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Nos finais do século XVIII, os debates envolvendo a cidadania política das mulheres 

ganhavam algumas aberturas de fendas para discussão no meio social. Após a vitória da 

Revolução Francesa, verificou-se uma contradição entre os discursos de igualdade divulgados 

e sua inaplicabilidade prática e universal. A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão circunscrevia bem a parcela da sociedade merecedora de gozar das prerrogativas 

políticas: essa parcela era unicamente masculina. A exclusão, ou a não inclusão das mulheres 

no rol dos cidadãos franceses ancorava-se em diversos argumentos, tanto jurídicos quanto 

científicos, e a base de legitimidade para estes girava em torno da "diferença sexual", ou seja, 

que a inaptidão delas para a política estaria inscrita em sua natureza biológica, 

incontestavelmente diferente da dos homens.2 Esses discursos soavam como tão legítimos e 

inquestionáveis que a exclusão das mulheres da vida política parecia natural a ponto de não 

representar um problema, conforme ressalta Michelle Perrot.3 Estas acaloradas discussões 

aconteciam em outros lugares do mundo, ao longo dos séculos XIX e XX. No Brasil, os 

direitos políticos para as mulheres se constituíram em realidade apenas em 1932, e ainda com 

muitas restrições. Este trabalho busca discutir como o periódico confessional cearense O 

Nordeste percebia os debates em torno da cidadania política feminina e como a pretensão da 

Igreja Católica de influir nos rumos da política brasileira complexificou estes debates no 

interior do periódico, após a aprovação do sufrágio universal.  

O Nordeste nasceu em 1922 sob as bênçãos da Igreja. Em seu primeiro número, uma 

mensagem do arcebispo metropolitano Dom Manoel fazia um chamamento a todos os "bons 

cearenses" a acolherem o novo paladino em seu seio. De fato, O Nordeste não se constituía 

como órgão oficial da Arquidiocese de Fortaleza, porém, isto não o impedia de defender com 

sua pena os "sublimes interesses" da religião. A relação entre a redação do periódico e a Igreja 

era por demais íntima: clérigos se constituíam como editorialistas e colunistas, e a parcela lai- 

                                                
1  Mestranda em História Social e bolsista CNPQ.  
2  SCOTT, Joan W. A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem. Florianópolis, Ed. 
Mulheres, 2002. 
3 PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Tradução Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 
2005.  
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ca que o compunha tinha como propósito a utilização da arma da boa imprensa para uma 

intervenção eficaz no social através dos postulados católicos. O nascimento do O Nordeste 

nesta década de 1920 não foi ao acaso; neste período muitos outros jornais católicos ligados 

às dioceses surgiram em todo o Brasil. A razão para esse brotar de periódicos confessionais 

pode ser compreendida se inserirmos este fato no contexto da separação estado/igreja, fruto 

do regime republicano. Esta cisão criou novos desafios para a Instituição Eclesiástica, na 

medida em que esta teria que criar outros espaços, agora sem a tutela do Estado, para atuar 

junto ao povo brasileiro. A imprensa, naquele contexto, tomava relevância como uma forma 

eficaz de intervenção social: "Onde o púlpito fala, mas o povo não vem ouvi-lo, a imprensa 

religiosa leva ao seio das famílias o ensino das verdades católicas, faz na praça, no café, na 

loja [...] o que o orador sagrado faz no templo."
4   O Brasil, golpeado por um laicismo 

estúrdio e vesânico
5
 que arrancara Deus de todas as instâncias sociais, estaria afogado em 

uma profunda crise generalizada, de acordo com os setores da Igreja. O remédio para esta 

crise só poderia ser encontrado aos pés do altar, através de um novo “batismo” da sociedade 

nos valores cristãos. É nesta aura de combate, portanto, que surge O Nordeste. 

Periódico de tendências conservadoras, compartilhava em suas páginas modelos de 

feminilidade e masculinidade tidos como ideais, moldados sob a sombra da moralidade cristã. 

