do decôro, da dignidade do sentimento ou do bom senso, 
pois a defesa dêsses valores diz respeito a vossos filhos, lares, escolas, 
trabalho, pátria e, acrescentamos a grandeza, beleza e carátersagrado 
de vossa capacidade de amar”4 

 

Paginando o Jornal “A Ação”, ainda na coleta de dados da minha pesquisa 

de mestrado, a supracitada matéria me prendeu a atenção. Uma coluna curta, mas com 

grande valor analítico devido ao seu teor discursivo. Texto supostamente escrito pelo 

Papa Paulo VI, se mostrou para mim um dispositivo de poder imbricado por 

subliminares códigos de conduta para as mulheres. 

Percebe-se uma preocupação com o lugar social ocupado pelas mulheres 

nessa nova sociedade que desperta e impulsiona para que todos, homens e mulheres, a 

ganharem às ruas, os espaços de trabalho e lazer, as cidades modernas. Esse “novo” 

viver em sociedade causa preocupação a Igreja Católica, especialmente sobre as 

mulheres católicas que são convidadas, como explicita o texto jornalístico, a “assumir a 

guarda vigilante da inocência” em nome de um bem maior, sua “capacidade de amar”, 

amor esse por sua assexuado. 

Vendo o jornal “A Ação” como um dispositivo largamente utilizado pelos 

agentes da moral e dos bons costumes cristão e me aproximando mais uma vez dos 

constructos de Michael Foucault. 

Na obra Microfísica do Poder, Foucault define dispositivo como uma 

hibrida afluência que envolve elementos vários que vão desde os discursos, do 

aparelhamento dos espaços até as normatizações, em outras palavras, os dispositivos 

perpassam o que é tocável e visto, mas principalmente o que é imaterial, o que muitas 

vezes é quase imperceptível. 

                                                      
4Jornal “A Ação” 27/06/1965 
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É a partir da existência do poder que o dispositivo, associado ao uso de 

estratégias, passa a operar. É dessa engrenagem que o saber passa a ser verdade a partir 

do discurso. 

 
O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, 
estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber 
que delenascem, mas que igualmente o condicionam. E isto, o 
dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber 
e sendo sustentadas por eles. (FOUCAULT, 2003, p.246) 
 

No cuidado com as posturas femininas na cidade de Crato no período 

estudado, os diversos impressos que circulavam na cidade na segunda metade do século 

XX, podem ser vistos como estratégias sociais que produziram e reproduzem ideais 

incutidos poderes. Ainda em Foucault, os dispositivos são apresentados como 

disciplinadores, de poder e, o que buscamos aqui analisar, os dispositivos de 

sexualidade. 

Visto estritamente ligado ao poder, o dispositivo de sexualidade é analisado 

pelo autor na obra “História da Sexualidade 2 – o uso dos prazeres”. Na obra o autor 

busca entender como os sujeitos se constituíram enquanto, especialmente na era 

moderna, pessoas moralmente comedidas nas suas ações mais íntimas. Vista dessa 

forma, o dispositivo de sexualidade se mostra um dispositivo histórico que buscou 

regulamentar as relações sexuais através de aparelhos de proficuidades sociais. Relações 

que não pautam o embargo da prática sexual, mas a regularizam através de quatro 

frentes estratégicas: a histerização do corpo feminino, a pedagogização do sexo da 

criança; socialização das condutas de procriação e a psiquiatrização do prazer perverso 

(1997, p.99), distribuídos em regras que estabeleciam as práticas permitidas e as 

práticas condenadas. “A sexualidade está ligada a dispositivos recentes de poder [...] 

esta articulação, desde a origem, vinculou-se a uma intensificação do corpo, à sua 

valorização como objeto de saber e como elemento nas relações de poder (p.118)”. 

Entendendo o “A Ação” como um dispositivo de sexualidade, apresento a 

cartografia do “pecado” impressa nas páginas do semanário buscando dar sentido ao 

material jornalístico coletado a partir da baliza teórica apresentado. 

