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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar e discutir, por meio dos Processos Crimes do
período de 1940 a 1945 e também do Jornal Correio da Semana, de 1941 a 1945, o contexto
social em que vivia a classe pobre e periférica da sociedade sobralense, assim como as
relações de gênero desse grupo na época em questão. Diante disso, buscamos destacar que
embora a Igreja disseminasse códigos e normas de conduta para a população e ainda que a
cidade fosse construída pela elite e para elite, percebemos que estas pessoas, por conta das
práticas populares cotidianas, não deixaram de viver suas vidas e nem de ousar em seus
relacionamentos e deleites amorosos, tornando-se assunto público devido aos crimes de
sedução e defloramento cometidos contra as moças por seus parceiros nessa classe subalterna.
Com base nisso, pretende-se contextualizar o cotidiano desses sujeitos, as mudanças no
comportamento feminino, à maneira como a Justiça sobralense, da época, analisava os casos
abordados para inocentar ou penalizar os acusados e de que forma tais acontecimentos
promoveram mudanças nas vidas dos sujeitos envolvidos.
Palavras-Chave: Relações de Gênero. Sedução. Defloramento. Processos Crimes. Sobral.

ABSTRACT
This work aims to analyze and discuss, through Processes Crimes of the period from 1940 to
1945 and also the newspaper Correio da Semana, 1941-1945, the social context in which he
lived and the poor class of society peripheral sobralense well how gender relations that group
at the time in question. Therefore, we seek to highlight that while the church disseminate it
codes and standards of conduct for the population and that the city was built by the elite and
elite realize that these people, because of the popular practices everyday, have left to live their
lives and nor daring in their relationships and loving treats, becoming public issue due to
crimes committed against seduction and deflowering young women by their partners in this
underclass. Based on this, we intend to contextualize the daily lives of these individuals,
changes in female behavior, the way the Justice sobralense, time, analyzed the cases
addressed to acquit or punish the accused and how such events promoted changes in the lives
of subjects involved.
Keywords: Gender Relations. Seduction. Defloration. Processes Crimes. Sobral.
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INTRODUÇÃO
A vida das mulheres é a chave para a compreensão desse período da história e das
características da sociedade regional. Mais ainda: é a chave para compreender o que
aconteceu depois e a realidade que temos hoje. Porque são as mulheres as guardiãs
dos impulsos mais íntimos que levam um povo a realizar seu destino.
(Marina Silva)

Quando buscamos estudar e analisar o papel social e familiar da mulher, ao longo da
história, percebemos que o interesse de historiadores e pesquisadores vem aumentando nas
últimas décadas por essa temática. Entretanto, percebe-se que o alvo de análise das relações
de gênero, há alguns anos, era um campo discutido em sua maioria pelo público feminino,
sendo que, ultimamente, vários trabalhos estão sendo publicados por pesquisadores do sexo
masculino.
A meu ver, pesquisar sobre a atuação feminina no espaço público e familiar, assim
como suas práticas amorosas com seus companheiros, são temáticas agradáveis e prazerosas
de serem abordadas, pois permitem-nos observar de que forma o sexo feminino, em alguns
casos, foi conquistando sua “liberdade” do conservadorismo e do tradicionalismo impostos
pela sociedade patriarcalista. Afinal de contas, é possível compreendermos que mesmo com
tantas restrições, a mulher, em certos aspectos, por meio de sua docilidade e artimanha foi
conseguindo afrouxar as rédeas do poder masculino, pois como afirma um velho dito popular,
“o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço”, sendo esta a responsável por fazer
com que o homem mude de opinião ou enxergue aquilo que ele se nega a ver.
É costumeiro ouvirmos falar que não é o historiador que escolhe sua pesquisa, e sim
a pesquisa que escolhe o historiador. Em virtude disso, relatarei como cheguei a esta temática
e por quais percalços tive que passar para poder gerar este trabalho. Quando cheguei ao 4º
Período no ano de 2010.1, me deparei com a Disciplina Métodos e Técnicas da Pesquisa em
História – METEC, ministrada pelo professor Msc. Igor Alves Moreira, no qual nos informou
que teríamos que escrever um projeto de pesquisa para a escrita da Monografia. Diante disso,
fiquei em partes despreocupado porque tinha mais ou menos em mente fazer uma pesquisa
sobre o Ensino de História em Jaibaras, já que, na época, eu lecionava para alunos do Ensino
Fundamental. Com o passar do tempo, me desencantei por essa temática e tentei buscar outra.
Nas aulas de METEC era corriqueiro o professor Igor mencionar sobre a vasta documentação
arquivada no Núcleo de Estudos e Documentação Histórica – NEDHIS, existente no curso de
História, e até mesmo brincar quando dizia que seria bastante prazeroso poder “garimpar”
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