Porém, o propagandear de arquétipos ideais para o gênero masculino e, principalmente, 

feminino, não é nada que surpreenda vindo de um jornal confessional. Tomando Maria como 

exemplo ápice, as mulheres deveriam ser boas filhas, mães e esposas. Almejar a virtude, o 

decoro, o pudor, a piedade e, sobretudo, rechaçar todas as influências "modernas" que 

visavam macular o seio das famílias e o bom andamento social. O esforço por forjar 

representações "saudáveis" - esforço este sempre tensionado por relações de poder - para que 

as moças e senhoras pudessem mirar e se espelhar muitas vezes não gerava os frutos 

esperados, isso porque os articulistas do jornal tinham que contar com a concorrência cada 

vez mais presente dos "elementos modernos" a influir nos comportamentos sociais. E como se 

não bastasse contaminar as "Filhas de Eva mundanas", estavam também a perverter as fiéis 

católicas, o que causava ainda mais indignação no jornalista:  

 

Como é que uma moça educada nos principios basicos da religião de Christo 
se deixa desvairar a ponto de perder o pudor, adoptando modas que apenas 

                                                
4 Trecho da Carta Pastoral de 10 de abril de 1898, de Dom José Camargo Barros, bispo de Curitiba. LUSTOSA, 
O. P. Oscar de Figueiredo (org.) apud MIRANDA, Júlia. O poder e a fé: discurso e prática católicos. Fortaleza: 
Edições UFC, 1987. 
5  Egoismo antichristão. O Nordeste, 15/jan.1928, p. 04. 
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serviriam para indicar infelizes transviadas? O que, porem, assume 
proporções gigantescas é ver-se uma senhora casada, mãe de filhos e base de 
um lar deixar-se também seduzir pelos engodos [ilegível]..." 6 

 

O combate à ameaça representada pela moda - que não raras vezes era comparada a 

um demônio ou uma deusa a quem as mulheres prestavam culto e servidão - foi 

corriqueiramente reiterado especialmente ao longo dos anos 20. Nos primeiros dias de 1925, o 

arcebispo de Fortaleza, Dom Manoel da Silva Gomes, através de uma portaria, proibiu a 

administração da comunhão a todas as católicas que estivessem mal trajadas, a saber, com 

vestidos cujas mangas estivessem acima dos cotovelos.7 Ora, se fora necessário uma medida 

legal por parte do chefe da Igreja cearense para conter os "excessos" da moda feminina no 

interior dos templos, pode-se supor que a situação já havia se tornado visivelmente 

insustentável, inclusive entre aquela parcela das mulheres que deveria estar munida com as 

armaduras da moralidade sadia. O periódico chega a publicar um "Acto de contrição das 

mulheres da moda" destinada às mocinhas que cometiam a "ousadia" de adentrar a Igreja para 

o perdão de Deus através da confissão exibindo cada centímetro de seu corpo à apreciação 

pública: 

 

Senhor, meu Jesus Christo, Deus e Homem verdadeiro, Creador e 
Redemptor meu, por serdes Vós quem sois, summamente  bom e digno de  
ser amado sobre  todas as cousas, menos sobre a moda, peza-me de todo o 
coração de Vos ter offendido... e proponho firmemente... emendar me de 
todos os meus pecados, excepto do escandalo que me manda agora 
commetter a moda e não me apartar das ocasiões de Vos offender e de que 
Vos offendam os que me comtemplam decotada (grifo do autor)8  

 

O excerto acima critica a importância atribuída aos trajes por algumas mulheres, 

fazendo-as infringir, assim, o primeiro dos dez mandamentos da lei cristã: Deus, que deveria 

ser amado acima de todas as coisas, estaria sendo preterido por outra deusa. Como se não bas- 

tasse a gravidade deste pecado, estas mesmas mulheres, não contentando-se, seriam ainda 

pedra de tropeço para seus irmãos na fé, que as avistariam "desnudadas" e poderiam também 

incorrer em falta. Pecadoras que induzem ao pecado: esse era o status da parcela feminina que 

se deixava seduzir pelos "factores modernos da corrupção dos costumes". 

