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Introdução  

 

Os resultados da ação empreendida para a formação de um partido católico 

desde o final do século XIX não foram satisfatórios para a hierarquia católica. Cogitou-

se, então, da montagem de uma organização não restrita a um partido, mas sim que 

fosse suprapartidária e conseguisse mobilizar todos os católicos em defesa dos 

interesses da instituição eclesial. Desse pensamento nasceu a LEC (Liga Eleitoral 

Católica) que teve uma atuação política intensa nos inícios da década de 1930. 

Assim, a proposta deste estudo é o de revelar o tipo da participação dos 

católicos brasileiros, mais especificamente do oeste paulista através da paróquia de 

Bauru que abrangia toda aquela região, nas eleições para a constituinte de 1933, 

através da Liga Eleitoral Católica (LEC).  

Este trabalho se vale do conceito de autocompreensão do catolicismo e a 

concepção de catolicismo romanizado. Este, como aparece em vários estudos, é aceito 

como a autocompreensão predominante entre os meados do século XIX até o Concílio 

Vaticano II na década de 1960. Entre os seus princípios doutrinários está o da 

construção de uma nova cristandade na qual o trono e o altar caminhariam unidos. 

Pretendia-se, deste modo, recristianizar a sociedade que, acreditava-se, ter se 

afastado da Igreja e, portanto, dos caminhos da salvação. Para isso era preciso, 

também, fazer valer a força da maioria católica no plano da política.  

Conforme estudos realizados (PRIMOLAN, 1993), constatou-se que no Oeste 

Paulista, no início da década de 1930,  o catolicismo romanizado estava plenamente 

consolidado: imposição da hierarquia, associações religiosas e doutrina respectiva.             

Por outro lado, a partir de proposta de estudo de Manoel (2000), pode-se colocar 

que as raízes da esquerdização do catolicismo, que se consolida na década de 1960, 

deita suas raízes até a década de 1930, em movimentos e idéias católicas como a LEC  

que aqui trazemos à reflexão.  

Também de  acordo com a reflexão de Comblin (1970, p. 3)  
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 [...] formou-se uma espécie de “opinião pública”, uma espécie de meio em 
que nascem  idéias, circulam e se desenvolvem com uma certa autonomia, 
sem depender a cada momento de um estimulante recebido de cima. Este 
fenômeno nasceu imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, como 
resultado de circunstâncias diversas [...]. 

 
 Pode-se afirmar que  o chamamento dos leigos católicos para a participação na 

política através da LEC se inscreve nesse movimento de construção da autonomia dos 

leigos que, encorajados e amparados por parcela significativa da hierarquia, teria 

contribuído para a consolidação do catolicismo progressista na década de 1960. 

                  
 

Igreja e política  

 

A partir do momento que o catolicismo foi encampado por Constantino em 313, 

como religião oficial do Estado romano, passou a sofrer os reveses, as ingerências do 

poder público. Por sua vez, a Igreja institucional, ao longo do tempo, foi construindo 

modelos de relacionamento com o poder civil condicionada por fatores históricos. 

(LUSTOSA, 1991).  

 No Brasil, a articulação dos católicos para participarem da política partidária 

iniciou-se a partir de 1874, no período do segundo Império, através da mobilização 

para se fundar um partido católico, a fim de se pugnar pelos interesses da igreja ao 

tempo da questão religiosa. Até então, numerosos padres e mesmo alguns bispos 

tinham exercido cargos públicos sem, no entanto, estarem vinculados a um partido 

organizado pelos católicos.  

Nos inícios da fase republicana, com a separação da Igreja em relação ao 

Estado, configurada na constituição de 1891, novamente houve tentativas de se 

organizar um partido católico. Foi um período em que a Igreja sentiu-se prejudicada 

com a vitória do movimento republicano, com sua tendência liberal, laica e positivista. 

Dentro do projeto do catolicismo romanizado, cabia aos católicos lutar pela 

manutenção da união do trono e do altar, como acontecia no regime de padroado que 

prevaleceu durante o período monárquico. Para esses católicos, a criação de um 

partido político católico poderia tornar-se um instrumento fundamental para a 

recristianização da sociedade.  

