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RESUMO 

Esta tese tem como objeto a disputa pelas representações do passado no que concerne 

ao integralismo no processo político brasileiro entre 1938 e 1962. Sustenta-se que controlar o 

passado é uma das importantes facetas na imposição do poder político. O trabalho discute as 

representações negativas acerca do integralismo disponibilizadas no espaço público por 

intermédio da grande mídia e dos livros didáticos de história que se fixaram na memória 

social, dificultando a atividade política do integralismo no período pós-1945. Ao mesmo 

tempo, discute-se a reordenação do integralismo, na forma de PRP, no seu projeto memorial, 

difundido por sua imprensa, o qual realizou trabalho de recomposição do passado em uma 

direção que lhes permitiu manterem-se fiéis ao passado e ao grupo, apesar da memória social 

que aparecia enquanto veto ao integralismo.   

Supomos que os integralistas criaram nos anos de 1930 grande expectativa de futuro 

no que diz respeito ao poder político que por eles seria exercido, mas, vencidos em 

1937/1938, viram desmoronar aquelas expectativas de futuro. Num só golpe, perdiam o 

tempo presente e futuro. Mais tarde, com o fim da ditadura estadonovista, os integralistas 

rearticularam-se em novo partido político, o Partido de Representação Popular (PRP). O PRP 

ancorou-se em representações do passado, objetivando reagrupar o capital político 

supostamente obtido nos anos de 1930. Nesse sentido, os perrepistas organizavam a memória 

como forma de orientação política no presente: arquivo, documento, testemunho e imprensa 

integralista recriavam os sentidos de intervenção política percebidos como dentro da órbita 

integralista ainda na década de 1950. O relativo sucesso em sua busca pela memória, ao 

menos no que alude aos seus próprios militantes, conseguiu aproximar o passado do presente, 

porém encontrou situação dúbia: enquanto a sociedade, em termos gerais, não havia deixado 

de nutrir desconfianças em relação aos que eram vistos como fascistas, extremistas, quinta-

coluna nazista, golpistas, patéticos e covardes exatamente em função das representações do 

passado mais disponibilizadas no espaço público, os perrepistas — ao assumirem os símbolos 

do passado integralista — acabaram num labirinto, já que esse esforço por agir politicamente 

no pós-guerra sob o signo do mesmo colocava-os imersos no tempo de onde emergia o veto 

da memória social ao integralismo. De tal situação, resultou um processo no qual, em busca 

de si mesmos, os integralistas não vislumbraram caminhos para efetivamente se afirmarem 

politicamente na sociedade (ao menos na altura que seu projeto ansiava).   

 

Palavras-chave: Integralismo, Partido de Representação Popular, memória social, memória 

integralista.  
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ABSTRACT 

This Ph. D. thesis focuses on the dispute by the representations of the past regarding to 

the integralismo in the Brazilian political process between 1938 and 1962. It has been said 

that controlling the past is one of the important facets in the making of political 

predominance. The work discusses the negative representations about the integralismo 

presented to the public through the mass media and history books, establishing a social 

memory in a way that it to become an obstacle to integralismo‘s political activity in the post-

1945 period.  

 At the same time, the thesis discusses the reorganization of integralismo movement 

by the Popular Representation Party (PRP, in the Portuguese abbreviation) and in its 

memorial project, spread out by its press, in which the past has been performed as rebuilding 

work. One of this work main argument is that, by performing it, the work of rebuilding the 

past allowed them to remain "faithful" to it and the group, despite the social memory that 

appeared while the integralismo veto. 

It also argues that the integralistas in the 1930s created great expectations for the 

future, regarding to political role they would play. However, after their defeat in 1937/1938, 

they were let down by their one expectations. At once, both present and future times were 

lost. After and as a result of the end of the New State dictatorship, the integralistas 

rearticulated themselves in a new party, the Party of Popular Representation (PRP).  

PRP based itself on past representations aiming at reuniting the political capital 

supposedly obtained in the 1930s. This way, the perrepistas (PRP members) organized their 

memory as a political guide form to the present: file, document, testimony and integralist 

press recreated the senses of political intervention noticed as the integralist scope within the 

decade of 1950      

The relative success in their search for the past, at least in what refers to its own 

militants, found dubious situation: while society in general terms, had not ceased to nurture 

distrust towards those who were seen as fascists, extremists, fifth column nazists, coupists, 

pathetic and cowards exactly for representations of the past more available in the public 

space. The perrepistas (PRP members) - by assuming the signs of the integralistas past – just 

ended up in a maze. This effort for political acting on the post-war under this self sign had 

placed them immersed on a time when emerged the veto to integralismo social memory. This 

reunion with them was the reunion with the past, the place from which emerged the veto to 

the social memory of integralismo.  

From such situation resulted a process in which the search for themselves, the 

integralistas did not envision ways to effectively assert them politically in society (at least the 

way their project craved). 

 

Keywords: Integralismo, Party of Popular Representation, social memory, integralista 

memory. 
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RÉSUMÉ 

L‘objet d‘investigation de cette thèse repose sur la dispute pour les représentations du 

passé concernant l‘intégralisme dans le processus politique brésilien, compris entre les années 

1938 et 1962. On croit que le contrôle du passé est l‘une des manoeuvres les plus importantes 

dans l‘imposition du pouvoir politique. On problématise les représentations négatives autour 

de l‘intégralisme disponibles dans l‘espace publique à travers les médias et les livres 

didactiques d‘Histoire. Ces représentations se sont fixées dans la mémoire sociale et on 

entravé l‘activité politique de l‘intégralisme pendant le post-1945. On problématise, par 

ailleurs, la réorganisation de l‘intégralisme, sous la forme du PRP (Parti de Représentation 

Populaire), dans son projet mémorial, diffusé par sa presse, et qui a fait le travail de 

recomposition du passé de sorte qu‘ils ont pu rester « fidèles » au passé et au groupe, malgré 

la mémoire sociale qui manifestait le veto à l‘intégralisme. 

On suppose que les intégralistes ont créé, dans les années 1930, une forte expectative 

de futur concernant leur pouvoir politique, ce qui, pourtant, ne s‘est pas affirmé, car ils ont été 

vaincus en 1937/1938. D‘un seul coup, ils perdaient le temps présent et le futur. Plus tard, 

avec la fin de la dictature de l‘État Nouveau, les intégralistes se sont rearticulés organisant un 

nouveau parti politique, le Parti de Représentation Populaire (PRP). Le PRP s‘est ancré dans 

des représentations du passé dans le but de regrouper le capital politique qui a été obtenu soi-

disant dans les années 1930. 

Dans ce sens, les perrepistas (membres du PRP) ont organisé la mémoire en tant 

qu‘orientation politique dans le présent : l‘archive, le document, le témoignage et la presse 

intégralistes recréaient les sens d‘intervention politique perçus comme appartenant à la 

trajectoire intégraliste encore dans les années de 1950. Le succès partiel de la recherche de la 

mémoire, au moins en ce qui concerne les militants, a rendu possible l‘approche entre le passé 

et le présent. Pourtant, il a aussi créé une situation douteuse : d‘un côté, la société, en général, 

n‘avait pas cessé de se méfier de ceux qui étaient vus comme fascistes, extremistes, 

cinquième colonne nazie, déloyaux, pathétiques et lâches en fonction des représentations du 

passé disponibles dans l‘espace public. D‘un autre côté, les perrepistas  – lorsqu‘ils se sont 

chargés des symboles du passé intégraliste – ont fini dans un labyrinthe, car cet effort d‘agir 

politiquement dans l‘après-guerre sous le signe du même les mettait immergés dans le temps 

d‘où émergeait le veto de la mémoire sociale à l‘intégralisme. Ceci dit, le résultat a été un 

processus dans lequel, à la recherche de soi, les intégralistes n‘ont pas entrevu des chemins 

pour s‘affirmer politiquement dans la société (au moins au niveau envisagé dans leur projet). 

 

Mots-clé: Intégralisme, Parti de Représentation Populaire, mémoire sociale, mémoire 

intégraliste. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No ano de 1932, surgiu no Brasil uma agremiação política chamada Ação Integralista 

Brasileira (AIB). Fundada pelo intelectual, escritor e jornalista Plínio Salgado, a AIB 

conseguiu aglutinar em suas fileiras milhares de adeptos. O movimento cresceu 

vertiginosamente e espalhou-se pelo país, estabelecendo núcleos em inúmeras cidades 

brasileiras. Seus militantes eram atraídos principalmente pela propaganda anticomunista, 

difundida pela vasta rede de imprensa montada pela organização, pelo nacionalismo advogado 

por esta e ainda pelas críticas ao liberalismo.    

Em 1937, já contando com centenas de milhares de filiados, a AIB sentiu-se 

encorajada a lançar seu líder à corrida presidencialista nas eleições que se anunciavam. Plínio 

Salgado foi registrado candidato oficialmente e os integralistas criaram grande expectativa em 

relação ao poder que poderiam exercer num futuro próximo. O golpe de 10 de novembro de 

1937 e o consequente início do Estado Novo puseram fim a tal perspectiva. Semanas após o 

início do Estado Novo, Vargas baixou um decreto que extinguia todos os partidos políticos. 

Os integralistas subitamente perdiam a possibilidade de continuar com a organização na 

legalidade.  

Nos meses seguintes, os integralistas conspiraram contra o Estado Novo. Exatos seis 

meses após o golpe de 10 de novembro de 1937, integralistas, articulados com outros 

segmentos políticos, desfecharam um levante contra a ditadura. No entanto, o evento, que 

ficou conhecido como putsch integralista, fracassou e, ao fazê-lo, selou o destino do 

movimento dos camisas-verdes: Plínio Salgado foi preso e partiu para o exílio em Portugal; 

Miguel Reale, nome fundamental para a doutrina integralista e terceiro nome na hierarquia 

partidária, fugiu para a Itália; centenas de integralistas foram presos e suas associações 

beneficentes e esportivas foram fechadas. Enfim, o movimento sofrera nova e significativa 

derrota em maio de 1938.  

Os anos que se seguiram foram absolutamente negativos para o integralismo. No 

Brasil, a ditadura Vargas não só o colocou na ilegalidade e perseguiu muitos de seus 

militantes, como também o representou como quinta-coluna nazista e, portanto, como inimigo 

que exigia eterna vigilância; na Europa, por sua vez, as atrocidades praticadas pelos estados 

fascistas, a derrota desses na Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, a exposição 
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daquelas atrocidades ao mundo, foram fatores decisivos para minar a atuação de agremiações 

fascistas e de movimentos similares no período pós-1945. 

Porém, com a democratização do país no ano de 1945, ex-militantes da AIB, sob a 

orientação de Plínio Salgado (que ainda se encontrava em Portugal), fundaram um novo 

partido, o Partido de Representação Popular (PRP). Em 1946, Salgado retornou ao Brasil e 

assumiu a presidência do partido, posição que manteve até a extinção dele e a implantação do 

bipartidarismo pelo regime militar por meio do Ato Institucional Nº 2 de 1965.  

O PRP não conseguiu ter a mesma adesão às suas fileiras que sua antecessora, a AIB, 

e também não conseguiu afirmar-se como um entre os maiores partidos políticos do país no 

período (1945 – 1965). Mas, apesar disso, ele desempenhou um papel de relativa importância 

no cenário político, embora bastante aquém do que desejava suas lideranças. Ao longo de sua 

existência, o PRP elegeu inúmeros prefeitos e vários parlamentares nas três esferas, 

destacando-se o próprio Plínio Salgado, eleito deputado federal pelo Estado do Paraná, em 

1958
2
, e reeleito, em 1962, pelo Estado de São Paulo

3
. Poucos anos antes de iniciar sua vida 

no parlamento na esfera federal, Salgado concorreu às eleições presidenciais e nela obteve 

votação não desprezível: aproximadamente 8% do total dos votos ou, em números absolutos, 

718 609 votos.
4
  

Na historiografia, a reflexão sobre o integralismo carrega as marcas da memória 

social. O integralismo é assemelhado ao fascismo, apesar dos inúmeros adjetivos que visam 

qualificar a especificidade desse fenômeno político nos trópicos. Não cabe aqui acompanhar a 

produção acadêmica em torno de tema tão controverso. De todo modo, foi diante da 

inquietação provocada pela discrepância que emerge do confronto da historiografia referente 

ao integralismo com as fontes e vestígios memoriais produzidos pelo próprio movimento 

integralista que buscamos refletir acerca desse movimento na perspectiva de uma história 

social da lembrança. Nosso propósito é discutir o espaço do embate político por via das 

disputas pelas representações do passado no âmbito da memória. Procedente das reflexões 

sociológicas, a memória tornou-se um conceito central na área das humanidades. O 

historiador, por seu turno, transformou-a em fonte, submetendo-a a crítica e desconfiando de 

seu apelo à verdade em função da imensa subjetividade que ela carrega. Porém, como nos 

                                                 
2
 Salgado foi eleito com expressiva votação, sendo o quarto candidato a deputado federal mais bem votado no 

Estado do Paraná naquela eleição. Ver tabela 1, anexo II, p. 280. 
3
 Salgado foi ainda reeleito por São Paulo em 1966 e em 1970, mas já pela Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA).   
4
 Ver tabela 2, anexo II, p. 281.  
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assinalou Noé Freire Sandes (2012), em diálogo com Peter Burke (1992), há outros diálogos 

possíveis, os quais nos apontam para a referida história social da lembrança, ou seja, ―o modo 

como cada sociedade organiza e reflete sobre o seu passado torna-se objeto de reflexão para o 

historiador‖.
5
      

Dessa perspectiva surgiu nossa problemática, a qual nos encaminhou, essencialmente, 

para dois objetos. O primeiro é referente às representações acerca do integralismo, difundidas 

entre os anos de 1938 e 1960, e que compuseram a memória social no que concerne ao lugar 

nela ocupado pelo integralismo. O segundo é concerne à construção da memória integralista, 

entre os anos de 1945 e 1960, e a sua importância para a permanência do grupo. Os dois 

objetos imbricam-se e, nas suas constantes intersecções, buscamos realizar a análise das lutas 

políticas entre integralistas e anti-integralistas a partir das disputas pelas representações do 

passado ou, noutras palavras, a partir das disputas entre a memória social e a memória 

integralista.   