                                                
6  Commentarios. O Nordeste. 04/jan.1928. Pág. 1.  
7 MOTA, Leonardo. Datas e Factos para a História do Ceará. In: Revista do Instituto do Ceará - ANNO LXVIII - 
1954.  
8 Acto de contrição das mulheres da moda. In: Página Feminina. O Nordeste, 06/jan.1928.  
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Discussões envolvendo o gênero feminino (tido como mais vulnerável às tentações 

do momento) e sua relação com as diversas faces da modernidade - tratada nas páginas do O 

Nordeste como modernismo - estavam na ordem do dia. Emanuela Sousa Ribeiro pontua que 

numa perspectiva geral da Igreja, desde a primeira metade do século XIX diversos papados, 

através da publicação de cartas encíclicas, vinham combatendo e condenando um pretenso 

inimigo alcunhado “modernismo”. Nos documentos Quanta Cura e Syllabus Errorum, ambos 

de 1864, escritos no pontificado de Pio IX, são nomeados os erros modernos condenados pela 

Igreja de Roma. Alguns são: socialismo; comunismo; liberdade de cultos; racionalismo 

absoluto e moderado; educação laica; indiferentismo; separação entre a moral religiosa e a 

moral civil; liberdade de expressão, validade do casamento civil, entre outros.9 As diretrizes 

oficiais romanas eram apropriadas nos discursos do O Nordeste e postas em discussão no 

nível local, de acordo com as demandas específicas suscitadas no contexto fortalezense. É 

necessário pontuar que, embora a relação entre Igreja Católica e Modernidade seja vista, no 

mais vezes, a partir da perspectiva de uma ferrenha oposição, também se pode perceber 

convergências entre ambas. O trabalho de Emanuela Ribeiro, citado acima, busca justamente 

analisar como a Igreja conviveu e até mesmo apoiou algumas transformações impostas pela 

Modernidade. Na seara das novidades postas em discussão pelo âmbito moderno, o 

reconhecimento das mulheres como sujeitos de direitos políticos se configura como um forte 

exemplo. Ora, até meados do século XVIII, a cidadania feminina não era um tema forte de 

debates. Nos anos posteriores à Revolução Francesa, as discussões em torno da não-inclusão 

das mulheres na categoria de cidadãs ganharam visibilidade devido à contradição exposta 

entre um discurso de igualdade divulgado na teoria e uma situação de desigualdade percebida 

na prática. Neste sentido, em 1798, Olympe de Gouges, feminista francesa, publica a 

Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, argumentando pelo reconhecimento do direito 

de cidadania ativa para as mulheres e, ao mesmo tempo, denunciando os limites da cidadania 

vigente. A abertura para esta cidadania, não só no Brasil, como na maioria dos países 

ocidentais, era vista de forma geral como algo completamente absurdo, fora de cogitação. 

E essa opinião não era restrita de um grupo ou um setor específico; estava ancorada e 

encontrava sua solidez na própria sociedade. O sufrágio feminino era o novo. Um novo 

desconhecido e temido. A oposição a essa novidade partia de diferentes lugares de 

enunciação. Temia-se por uma completa inversão de papéis sociais, na medida em que as 

                                                
9
 RIBEIRO, Emanuela Sousa. Igreja Católica e Modernidade no Maranhão, 1889-1922. Dissertação de 

mestrado/UFPE, 200 
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mulheres iriam ocupar espaços antes tradicionalmente masculinos: a rígida separação da 

dicotomia público-privado não permitiria um livre trânsito entre estas duas esferas; uma 

presença das mulheres no público desencadearia uma inevitável inserção dos homens no 

âmbito do privado. Aos olhos de ampla parcela da população da época, aquilo era um 

disparate ao qual era preciso combater e ridicularizar. É importante situar que as querelas em 

torno do voto para as mulheres não aconteciam de forma isolada, mas juntamente com outras 

discussões concernentes à emancipação feminina e à sua presença no âmbito público: debater 

- a favor e contra - o sufrágio feminino era pôr em pauta o próprio lugar das feminilidades e 

masculinidades no interior das relações sociais, como também as complexas relações de poder 

imbricadas neste mesmo social.  