Ainda em 1910, Deschand (1910, 185-186), sacerdote católico, insistia na  

[ ... ] absoluta e premente necessidade que tem os católicos brasileiros de se 
congregar em poderoso partido político. [ ... ] a política e a religião são hoje 
inseparáveis porque os políticos de hoje, sobretudo nos países latinos, legislam 
muitíssimas vezes só com o fim de atacar, deprimir e restringir as liberdades, 
os direitos e a influência da Igreja.  
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Entretanto, as tentativas de ação partidária  católica,  quase  sempre  sem   os  

resultados esperados devido principalmente à legislação eleitoral da Primeira 

República, levaram a hierarquia a optar, a partir de 1914 -1915, por uma ação política 

suprapartidária. Assim, originaram-se as primeiras experiências da Liga Eleitoral 

Católica (LEC) na cidade Campinas, naquele período. No contexto pós Revolução de 

1930, que encerrou o período da história brasileira da República Velha e inaugurou a 

Era de Vargas, e da Revolução Constitucionalista de 1932, naquele mesmo ano, fora 

organizada a LEC a nível nacional na perspectiva de participação nas eleições para a 

constituinte que ocorreria no ano de 1933. (LUSTOSA, 1983).  

Organizada a partir de então sob o comando do Cardeal Leme do Rio de 

Janeiro, a LEC constituiu-se num meio eficaz de atuação dos católicos na política. 

Trata-se de instituição suprapartidária que defendia um programa mínimo de princípios 

católicos cujo objetivo era colocá-Ios na constituição através da eleição de candidatos 

que se comprometessem por escrito a defender tais princípios na constituinte. 

(BEOZZO, 1984).  

De acordo com os seus estatutos, a LEC tinha por finalidade:  

Despertar os católicos da indiferença em que viviam, em face dos problemas 
políticos; obter dos partidos e dos candidatos indiferentes ou hesitantes, em 
matéria de orientação social superior (problemas de família, educação, 
religião), compromissos formais de votarem com a doutrina social católica, que 
coincide, felizmente, para nós, com a tradição histórica brasileira e com uma 
das renovações mais modernas do pensamento universal. (LIMA, 1936, p.11 
apud LUSTOSA, 1983, p.18).  
 

Para atingir sua finalidade, a LEC nacional apresentava a proposta de atuar, de 

um lado, no sentido de alistar o maior número possível de eleitores e, por outro, 

tencionava unir todos os alistados numa organização centralizada que se mantivesse 

estritamente dentro de sua finalidade.  

O programa defendido pela LEC e que os candidatos eleitos para a assembléia 

constituinte deveriam defender, era composto, resumidamente, pelos seguintes itens: 

promulgação da constituição em nome de Deus; defesa da indissolubilidade do laço 

matrimonial, com a assistência às famílias numerosas e reconhecimento dos efeitos 

civis ao casamento religioso; incorporação legal do ensino religioso, facultativo nos 

programas das escolas públicas primárias, secundárias e normais da União, do Estado 

e dos municípios; regulamentação da assistência religiosa facultativa às classes 

armadas, prisões, hospitais; liberdade de sindicalização, de modo que os sindicatos 

católicos, legalmente organizados, tenham as mesmas garantias dos sindicatos 
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neutros; reconhecimento do serviço eclesiástico de assistência espiritual às forças 

armadas e às populações civis como equivalente ao serviço militar; decretação de 

legislação do trabalho inspirada nos preceitos da justiça social e nos princípios da 

ordem cristã; defesa dos direitos e deveres da propriedade individual; decretação da lei 

de garantia da ordem social contra quaisquer atividades subversivas, respeitadas as 

exigências da legítimas liberdades políticas e civis; combate a toda e qualquer 

legislação que contrarie expressa ou implicitamente, os princípios fundamentais da 

doutrina católica.  

 

Ação da LEC em Bauru a partir do jornal católico “ A Fé”  

 

Através da seção local da Liga Eleitoral Católica (LEC), a paróquia de Bauru 

empenhou-se na participação das eleições de 1933 e 1934, a qual foi interpretada 

como forma de manifestação da ação católica dos leigos.  