Por fim, do segundo objeto e de sua tensa relação com o primeiro, depreende-se a 

análise do complexo problema da identidade integralista. Supomos que, a partir da 

candidatura de Salgado à presidência da República em 1955 (com seu relativo sucesso) e do 

Jubileu de Prata do Integralismo (1957), os integralistas/perrepistas fizeram leitura de que 

finalmente voltariam ―às suas fontes autênticas‖. Porém, nos anos de 1950, a possibilidade 

decisiva dos integralistas/perrepistas de assumirem, plenamente, sua identidade fundada em 

representações do passado integralista encontrou uma situação dúbia: enquanto a sociedade, 

em termos gerais, não havia deixado de nutrir desconfianças em relação aos que eram vistos 

como fascistas, quinta-coluna nazista, golpistas, extremistas, covardes, patéticos e ridículos 

em virtude das representações do passado mais disponibilizadas no espaço público, os 

perrepistas — ao assumirem os signos do passado integralista — acabaram adentrando o 

labirinto da memória. Os integralistas buscavam uma identidade a partir da reafirmação do 

passado. A passagem do tempo nada alterou a perspectiva integralista. A reafirmação da 

mesmidade integralista enfrentava as representações negativas partilhadas pela memória 

social, portanto, todo esforço de recomposição do passado integralista esbarrava na solidez da 

fórmula, amplamente aceita pela sociedade: o integralismo é igual ao fascismo. A presença 

integralista foi vetada no campo político e esse veto estendeu-se, em parte, ao PRP. Tal 

problemática remete-nos para a ampla discussão acerca da memória. Se o intuito é penetrar 

numa história social da lembrança, seguramente o debate com a sociologia da memória ganha 

                                                 
5
 SANDES, op. cit., p. 39. 
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relevo. Da leitura dos clássicos trabalhos de Maurice Halbwachs, depreende-se questão cara 

para o nosso trabalho, qual seja a de que ―a lembrança é, em larga medida, uma reconstrução 

do passado com a ajuda de dados emprestados do presente e, além disso, preparada por outras 

reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora se manifestou já 

bem alterada‖ (HALBWACHS, 2006, p. 71). Consequentemente, abandona-se aqui a 

perspectiva da lembrança bergsoniana como conservação total do passado, para concebê-la 

como um refazer e não um reviver.  

No entanto, Halbwachs representa a memória coletiva como um trabalho coletivo de 

construção da lembrança. Ele propôs uma definição sociológica da noção de memória coletiva 

em que assegurou que o indivíduo não se lembra  sozinho, o que implica afirmar que o 

indivíduo não é sujeito de suas próprias lembranças. Para Halbwachs, um indivíduo volta-se 

para o passado sempre de acordo com o olhar de seu grupo, ou melhor, de seus grupos, pois o 

indivíduo está inserido num contexto familiar, social, nacional, político etc. Assim sendo, 

toda memória é, por definição, coletiva e, portanto, ela impor-se-ia ao pensamento individual. 

Nessa direção, o sentido ativo do sujeito na história é diluído ou mesmo anulado pelas forças 

coletivas que passam a subsistir por si mesmas, reflexão marcadamente anti-histórica. Daí não 

podermos mais referendar sem restrições as posições durkheimianas da sociologia da 

memória de Halbwachs. De todo modo, vale ressaltar, como bem notou Paul Ricoeur (2007, 

p. 133), que ―o próprio texto de Halbwachs contém recursos de uma crítica que pode ser 

voltada contra ele. Trata-se do uso quase leibniziano da ideia de ponto de vista, de 

perspectiva‖, pois Halbwachs (2006, p. 69) assevera    

Se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um 

conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes 

do grupo. [...] De bom grado, diríamos que cada memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 

segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as 

relações que mantenho com outros ambientes. 

Assim, o próprio Halbwachs, ao afirmar a ideia de perspectiva individual, já dá 

margem para que a noção de quadro social não se estabeleça tão rigidamente. Mas foi a partir 

das críticas da antropologia da memória realizadas por Joël Candau (2005; 2011) que 

avaliamos de modo mais delimitado alguns problemas que os usos do conceito memória 

coletiva apresenta, quais sejam provocar a confusão entre as lembranças memorizadas e as 
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lembranças narradas; reduzir a memória comum a todos os membros do grupo a partir da 

memória manifestada por um ou alguns membros do grupo e, ainda, deduzir a existência da 

memória coletiva com base em atos como comemoração, construção de museus, mitos, etc. 

Para ele, semelhantes atos não são suficientes para atestar a existência de uma memória 

coletiva. Para tanto, concordamos com Candau (2011) ao afirmar que, se uma teoria é uma 

proposição em que há certo valor explicativo do real, não podemos verdadeiramente falar em 

teoria da memória coletiva, posto que ela não explica de que maneira as memórias 

individuais, que são as únicas atestadas biologicamente, podem se aglomerar para constituir 

uma memória coletiva.   

Ainda que a perspectiva antropológica perceba a memória como uma faculdade 

individual, é possível distinguir duas formas de memória em que ela seja compartilhada: a 

protomemória e a metamemória. A protomemória é o que podemos chamar de memória 

hábito, que são saberes do corpo que se adquirem em ações cognitivas ao longo do mais 

precoce processo de socialização. É mais uma presença do passado que uma memória do 

passado. É um sistema inteiro de conhecimento que se revela automaticamente em 

determinados momentos (CANDAU, 2011)
6
. Já a metamemória é a representação que cada 

indivíduo faz de sua própria memória. É uma memória reivindicada. E, como ela é 

reivindicada, é a dimensão essencial da construção da identidade individual. Ao se tratar de 

sua forma coletiva, ela será por nós considerada como a memória reivindicada pelo grupo, a 

memória que o grupo supõe ter. Ainda seguindo a abordagem da antropologia da memória de 

Candau (2005), supomos que a metamemória coletiva ajuda o grupo a pensar-se como uma 

comunidade e contribui para modelar um mundo onde o compartilhamento da memória faz-se 

ontológico. É a partir dela que os representantes de um grupo creem compartilhar de um 

passado comum. É nesse sentido que ela estabelece a unidade simbólica do grupo, uma vez 

que ela representa o grupo como pertencente a um todo homogêneo e integrado.   

O conceito de metamemória
7
 constituiu-se em instrumento metodológico para a leitura 

das fontes produzidas pelos perrepistas acerca de seu passado, pois organiza o modo como 

essa comunidade política pensa a trajetória de si mesma no tempo, sem postular a unidade 

desse pensamento para o conjunto de seus membros.   

                                                 
6
 Não trataremos em nosso trabalho do que estamos chamando de protomemória. 

7
 No decorrer do trabalho usaremos a expressão memória integralista sempre no sentido do que estamos 

pensando como metamemória integralista, ou seja, como a memória reivindicada pelo movimento integralista. 
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Outro conceito fundamental da presente tese é o de memória social. Para refletir sobre 

tal categoria, partimos da ideia de que existe um passado espacial e historicamente distante 

que se impõe à sociedade como memória social. Nessa direção, formula-se um projeto 

narrativo capaz de orientar o cidadão acerca do sentido temporal de sua comunidade. A 

memória nacional, por exemplo, é parte desse conjunto de representações coletivas que 

organiza o sentido do tempo passado e estabelece um diálogo com o presente em direções 

diversas: o passado como história, a cultura, a língua, etc.  

Nesse sentido, adotamos o conceito de memória social atentos a, sobretudo, duas de 

suas propriedades: (a) ela é mediada por leituras do passado disponibilizadas no espaço 

público por ampla rede discursiva e, (b), lida como vetores de memória
8
, em que se destacam 

a grande mídia e os textos destinados ao ensino de História. Como vetor, a memória 

transforma-se em meio capaz de ordenar a diversidade da experiência social. Certamente, a 

memória institucionalizada pelo grupo, ou metamemória, é parte da memória social voltada 

para a construção de um sentido interno próprio do grupo, entretanto sua função endógena não 

privilegia a propagação da lembrança, característica fundamental do vetor de memória. A 

metamemória aponta sentido inverso: o sentido de permanência configura o que será 

lembrado. Assim, a memória consolida a formação de um sentido previamente aceito pelo 

grupo. Os jornais integralistas formam e informam uma comunidade de leitores com um perfil 

já delineado. A grande imprensa assume papel diverso, pois se dirige a uma sociedade 

heterogênea e com base na defesa de teses resultantes dos interesses mediados pela direção do 

jornal, anunciantes, governo, que querem alcançar e formar seus leitores. O chão da grande 

imprensa é movediço, bem como o seu compromisso com suas teses e leitores. O que o jornal 

noticia é consumido e esquecido com relativa rapidez, mas, nesse movimento, há certa ordem. 

A notícia transmuda-se em acontecimento e certas narrativas ganham corpo e solidez como 

representação social.  

Também o livro didático de história, com lógica distinta de produção e difusão, 

aponta, como um vetor, para o que deve ser lembrado. Ele tende a universalizar um saber, 

corroborando a construção de uma percepção compartilhada do passado. A temporalidade 

dominante emerge na obra didática de história como um tipo de leitura do passado que 

carrega enorme grau de externalidade, mas que está disponível a todos.   

Tais reflexões advieram parcialmente da análise desenvolvida por Pierre Nora (1993) 

acerca do efeito da aceleração do tempo no Ocidente, a partir do século XIX, no que concerne 

                                                 
8
 Cf. WOOD, Nancy. Vectors of Memory: legacies of Trauma in Postwar Europe. Oxford: Berg, 1999. 
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à memória: a aceleração do tempo teria desfeito a inconsciente relação entre o povo e seu 

passado, destruindo as velhas tradições. Nesse contexto, a relação do povo com o passado 

passou a ser reconstruída pela mídia, bem como pelas ―histórias nacionais‖, as quais se 

tornaram importantes vetores de memória. Em consequência disso, na formação da memória 

social, as pessoas recordam também as representações que foram transmitidas tanto pela 

mídia quanto pelos livros didáticos de história, os quais são capazes de influenciar o 

pensamento do público sobre o passado.
9
 

Logo, chamaremos de memória social a leitura mais compartilhada do passado, 

oriunda de ampla rede discursiva que ocupa o espaço público. Faz-se mister ressaltar que, 

conquanto a incorporação das leituras de passado disponibilizadas publicamente (ou, noutras 

palavras, as recordações das representações do passado difundidas pela mídia e pela escola) 

dê-se com baixa intensidade, supomos que elas sejam capazes de configurar a leitura do 

passado de um povo.   

Se supomos que há poderes que disponibilizam ao grande público leituras de passado 

que se tornam as mais compartilhadas por determinada sociedade, formando a memória 

social, é porque esses poderes detêm considerável capital simbólico. Aqui, o diálogo com a 

sociologia de Pierre Bourdieu foi-nos fundamental, pois que a partir dela infere-se que ―[...] 

As relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre relações de poder que 

dependem, na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulado pelos agentes 

(ou instituições) envolvidos nessas relações [...]‖ (BOURDIEU, 1988, p. 11). Os registros da 

memória foram lidos diante das relações de poder nas quais certas representações do passado 

conseguem se impor, enquanto outras perdem-se e aqueles que a essas filiam-se tornam-se 

fantasmagóricos.  

Para o desenvolvimento da tese, primeiramente (1º capítulo, intitulado O Integralismo 

e a dança dos tempos), buscaremos localizar o integralismo na década de 1930: as raízes do 

integralismo no debate literário da década de 1920, o flerte com o fascismo e o surgimento da 

agremiação (AIB), o rápido crescimento do movimento, as suas perspectivas de futuro, bem 

como o desmoronar desta com a derrota política de 1937-1938. Tal trajetória foi marcada por 

                                                 
9
 Há várias pesquisas desenvolvidas no sentido de avaliar a mídia como vetor de memória. Nancy Woods, em 

seus trabalhos, analisa vários estudos que destacam o impacto do cinema sobre a memória na França e 

Alemanha, Tais pesquisas constataram que muitas pessoas relatam experiências que viram no cinema como se 

fossem suas. Cf.: WOODS, Nancy, Vichy memories. New formations. Methuen & Co. Ldt. Londres, 1992. É a 

partir dessa leitura que Nancy Woods usa a categoria ―vetores de memória‖, a qual tomaremos emprestado. Cf.: 
VON PLATO, Alexander. Mídia e memória: apresentação e ‗uso‘ de testemunhos em som e imagem. Revista 

Brasileira de História. São Paulo, vol. 31, nº 61, p. 211-229, 2011.  
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significativas mudanças na relação dos militantes com os tempos passado, presente e futuro, 

relação a qual avaliamos a partir das categorias meta-históricas de Reinhart Koselleck, o 

espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Essas foram aplicadas com base no 

diálogo com a memória, pois que nessa, longe do filtro da história, as múltiplas possibilidades 

diante de um futuro que se encontrava em aberto mostra-se visível e numa intrincada relação 

do grupo com o seu espaço de experiência. A leitura da memória integralista permitiu-nos 

recuperar agentes e possibilidades que estavam no passado em um momento em que o futuro 

estava em aberto e as possibilidades eram entrevistas como múltiplas. É dessa análise que 

pudemos entender por que os integralistas reordenaram-se em 1945: eles filiavam-se a um 

tempo outro que não o percebido pelas reflexões historiográficas: a narrativa da história ao 

conhecer o futuro passado é tecida no sentindo de se encaixar no acontecido e, por isso 

mesmo, perde a multiplicidade do tempo quando o futuro estava em aberto e outras 

possibilidades eram – ou percebidas como – possíveis. É essa racionalização após o 

acontecido que faz do integralismo uma força entrevista como inexpressiva, perdendo-se a 

dimensão das sensibilidades vividas no tempo passado.  

Em seguida, buscaremos mapear e analisar a construção da memória social no que diz 

respeito às representações do integralismo e isso como estratégia política que objetivava 

impedir a atualização daquele movimento. Sob essa perspectiva, inicialmente, no segundo 

capítulo, intitulado O Integralismo e a memória social: a imprensa e o tribunal, a presente 

tese trabalha as representações do passado negativas ao movimento integralista, publicadas na 

grande imprensa durante o Estado Novo entre os anos de 1938 e 1945. Nesse ponto, 

argumenta-se que, ao serem disponibilizadas e difundidas no espaço público e incorporadas 

como memória social, essas representações negativas corroboraram a construção da visão de 

mundo mais compartilhada quanto aos camisas-verdes. 

Feito o mapeamento e análise da construção da memória social quanto ao integralismo 

no Estado Novo, ainda no segundo capítulo, passaremos a avaliar a perpetuação/reconstrução 

da memória social atinente ao integralismo do período da democratização da segunda metade 

dos anos de 1940. Nesse contexto, a mídia impressa publicava matérias acompanhando as 

articulações dos ex-camisas-verdes que intentavam retornar à vida pública como organização 

político-partidária. Nesse momento, nosso esforço concentrar-se-á nos jornais Correio da 

Manhã, O Estado de São Paulo e Tribuna da Imprensa e na revista semanal O Cruzeiro, sem 

dispensar outras fontes históricas que consideramos relevantes.  Semelhantes escolhas deram-

se em função de que, no período trabalhado, os destacados periódicos estavam entre os de 
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maior difusão no país (se comparados a outros de suas respectivas categorias) e, portanto, 

contribuíram de modo decisivo para a circulação das representações do passado quanto ao 

integralismo. A sistematização das imagens do integralismo na grande imprensa tem por 

objetivo avançar no debate acerca da formação de uma memória social assentada nas disputas 

políticas travadas, sobretudo, na grande mídia.   

Também no segundo capítulo, avaliou-se como a memória social apresentava-se como 

tentativa de veto legal à existência do integralismo. Absorto nela, o senador João Villas Boas 

expôs representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 1948, visando ao 

cancelamento do registro partidário do PRP. A argumentação fundava-se nas representações 

quanto ao passado integralista. Naquele ano, se o PRP conseguiu manter-se no espaço político 

legal do país, foi por descolar-se de passado tão ameaçador.  