Em 1922, um dos editorialistas do O Nordeste, Monsenhor Antônio Tabosa Braga, 

que ocupava também o cargo de vigário-geral da Arquidiocese de Fortaleza, tece alguns 

comentários acerca da relação entre o gênero feminino e o meio político: "a mulher dos 

nossos tempos não está aparelhada para ser eleitora e, quando se achar em condições, irá 

cuidar de coisas mais elevadas, não quererá votar"10 emendou ainda que muitas são as vozes 

das câmaras que  não davam  acolhimento às  pretensões   reivindicativas   femininas.  Pelo 

comentário do Padre Tabosa, o mesmo não parecia desconsiderar de todo a possibilidade de 

uma participação das mulheres na política num horizonte de expectativas futuro, quando as 

mesmas estivessem preparadas para o exercício do voto. Porém, quando este momento 

chegasse, as próprias mulheres renunciariam por livre escolha ao direito de votar para  se 

dedicarem ao exercício de coisas mais elevadas. O que seria mais elevado que o exercício da 

política? Aqui se pode entrever uma ideia corrente no período, de que o campo político se 

constituiria como um campo repleto de ardis, da luta por vezes mesquinha e interesseira, 

“local de exercício da palavra pública, do afrontamento, eventualmente brutal.”11  Em 1928, o 

periódico publicou uma matéria relativamente extensa sobre O voto feminino nos E. Unidos. 

De acordo com a matéria, seria apresentado o ponto de vista de uma jornalista americana so- 

bre a questão, Margareth Culkin Banning. No entanto, não é a transcrição literal de suas 

palavras, mas uma leitura feita por um articulista do O Nordeste sobre as mesmas, 

considerando-se a possibilidade que a senhora em questão realmente tenha se pronunciado 

sobre a temática do voto. O corpo do texto apresenta algumas considerações que teriam sido 

                                                
10

 MIRANDA, Júlia. O poder e a fé: discurso e prática católicos. Fortaleza: Edições UFC, 1987. 
11

 
 
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Tradução Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 

2005. 
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feitas pela jornalista sobre o não aumento da porcentagem de mulheres votantes nas futuras 

eleições dos EUA em relação à eleição anterior, o que já é tomado pelo articulista como uma 

clara prova da indiferença e desinteresse das mulheres sobre os fatos políticos. Prosseguindo 

na explanação das ideias de Banning, a política seria dividida em duas espécies: a política de 

aparências, na qual as mulheres figurariam como papel decorativo junto a seus maridos; e a 

política real ou de carreira, esta sim um verdadeiro labirinto de interesses e tramas astuciosas; 

desse aspecto da política as mulheres não teriam conhecimento da matéria, seria algo ardiloso 

demais. As senhoras que se embrenharam no mundo político suportaram até este ponto, e 

recuaram. À guisa de conclusão, após uma longa explanação de argumentos, o articulista 

arremata desta forma a perspectiva de Margareth: 

 

Concluindo, a escriptora americana é de opinião que a politica não foi feita 
para a mulher. Ella, é verdade, é apta para soffrer  revezes, insuccessos e 
trabalhos, mas  os proprios do sexo, na creação e educação dos filhos e na 
resistencia aos golpes da adversidade. Resistencias dessa ordem, na politica 
militante, não dignificam, e, por isso, as mulheres bem avisadas della de 
afastam...12 

 

Independente da escritora em questão compartilhar daquela opinião ou não, ganha 

centralidade a estratégica oposição à temática do voto pelo jornal, que se muniu de 

argumentos do próprio sexo feminino – dito mais autorizado - para legitimar seu discurso. 

Assim inicia-se a matéria: "ninguém mais insuspeito para falar sobre a entrada do sexo 

feminino para a politica do que uma representante intelligente do mesmo sexo."13  grifo meu) 

Dois dias depois da publicação da matéria acima, em 10 de janeiro de 1928, na 

sessão Commentarios, que corresponde ao editorial do jornal, o assunto é novamente posto à 

baila. Primeira página. Teria o texto sobre o voto causando algum frisson, despertado alguma 

discussão a ponto da mesma temática retornar numa posição privilegiada no periódico? 