Fundada em fevereiro de 1333, em Bauru, a LEC da paróquia apresentava a 

finalidade de “alistar o maior número possível de eleitores católicos, e defender, nas 

urnas, os interesses cívico-religiosos da população católica do país”. (HULST, 1933, 

p.6)  

A atuação prática da LEC de Bauru efetivou-se essencialmente através de  

duas modalidades: campanha da diretoria e de voluntários para o alistamento de 

eleitores e trabalho de esclarecimento e informação através do jornal católico "A Fé”.  

A diretoria da LEC estabeleceu um escritório para receber os alistamentos, 

instalado no Externato S. José (atual Colégio São José), com atendimento em três 

períodos. (LIGA...., 1933).  

Além desse escritório fixo, a cidade foi dividida em 28 ruas ou zonas. Por sua 

vez, cada setor foi entregue à responsabilidade de uma senhora voluntária, para fazer 

as visitas domiciliares. Nestas visitas explicavam-se os objetivos da LEC, seu 

funcionamento e seu programa. Fazia-se o alistamento, caso o eleitor visitado 

aceitasse aderir ao programa da LEC. (DIRETORIA ... , 1933).  

O jornal "A Fé", por outro lado, fez uma campanha esclarecendo a opinião 

pública sobre o significado e o papel da LEC em geral e da importância do voto em 

particular. Ao mesmo tempo, defendia a LEC rebatendo as críticas que apareciam na 

imprensa sobre a atuação político-eleitoral da Igreja.  

As atividades da LEC de Bauru, visando as eleições de maio de 1933, iniciaram-



 5 

se em fevereiro quando foi fundada. Desde janeiro daquele ano, "A Fé" iniciara a 

campanha pelo voto:  

Votar custe o que custar; haja o que houver, sucede o que suceder aconteça o 
que acontecer chova ou faça sol. Dizer isto mesmo todos os dias e todas as 
horas, assim mesmo e a todo mundo. Vou votar. Vamos votar. Batendo o pé. 
Gritando. (VOTAR, 1933).  
 

Quando chegasse o dia de votar, o jornal convidava o católico a deixar de lado 

as preferências pessoais, partidárias ou sociais. Os interesses e vaidades pessoais ou 

regionais deviam ceder o lugar aos interesses maiores da religião católica, votando em 

candidatos de absoluta integridade. A religião católica não podia mais ficar a mercê dos 

governantes, precisava ser reconhecida no texto constitucional. Num país que nasceu 

amparado pela religião católica, as reivindicações desta deviam ser atendidas para o 

próprio bem da pátria. (SILVEIRA, 1933).  

Além dos textos que mostravam a importância do voto, o jornal também publicou 

frases de efeito em destaque, tais como: "A nova constituição deve ser a reconciliação 

do Brasil com Deus", ou: "A Liga Eleitoral Católica é a frente única da fé e do 

patriotismo", numa referência à Constituição anterior na qual as reivindicações da 

Igreja foram ignoradas, pois na época não dispunha de força moral suficiente para se 

impor ao Estado republicano.  

Essas frases revelam também os propósitos doutrinários da época. Estes 

pretendiam unir novamente o "trono e o altar" como fora no período monárquico. Em 

outras palavras, construir uma nova cristandade. A constituição laica da primeira 

República teria representado um afastamento do povo brasileiro de sua natural 

formação: o seu caráter católico. A união entre o poder político e religioso seria o meio 

mais importante para recristianizar a sociedade brasileira.  

"A Fé" estimulou os católicos para a ação eleitoral, argumentando que a antiga 

constituição da primeira República representava a minoria. Não expressava a vontade 

do povo que, em sua maioria, era católico. Recordou, também, a carta pastoral de D. 

Leme, de 1916 quando afirmou que os católicos precisavam sair de dentro das igrejas 

para atuarem na sociedade e fazerem valer a vontade da maioria católica dos 

brasileiros. O jornal concluiu:  

  Católicos, chegou a hora da reivindicação. O Brasil que apareceu; o Brasil-
nação até agora não era nosso, mas nosso há de ser daqui em diante. Rasgou-
se a velha, faça-se a nova constituinte, como a expressão nacional de um povo 
católico. (A VELHA, 1933, p. 1.)  
 