Ainda no que alude à elaboração da memória social no que tange ao lugar do 

integralismo nela ocupado, nossa investigação voltou-se, no terceiro capítulo, intitulado O 

Integralismo e os livros didáticos de História: a memória social versus o projeto memorial 

integralista, para as representações presentes nos livros didáticos de história publicados entre 

os anos de 1940 e 1960. A narrativa do livro didático é a narrativa histórica por meio da qual 

a maioria das pessoas tem acesso às leituras do passado. Supomos que a memória social esteja 

imbricada nessa história de vulgarização e que a escola, por esse meio, acabe sendo 

importante vetor de transmissão de tal memória.  Daí a opção por trabalharmos também os 

discursos dos livros didáticos de história usados nas escolas que, junto com a grande 

imprensa, foram as fontes mais representativas que encontramos de construção e difusão de 

representações do integralismo existentes na memória social.  

Posteriormente, ainda no terceiro capítulo, procedeu-se à análise da luta política por 

intermédio das representações do passado a partir da avaliação do próprio empenho 

integralista no intuito de contestar as narrativas dos livros didáticos de história e de tentar 

interferir no processo de feitura de tais livros. Tal mobilização política revelou-nos o quão 

sensível era para a ação política integralista as representações do passado e o exercício de seu 

controle.  

Pensamos que a memória social é a memória mais compartilhada, mas que, longe 

desse campo de formalização do passado encontram-se outras memórias que fizeram e fazem 

distintas leituras do passado. É possível detectar um espaço de memórias várias e rivais e, 



28 

 

 

portanto, de multiplicidade de identidades sociais
10

. Na leitura interna dos integralistas, o 

passado não era aquele presente, e disseminado, no que chamamos de memória social. A 

busca pela memória reivindicada pelos integralistas, organizados no PRP, exigiu a leitura de 

outras fontes que indicam uma matriz de interpretação diversa da que fora divulgada na 

grande imprensa e nos livros didáticos de história.  

Trata-se aqui, já no quarto capítulo, intitulado A memória integralista ou a 

recomposição do passado, de avaliar essas heranças do passado em sua dimensão interna ao 

grupo integralista. No campo da ação parlamentar, ressaltaremos alguns debates que foram 

amplamente divulgados pela mídia integralista, como o emblemático confronto envolvendo o 

vereador perrepista Jayme Ferreira da Silva e adversários políticos do integralismo na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro. Porém, no esforço de mapear a memória integralista, a ênfase 

documental foi dada aos seus jornais, em especial os semanários Idade Nova e A Marcha. Ao 

debruçarmo-nos sobre os jornais integralistas do pós-guerra, buscaremos demonstrar que os 

debates ali presentes foram fundamentais na manutenção dos elos entre os 

integralistas/perrepistas e seu passado, permitindo a atualização das lealdades internas do 

grupo.   

Entretanto uma das problemáticas por nós desenvolvida é a de que o passado 

integralista reivindicado está em permanente tensão com a memória social. Para os 

integralistas, o passado divulgado pela grande mídia e pelos livros didáticos de história e 

incorporado como memória social não passava de representações oriundas de calúnias e 

deturpações difundidas por seus inimigos.  

Conjecturamos que os indivíduos, assim como os grupos, selecionam ―as marcas de 

seu pretérito, processo psicológico em que as recordações são acompanhadas pelo que se 

olvida, pois, quer se queira quer não, escolher implica, igualmente, esquecer, silenciar e 

                                                 
10 Recorro à passagem do romance Cem Anos de Solidão (1998), em que José Arcadio Segundo, o único 

sobrevivente de um massacre promovido pelo exército aos funcionários de uma companhia bananeira que 

estavam em greve, vê-se incapaz de dar credibilidade ao seu relato, pois não encontra pistas nem interlocutores e 

acaba passando por louco.  Supomos que, se José Arcádio Segundo dispusesse de considerável capital simbólico 

e usasse-o em busca de afirmar publicamente seu testemunho, poderia ocorrer a formação de outra comunidade 

de sentido a partir de leituras do passado distintas da que se sustenta na ―versão oficial‖. O que aproxima Plínio 

Salgado de José Arcádio Segundo é o desejo de recompor o passado. O personagem de Gabriel García Márques 

é tomado por louco, enquanto Plínio Salgado – e seus correligionários – empenhou-se, sem grande sucesso, para 

redefinir a construção da imagem do integralismo. Nosso interesse reside em acompanhar o trabalho de memória 

realizado e seus vínculos com a mídia e o jogo político, entendendo o conflito de memórias dentro do campo que 

Roger Chartier (1990, p. 17) avaliou quanto às representações, ―como estando sempre colocadas num campo de 

concorrências e de competições, cujos desafios enunciam-se em termos de poder e de dominação. As lutas de 

representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreenderem-se os mecanismos pelos 

quais um grupo se impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus e o seu 

domínio‖. 
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excluir aquilo de que já se teve notícia‖ (CATROGA, 2009, p. 23-24). E decorre daí, 

analogicamente, que a memória integralista, responsável em parte pela identidade do grupo, 

efetivou o mesmo processo de seleção do passado. Toda memória apresenta-se como narrativa 

organizada, na qual há escolhas. Essas escolhas do que se recorda, conscientemente ou não, 

implicam esquecimentos. Há fatos vivenciados pelos integralistas no passado que, como em 

toda memória, sempre seletiva, foram esquecidos. Porém a questão é que há outros fatos que 

seriam segura e estrategicamente banidos da memória integralista, contudo seus opositores 

políticos de toda sorte fizeram considerável esforço para que tais fatos, presentes na memória 

social, não fossem lançados no Lete.  

Nos dez anos que se seguiram à segunda guerra mundial, os perrepistas/integralistas 

depararam-se com narrativas que vieram a público expor, de maneira negativa, o passado 

integralista e ainda com representação apresentada contra o PRP no TSE alegando caráter não 

democrático do integralismo e, portanto, natureza não condizente com aquele novo tempo. Tal 

situação de ameaça e risco levou as lideranças perrepistas a uma posição dúbia em relação à 

identidade integralista, a qual não era assumida plenamente. No entanto essa posição 

comprometia o engajamento de velhos integralistas, seu principal capital político. 

Diante de tal dilema, as lideranças perrepistas optaram por assumir posição 

abertamente integralista. Em 1955, lançaram a candidatura à presidência da República de seu 

líder, Plínio Salgado, sem qualquer coligação, alcançando a maior votação em sua história. 

Em 1957, comemoraram o jubileu de prata do integralismo e retomaram o uso do sigma, 

símbolo maior do integralismo nos tempos da AIB. Para nós, esse é momento de inflexão, 

pois marca o posicionamento nítido dos perrepistas quanto ao seu passado integralista, 

assumido publicamente sem nuanças. E é momento de inflexão porque, na sobrevivência do 

integralismo, na forma de PRP, estava em jogo uma luta pelas representações do passado. De 

leituras do passado, é que era possível anunciarem-se representações relacionando o 

integralismo ao fascismo e a um vasto vocabulário depreciativo. Assim, por um lado, na 

percepção interna de seus militantes, era preciso recompor o passado, de maneira que a 

existência da AIB não aparecesse como um fantasma a assombrá-los e, ainda, era preciso que 

aquela existência passada pudesse ser por eles, integralistas, incorporada como grandiosa. Por 

outro lado, o PRP, como partido político, precisava negociar sua existência/sobrevivência 

com grupos externos, o que demandava critérios de aceitabilidade, credibilidade e 

admissibilidade. Dessa demanda, entra em jogo também a disputa pelas representações do 

passado no espaço público.    
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Desse modo, no que diz respeito a esse último ponto, o qual será tratado no quinto e 

último capítulo, intitulado O labirinto integralista, a pesquisa teve como fonte, 

primeiramente, a imprensa oficial do integralismo daquele momento: o jornal A Marcha. O 

objetivo foi o de perceber como as lideranças perrepistas tentavam aglutinar os integralistas 

em torno do partido a partir do apelo ao passado, invocando assim a memória integralista. 

Mas, nesse último capítulo, nos debruçamos também sobre as representações acerca do 

integralismo disponibilizadas no espaço público por meio da grande mídia, oriundas tanto de 

elementos externos ao integralismo quanto dos próprios perrepistas. O intuito desse 

procedimento é o de compreender o embate que confluiu na legitimação do partido, mas que, 

ao mesmo tempo, não permitiu aos integralistas desempenharem no cenário político brasileiro 

o papel por eles desejado, daí a metáfora do labirinto, a qual deu o título não só ao capítulo 

como a própria tese.  

Para analisar esse embate pelo passado, travado pelos perrepistas/integralistas no 

momento em que os signos integralistas foram expostos sem nuanças, foi preciso avaliar a 

força dos diferentes discursos e, por conseguinte, recorremos novamente ao diálogo com 

Bourdieu (1982, p. 68), pois que aqueles: 

[...] Dependem [...] do reconhecimento, institucionalizado ou não, que eles 

recebem de um grupo: a imposição simbólica, esta sorte de eficácia mágica 

que a ordem [...], ou ainda a ameaça ou o insulto, pretende exercer, não pode 

funcionar senão se são reunidas as condições sociais que são totalmente 

exteriores à lógica propriamente linguística do discurso.  

O diálogo da sociologia de Bourdieu com a sociologia da memória permitiu-nos 

pensar a instauração da temporalidade e, dentro da nossa busca, qual o lugar do integralismo 

nessa temporalidade instituída. A despeito de considerarmos que a perpetuação de certas 

representações dá-se em função da própria intencionalidade social e política de um povo, 

salientamos também a capacidade do poder de estabelecer coesão quanto às representações do 

passado. 

Enfim, nessa tese, interessou-nos observar a diversidade de campos que envolvem a 

reflexão sobre o passado, cujo repertório ultrapassa a história. Mas claro é que não 

poderíamos encontrar a memória em seus próprios refletores: é no campo da história que nos 

encontramos. Mas a história não é, como nos ensinou Halbwachs, narrativa percebida como 

exterior e morta? E que, quando exposta diante de representantes da memória viva, produz 
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inquietante estranheza?
11

. Dessa forma, não poderíamos retirar da memória sua luta pela 

representação do real. De todo modo, guiamo-nos pela tensão entre memória e história e 

nossa pretensão foi justamente encontrar, nessa tensão entre os dois movimentos, uma brecha 

na qual investigamos a disputa pela representação do real. Finalmente, a disputa sucede no 

campo da política e a memória é peça desse jogo de construção e reconstrução infinita acerca 

do sentido da ação humana no tempo.  

                                                 
11

 Creio ser interessante narrar um desses embates referente ao tema proposto. No primeiro encontro de 

pesquisadores do integralismo, ocorrido em Rio Claro (SP), no ano de 2002, alguns ex-militantes do sigma e do 

PRP foram convidados para dar depoimentos, mas acabaram não se limitando a isso e intervieram em algumas 

seções, causando algum mal-estar. No caso da comunicação do pesquisador João Fábio Bertonha, a situação foi 

mais constrangedora, pois que ele tocou em dois pontos sensíveis aos integralistas, quais sejam a caracterização 

do integralismo como um tipo de fascismo e os contatos de Plínio Salgado com fascistas e nazistas em Lisboa 

durante a Segunda Guerra Mundial. Na oportunidade, acabou atacado pelos militantes que falaram que ele, 

Bertonha, era uma pessoa de má fé por colocar a doutrina integralista dentro do fascismo e ainda que ele era um 

profissional incompetente e sem ética. O episódio elucida que foi criada, no decorrer dos anos, uma 

representação de passado peculiar por parte dos militantes integralistas.   
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CAPÍTULO I 

O INTEGRALISMO E A DANÇA DOS TEMPOS  

 

1.1 AS RAÍZES DO INTEGRALISMO: A DÉCADA DE 1920 E O MODERNISMO 

 

      É praticamente consenso entre os estudiosos do pensamento de Plínio Salgado que a 

inserção dele no movimento modernista dos anos de 1920 foi decisiva para a sua formação 

política e ideológica e para a posterior organização do integralismo. Antônio Prado (1983) 

afirma que, com base nos debates de Salgado com o mundo dos literatos, abriu-se o caminho 

para que o escritor arriscasse um primeiro esboço do integralismo. Hélgio Trindade, em sua 

tese de doutoramento (1974), analisa os fatores que explicam a evolução ideológica de 

Salgado a partir de sua trajetória política na sociedade dos anos de 1920 e, nela, destaca a 

importância do movimento modernista na formação do chefe integralista:  

Não se pode compreender sua evolução, desde sua adesão ao sistema 

tradicional republicano até sua ação ideológica integralista, sem inseri-lo na 

história do após-guerra. Sobre esse período, nossa hipótese é que a revolução 

literária e artística modernista terá sobre Salgado uma influência mais 

importante do que a contestação política ligada às insurreições ‗tenentistas‘ 

[...]. (TRINDADE, 1974, p. 11-12). 

Consideramos, como Trindade e Prado, que já nos anos de 1920 se desenharam 

elementos que foram a base do pensamento integralista e que esse manteve certa perenidade, 

dando sustentação doutrinária para o PRP nos anos compreendidos entre 1945-1965, período 

em que aquele partido atuou. Nesse sentido, a obra O estrangeiro, de Plínio Salgado (1972), 

ocupa um papel central para detectar componentes fundamentais do pensamento conservador 

de Salgado que se constituíram na matriz da doutrina integralista, a ser efetivamente 

apresentada nos anos de 1930.
12

  

 Detenhamo-nos agora, resumidamente, na história do citado romance: em São Paulo, 

no espaço rural, no provinciano, mas também na grande cidade, desfilam diversos 

personagens, de diversos meios sociais e expressivos da sociedade paulista dos anos 1920. 

                                                 
12

 Não reconhecemos a crítica de que as ideias presentes no texto modernista de Salgado são anteriores à 

doutrina integralista e que, portanto, não seria válido para pensá-las, pois, para nós, o campo das ideias circula no 

âmbito de uma duração mais longa que o das efêmeras conjunturas políticas. 
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Entre eles, os Mondolfi, imigrantes italianos, obstinados com o trabalho e bons 

administradores, terão uma ininterrupta ascensão econômica e social. Paralela a essa estória, 

desenvolve-se, no caminho inverso, a trama dos Pantojo: declínio econômico, venda da 

propriedade rural, vida desregrada na cidade de São Paulo e morte na ―penúria, com os filhos 

já a se diluírem na massa anônima dos vencidos‖
13

. Outro personagem, Zé Candinho, caboclo 

do sertão que não pode conviver com hábitos modernos, está sempre a buscar áreas mais 

distantes, numa nova aventura bandeirante. Ainda há também Juvêncio, professor 

nacionalista, que combate rigorosamente o espírito de italianidade da escola Dante Alighieri. 