Desta vez, o editorial aproveita para alfinetar diretamente as feministas brasileiras, 

"que, agora, se andam assanhando, afim de adquirirem o direito de votar e serem votadas"14, 

movimento este iniciado pelo Rio Grande do Norte. A fim de explicar o motivo do 

pioneirismo potiguar na seara do voto das senhoras, o editorialista arquiteta uma verdadeira 

teoria centrada na religião, onde a influência de protestantes americanas na educação daquele 

estado teria nutrido além dos valores relativos à família, um espírito independente nas 

                                                
12 O voto feminino nos E. Unidos: como a sra. Culkin Banning, jornalista norte-americana, encara a questão. O 
Nordeste, 8/jan.1928.  
13 Idem.  
14 Commentarios. O Nordeste, 10/jan.1928, p. 1. 
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mulheres. Espírito independente, diga-se de passagem, justificável para inglesas e norte-

americanas, jamais para brasileiras. A fim de relativizar e desqualificar a ferrenha oposição 

que O Nordeste, alcunhado “jornal carola”, investia no combate ao feminismo, O Ceará
15, 

periódico dirigido por Júlio de Matos Ibiapina, apresenta numa edição de 1928 algumas 

palavras do bispo de Natal sobre o feminismo e o direito de voto para as mulheres. Na 

concepção do jornal, a apologia do religioso aos direitos femininos, contudo, não seria 

desprovida de interesses e visava unicamente agradar os detentores do poder, no caso, o 

governador daquele estado, Juvenal Lamartine:  

 

O feminismo que, porém, não desintegra a mulher do lar, este terá sempre as 
benção da Igreja. A Igreja é immutavel na verdade em seus dogmas, mas não 
é immovel. Ella é um organismo vivo. Não é indifferente ás transformações 
políticas e sociaes que agitam o mundo. Por isto, a Igreja abençôa tanto a 
mulher que trabalha para viver honradamente, no escriptorio commercial, 
dactylographa ou contabilista, ou no exercício das profissões liberaes, ou 
desempenhando funcções administrativas como a que vae purificar as urnas, 
com sua fé intencional, e participar da vida publica do Paiz16 

 

As relações entre O Nordeste e O Ceará eram marcadas por constantes trocas de 

farpas e turbulências. Matos Ibiapina, diretor do jornal, era maçom e adepto de algumas ideias 

do positivismo. Criticava veementemente a postura do clero e de católicos que não honravam 

os ensinamentos do Cristo que pregavam. Pelas ideias que propagava, de afronta direta às 

contradições da religião católica, O Ceará foi excomungado pela Igreja e sua leitura proibida 

entre os católicos. O texto condenatório foi publicado integralmente e com destaque nas 

páginas do O Nordeste.  

 Em 8 de janeiro de 1928, O Ceará reproduz um excerto retirado do periódico 

socialista O Combate (SP), intitulado O voto feminino e o clericalismo. O teor deste visava 

fazer um alarme, o da mistura sempre perigosa entre religião e política. Ainda em 1928, o 

articulista, sob o pseudônimo de “Velho Paulista”, chamava a atenção para o jogo de 

conveniências colocado em prática pelo clero brasileiro quando o assunto eram os debates em 

torno do voto das mulheres:  

 

Na campanha em que, no Brasil, se lucta pelo direito de voto feminino, o 
clericalismo é, “agora” o seu mais feroz inimigo, combatendo-o no púlpito, 

                                                
15  Periódico de caráter combativo fundado por Júlio de Matos Ibiapina que circulou na capital cearense de 1925 
a 1930.  
 
16

 
15 

Bispo partidário do voto feminino. O Ceará, 19/08/1928. Edição 00959(1), p. 1.  
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na imprensa e nas associações religiosas. Dizemos “agora” -, porque no dia 
em que sair triumphante o voto feminino, procurará o clericalismo 
aproveitar-se da victoria, esquecendo-se que fora o seu mais encarniçado 
inimigo! Então, as sacristias transformar-se-ão em sedes de reuniões 
políticas [...] 