As críticas efetuadas à LEC, principalmente por intelectuais não católicos, foram 

a de ser um partido católico e que o católico não devia preocupar-se com o futuro da 
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pátria e com questão do poder. "A Fé" formulou sua resposta:  

Sim, os católicos se arregimentam, mas não formam um partido político, e 
mesmo se formassem uns partidos políticos, não seria da conta daqueles que 
agora andam a explorar a fundação da Liga. Por que razão? O medo de 
perder, o medo de que a força católica mobilizada é uma força invencível? Não 
tenham medo. Não nos limitaremos aos horizontes acanhados do partidarismo, 
mas apoiaremos todos aqueles que, dentro ou fora dos partidos, estejam de 
acordo com os princípios ou aceitam as sugestões dos católicos.Acalmem, 
porque nós não queremos mandar.(MANDAR,1933,p. 1)  
 

O eleitor católico devia ter cuidado, segundo "A Fé", com os políticos de duas 

caras. Com aqueles que ora dizem estar com os católicos, ora hostilizam as 

reivindicações dos católicos. O objetivo a ser atingido pela ação da liga reduzia-se às 

conquistas de aliados na esfera do poder, independente da opção partidária do político, 

conquanto colaborasse para "uma legislação que corrige os abusos do capitalismo e os 

excessos do comunismo, eis os pontos principais: sobre esses pontos a liga ouvirá os 

candidatos sejam filiados a que partido forem". (DUAS CARAS, 1933, p. 1).  

Depois de encerrada as eleições, o jornal "A Fé" publicou as impressões do 

Cardeal Leme sobre os resultados da participação dos católicos no pleito eleitoral. Para 

o Cardeal, a liga conseguiu duas grandes vitórias: "Despertou os católicos e mostrou 

aos políticos e aos homens do mundo que os católicos não sabem apenas rezar".(A 

PALAVRA ... , 1933, p.3).  

O resultado das eleições de 3 de maio, para "A Fé", evidenciou a vitória dos 

católicos e a derrota dos anti-católicos: anti-clericais , comunistas , socialistas, laicistas 

, livres-pensadores. O resultado das urnas demonstrou, para "A Fé", a veracidade dos 

argumentos dos católicos. Pois,  

A quase totalidade do eleitorado brasileiro, que é, neste momento, a expressão 
autêntica da nacionalidade, repudiou, como repudia sempre, os candidatos 
cujos programas se afastaram das nossas melhores tradições. Folgamos em 
registrar esses fatos, a vitória de uma idéia concretizada em realidade. 
Ninguém daqui em diante se deixará enganar sobre o caráter 
fundamentalmente católico, da convicção da grande maioria de nosso povo. 
(BALANÇO, 1933, p. 1 ).  
 

Enfim, a vitória dos católicos foi comemorada na sede do bispado, em Botucatu, 

para onde se dirigiram comissões de todas as associações religiosas de Bauru, 

chefiadas pelo vigário da paróquia pe. João van der Hulst. A finalidade foi de 

homenagear o bispo diocesano pelo apoio oferecido à LEC e abrilhantar a visita dos 17 

candidatos eleitos pela "Chapa única", com a indicação da LEC. (HOMENAGEM, 

1933).  

 

O voto feminino  
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Paralelamente ao trabalho da LEC de Bauru, as Filhas de Maria, uma 

associação de moças católicas, desenvolveram campanha pelo voto feminino.  

Para a Igreja do Brasil, o voto feminino, apesar de enfatizar a emancipação da 

mulher, combatida pelo catolicismo romanizado, naquele momento era de fundamental 

importância para a vitória da igreja nas urnas. Pois a grande maioria dos fiéis da Igreja 

era constituída por mulheres. Entidades da própria Igreja lutaram para que o direito de 

voto fosse estendido a todas as mulheres. ( BEOZZO, 1984, p. 305).  