 As tramas desses personagens e de muitos outros de segundo plano desenvolvem-se 

margeando o personagem central: Ivã, um russo, figura culminante do livro. ―Síntese de todos 

os personagens. Consciência de todos os males. Ação norteada por um idealismo a priori 

anulada pelos ceticismos cruéis, em face do utilitarismo ambiente e do preconceito esmagador. 

Pletora de personalidades contrastantes e incapazes‖ (SALGADO, 1972, p. xiv-xv). 

 O romance de Salgado foi escrito nos anos de 1920, momento em que a rebeldia 

parecia imperar no ambiente político republicano em meio ao debate acerca da formação da 

nacionalidade. Há clara sensação de desconforto da elite intelectual, de inquietude que, ao 

mesmo tempo, incitava a discussão, a busca da ordem simbólica necessária à nação. É dessa 

necessidade que se ocupou Salgado: diante das incertezas atinentes ao mundo moderno, 

exigia-se pensar a nação, defini-la, buscá-la. Em O estrangeiro, pode-se encontrar a 

formulação das raízes da nação brasileira localizadas no sertão. A concepção da obra deu-se 

dessa junção do sertão com o desejo de identificar o nacional. É o próprio autor quem nos 

esclarece: 

Este livro inspirou-se numa viagem que fiz, com Alarico Silveira, pelo sertão 

araraquarense, não havendo ainda ali as cidades grandiosas que hoje lá 

existem. Estive num lugarejo de duas dezenas de casas, onde funcionava a 

escola dirigida por um professor chamado Serapião. Esse professor reunia os 

alunos, filhos de italianos, espanhóis, japoneses, pretos, caboclos, gente de 

todas as origens. E ali, na haste de um coqueiro decepado, desfraldada a 

bandeira verde-amarela, essas crianças cantaram o Hino Nacional. 

Emocionei-me profundamente, e esta emoção consolidou em meu espírito a 

idéia de escrever um livro (SALGADO, 1956c, p. 357). 

 

                                                 
13

 LOBATO apud SALGADO, 1972, p. xii.  
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 As raízes da nação estão, portanto, no sertão e na figura do caboclo. Ivã, o personagem 

central, em uma conversa com o amigo Juvêncio – o professor nacionalista – diz-lhe que quer 

ver um caboclo autêntico. Mas o amigo conta-lhe que eram raros e que quase todos estavam 

no sertão, ―o legítimo, esse prosseguia a sua faina, rumo das brenhas, afazendo-se da onda 

absorvente dos estrangeiros. Dizia exaltado, num largo gesto: – Caboclo! Hércules em fuga, a 

rebentar portas de bronze!‖ (SALGADO, 1972, p. 16).   

 Na idealização feita por Salgado, nota-se uma intertextualidade com Euclides da 

Cunha. O genuíno caboclo é representado como brasileiro autêntico e são exaltados os traços 

de valentia, força e virilidade: ―rebentar portas de bronze‖. Esse traço do nacional é 

inseparável do anticosmopolitismo. Ainda é Juvêncio que reforça tal visão: ―Os que partem 

são fortes como fundadores de países. Os que ficam são como seu Indalécio, olhos morteiros, 

toadas monótonas nos lábios [...]‖
14

. Há uma clara dicotomia entre sertão e litoral, entre o 

nacional e o estrangeiro, e o que é genuinamente brasileiro encontra-se no interior. Recusa-se 

veementemente o que é europeu e, em lugar da civilização europeia, opta-se pela 

singularidade. Mesmo que esta seja bastante rude, ela será preferível: ―Entre o sátiro de nariz 

farejante e o homem branco, impassível ou tímido, a filha de Carmine Mondolfi preferia o 

peão rude e valente‖
15

. Nessa perspectiva, o cosmopolitismo será visto como algo que 

efemina o homem: ―Os homens femininos dos bailes da capital referem-se a Rodolfo 

Valentino, a Norma Talmadge e a Dorothy Dalton [...]‖
16

. É no sertão distante das influências 

maléficas do litoral e das grandes cidades, que se poderão encontrar os elementos da 

identidade brasileira. No sertão, não se escuta o sotaque estrangeiro e lá se encontram as mais 

remotas tradições formadoras da cultura nacional percebidas no tempo sem fim, no imutável, 

no tempo guardião das origens:  

Nhem...pan! 

Nhem...pan! 

Monjolo ruminando, macetando. 

Alta noite. Olhos vivos no escuro, entre lembranças saudosas... 

E o monjolo:  

Nhem...pan! 

Nhem...pan! 

                                                 
14

 Ibidem, p. 17. 
15

 Ibidem, p. 29. 
16

 Ibidem, p. 52. 
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Maquinismo primitivo, que alimenta as gerações desde Martim Afonso de 

Sousa. (SALGADO, 1972, p. 20-21).  

 No sertão é possível também encontrar uma alimentação bem diferente das áreas 

cosmopolitas: ―Milho, fubá, cangica, farinha de beijus brancos [...]‖
17

. E igualmente um 

conhecimento medicinal baseado na tradição: ―e, então, para as dores reumáticas de Maria 

Antônia, o preto Mingote ensinou um chá de samambaia [...]‖ (SALGADO, 1972, p. 21). 

Tudo isso singularizando e delimitando o propriamente nacional e que viria a ser sintetizado 

na figura da anta que, pouco tempo após a publicação do romance, tornar-se-ia o principal 

símbolo do movimento literário no qual se inseria o autor. Finalmente, na epígrafe da segunda 

parte do romance, Salgado escreve: ―[...] e, apesar de todas as luzes de uma civilização 

cosmopolita, o Boitatá acende o seu fogo no sertão [...]‖.
18

  

 Em O estrangeiro, Salgado (re)constrói um universo bem peculiar, cheio de símbolos 

que são vistos como aspectos profundos de nossa identidade: ―As crianças de Carmine tinham 

medo do Saci-Pererê [...], a Mula-Sem-Cabeça aterrorizava as horas tenebrosas‖
19

. Assim, a 

nação só pode encontrar-se na rearticulação de símbolos singulares como o Boitatá, a Mula-

Sem-Cabeça, o Saci-Pererê, a Anta. E o cosmopolitismo, por sua vez, visto como destruidor 

das diferenças entre as nações, não poderá ser um bem numa nação a qual só existe na 

peculiaridade. 

 Para tanto, a valorização do sertão e do caboclo e o anticosmopolitismo são alguns dos 

aspectos do sentimento nacional dos anos de 1920 fixados em O estrangeiro. Percebe-se um 

―esforço hercúleo de imaginação, no qual a literatura se envolveu ao traçar um caminho capaz 

de delinear o sentido de ser brasileiro‖ (SANDES, 2000, p.18). De fato, os caminhos do ―ser 

brasileiro‖ eram delineados de múltiplas maneiras, e, em Salgado, ele está inserido no 

pensamento conservador, o qual reagia às mutações por que passava a sociedade brasileira 

dos anos de 1920. Durante a Primeira Guerra Mundial e no imediato pós-guerra, o país 

assistia a um considerável processo de industrialização e de passagem da pequena indústria 

para a média e a grande. Essa intensificação da industrialização foi acompanhada de ampla 

urbanização e da formação de um proletariado urbano, o qual, liderado pelas vanguardas 

operárias, deu início a novas formas de lutas sociais. O pensamento nacional-conservador 

opôs-se a essas lutas, argumentando que elas enfraqueciam a nação. Do mesmo modo, tal 

pensamento repudiava as mudanças nos costumes as quais ocorriam na esteira da urbanização, 
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 Ibidem, p. 16. 
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 Ibidem, p. 64. 
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 Ibidem, p. 24. 
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idealizando as formas de vida do homem no campo, exaltado na sua força e capacidade 

desbravadora, bem como na sua espiritualidade e moralidade. Politicamente, tal pensamento 

avivava a consciência antiliberal e posiciona-se contra o Estado Federativo, preconizando a 

centralização do poder político. 

 Nesse contexto, o argumento aqui defendido é o de que as linhas gerais do pensamento 

conservador de Salgado esboçavam-se nos anos de 1920 e que, embora tenha incorporado 

elementos novos nos anos de 1930, como o corporativismo, e ainda aprofundado o 

espiritualismo cristão, em especial nos anos de exílio em Portugal (1939-1946), seus aspectos 

essenciais foram mantidos e atravessaram as décadas, aglutinando uma considerável 

militância que compartilhava de tal pensamento e de seu projeto político para o país.  

 

1.2 DO DEBATE LITERÁRIO À AÇÃO POLÍTICA 

 

 Nossa breve incursão no debate literário a que Salgado envolveu-se, funda-se na 

concordância com a afirmação de Prado ao aludir ao vínculo entre o ideário integralista e a 

literatura. Segundo ele  

No conjunto do ideário integralista, a literatura funciona [...] como uma força 

articuladora do sistema, pois é a partir dela que se impõe uma espécie de 

retórica emblemática da nova ordem, dado que a ruptura dos processos de 

estilo é gradativamente assimilada a uma ruptura dos processos políticos 

(PRADO, 1983, p. 97). 

Do debate literário até o surgimento da AIB, a distância temporal é pequena: se O 

estrangeiro foi lançado no ano de 1926, em 1932, Salgado lançou o Manifesto de Outubro, 

documento simbólico da fundação do movimento integralista.   

Mas um fato ocorrido entre a publicação de O Estrangeiro e o lançamento do 

Manifesto de Outubro parece ter marcado, em Salgado, os caminhos de sua leitura da 

conjuntura política do Ocidente, em especial no que concerne à expectativa de futuro. Trata-se 

de viagem que Salgado fez à Europa e Oriente Próximo, em 1930, como preceptor de um 

jovem paulistano. Em sua estada na Itália, Salgado foi recebido por Benito Mussolini e, pouco 

depois, ele escreveu para o jornal carioca O Paiz, sobre a impressão que teve do referido 

encontro. O Paiz publicou o texto de Salgado no domingo, dia 27 de julho de 1930, com o 

título Mussolini e o Brasil Novo. De seu encontro com o Duce, ele narrou que  
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Ao avistar-nos, caminha ao nosso encontro. Nós
20

 avançamos para elle de 

olhos fixos. E, nesse instante, como a claridade de uma luz, com uma 

expressão de bondade infinita, acolhedora e carinhosa, ouvimos uma voz 

límpida, que desarma todas as minhas phrases protocolares, que nos põe à 

vontade, felizes e tranquilos: 

– Sêde benvindos, amigos brasileiros! 

Era a voz de Mussolini. Boa e simples. É a figura do Duce, modesta e 

affectuosa. É o maior vulto da Europa contemporânea [...] é elle que se faz 

pequeno na intimidade, ou talvez maior, porque toda grandeza é simples... 

[...] que irradiação de toda a sua pessoa, que luz no seu olhar, sobretudo, 

quanta humanidade, quanto soffrimento velho, quanto sonho e ideal, 

naquelle semblante, naquelle busto, que sabe arfar emocionado e sabe vibrar 

com o mesmo coração que vibra no último homem dessas multidões 

frenéticas que o ovacionavam nas praças públicas em delírio! Esse era o 

verdadeiro Mussolini, que transitara por todos os caminhos da dôr; ferreiro e 

professor primário; soldado raso na guerra; jornalista e agitador; emigrado, 

fugitivo que vende o seu último canivete, para comer um pedaço de pão; 

homem de partido e chefe de uma revolução triunfante; homem de Estado, 

revelação genial. 

Toda a sua affectuosidade vem da sabedoria profunda dos grandes 

intérpretes humanos, que passaram pela vida sem títulos de nobreza, de 

abastança ou de sciencia official, conhecendo, pela fatalidade da sua 

condição, a angustia de todas as classes e a proposição de todos os 

problemas. E, por isso, Mussolini – eu o sentia naquela tarde – não é um 

chefe de escravos, mas um chefe de homens. [...]. 

[...] O prestígio do fascismo vem, em grande parte, do primado que elle deu 

à intelligência, na sua expressão mais ampla. [...] Essa intelligencia não é a 

erudição estéril, o apego aos textos, o culto das utopias; é a intelligencia viva 

e ágil, que penetra as raízes da nação, que apprehende o sentido dos tempos 

modernos, sem a rigidez ankilosada dos organismos inadaptáveis ao 

caminho subtil das evoluções constantes, segundo os imperativos das 

circunstancias. (SALGADO, Plínio. Mussolini e o Brasil Novo. O Paiz, 27 

jul. 1930, p. 1-5). 
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 Salgado refere-se a Mário Graciotti e Manoel Mendes que o acompanhavam na viagem à Itália. 
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 E, já na conclusão de seu artigo, Salgado apontava como a visão in loco da Itália 

fascista e o encontro com Mussolini, estimularam-no a atuar politicamente: 

Precisamos continuar nossa batalha, fortalecendo a unidade da Pátria, pela 

unidade de uma consciência política fortemente acentuada. Os povos que 

sorrirem septicamente destas colzas, não subsistirão na lucta tremenda do dia 

de hoje. 

Accusam a Itália e Mussolini de dramateos. Eu prefiro o gesto dramático que 

visiona realidades, à displicencia calma dos que servem às utopias. Essa a 

grande lição da Itália.
21

  

 Dias depois, Salgado escreveu de Milão, uma carta a Manuel Pinto da Silva em que 

dizia que aquele encontro significara para ele o momento de decisão de dar início, no Brasil, a 

movimento semelhante. Assim escreveu Salgado: 

É necessário agirmos com tempo de salvarmos o Brasil. Tenho estudado 

muito o fascismo: não é exatamente esse o regime que precisamos aí, mas é 

coisa semelhante. 

[...] Volto para o Brasil disposto a organizar as forças intelectuais esparsas, 

coordená-las, dando-lhes uma direção e iniciando um apostolado. Contando 

eu a Mussolini o que tenho feito, ele achou admirável o meu processo, dada 

a situação diferente do nosso país. Também como eu, ele pensa que, antes da 

organização de um partido, é necessário o movimento de idéias [...]. 

Em Roma [...], refleti sobre a necessidade que temos de dar ao povo 

brasileiro um ideal que o conduza a uma finalidade histórica. Essa 

finalidade, capaz de levantar o povo, é o nacionalismo, impondo ordem e 

disciplina no interior, impondo a nossa hegemonia na América do Sul, 

principalmente no Prata. Voltarei para  combater esse combate cheio de 

entusiasmo.
22

   

  Meses depois, em março de 1932, Salgado, de volta ao Brasil, fundou a Sociedade de 

Estudos Políticos (SEP), cumprindo o que havia projetado a partir de sua entrevista com 
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 Ibidem, p. 5. 
22

 Carta de Plínio Salgado a Manuel Pinto da Silva. In: SALGADO, Plínio. Revista Panorama, 4ª ed., São Paulo, 

1936, p. 20-21. 
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Mussolini. Da SEP, participaram personagens que seriam, mais tarde, líderes da AIB, como 

Miguel Reale, Gustavo Barroso, Raymundo Padilha e Olbiano de Melo. Segundo Pedro 

Ernesto Fagundes (2011, p. 51), o perfil político da SEP  

era eminentemente o de uma entidade que agregava elementos que 

defendiam teses antiliberais e nacionalistas. Nas discussões periódicas, 

pretendiam apontar alternativas para a realidade política brasileira que, 

segundo a visão de seus membros, era controlada pelas antigas oligarquias e 

pelos remanescentes do movimento Tenentista. 