O que se observa é a existência de uma linha imaginária, mas ao mesmo 

tempo bastante clara dos lugares pecaminosos da cidade, onde as mulheres de família 

eram expressamente proibidas de aproximar-se. Nesse contexto, o universo da 
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prostituição passa a ser denunciado pelo Jornal “A Ação” como a morada do diabo, 

como se ver na edição de 1940: 

 
Em toda parte, há a cidade de Deus e a cidade do diabo. De um lado, 
os que defendem os princípios eternos da Religião, concretizados na 
prática de preceitos de Deus e da Igreja, no zelo pela moralidade 
pública, no interesse pelo progresso material fundados nos valores 
espirituais e morais, do outro os corifeus de Satan, pleiteando e 
promovendo, à título de civilização, tudo quanto possa rebaixar a 
nobreza da personalidade humana. [...] Pois bem Senhor Prefeito, em 
nome dos amigos da cidade de Deus, estou pedindo a V. Excia. E ao 
digno delegado municipal para tomarem providências contra os 
repetidos sambas de “mulheres alegres” promovidos 
ameaçadoramente,nas adjacências do Ginásio do Crato.5 
 

O tom de denúncia acompanhado pela reivindicação para que se tomem as 

providenciam desejadas, é vista em várias passagens do jornal. Fazendo um 

mapeamento dos lugares que apresentam anomalias sociais e, não obstante advertindo 

aos pais dos labirintos pecaminosos que a cidade apresenta. 

Essa vigília incansável em prol de uma cidade higienizada lança luzes não 

apenas para os bordeis, mas também para os malandros, mendigos, maconheiros e 

moças de “família” que divagavam pela cidade. Os agentes da moral não cessavam suas 

farpas a todos que ousassem fugir da lógica moral de viver em sociedade urbanizada, 

movimentada mais também normatizada. 

A tradicional feira do Crato, a qual já fiz menção na introdução desse 

estudo, transformou por muitos anos, as segundas-feiras em dias atípicos do cotidiano 

da pacata cidade de Crato. Um aglomerado número de pessoas, na grande maioria 

homens, tomava as ruas da cidade à busca de fazer negócios, compras e vendas, assim 

como diversão nos muitos cabarés e casas de jogos de carteado que a cidade oferecia. 

A circulação sem propósito de moças pelas ruas onde acontecia a Feira foi 

tema de uma matéria do jornal em 1943. Em matérias como essas, percebo a 

preocupação dos agentes da moral católica quanto à normatização do comportamento 

feminino. 

 
[...] muito a lamentar a facilidade com que senhoritas da nossa 
sociedade transitam, pelas ruas, em dias de feira, sem outro motivo 
que não para matar o tempo. Nos trechos mais movimentados e nas 
horas de mais atividade comercial, lá estão no vai e vem irritante, aos 
encontrões, em grupos ou sozinhas, donzelas de família [...] a 
senhorita de feira está sujeita aos desrespeitos desses gaiatos de 

                                                      
5 Jornal “A Ação, pág. 2. Crato 27 de outubro de 1940  
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esquina [...] melhor seria se houvesse vigilância dos pais, em não 
permitir com tanta facilidade o trânsito de suasfilhas pela feira.6 
 

Nota-se que ao mesmo tempo em que a imprensa apresa-se a divulgar os 

avanços do progresso, como por exemplo, as modernas redes de energia e telefone que 

estavam sendo instaladas na cidade, ela também se preocupa com o revesso desse 

progresso, o afrouxamento das condutas femininas, ilustrada pela matéria através do 

nítido incômodo que causavam as “donzelas de família” que segundo o jornal lá 

estavam “no vai e vem irritante”.   

A circulação feminina representa a construção de novos hábitos e costumes 

sociais, marcado pela desordem e pela pluralidade de sujeitos. A feira de fato era o 

epicentro econômico da cidade de Crato que congregava comerciantes e clientes de toda 

a região do Cariri e das cidades adjacentes, como se pode vislumbrar na imagem 

retirada do Blog Tudofel, pertencente ao historiador Carlos Rafael Dias, professor da 

Universidade Regional do Cariri - URCA, em uma crônica intitulada “Passeio 

sentimental pelas ruas do Crato (A feira)”. 