 

 

      De acordo com Mônica Karawejczyk, as discussões em torno do voto feminino no 

Brasil iniciaram-se especificamente a partir de 1891, quando do estabelecimento do voto 

universal masculino na primeira Constituição republicana. Nas duas primeiras décadas do 

século XX, alguns projetos de lei foram apresentados no Senado no sentido de pôr em 

discussão a temática, como em 1917 e 1921, ambos sem êxito.17 O direito de alistamento 

eleitoral feminino só é aprovado em fevereiro de 1932, quando da instituição de um novo 

Código Eleitoral para o país, estabelecendo, em outras considerações, o sufrágio universal 

secreto e a criação da Justiça Eleitoral. A aprovação do voto feminino aconteceu com muitas 

restrições. O Código Eleitoral de 1932 - assinado por João Crisóstomo da Rocha Cabral, 

membro da comissão legislativa destinada a discutir os pontos da reforma e juiz efetivo do 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral - não escondia o caráter de experiência de “admissão do 

belo sexo ao exercício dos direitos políticos.” Empreitada experimental e cautelosa. 

Preocupava-se, desta forma, por não modificar bruscamente a boa ordem das relações sociais, 

ordem essa tradicionalmente fincada num sistema de direito onde a mulher casada permanecia 

submetida, em diversos âmbitos, sob a autoridade do marido.18 

O ano de 1932 marcou não somente uma inserção, mesmo que parcial, das mulheres 

no campo da representação política. Neste mesmo ano, é fundada a Liga Eleitoral Católica 

(LEC) sob a liderança de Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro e figura de 

destaque na mobilização católica a nível nacional. A Liga pode ser entendida como um 

instrumento de arregimentação do eleitorado com vistas a orientar os católicos na escolha de 

representantes que defendessem as pautas e interesses da Igreja na vida pública, com vistas às 

eleições para a Constituinte de 1933. Nesse sentido, os três principais pontos de seu programa 

defendiam a implantação da educação religiosa obrigatória nas escolas públicas de ensino 

primário e secundário, a indissolubilidade do matrimônio e a validade do casamento religioso, 

                                                
17 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais: A Comissão Eleitoral e o voto feminino. Disponível em: 
http://www.tre-mg.jus.br/institucional/memoria-eleitoral/historia-e-memoria/a-comissao-eleitoral-e-o-voto-
feminino 
18 CABRAL, João C. da Rocha. Código Eleitoral de 1932. Edição fac-similar. Secretaria de Documentação e 
Informação, Brasília, 2004.  
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bem como a presença do nome de Deus na Constituição promulgada.19 Fundada a Liga, O 

Nordeste, que ao longo dos anos 1920 deixou-se vender como apartidário, alheio aos partidos 

e aggremiações eleitoraes, que não defenderá
20

 torna-se um verdadeiro porta-voz da mesma 

no estado. A LEC deveria atuar, segundo as autoridades católicas, fora e acima dos partidos 

políticos, como organização suprapartidária. Contudo, no Ceará, ela solicita ao Tribunal 

Superior Eleitoral seu reconhecimento como partido político a fim de facilitar seu trabalho de 

arregimentação. Em 1933, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a LEC 

apresenta 6 nomes para as 10 vagas destinadas ao Ceará e elege todos; as quatro vagas 

restantes foram ocupadas por candidatos lançados pelo PSD (Partido Social Democrático). 

Segundo Simone Souza, a Liga Eleitoral Católica condensava em seu interior as forças mais 

conservadoras do estado cearense, na medida em que era formada por políticos oriundos das 

oligarquias decaídas do poder após a “Revolução de 1930”, estando incorporados também um 

grupo de intelectuais católicos interessados em fortalecer o pensamento do catolicismo 

tradicional no estado21.  A junta estadual da LEC no Ceará é instalada em dezembro de 1932, 

uma cerimônia envolta em muita pompa, presidida pelo Arcebispo D. Manoel. Discursaram 

neste dia Andrade Furtado, editorialista-chefe do O Nordeste; Monsenhor Tabosa, vigário-

geral da Arquidiocese e editorialista do O Nordeste; bem como Rosita Paiva, professora da 