No período em que Salgado exercera a liderança da SEP, a memória do breve 

momento com Mussolini voltava a impulsionar a sua pena. Em 1932, acerca daquele 

encontro, Salgado escreveu: 

Numa tarde de junho, e depois de ter visto toda a Itália Nova, depois de a ter 

julgado com todo o rigor, eu me vi, no Palácio Venezia, frente a frente com 

o gênio creador da política do futuro. Era um homem de estatura regular, de 

olhos azuis, de gestos seguros e de voz firme. E esse gesto e essa voz 

pareciam exprimir uma concepção de vida. Pois eram quentes e queriam ser 

impetuosos, como affirmações violentas de personalidade individual; porém, 

eram, ao mesmo tempo, brandos e reflectidos, e se condicionavam numa 

perfeita expressão de ponderada disciplina. Por vezes, no decorrer da 

palestra, aquelles olhos se illuminavam, como se passasse por eles a chama 

de um ideal superior, e, em seguida, como que se cerravam levemente, dir-

se-ia que a retomar um rhitmo que se constitue toda a sabedoria de uma raça.  

Esse homem, de expressão vigorosa, tinha uma máscara inconfundível, onde 

velhos soffrimentos e velhas luctas pareciam ter marcado a passagem de uma 

vida agitada e forte. Era o homem que viera do seio das multidões com a luz 

do gênio latino, medium supremo da nacionalidade, propheta das Nações e 

contemporâneo do futuro.  

Era Mussolini. 

Esse homem creara a Nova Itália. Mas não ficará ahi. Cidadão da 

Humanidade, offerecera aos povos angustiados o conteúdo ideológico do 
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Estado que deverá constituir a essência dos princípios políticos dos países 

que preferirem uma Humanidade humana a uma Humanidade mechanica.  

Lembro-me bem das palavras da minha despedida. Mussolini lêra no meu 

olhar meu grande amor pelo meu Brasil. Augurou-me os mais completos 

triumphos à mocidade do meu paiz. E, concitando-me a não esmorecer no 

enthusiasmo e na fé pelo futuro do Brasil, pediu-me que fizesse justiça à sua 

Itália. 

Aqui estou, fazendo essa justiça. E eu a faço, affirmando contra todos os 

falsos preconceitos dos fanáticos liberais, que a Itália que eu vi merece todo 

o amor do Homem deste século de ameaças permanentes à integridade 

individual. Porque, quando sobre o mundo cahir a grande noite do 

despotismo e da abolição da personalidade, a concepção fascista da 

existência será a luz dos tempos novos.  

E do prestígio da autoridade dos Estados, da harmoniosa gravitação do 

indivíduo em relação a si mesmo, à sua classe, à Nação e, através desta, à 

Humanidade, se tornará possível a harmonia dos povos e a marcha para 

maiores aperfeiçoamentos.   

Foi assim que eu comprehendi, foi assim que eu vi a Itália.
23

  

Naquele momento, Salgado via Mussolini como o ―gênio creador da política do 

futuro‖ e o fascismo como ―a luz dos tempos novos‖
24

. O horizonte de expectativa, 

vislumbrado por Salgado, abria as portas para uma ação política no Brasil semelhante à que 

estava ocorrendo na Itália. Desse modo, no período compreendido entre a fundação da SEP e 

a da AIB, Salgado articulou com líderes de movimentos regionais de direita, como a Legião 

Cearense do Trabalho, liderada por Severino Sombra
25

, e o Partido Nacional Sindicalista 

(MG), liderado por Olbiano de Melo, com o propósito – bem sucedido – de reuni-los em torno 

de um movimento político nacional.   

Ainda segundo Fagundes (2011, p. 51),  
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 SALGADO, Plínio. Como eu vi a Itália. São Paulo: Sociedade Editora Latina, 1932, p. 205.    
24

 Ibidem, p. 205. 
25

 Por ter aderido à causa paulista durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Severino Sombra encontrava-

se exilado quando da adesão da Legião Cearense do Trabalho à AIB.   
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O maior mérito dos primeiros dirigentes da AIB foi a capacidade de fundir, 

em um movimento unificado e centralizado, características de cada uma das 

organizações que se incorporaram ao partido. A aglutinação desses vários 

atores políticos de diferentes regiões do País foi primordial para o 

crescimento do capital político dos integralistas. 

Vê-se que, desde o seu início, o movimento integralista posicionou-se como nacional 

e, como afirmou Gilberto Calil (2001, p. 29), ―sua estrutura priorizava a mobilização de 

massas. O funcionamento dos departamentos e das chefias provinciais evidencia a ênfase à 

arregimentação de militantes e ao seu enquadramento na estrutura hierárquica do 

movimento‖. 

 O seu documento fundador lançado no Teatro Municipal de São Paulo, o Manifesto 

de Outubro de 1932, já apresentava o lema ―Deus, Pátria e Família‖ como central para o 

movimento. Como tal, cada um dos componentes do lema integralista merece atenção.  

 Quanto à ―Pátria‖, a doutrina e a propaganda integralista afirmavam a singularidade da 

identidade e da trajetória brasileira que deveria se afastar das doutrinas europeias 

transplantadas artificialmente para o Brasil e, por isso mesmo, maléficas ao país, pois que não 

se adaptam à cultura brasileira. Nesse sentido, o liberalismo é apresentado como doutrina 

exógena e distante da alma nacional, a qual, por sua vez (como se pode notar na obra O 

estrangeiro), encontrar-se-ia no homem simples do interior, o caboclo, que ainda não havia 

sido corrompido pelas influências alienígenas. Homem forte, síntese das ―três raças‖, 

desbravador, cristão, capaz de resistir as mais duras dificuldades. Ainda com o intuito de 

despertar a consciência da pátria, a doutrina integralista empenha-se a fim de difundir o culto 

aos heróis nacionais, entre o quais se destacavam D. Pedro I, Duque de Caxias, José 

Bonifácio, entre outros, homens que são percebidos como de moral invejável e que deveriam 

servir de exemplo aos outros brasileiros.  

Outro componente não menos importante da doutrina integralista é o autoritarismo: a 

nação deveria fazer-se a partir de um estado forte e centralizado e, daí, a oposição sistemática 

do integralismo a qualquer grau de autonomia dos governos estaduais e o seu consequente 

apoio à construção de um Estado centralizado e autoritário. A própria organização da AIB, na 

sua pretensa simulação do poder de Estado, já se alicerçava numa profunda verticalização, em 

cujo topo encontrava-se o chefe nacional, o próprio Salgado. 

 No que diz respeito ao segundo componente, ―Deus‖, ele ressalta outro aspecto crucial 

da doutrina integralista: sua propagada evocação da espiritualidade. Embora Salgado 
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inspirasse-se na doutrina social da Igreja Católica — ele fazia frequentes referências a 

Jackson de Figueiredo — e procurasse respaldo em sua hierarquia, o integralismo não 

assumiu um caráter confessional, pois se assim fosse, o movimento perderia espaço nas 

regiões de colonização germânica, com presença notória do credo reformado. Semelhantes 

regiões poderiam se constituir em núcleos disseminadores do ideário integralista entre os 

imigrantes. Daí a opção por uma posição espiritualista e cristã, aberta aos protestantes. Essa 

perspectiva permaneceu como prática política entre os militantes perrepistas, os integralistas 

do pós-guerra. Foram sintomáticos, nesse aspecto, os inúmeros projetos políticos, levados 

pelos parlamentares integralistas, de entronização da imagem de Cristo nas Câmaras, 

Assembleias e mesmo no Congresso Nacional.  

 Por fim, vem a ―Família‖, o último, mas não menos importante dos componentes do 

lema central do pensamento conservador de Salgado. Considerada como natural e instituição 

primeira da sociedade, a família cristã sólida é tida como o ponto de partida para que o 

indivíduo receba a educação para o convívio na corporação de ofício e no município, 

desdobramento desejado da família nuclear. Tudo isso a desaguar na nação que deveria ser a 

grande família e base do nacionalismo integralista. Assim, a doutrina integralista opunha-se 

fortemente a todos os elementos que pudessem ser percebidos como desagregadores da 

família cristã, como o comunismo e o liberalismo, vistos como ideologias materialistas e 

alienígenas. Pela mesma razão, o pensamento conservador também se opunha à pornografia e 

a imoralidade, práticas que contribuiriam para a dissolução da família cristã e, portanto, da 

nação brasileira.
26

 

Embora o movimento integralista já trouxesse do seu nascimento a sua divisa máxima 

(Deus, Pátria e Família), foi no I Congresso Integralista, ocorrido no final de fevereiro e início 

de março de 1934, em Vitória (ES), que se aprovaram os Estatutos do movimento e 

definiram-se os seus objetivos centrais, os quais visavam que o povo brasileiro pudesse 

assegurar: 

 

a) O culto de Deus, da Pátria e da Família; 

b) A Unidade Nacional; 

c) O princípio da Ordem e da Autoridade; 

d) O prestígio do Brasil no Exterior; 
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43 

 

 

e) A Economia que garante a intangibilidade da propriedade até o limite 

imposto pelo bem comum; 

f) A liberdade da pessoa humana dentro da ordem e da harmonia social; 

g) A grandeza e o prestígio das classes armadas; 

h) A união de todos os brasileiros; 

i) A justiça Social; 

j) A paz entre as famílias brasileiras e entre as forças vivas da Nação, 

mediante o sistema orgânico e cristão das corporações.
27 

 

 A AIB, visando alcançar os objetivos citados, buscou arregimentar milhares de 

militantes em todo o país e, para tanto, 

[...] lançou mão de um conjunto de estratégias de persuasão, de criação de 

identidade do militante, de unificação e homogeneização do Movimento. 

A arregimentação de adeptos, a unificação e a consolidação do Movimento 

foram conseguidas graças a um conjunto de estratégias adotadas pela AIB 

que se consubstanciava em uma rede constituída pelo impresso, pelas 

sessões doutrinárias, pelos símbolos e ritos integralistas e pelo rádio. 

(CAVALARI, 1999, p. 211). 

 Assim, com sua excepcional rede de imprensa e com sua militância atuante, o 

movimento liderado por Salgado conseguiu fundar núcleos em centenas de cidades por quase 

todo o país, configurando-se como ―o primeiro partido político brasileiro com implantação 

nacional e reunindo cerca de meio milhão de aderentes‖ (TRINDADE, 1974, p. 9-10). 

 

1.3. O INTEGRALISMO E OS TEMPOS PRESENTE, PASSADO E FUTURO 

 

No pensamento integralista, o passado é visto como alicerce para edificar-se a nação. 

Entretanto o tempo passado é valorizado de modo bastante distinto do que poderíamos chamar 

de tradicionalismo. Karl Mannheim (1986, p. 102) discerne o pensamento conservador do 

tradicionalismo da seguinte maneira:  
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 Estatutos da Ação Integralista Brasileira, aprovados no I Congresso Integralista, Vitória (ES), 1934. In: 

Monitor Integralista, 2 (6), maio de 1934.  



44 

 

 

[...] quando falamos de ‗conservadorismo‘, queremos dizer 

‗conservadorismo‘ moderno, algo essencialmente diferente do mero 

‗tradicionalismo‘. Tradicionalismo significa uma tendência a se apegar a 

padrões vegetativos, a velhas formas de vida [...]. Esse tradicionalismo 

instintivo pode ser considerado como a reação original a tendências 

deliberadas de reforma. [...]. O conservadorismo político é [...] uma estrutura 

mental objetiva, em oposição à ‗subjetividade‘ do indivíduo isolado. 

Na temporalidade própria do tradicionalismo, o passado não é percebido como 

diferente do tempo presente, ou seja, o passado não é entrevisto como passado e sim como 

presente, ou melhor, como passado-presente. No pensamento conservador de Salgado, por sua 

vez, o passado só se insere em um presente repleto de historicidade. Claro é que o pensamento 

conservador integralista insere-se na modernidade e, nela, as expectativas passam a distanciar-

se cada vez mais das experiências vividas, as quais incluem um coeficiente de mudança que 

se desenvolve com o tempo (KOSELLECK, 2006). O futuro é percebido como um tempo 

outro, mesmo que seja um tempo entrelaçado ao passado. 

O vertiginoso crescimento do movimento integralista abriu rápida expectativa de 

futuro às suas lideranças e aos seus militantes: um futuro em que o Brasil seria grande 

potência, com a união de todos os brasileiros, e em que o comunismo não mais o ―ameaçaria‖. 

Essa expectativa ficou registrada em poemas escritos por militantes integralistas da década de 

1930. No poema A terra era uma só, do militante J. T. de Castro Alves, escrito em setembro 

de 1935, temos primeiramente a ideia de um passado grandioso e coeso: 

 

Desde as graníticas Ibiturunas 

ao mar que banha as terras de Iracema, 

e desde o Norte, da fronteira extrema, 

às paragens dos pampas e lagunas, 

 

a terra era uma só, sobre as colunas 

da milenária Atlântica suprema; 

não a prendia a poderosa algema 

dos algozes das pátrias infortunas.
28
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No entanto a coesão, em algum momento, perdeu-se, dando lugar às divisões 

regionais e partidárias: 

Os maus a dividiram nos partidos, 

ficando os brasileiros divididos 

em mil competições regionalistas.
29

 

Mas eis que surge a voz de Plínio Salgado e, com ela, o futuro desponta para a terra 

do Brasil, que, integralista, seria unida, bela e sublime: 

Mas pela fé que a voz do Chefe exprime, 

a terra há de se unir, bela e sublime, 

quando o Brasil gritar: Integralistas!
30

 

 Ainda em 1935, o integralista Mário de Oliveira escrevia sobre a missão que cabia 

ao camisa-verde de construir uma grande nação: 

Cumpre, pois, teu dever, ―soldado integralista‖, 

Paladino do Bem, grande obreiro idealista! 

 

És soldado de Deus, e é tua alta missão 

Defender e construir uma grande nação!
31

    

Na relação integralista com os tempos presente, passado e futuro, este se fazia maior 

que o presente, e o verdadeiro integralista, na visão de Mayrink Veiga, expressa no poema A 

revolução necessária, era aquele capaz de renunciar ao tempo presente em função do futuro 

idealizado:  

Despe a camisa verde – imediatista,  

incapaz da renúncia do presente: 

Nem por mudar uma camisa, a gente  

conseguirá fazer-se Integralista [...].
32
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O mesmo Mayrink Veiga, no poema A heroica reconquista, apontava para o futuro 

radiante que os integralistas construiriam: 

Veste a camisa verde, integralista, 

Para a grande arrancada, 

A heroica reconquista 

Da Pátria escravizada!...
33

 

A ideia de arrancada rumo a futuro grandioso era uma constante. José Rodrigues, 

outro militante do Sigma, assim a exaltou: 

Desfraldemos do Sigma a Bandeira, 

Que nos mostra o caminho a trilhar 

Para erguer a Nação Brasileira 

A maior, a mais bela e sem par! [...] 