Os agentes da moral cristã, materializados no impresso em análise, não 

cessão em divulgar situações por eles taxativamente caracterizadas como calamidades 

sociais. Aliam-se ao problema das mulheres que livremente circulavam pela cidade, 

homens que fugiam ditames da ética católica. 

Se existiu na cidade do Crato um compartilhado projeto de construção de 

cidade modelo, é igualmente verdade que esta cidade também sempre teve espaço para 

os que fugiam das rígidas regras da tradição. Grupo esse dividido entre os ousados 

intelectuais e suas intervenções, e pelos marginalizados, estes últimos muito próximos 

das zonas de prostituição. 

 

3. Considerações finais 

A partir de uma perspectiva de educação não formal, o trabalho analisou a 

relação entre a educação feminina e a prostituição na cidade de Crato a partir das 

páginas do Jornal A Ação, entre as décadas de 1950 a 1970. 

 A cidade, localizada no interior cearense, carrega consigo vários adjetivos, 

entre eles o de Princesa do Cariri, remetendo-se aos seus tempos “áureos”. Tratou-se de 

um estudo de gênero que objetivou ponderar sobre o lugar social ocupado por mulheres 

e homem nas práticas de socialização, em especial as de prostituição, estabelecidas em 

                                                      
6 Jornal “A Ação, pág. 2. Crato 11 de abril de 1951 
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uma cidade marcada pela moral cristã. Nessa querela o Jornal A Ação, pertencente à 

Diocese do Crato, apresenta-se como um porta voz da moral católica, um influente 

veículo de comunicação da cidade.  

Percebeu-se uma preocupação com o lugar social ocupado pelas mulheres, em 

uma sociedade que despertava para a modernidade, e impulsionava homens e mulheres 

a ganharem às ruas, seus espaços de trabalho e lazer. Esse “novo” viver em sociedade 

causa preocupação a Igreja Católica, identificados nos impressos, com destaque para a 

demarcação geografia de espaços sagrados e profanos, assim como das mulheres 

católicas e as “mundanas”. Pode-se dizer que o Jornal A Ação assumiu a guarda 

vigilante da moral católica da cidade. 

Observar as apropriações femininas sobre as representações da moral 

católica a respeito do que é ser mulher, sobre a prostituição e sobre a cidade em si, 

mostrou-se ser uma ação desafiadora. Escrever sobre histórias de vidas que os 

historiadores agentes da moral, muito mais memorialistas, não capturaram é um 

exercício desafiador. 

Entendemos esse espaço como a possibilidade de deixar emergir memórias 

individuais e coletivas que, embora passem pelo crive de quem analisa, podem vim a 

desvelar identificações e significações construídas em contínuos processos de 

subjetivação e resignificação, muitas vezes marcadas pelas ausências e pelos silêncios. 

  

4. Referências  

 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Pedagogia: a arte de erigir fronteiras. In: 
BUJES, Maria Isabel Edelweiss; BONIN, Iara Tatiana (Org.). Pedagogias sem 
Fronteiras. Canoas: Ed. ULBRA, 2010. 
 
ENGEL, Magali. Meretrizes e doutores: saber médico e prostituição no Rio de Janeiro 
(1840-1890). São Paulo: Brasilense, 1989. 
 
FOUCAULT, M. História da Sexualidade 1: A vontade de saber. Rio de 
Janeiro:Graal, 1988. 
 
____________. A microfibra do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 
22. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
 
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. Trad.de Paulo César de Souza. São 
Paulo: Cia das Letras. 1999.  
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



11 
 

__________________. Para além do bem e do mal: Prelúdio a uma filosofia do 
futuro. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia de bolso, 2005. 
 
PESAVENTO, Sandra J. Crime, violência e sociabilidades urbanas. As fronteiras da 
ordem e da desordem no sul brasileiro no final do século XIX. Novo Mundo, Fev. 2005 
p.14. 
 
 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 