A campanha desenvolvida pelas Filhas de Maria em Bauru incluía a utilização do 

jornal "A Fé", na sua seção feminina, dirigida por Lea de Miranda Guimarães, 

presidente da Pia União das Filhas de Maria. Através do jornal, iniciou a campanha 

com um editorial, atribuindo à mulher um novo papel, além dos tradicionais de esposa e 

mãe: o de cidadã:  

Pode-se dizer sem medo de errar, que a salvação do mundo está nas mãos da 
mulher. Como esposa, como cidadã, ela, direta ou indiretamente, encaminha 
os passos de uma nação. [ ... ] Eis porque aproximando-se a constituinte e o 
momento das eleições gerais, cada senhora e senhorita deve já se ter 
perguntado: Em quem votarei? Mulher, o Brasil está em tuas mãos. (VOTO ... , 
1932, p. 1)  
 

Como as eleições de 1933 foram as primeiras em que as mulheres brasileiras 

votaram, sentiam-se muitas delas constrangidas em tirar o titulo. Mas, para Rangel 

(1933), coordenadora nacional do setor feminino da LEC, a mulher não precisava se 

preocupar, pois a liga indicaria os candidatos a serem votados e o objetivo a ser 

alcançado pelo voto era grande demais para se negar a votar. E interrogava:  

Não sentimos ardores de apostolado? Não nos declaramos prontas a tudo 
sofrer para salvar a religião a pátria em perigo? Eis o momento de passar por 
um vexame, um sofrimento afinal de contas pequenino. Negaremos a Nosso 
Senhor, ao nosso próximo que sofre, sob leis iníquas talvez, este sacrifício? 
(RANGEL, 1933, p.4).  
 

A campanha se desenvolveu abordando os temas colocados por Rangel: 

conclamou as mulheres a superarem o preconceito de uma nova função a ela atribuída 

e mostrou a importância da participação da mulher nas eleições em defesa da família, 

da religião e da pátria.  

Para superar o preconceito, foi lembrada a participação da mulher paulista na 

Revolução Constitucionalista de 1932, ao apoiar os soldados e suas famílias na 

retaguarda. Da mesma bravura, salienta Guimarães, deve investir-se a mulher na 

defesa de seus ideais, ao participar das urnas. (GUIMARÃES, 1933).  

A fim de motivar o voto da mulher bauruense, Guimarães (1933, p. 4) enfatiza 
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ainda que "a mulher paulista está afeita à participação nas cousas de seu governo e 

por Deus e pelo Brasil deve ser agora mais do que nunca, o brado de nossos corações 

de paulistas", numa referência à importância da participação das mulheres paulistas na 

retaguarda da Revolução de 1932.  

O padrão de comportamento tradicional de zeladora do lar e educadora dos 

filhos atribuído às mulheres estava se quebrando e, ao mesmo tempo, preparava 

também as mulheres para uma participação ativa nos quadros do catolicismo 

consolidado nas futuras comunidades eclesiais de base na década de 1960. 

 

Conclusão  

 

Este estudo permite algumas considerações: 

1. Permite afirmar que na década de 1930 a doutrina do catolicismo romanizado 

tinha fincado raízes na região, em virtude da resposta positiva que a sociedade local 

forneceu aos apelos dos católicos militantes.  

2. É mister ressaltar também os inícios da participação da mulher na política 

como militantes e eleitoras, já que antes de 1932 a mulher era excluída do direito de 

voto. A maior clientela da Igreja se encontrava entre as mulheres e, portanto, o fator 

numérico de seu voto ser decisivo para a eleição dos candidatos indicados pela LEC.  

A participação comunitária cria nova consciência do papel político da mulher. 

3. Ressalte-se, ainda, que a íntima relação que sempre existiu entre a Igreja e a 

política ficou também evidenciada na década de 1930. Entretanto, a qualidade da 

participação se diferencia das experiências anteriores em que prevaleceu o domínio da 

hierarquia. Nesta ocasião, os leigos saíram às ruas e fica patente o inicio de uma 

militância que, aos poucos, daria uma identidade própria à ação do laicato. 

4. O processo de romanização do catolicismo, ao organizar e trazer os leigos 

para participar de forma ativa, plantou, embora inconscientemente, a possibilidade de 

sua superação enquanto hegemonia do clero no campo doutrinário e organizacional. 
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