 

Brasileiros de fé abalada 

Extremistas de crença tão vã: 

Vinde ver esta nossa arrancada!
34

 

O horizonte de expectativa integralista fazia-se a partir do espaço da experiência do 

passado recente e do presente, momentos em que o movimento integralista ampliava 

rapidamente o número de militantes, os quais ganhavam as ruas e, diante do furor vivido, 

faziam os prognósticos apontados acima. O Brasil de amanhã podia ser visto nessas reuniões 

de integralistas no presente e no passado-presente: 

Vinde ver o Brasil de amanhã! 

E depois de nos ver de mãos dadas, 

Em redor do adorado pendão, 

Sentireis o raiar de alvoradas 

Rebrilhando o bom coração!
35

 

   

 

                                                 
33

 VEIGA, Antenor Mayrink. A heroica conquista.  In: Enciclopédia do Integralismo, 1957-1963, vol. VII, p. 

157. 
34

 RODRIGUES, José Maria Andrade. A bandeira integralista. In: Enciclopédia do Integralismo, 1957-1963, vol. 
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O padre integralista Benedicto de Lucca exortava a juventude a tomar parte de tal 

promessa de futuro, destacando o crescimento do movimento que se dava no presente e no 

passado-presente numa ―marcha nunca vista‖: 

Ô moço, aonde vais pela existência afora, 

sem uma crença nobre, esplêndida e imortal? 

Arma-te cavaleiro e no teu peito arvora 

O pavilhão do sonho e a flâmula do Ideal! 

[...] 

Não escutas a voz sagrada da Nação 

no rufo do tambor, na marcha nunca vista 

dos homens que constroem a Pátria Integralista?
36

 

O passado recente e o presente entrelaçavam-se ao tempo futuro que, embora se 

fizesse como promessa, era uma promessa a qual não havia dúvida de que se realizaria, como 

registrou Floriano Mendonça no seu poema Rumor de passos: 

Frente unida ao redor da bandeira, 

formam já legiões para a História! 

Do clarim à chamada primeira, 

 

As fileiras cerradas, marchando, 

cantam hinos de ardor varonil; 

o rumor das passadas marchando 

novo ritmo em que marcha o Brasil! 

 

Para a Frente, Milícias, alerta! 

Mocidade valente e leal! 

Do Brasil a vitória é tão certa, 

Como é forte o Brasil Integral!
37
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 Mas era o próprio passado que, conhecido e consagrado pela história, apontava para as 

promessas de futuro. E era isso que se percebia na estrofe final da Marcha Integralista, escrita 

por Ribamar Pereira: 

Brasil – pelo teu passado 

Que a História tem consagrado, 

Por teu destino mais puro, 

Juramos, solenemente, 

Que – se és grande no presente, 

Maior serás no futuro!
38

 

 Não cabe aqui discutir que tipo de história guiava o pensamento dos militantes 

integralistas ou do autor da estrofe acima, mas percebe-se que se trata de uma história 

ensinada e aprendida metodicamente, portanto distante do que poderíamos compreender como 

tradição. Semelhante passado conferia inteligibilidade à grandeza do Brasil no presente e, 

mais ainda, referendava a promessa de grandeza maior no futuro. O futuro promissor dar-se-ia 

a partir da luz do passado, do modelo exemplar deixado pelos heróis da história do país, como 

escreveu Augusto de Lima Filho, em Trovas Integralistas: 

 [...] Defenderemos a glória, 

Viveremos sempre à luz 

Dos grandes heróis, da História 

Da terra de santa Cruz! 

 

Seja o Brasil um Gigante 

No território e na gente! 

O peito de Bandeirante, 

Coração de Inconfidente!
39

 

 E outra vez a história fornecia aos integralistas o modelo exemplar dos heróis que 

atravessaram o nosso passado, entre os quais, Lima Filho cita genericamente os bandeirantes e 

os inconfidentes, todos apontando para o imperativo do Brasil gigante. Assim, ao longo dos 

anos de 1930, os integralistas encontravam na leitura do tempo passado os aspectos 
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necessários para o seu agir no presente e para descortinar o futuro como o tempo repleto de 

promessas. 

1.4 O INTEGRALISMO E A IMPLANTAÇÃO DA DITADURA ESTADONOVISTA   

O significativo crescimento do movimento integralista e a expectativa de um futuro 

radiante para o Brasil, quando eles alcançassem o comando político do país, encorajaram-nos 

a lançar a candidatura de Salgado à presidência da República no ano de 1937. O pleito, que 

deveria ocorrer em 1938, todavia, não ocorreu. Getúlio Vargas, em novembro de 1937, 

desfechou um golpe e manteve-se na presidência, como ditador, por mais oito anos. 

O golpe de Getúlio não significou a imediata interdição da expectativa de futuro que 

os integralistas haviam construído. Isso porque a AIB corroborou a implantação da ditadura: 

houve articulação direta de seu líder, Salgado, com agentes ligados a Vargas (e com ele 

próprio) no processo que culminou no golpe de 10 de novembro de 1937. 

 Aspásia Camargo ressalta a capacidade de Getúlio Vargas em apreender o ambiente 

político que o cercava, ―vencer é adaptar-se‖
40

. Seguindo essa direção, afirma:  

[...] as grandes inflexões da vida política de Vargas são longamente 

preparadas. A conciliação no Rio Grande é empreendimento que se estende 

por mais de uma década. Sua candidatura, em 1929, é um acontecimento 

esperado, como também o é o confronto armado em 1930. O golpe de 1937 a 

ninguém surpreende: urdido em silêncio, reúne os segmentos mais 

expressivos da comunidade política (CAMARGO, 1999, p. 31). 

 Desse modo, vendo no integralismo uma força política não desprezível naquela 

conjuntura, Vargas buscou uma aproximação com o chefe nacional da AIB, Salgado, para 

neutralizá-lo politicamente — a ele e a seu movimento —, diante do golpe que se urdia.  

Não terá sido por outra razão que, em setembro de 1937, em nome do presidente da 

República, Francisco Campos estabeleceu um primeiro contato com Salgado, já pedindo 

apoio para o golpe de Estado que ocorreria brevemente. Francisco Campos garantiu a Salgado 

que o integralismo seria a base da futura organização ditatorial que se almejava construir. 

Dias depois, em 25 de outubro de 1937, nos bastidores da conspiração, Vargas 

encontrou-se com Salgado e eles puderam se entender no que concernia ao golpe. A seu 

respeito, Vargas anotou em seu diário: ―Na noite última, fui com o Macedo à casa do Rocha 
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Miranda – Renato –, onde encontrei-me com Plínio Salgado, que de muito procurava falar-

me. Caipira astuto e inteligente, mas entendemo-nos bem‖ (VARGAS, 1995, p. 78). Os 

entendimentos deram-se a partir de promessas de Vargas quanto ao status do integralismo na 

nova ordem a qual se constituiria. Dentre as promessas, destacavam-se a substituição gradual 

dos governadores por novos quadros políticos (questão cara aos camisas-verdes em virtude de 

suas posições favoráveis à centralização política), a reorganização da milícia integralista e a 

entrega da pasta da Educação a algum quadro do movimento chefiado por Salgado. 

O resultado dessa relação amistosa — que promoveu em Salgado grandes 

expectativas em relação ao espaço que seria ocupado pelo seu movimento na nova ordem 

política que se constituiria — foi o apoio do chefe nacional dos camisas-verdes ao golpe 

urdido por Vargas. O enorme desfile integralista do dia 1º de novembro
41

, quando milhares de 

camisas-verdes marcharam diante do presidente da República que se encontrava no Palácio do 

Catete, é uma pista do apoio de Salgado às pretensões continuístas de Vargas.  

 

 

Figura 1: Desfile integralista na cidade do Rio de Janeiro (1º nov.1937). Cadernos da Nossa História.  

Integralismo. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 

                                                 
41
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 Getúlio Vargas assistiu ao desfile
42

 como quem já havia dominado os integralistas e 

estava ali para receber a continência, como chefe da nação, de milhares deles. É o que se vê 

no seu diário referente ao 1º de novembro:  

Quando conversava com este (general Newton Cavalcanti), começou o 

desfile da concentração integralista pela frente do palácio. Fui assisti-la, 

acompanhado pelos generais Newton e Pinto. Mais tarde, chegou o ministro 

da Guerra, que assistiu ao resto do desfile. Certamente, 20 mil integralistas 

desfilaram em continência ao chefe da nação. (VARGAS, 1995, p. 79).   

Entretanto, alguns dias depois, no dia do golpe, Salgado viu-se surpreendido pelo 

discurso proferido por Vargas. Nele, segundo o próprio Salgado, ―[...] Por todo o país, 

ouvindo o rádio, um milhão e meio de brasileiros considerava o fato amargamente‖ 

(SALGADO, 1956b, p. 242-243)
43

. Tais palavras de Salgado foram escritas não no dia 10 de 

novembro, dia do golpe de Getúlio Vargas, mas sim quando a crise entre os integralistas e o 

Estado Novo parecia quase incontornável. As negociações entre o líder integralista e os 

agentes da ditadura recém-instalada continuavam em curso, mas a perspectiva de futuro 

parecia se distanciar das pretensões integralistas. O silêncio de Vargas em torno do 

integralismo, no discurso de 10 de novembro de 1937, foi percebido. Escuta atenta e amarga, 

conforme expressa a carta acima citada.     

No mês de novembro de 1937, os integralistas continuavam fazendo demonstrações 

públicas de sua capacidade de mobilização, o que expressava a expectativa de futuro que 

nutriam de que continuariam a sua ação política no novo regime. É o que se vê na foto abaixo 

referente à passeata das plinianas em 25 de novembro de 1937. 

 

                                                 
42

 Ver figura 3, anexo I, p. 273. 
43

 Carta de Plínio Salgado a Getúlio Vargas, 28/1/1938. Este documento foi amplamente divulgado pelos 

integralistas e está presente em várias publicações. Utilizei-me da reprodução contida em: SALGADO, Plínio. 

Obras completas. vol. 9. São Paulo, Editora das Américas, 1956b, p. 217-257. 
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Figura 4: Desfile de plinianas (25 nov.1937). Cadernos da Nossa História.  Integralismo. 

Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Quanto àquelas negociações entre Vargas e Salgado, Vargas, em 20 de novembro, 

assim expressava em seu diário: ―Antes de começar o despacho, recebi o ministro da Justiça, 

que me deu conta de sua conversa com Plínio Salgado e da aceitação deste. Ficou também 

assentado que se fizesse a dissolução de todos os partidos para a organização de um só‖ 

(VARGAS, 1995, p. 85). 

Salgado, por seu turno, preparava-se para organizar a base do partido único da 

ditadura, o qual seria o integralista — ao menos parecia ser o que ele pensava.  

Mas o plano de Vargas era outro e, ao escrever em seu diário, em 24 de novembro, 

sobre as reformas políticas feitas no início da ditadura, assim se postava: 

Assentei a recomposição do Ministério: para o Trabalho, o ex-senador 

Valdemar Falcão; para a Viação, o coronel Mendonça Lima; para o Banco 

do Brasil, o ministro Marques dos Reis (presidente). Falta o da Educação, 

que está dependendo de uns entendimentos entre o ministro da Justiça e o 

chefe do integralismo sobre a dissolução deste (VARGAS, 1995, p. 86).    

Para Vargas, o ministério da Educação ficaria, pois, com algum quadro integralista, 

mas o integralismo deveria se extinguir. Estabelecia-se, então, o impasse que, por fim, Vargas 
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tentou equacionar com a ideia de permitir o integralismo como movimento cultural, todavia 

sem a sua mística. Em dois de dezembro, assim, ele refletia sobre a questão: 

De um entendimento, no dia anterior, entre o general Góis e Plínio Salgado, 

e de uma palestra, hoje, com o general Newton, encontrei uma solução que 

me pareceu satisfatória para resolver o caso dos integralistas: dissolvê-los 

como partido político, permitindo que subsistam como sociedade civil, 

cultural, sportiva etc., sem fardas nem distintivos. À tarde, no Catete, 

conversei sobre o assunto com os ministros militares e o da Justiça, ficando 

tudo assentado, com alguma relutância do último, que ficou encarregado da 

nova redação.
44

  

A relutância à que Vargas referiu-se, do ministro da Justiça, Francisco Campos, 

provavelmente advinha do fato de este ter sido o agente principal nas negociações com 

Salgado quanto ao apoio ao golpe de 10 de novembro. E, nestas, havia-se prometido a 

Salgado bem mais que o que se oferecia agora. De qualquer modo, o decreto foi redigido e 

assinado pelo ditador antes que houvesse um entendimento definitivo entre os lados em 

conflito. Na verdade, já no dia seguinte
45

, 2 de dezembro de 1937, pela manhã, Vargas 

assinou o Decreto-Lei nº 37, dissolvendo os partidos e, entre eles, a Ação Integralista 

Brasileira, o que muito surpreendeu Salgado, e, como Vargas percebeu, houve desgosto e 

inquietação entre os integralistas (VARGAS, 1995, p. 90). 

Se o decreto proibia a existência de partidos políticos no Brasil — o que era esperado 

pelo chefe integralista —, por sua vez, também trazia um artigo em que se exigia que os 

partidos que se transformassem em sociedades civis teriam que mudar de nome. Nesse 

aspecto, o Decreto-Lei nº 37 foi feito sob medida para vetar o integralismo, pois que ele ainda 

proibia, nas sociedades civis, o uso de uniformes, distintivos e gestos. Enfim, proibia-se toda 

a plástica do integralismo mesmo como sociedade civil.  

Salgado esforçou-se para enquadrar a extinta AIB à nova situação, inclusive lhe 

mudando o nome para Associação Brasileira de Cultura (ABC). No entanto a ABC, mesmo 

com seu estatuto enquadrado no citado decreto, depois de demorado trâmite no Ministério da 

Justiça, não conseguiu seu registro. O Ministro da Educação e Saúde do Estado Novo, 
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 Ibidem, p. 89. 
45

 Seguindo o diário de Vargas, teríamos que esse dia seguinte, em que foi baixado o Decreto-Lei nº 37, seria o 

dia 3 de novembro. Porém, sabe-se, a partir de outras fontes, que o decreto que extinguiu os partidos políticos 

data do dia anterior, 2 de novembro. Pode ter ocorrido alguma confusão do próprio Vargas ao assinalar a data em 

seu diário. 
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Gustavo Capanema, no início dos anos de 1940, explicitava a posição de alguns membros do 

governo quanto a essa situação: ―Decretada que foi a extinção dos partidos políticos, a Ação 

Integralista Brasileira pretendeu sobreviver, disfarçada em associação de fins beneficentes, 

desportivos e culturais, mas o Governo não consentiu nessa farsa‖
46

. Efetivamente, o que 

estava em curso era a proibição a Salgado de dar continuidade a seu movimento — com ou 

sem feição explicitamente política.    