Escola Normal Pedro II.22 

É sintomático que, no ato de inauguração de um grupo de caráter político, estivesse não 

só presente uma representante do sexo feminino, como também que a mesma tenha tomado a 

fala e discursado sobre a decisiva missão das mulheres católicas no presente momento 

político, onde o voto tinha se tornado, mais do que uma exercício de cidadania, uma prova 

viva e concreta de fé. Dom Manoel, reunido em 1933 com todas as associações religiosas de 

Fortaleza, alertou para o peso do voto diante da conjuntura, reafirmando que aquele que se 

abstivesse do seu exercício estaria cometendo uma apostasia, ou seja, negando a própria fé.23 

As palavras da epístola de Tiago, “assim também a fé: se não tiver obras, é morta em si 

mesma”24 continuariam atuais e em pleno funcionamento no combate que se tornara a política 

                                                
19 Informações retiradas do verbete Liga Eleitoral Católica (LEC) - CPDOC/FGV 
20 O apparecimento do "O Nordeste" e a imprensa local. O Nordeste, 4/jul.1922. 
21 SOUZA, Simone. As interventorias no Ceará (1930-1935). In: História do Ceará – Fortaleza, Universidade 
Federal do Ceará/Fundação Demócrito Rocha/Stylus Comunicações, 1989.  
22 MOTA, Leonardo. Datas e Factos para a História do Ceará. In: Revista do Instituto do Ceará - ANNO LXXI - 
1957. 
23 MIRANDA, Júlia. O poder e a fé: discurso e prática católicos. Fortaleza: Edições UFC, 1987. 
24 Carta de São Tiago (Tg 2, 17). Bíblia Sagrada. Edição Pastoral - Paulus, 1990.  
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brasileira: votar seria uma verdadeira obra, uma mostra de que a fé dos católicos não 

esmorecera, permanecia viva e pronta para “salvar” o Brasil. 

      Ainda no ato de posse da LEC-Ceará, Monsenhor Tabosa, um dos discursantes 

na cerimônia de instalação, mesmo enfermo, teria expressado alegria em ver o voto das 

mulheres cearenses influenciarem na seleção dos dirigentes do Brasil.25 O mesmo sujeito que 

afirmara em 1922 que quando as mulheres tivessem condições de votar, as mesmas negariam 

o voto para cuidar de coisas mais nobres e elevadas. Em 1932, elevado mesmo era o voto. 

Nos anos 1930, as mulheres que, porventura, se inspirassem nas palavras de Monsenhor 

Tabosa proferidas em 1922 estariam pondo em prática não uma atitude elevada, mas o próprio 

pecado. Não votar era pecar. Daí as reiteradas tentativas de arregimentação desta nova parcela 

do eleitorado estadual. O Nordeste empreende, quanto a isso, verdadeiras ações de 

chamamento e persuasão. Em 1933, publica extensos artigos distribuídos em várias edições, 

relativos ao alistamento eleitoral das católicas; em fevereiro de 1933, o Arcebispo Dom 

Manoel apresenta o programa da LEC para as representantes das associações femininas 

católicas, reunidas no Colégio da Imaculada Conceição. Naquele contexto - onde a admissão 

das mulheres na seara política fazia delas uma parcela significativa do eleitorado nacional, 

somando-se ainda a bancarrota generalizada na qual estava o país, agonizante política e 

moralmente - era dever também das senhoras votar, e votar bem. A forja de novas 

representações para as mulheres católicas, agora eleitoras devotas, não deixou de estar envolta 

em conflitos e tensionamentos, principalmente pela posição de fala daqueles que estavam 

considerando a possibilidade de novas representações para as mulheres: aqueles discursos de 

incentivo ao voto feminino partiam de uma Instituição (a Igreja) e de um órgão (o jornal) que, 

até então, apregoavam tenazmente pela conservação, e não pela ameaça e instabilidade dos 

bons costumes. A reiterada naturalização, pelo periódico católico, de que às mulheres de valor 

caberia o ambiente sagrado do lar parecia ir contra o aguerrido chamamento das senhoras para 

a publicidade das salas de eleição. Nesse sentido, O Nordeste teve que empreender ações, não 

mais no sentido de menosprezar e desqualificar o voto feminino, mas no de ganhar e 

convencer, já estando consumada a aprovação do sufrágio universal, aquelas mulheres 

católicas que ainda se opunham ferrenhamente ao ato de votar, baseadas nos argumentos da 

própria religião. Em fevereiro de 1933, já às vésperas da Assembleia Nacional Constituinte, é 

publicado no O Nordeste um causo de um adepto da Liga Eleitoral Católica. Este sujeito 
                                                