1.5 GETÚLIO VARGAS E O INTEGRALISMO: A PESCA DO PIRARUCU  

 O dia 2 de dezembro de 1937 foi momento decisivo no tocante ao estremecimento das 

relações entre o integralismo e o Estado Novo. É possível verificar, seguindo o diário de 

Vargas, a pouca importância que ele deu às tensões com os integralistas. Durante os meses de 

dezembro e de janeiro, ele mencionou a crise apenas em dois momentos: em 8 de dezembro 

de 1937, quando escreveu que: ―À noite, recebi o chefe da Polícia, que me informou sobre a 

irritação dos integralistas, principalmente militares, que estavam, senão numa fase 

conspiratória, pelo menos de franca sabotagem dos atos do governo‖ (VARGAS, 1995, p. 91). 

E, no dia seguinte, quando relatou a crise envolvendo o general Newton Cavalcanti, o qual se 

fez demissionário da Vila Militar, ―por causa da dissolução do integralismo‖.
47

  

 A despeito da relativa indiferença de Vargas, havia uma situação crítica, para a qual 

Salgado ainda tentava uma saída política. Em um desesperado apelo, ele enviou uma carta 

para Vargas em 28 de janeiro de 1938, em que se ressentia com os motivos que o faziam estar 

sendo visto como um novo ―pirarucu‖ por Vargas pescado e, deste modo, expôs-se, 

ingenuamente: 

[...] Logo os jornais, havendo censura oficial, começaram a me atacar, a 

ridicularizar o movimento integralista. Alguns diretores de jornais me 

informaram que recebiam ordens diretas de autoridades para abrir fogo 

contra nós. 

Em todas as rodas de políticos da cidade, só se falava então no tombo que V. 

Exa. nos dera; no novo ‗pirarucu‘ que V. Exa. pescara; na rasteira que V. 

Exa. passara no integralismo [...] (SALGADO, vol. IX, 1956b, p. 243-244). 
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A imagem de Vargas, comparada a do astuto pescador do pirarucu
48

, havia se 

tornado corrente a partir de artigo de Costa Rego publicado em janeiro de 1934 no Correio da 

Manhã. O influente jornalista, depois de descrever o processo de pesca do peixe amazonense 

com o uso do arpão, assim escreveu 

[...] Ora, não é senão uma pesca de pirarucu o que o Sr. Getúlio Vargas faz, 

no desdobramento das crises da Revolução. Os homens que ele quer 

submeter, anular ou proscrever são primeiramente arpoados. Correm. Ao fim 

da linha, o Ditador suavemente os chama. Embora resistindo, eles voltam, 

presos ao arpão. O Sr. Getúlio Vargas larga-os mais uma vez, e só os larga 

para que voltem, até que, extenuados, lhe possa aplicar o macete. Quem 

quiser melhores informações sobre o assunto pode dirigir-se aos Srs. Borges 

de Medeiros, João Neves da Fontoura, Mauricio Cardoso, Lindolfo Collor, 

Baptista Lusardo, Barros Cassal, Francisco Campos, Adolfo Bergamini, 

Leite de Castro, Dulcídio Cardoso, José Maria Whitaker, Laudo de 

Camargo, Waldomiro Lima, João Alberto e outros pirarucus de antigas 

pescarias. Os da pescaria de agora falarão depois [...] (REGO, Pedro da 

Costa. A pesca do Pirarucu. Correio da Manhã, 12 jan.1934, p. 2). 

 É daí que Salgado sentiu-se como o ―novo Pirarucu‖ pescado por Vargas e a ele 

enviou a referida carta. De todo modo, Vargas não a respondeu e não demonstrou maior 

interesse pela questão. Paralelamente às infrutíferas tentativas de Salgado a um entendimento 

político com Vargas nos termos acertados antes do golpe, ocorria uma série de incidentes 

entre polícia e integralistas.  

O momento era delicado para os camisas-verdes mais envolvidos na ação política. O 

militante integralista Jair Tavares assim descreveu o clima predominante naquele período: 

[...] a polícia do Sr. Felinto Müller desfechou contra o integralismo e os 

integralistas a mais tôrpe das perseguições. Os nossos núcleos onde 

funcionavam escolas, lactários, gabinetes médicos, cursos de corte e costura 

e bordado, foram vandàlicamente depredados, as casas dos integralistas 
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 Em muitas comunidades ribeirinhas da Amazônia, em que se pratica a pesca do pirarucu, parece haver uma 

antromorfização do peixe e, ao se referirem a ele, ―dizem ‗o pirarucu‘, seguindo uma personificação efetiva que 

transforma o animal em um ator, um interlocutor ativo, um ser com vontade, ‗inteligência‘ e ‗emoções‘‖ 

(MURRIETA, 2001, p.123). Pescar o pirarucu confere, ao seu agente, grande prestígio, pois o seu processo de 

pescaria ―implica muita paciência e habilidades altamente refinadas‖ devido ao ―tamanho grande, à força e à 

celebrada ‗inteligência‘ do pirarucu‖ (ibidem, p. 121). 
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invadidas, os integralistas presos, espancados, mutilados e até mortos pelas 

mãos dos policiais bestificados. Isso naturalmente provocou revolta [...].
49

  

Os ânimos exaltavam-se e os incidentes prosseguiam. Em 31 de janeiro daquele 

mesmo ano, foram apreendidas diversas armas em Niterói (RJ), na casa do integralista major 

Pedro Otaviano de Oliveira. Ainda em Niterói, três dias depois, a polícia prendeu o 

proprietário de uma padaria e, no local, foram encontrados uniformes e armas de 

integralistas
50

. Embora os incidentes não estivessem ligados a um movimento maior e 

articulados da ação integralista contra o Estado Novo, o fato é que a cúpula dos camisas-

verdes — entre estes o chefe nacional — já se articulava com outros setores antigetulistas, 

tramando um golpe. 

Olbiano de Melo, que era Secretário Geral da Câmara dos 40
51

, descreveu como se 

deu essa tomada de posição com intento golpista:  

Uma noite fui procurado na ―A Ofensiva‖ pelo Comandante Vitor Pujol e 

um outro oficial da Marinha de Guerra. Informaram-me que a oficialidade 

integralista tivera uma reunião com seus camaradas do Exército e estavam 

todos resolvidos a pôr têrmo àquele ―impasse‖. Revoltar-se-iam desse no que 

desse. Pediam-me ambos que, como Secretário-Geral da ―Câmara dos 40‖, 

fôsse com êles conversar com Gustavo Barroso, Comandante-Geral das 

milícias em todo o Brasil e, em seguida, com Belmiro Valverde que tudo 

indicava estaria de acôrdo com o levante armado. [...] Barroso concordou, 

então, que passássemos à ação revolucionária. Seguimos dali para a casa de 

Valverde. Exposto o motivo da visita, combinou-se que no dia seguinte pela 

manhã falaríamos com Plínio Salgado. Após este último encontro, iniciou-se 

a conspiração. (MELO, 1957, p. 124-125). 

O movimento integralista — ou ao menos suas lideranças — respaldara a ação 

política que implantou a ditadura estadonovista, contudo agora se via em delicada situação, já 

que as condições para o apoio integralista ao golpe, negociadas previamente, não haviam sido 

cumpridas. Salgado, ―pescado‖, não se conformava com as suas novas e reduzidas condições 
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 TAVARES, Jair. Depoimento de Jair Tavares. In: SALGADO, Plínio. Livro verde da minha campanha. Rio de 

Janeiro: Livraria Clássica Brasileira S. A., 1956a, p. 246. 
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 Cf. Edgard Carone (1977, p. 200).  

51 O movimento integralista organizou, nos anos de 1930, uma estrutura pré-estatal. A resolução nº 165 da AIB, 

de janeiro de 1936, criou a Câmara dos Quarenta, precursora do que viria a ser, no ambicioso projeto 

integralista de formação do Estado Integral, o Senado. Fonte: Monitor Integralista, ano IV, n. 15, outubro de 

1936. 
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políticas e, assim, pressionava o governo a fim de que este aceitasse as condições outrora 

combinadas para que os camisas-verdes o apoiassem, ou seja, o movimento integralista 

deveria permanecer ao menos como entidade cultural e, a pasta da Educação, ser entregue aos 

camisas-verdes.    

Se Vargas, num primeiro momento, acenou para a possibilidade de um camisa-verde 

ocupar o Ministério da Educação — mas sem a camisa-verde — , em fevereiro de 1938, as 

relações entre integralistas e governo e a relutância de Salgado em se conformar em ser o 

―novo pirarucu‖ por Vargas pescado fez este mudar de posição e ignorar definitivamente os 

apelos de Salgado. Os apelos sucediam por todos os meios, inclusive Salgado valeu-se de uma 

amiga em comum, Rosalina Coelho, a quem encarregou de enviar carta a Vargas com a 

explicitação das condições para que os integralistas assumissem o ministério da Educação.  

Acerca de mais esse esforço de Salgado por um entendimento político com a 

ditadura, Vargas, em 16 de fevereiro de 1938, assim se referiu em seu diário: ―D. Rosalina 

teve uma conferência com Plínio Salgado e traz-me as condições escritas pelo genro deste 

para ele entrar para o Ministério. Pedi à portadora que as devolvesse, dizendo que eu não 

tomava conhecimento‖ (VARGAS, 1995, p. 109). 

A carta levada por Rosalina só poderia se referir às exigências integralistas para que 

eles cessassem a conspiração. Embora não passasse despercebidamente das autoridades 

governamentais que os integralistas conspiravam, Vargas não aceitou as imposições de 

Salgado para apaziguar o conflito. Este tomava a forma de conspiração armada e essa situação 

era informada ao ditador por autoridades do governo. É o que se nota em seu diário, em 

anotações alusivas ao dia 12 de fevereiro de 1938: ―Vieram falar-me sobre conspirações que 

estavam sendo tramadas no Exército etc. Combinei inicialmente providências militares no Rio 

Grande e em São Paulo e aconselhei ao chefe de Polícia vigilância aqui, não convindo, por 

enquanto, fazer prisões‖
52

. Dois dias depois, em 14 de fevereiro, as informações da 

conspiração chegavam de modo mais grave: ―O ministro da Justiça, impressionado com os 

boatos de conspiração, quer apressar as coisas‖
53

. E, no dia 16 do mesmo mês, mesmo dia em 

que Vargas recebeu a visita de Rosalina portando a carta enviada por Salgado, ele assim 

registrava o clima conspiratório dos integralistas contra o governo: ―A polícia fluminense 

descobre uma conspiração integralista em Petrópolis e faz prisões‖.
54
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O sentimento alimentado por Salgado de que ele havia sido traído por Vargas 

(expresso na carta enviada a Vargas e que provavelmente era compartilhado ao menos pela 

cúpula integralista), juntamente com a abrupta interdição do integralismo na política nacional, 

despertara, em muitos integralistas, tamanho estado de revolta que optaram pelo levante 

armado. Outras forças também conspiravam contra o Estado Novo, notadamente as ligadas a 

Flores da Cunha
55

 e aos liberais paulistas
56

. Essas forças articularam-se com os integralistas e, 

conjuntamente, tramaram o levante armado. 

O plano visava prender o ditador e estava articulado em São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Bahia e Pernambuco, além da capital federal, onde o levante começaria. Consoante 

Olbiano de Melo (1957), a ação seria iniciada no Rio de Janeiro, com a tomada da estação de 

rádio Mayrink Veiga e, daí, emitir-se-ia o sinal para a sublevação em outras partes do país. 

Ainda segundo Olbiano de Melo, milicianos liderados pelo tenente Loyola e por Jair Tavares, 

encarregados da citada missão, ao tentarem colocá-la em prática, na noite de 10 de março de 

1938, foram cercados pela polícia que já estava a par do assalto, inviabilizando o movimento 

conspiratório. 

De qualquer maneira, mesmo assim, aconteceu uma sublevação na Marinha, naquele 

mesmo dia, 10 de março. Marinheiros liderados pelo almirante integralista Jatir de Carvalho 

Serejo ocuparam a escola naval na Ilha das Enxadas e, depois de prenderem a guarda que se 

encontrava na ilha e embarcarem em uma lancha quarenta fuzis e quatro cunhetes de munição, 

Serejo recebeu uma ligação do tenente integralista Arnoldo Hasselmann Fairbarn – envolvido 

na conspiração – dando contraordem. A ação foi, então, desfeita.
57

  

 O que se seguiu àquele episódio foi a ação da polícia. Centenas de integralistas foram 

presos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Além dos camisas-verdes, a polícia 

prendeu também os liberais Otávio Mangabeira e Euclides Figueiredo. A casa de Salgado foi 
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vasculhada e, nela, foram encontrados muito armamento e munição. Entretanto, pouco antes 

dessa ação, Salgado e seu genro Loureiro Júnior já estavam escondidos.  

 O golpe que eclodiu em 11 de maio de 1938 foi basicamente organizado pelos 

remanescentes da conspiração de março. A coordenação política desse novo movimento foi 

entregue por Salgado ao médico Belmiro Valverde, que havia atuado em março e que também 

se encontrava foragido. Valverde era destacado membro das hostes integralistas e havia 

ocupado a Secretaria Nacional de Finanças da AIB de março de 1934 até a dissolução da 

organização em dezembro de 1937, além de ser, da mesma, membro do Conselho Supremo. 

Valverde foi auxiliado de perto por Raymundo Barbosa Lima, Chefe Provincial no Estado da 

Guanabara, posição importante dentro da AIB.  

Na função que passara a ocupar, Valverde encarregou o tenente Severo Fournier
58

 de 

organizar militarmente a ação.  

Fournier era homem de confiança do coronel Euclides Figueiredo e deste havia sido 

ajudante-de-ordens na Revolução Constitucionalista de 1932. Fournier iria organizar e 

comandar militarmente o movimento e também comandar a mais importante ação do putsch 

de maio de 1938: o assalto ao Palácio da Guanabara.  

Convém aqui lembrar que, antes da entrada de Fournier para as atividades 

revolucionárias, já havia um movimento liderado pelo general Castro Júnior (que permanecia, 

ainda em maio de 1938, como chefe nacional do movimento rebelde) e pelo coronel Euclides 

Figueiredo – um movimento que, malgrado tenha deixado resultados, foi desarticulado tanto 

pela prisão de vários envolvidos (dentre eles, a do próprio coronel Euclides Figueiredo) 

quanto pela apreensão de munições e armamentos. Assim sendo, após a indicação de 

Valverde, o trabalho de Fournier consistiria exatamente em reorganizar e readaptar os homens 

que houvessem demonstrado mais capacidade naquelas primeiras movimentações. 
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Valverde alugou, então, duas casas para que essas operações se desenvolvessem. 

Primeiramente, alugou uma na estrada da Gávea, local em que Fournier desenvolveria, 

posteriormente, intensa atividade junto com os conspiradores, desde a manipulação de 

dinamite e fabricação de grandes bombas até a limpeza e lubrificação das armas. Depois, 

como aquela casa tornara-se local restrito para tanta gente (já havia cerca de seiscentos 

rebeldes), Valverde alugou a residência 550 da Avenida Niemeyer, de onde, depois, saiu o 

putsch de 11 de maio de 1938. Essas duas casas – a da Gávea e a da Avenida Niemeyer – 

formavam o sistema básico do movimento dos rebeldes. 