25 Trecho do discurso de Monsenhor Antônio Tabosa Braga no ato de posse da junta estadual da LEC-Ceará, em 
17/dez/1932. In: PINTO, José Aloísio M.."Brasil soviético?! Nunca": anticomunismo e Estado autoritário no 
jornal católico "O Nordeste" (Fortaleza/CE) UNESP/Assis, 2012. 
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estaria andando pela cidade à procura de conhecer o que as pessoas pensavam sobre o voto 

feminino. Conversa com algumas, sempre no sentido de refutar argumentações contrárias. 

Umas dessas pessoas é uma senhorinha católica, para quem o movimento eleitoral que estava 

a deslocar as mulheres de seus lugares sociais não era proveniente de Deus. Para marcar ainda 

mais sua convicção, ela arremata: “Si os padres só confessarem a quem se qualificar, eu não 

me confessarei mais..”26 Pode-se perceber aí uma tensão de propósitos: a senhora católica 

preferiu renunciar a prática de um ato de piedade cristã a se qualificar para o exercício do 

voto, e ela poderia abdicar deste último, já que o alistamento eleitoral era facultativo para as 

mulheres, com o argumento de que elas estariam preferencialmente ligadas aos deveres do lar 

do que a outras obrigações. Para a Igreja, não havia oposição entre ser um bom cristão e ser 

um bom eleitor, no caso, eleitora: as duas coisas não só não eram opostas, como eram 

equiparáveis em grau de mérito e importância em se tratando da almejada salvação. Ao 

escutar o argumento desta senhorinha, o tal adepto da LEC o classifica de “extemporanea 

mistificação”, ou seja, não somente uma opinião equivocada, mas também que se manifestava 

fora de tempo. Em outro contexto, o argumento “mulher é para dentro de casa”, dado pela 

católica para justificar sua aversão ao movimento eleitoral, seria louvado e aplaudido como 

incontestavelmente correto pelo periódico católico; contudo, a conjuntura presente abrira 

fendas naquela equação. A aprovação do alistamento eleitoral feminino, bem como a 

fundação da LEC, com seu projeto político de intervenção na vida pública por meio de pautas  

especificamente religiosas complexificou as discussões sobre o voto para as mulheres nas 

páginas do O Nordeste. Este exercício de cidadania, antes descartado por ser mais 

conveniente aos homens e seu espírito público, nos anos de 1930, para as mulheres, se 

constituiria não tanto como um direito, mas como um dever cívico e, sobretudo, espiritual. 

Uma mulher cristã qualificada como eleitora seria a garantia de um voto a menos para os 

candidatos “mundanos”. Um voto, enfim, mais moralizado. Estas novas representações da 

mulher eleitora no O Nordeste não devem ser percebidas como quebras ou exclusões das 

representações comumente forjadas pelo jornal, mas como uma mistura de necessárias 

mudanças e dogmáticas permanências: considerar uma relação com aquela mudança fruto da 

modernidade, inclusive valer-se do voto para fins nobres e elevados, mas sempre pensando 

estas mudanças no comportamento feminino como “ações extensivas ao lar, e não, pensadas 

fora dele.”27  

                                                
26

 MIRANDA, Júlia. O poder e a fé: discurso e prática católicos. Fortaleza: Edições UFC, 1987. 
27

 COSTA, Simone da Silva. Feminismo e Igreja Católica: uma análise sobre a elaboração e práticas discursivas 
na Paraíba (1910-1940). Tese de doutorado/UFPE, 2015. 
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