 O movimento contava, nas fileiras superiores do Exército, com o apoio dos generais 

Newton Cavalcante e Bertoldo Klinger (além, claro, do general Castro Júnior, chefe do 

movimento), bem como com o apoio do coronel Ayrton Playsant e do major Rodolpho 

Bittencourt. Na Marinha, o esteio era o capitão de mar e guerra Fernando Cochrane. Na 

Polícia Militar, Fournier esteve, pessoalmente, com cerca de quarenta e poucos oficiais e 

inúmeros inferiores. Em São Paulo, o movimento estava articulado com os partidários de 

Armando de Salles Oliveira, que prometiam armas para os rebeldes.
59

   

O plano de ação, de enorme dimensão, contava com várias séries de operações, mas a 

sua execução, na madrugada de 11 de maio de 1938, converteu-se num grandessíssimo 

fracasso. Se o 10 de novembro revelou-se como momento de grande derrota política para os 

integralistas, o 11 de maio de 1938 foi a sua definitiva sentença. Essas duas derrotas bastaram 

para abater um movimento que havia encontrado/criado condições propícias para rápida 

expansão no país. Essa expansão havia provocado, nos seus mais envolvidos militantes, 

grande expectativa de futuro quanto ao exercício do poder no Brasil, mas a derrota, no 

segundo episódio citado, o do 11 de maio, selou a sorte do integralismo: a repressão 

empreendida a ele pela ditadura foi brutal. Poucos dias após o levante, já se encontravam 

detidos na casa de correção (localizada na Ilha Grande) cerca de 1500 indivíduos suspeitos de 

envolvimento com o putsch ou efetivamente envolvidos.
60

 

O respectivo inquérito policial, enviado ao Tribunal de Segurança Nacional (TSN), 

apontava como cabeças do movimento os integralistas Belmiro de Lima Valverde, Raymundo 

Barbosa Lima, Francisco Caruso Gomes e Plínio Salgado. Estavam listados também como 

cabeças do levante os militares general João Cândido Pereira de Castro Júnior, tenente-

coronel Airton Plaisant, capitão de mar e guerra Fernando Cochrane, bem como os militares 

reformados coronel Euclydes de Oliveira Figueiredo e tenente Severo Fournier. Além desses, 
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os gaúchos José Antônio Flores da Cunha e Carlos Bernardino de Aragão Bozano
61

. Como 

autores e cúmplices daquela ação, o inquérito listava dezenas de pessoas, entre integralistas e 

não integralistas. 

Durante a enérgica ação policial que se seguiu ao fracassado levante, vários 

envolvidos foram presos. Entre eles, Raymundo Barbosa Lima, chefe integralista da província 

da Guanabara e que havia ajudado Valverde na articulação do movimento; o próprio 

Valverde, articulador geral do movimento; Júlio Barbosa do Nascimento; Nuno de Oliveira; 

Fernando Cochrane; e os não-integralistas, generais João Cândido Pereira de Castro Júnior e 

Bertoldo Klinger e Otávio Mangabeira. Semanas mais tarde, também foi preso o tenente 

reformado Severo Fournier
62

. Enquanto isso, Plínio Salgado
63

, Miguel Reale e Loureiro 

Júnior permaneceram foragidos. 

 A prisão — ou a entrada na clandestinidade — das lideranças integralistas abalou 

ainda mais a estrutura organizativa do movimento. Vencidos no presente, os integralistas 

viam desmoronar a expectativa de futuro que construíram nos anos anteriores e que havia sido 

entrevisto como próximo. Num só golpe perdiam o tempo presente e futuro e, mesmo quanto 

ao passado, viam-se ameaçados: o Estado Novo empreendeu ampla campanha a eles 

contrária, na qual foram tachados principalmente de golpistas, covardes, patéticos, quinta-

coluna nazista, fascistas e extremistas. Esses adjetivos foram amplamente difundidos pela 

imprensa, o que se deu em grande escala e em uma ditadura a qual privava os integralistas de 

defenderem-se no espaço público. Supomos que essas narrativas atuaram como vetores de 

memória e foram capazes de fixar na memória social representações negativas quanto ao 
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integralismo, privando o movimento dos camisas-verdes, já alijado do presente e sem 

perspectivas de futuro, de passado respeitável.  

 Passemos, portanto, a analisar a construção da memória social no que se refere ao veto 

ao integralismo.   
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CAPÍTULO II 

O INTEGRALISMO E A MEMÓRIA SOCIAL: 

O PAPEL DA IMPRENSA  

 

Galinha verde não me entra no poleiro 

Diz o meu galo que é o dono do terreiro 

O papagaio já me pede por favor 

Me leva ao tintureiro que eu quero mudar de cor 

Me leva ao tintureiro que eu quero mudar de cor 

 

De manhã cedo quando eu chego no quintal 

Até tenho medo, é um barulho infernal 

Meu papagaio comprei lá na Pavuna 

Mas o galo cisma que ele é quinta-coluna 

O galo cisma que ele quinta-coluna.
64

 

 

2.1 O INTEGRALISMO NA IMPRENSA DURANTE O ESTADO NOVO 

Os resultados das pesquisas realizadas por Maria Luiza Tucci Carneiro nos acervos do 

Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS) são relevantes quanto ao esforço 

da República no Brasil em exercer controle sobre a cultura. Segundo a pesquisadora, ―a 

censura, assim como a violência física e simbólica, fizeram parte dos projetos políticos 

articulados em diferentes momentos da nossa história‖ (CARNEIRO, 1997, p.15). Seguindo 

sua análise e aproximando-se do período em que elegemos para a nossa pesquisa, pode-se 

perceber como o Estado, a partir da Revolução de 1930, esteve longe de estabelecer políticas 

pautadas na liberdade de expressão. De início, os jornais que apoiavam o governo Washington 

Luís e não se alinharam com a Revolução foram empastelados, prática bastante comum nas 

décadas anteriores para silenciar a imprensa indesejada. Mas, já nos fins de 1933, como Tucci 

Carneiro avalia, estabelecia-se uma política de normatização das proibições e, nesse sentido, o 
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ministro da Justiça, Francisco Antunes Maciel, fazia publicar no Diário da Assembleia 

Nacional as regras do silêncio, proibindo previamente que na imprensa houvesse  

[...] as críticas ao governo em termos acrimoniosos; expressões e referências 

pejorativas aos seus membros, notícias que pudessem prejudicar a ordem 

pública e estimular subversões, agressões pessoais a quem quer que fosse, 

críticas aos governos estrangeiros e seus representantes, informações que 

pudessem produzir alarmes ou apreensões e, finalmente, boatos de 

tendenciosidade manifesta.
65

  

  A Constituição de 1934, no seu artigo 113, inciso IX
66

, também estabeleceu 

restrições à liberdade de imprensa e a censura a ela impôs-se a partir do estado de sítio 

decretado após a Intentona Comunista de 1935. Mas é a partir de novembro de 1937, com a 

ditadura instalada, que se tem início a elaboração de uma política de maior controle da 

imprensa. De todo modo, vale ressaltar, como avaliou Edgard Carone, que  

o controle dos meios de comunicações particular — rádio e jornais — não se 

faz automático com o golpe de Estado. Apesar de não poder se manifestar 

contra [...], há sinais de insatisfação, algumas delas vencidas através de 

acordos — o Estado Novo subsidia jornais ou concede favores em papel —, 

outros através da força [...]. (CARONE, 1977, p. 170). 

 Quanto à capacidade do Estado Novo de submeter a imprensa por meio do controle do papel 

por ela usado, é bastante elucidativo o testemunho dado pelo jornalista Joel Silveira
67

: 

Naquele tempo era o DIP que controlava a importação e distribuição do 

papel destinado à imprensa, o chamado ‗linha d‘água‘. Para os jornais 

amigos e ‗compreensivos‘, direta ou indiretamente favoráveis à ditadura, 
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nenhuma dificuldade: tinham o papel que queriam [...] mas, contra os 

desafetos, os rebeldes, os que não rezavam pela cartilha do Estado Novo, 

caía a pesada mão do DIP (SILVEIRA, 2003, p. 63). 

Na prática, durante todo o período do chamado Estado Novo, mesmo antes da criação 

do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 27 de dezembro de 1939, a situação da 

imprensa foi marcada pela ausência de sua livre manifestação. O Estado submeteu-a 

utilizando-se de vários estratagemas, entre os quais merece destaque a política de favores à 

imprensa que estivesse em sintonia com o governo (nesse aspecto, entrava a liberalização de 

crédito público, a concessão de verbas publicitárias e a disponibilização de papel, já que este 

era basicamente importado e sua distribuição era controlada pelo governo), a repressão e a 

censura. 

Exemplo notável de forma de submissão dos homens da imprensa ao governo Vargas 

é o caso de Assis Chateaubriand. Ele posicionou-se ao lado dos constitucionalistas na 

Revolução de 1932 e acabou sofrendo com a derrota deles: foi preso, perdeu O Jornal (um de 

seus principais veículos) e O Cruzeiro ficou proibido de circular por alguns meses. Depois, 

segundo Maklouf de Carvalho, ele capitulou: ―fez acordos e retomou o controle das 

publicações. Foi estado-novista durante os oito anos da ditadura (1937-1945), sem prejuízo de 

divergências pontuais, e, daí para a frente, serviu-se do poder, e a ele serviu, na medida exata 

dos seus interesses‖ (CARVALHO, 2001, p. 61).  

A repressão, por sua vez, fazia-se de modo arbitrário. O jornal O Estado de São Paulo, 

que em 1932 havia apoiado a Revolução Constitucionalista, em 1940, acabou ocupado pela 

polícia militar. A alegação era a de que ali havia armas escondidas. O jornal foi tomado pelo 

Estado que o manteve sob controle do DIP.
68

  

Assim, o governo foi ―praticamente o único a se expressar publicamente durante o 

Estado Novo. Sem oposição, sem ninguém para poder contestar-lhe a propaganda [...]‖
69

. Foi 

a partir da imprensa submetida pela ditadura que se construiu uma narrativa bem elaborada 

acerca do integralismo e fixaram-se as ideias-imagens que marcaram as representações mais 

compartilhadas relativas ao movimento dos camisas-verdes.  

Daí a possibilidade de pensarmos o Estado Novo como ator privilegiado no processo 

de formação da memória social, em especial por via dos jornais de grande circulação, dado 

que o Estado Novo, ao estabelecer controle sobre a imprensa, foi capaz de selecionar 
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representações do passado que foram disponibilizadas a grande número de indivíduos, os 

quais, supomos, incorporaram essas representações como se fossem suas.  

 Vejamos então alguns discursos emitidos recorrentemente para o grande público no 

contexto do Estado Novo e que pressupomos terem definido o lugar do integralismo na 

memória social. Isso porque não havia possibilidade de conflito de memória, ao menos no 

espaço público, já que politicamente o integralismo não possuía condições de disponibilizar, 

naquele espaço, suas distintas representações do passado.  

Sob tal prisma, merecem destaque as narrativas publicadas concernentes ao golpe de 

11 de maio de 1938: por meio delas, foi transmitida ampla desqualificação dos atores 

integralistas envolvidos no referido episódio e do movimento integralista como um todo. A 

crise política entre os camisas-verdes e a nova ordem estabelecida com o golpe de 10 de 

novembro de 1937 era evidente, como vimos no 1º capítulo, e havia chegado ao limite da 

ação armada. Controlar a leitura de passado recente fez-se fundamental para que o governo 

estadonovista superasse a crise política e forçasse a ordem almejada. Logo, apressadamente, 

já no primeiro dia após o levante, as primeiras interpretações acerca daquele golpe ganharam 

o espaço público, todas elas de algum modo estigmatizando os revoltosos, ao mesmo tempo 

em que enalteciam o governo ditatorial, instalado seis meses antes.   

 Nesse caminho, primeiramente tratou-se de identificar os golpistas como integralistas. 

Assim, a manchete do Jornal do Commercio, em edição do dia 12 de maio, acerca de matéria 

que discorria longamente sobre aquele golpe, era a seguinte: Dominada uma revolta 

integralista (Jornal do Commercio, 12 maio 1938, p. 1). No Diário de Notícias, ainda no dia 

11 de maio, a imensa manchete de capa era: Inteiramente Debelada a Rebelião Integralista 

(Diário de Notícias, 11 maio 1938, p. 1) e, na página seguinte, um subtítulo da matéria que 

cobria o golpe estampava que Os assaltantes do palácio Guanabara vestiam camisa verde
70

. 

Ainda no Diário de Notícias, mas do dia seguinte, publicava-se a nota Todos de camisa verde 

(Diário de Notícias, 12 maio 1938, p. 5). No Correio do Povo, a manchete acerca do golpe, 

em edição de 12 de maio de 1938, era: Os integralistas foram hontem rechassados em nova 

intentona (Correio do Povo, 12 maio 1938, p. 1).   

 Identificados os golpistas já nas manchetes — e elas eram categóricas quanto a isso, 

eles eram os integralistas —, os textos tratariam, por sua vez, de desqualificá-los. O Jornal do 

Commercio, na matéria acima citada, reportava-se ao golpe da seguinte maneira: ―Tramada na 

sombra a conspiração, fanatizados os elementos que iriam agir durante a revolta, a acção da 
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intentona fracassada concentrou-se em quatro pontos [...]‖ (Jornal do Commercio, 12 maio 

1938, p. 1). E prosseguia, mostrando o quão repulsivo havia sido aquele ato: ―[...] Essa nova 

intentona integralista, que assumiu o caracter revoltante do attentado pessoal, causou geral 

indignação. [...]‖
71

. Enquanto isso, o Diário de Notícias publicava que, ―no reduto dos 

rebeldes na Gavea, foram apreendidas balas ‗dum-dum‘, em grande quantidade [...]
72

 (Diário 

de Notícias, 11 maio 1938, p. 3). 

Em 12 de maio de 1938, o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, também noticiou 

o golpe integralista ocorrido no dia anterior. A matéria, com o subtítulo Réprobas da Pátria, 

dizia o seguinte: 

A Nação‖, em edição especial que circulou às 12 horas de hoje, publica uma 

nota em que os adeptos de Plínio Salgado são taxados de réprobos da pátria 

ao serviço do estrangeiro. Os que ainda hontem se propunham salvar o paiz e 

fazer obra de paz entre os brasileiros, usaram na madrugada de hoje a 

technica e os systemas bolchevistas, matando, incendiando casas e fuzilando 

indefesos cidadãos. A nota referida que tem o título ―Quem eram elles‖ 

termina dizendo que todos os brasileiros a esta hora já sabem que eram os 

companheiros de Plínio Salgado, o covarde chefe do integralismo no Brasil. 

(Correio do Povo, 12 maio 1938, p. 3). 

O Correio do Povo identifica os autores do torpe golpe sem titubear: eles eram os 

companheiros de Plínio Salgado, e publica que tal afirmação não era mais novidade, pois que 

naquele momento em que o jornal saía às ruas, todos daquilo já sabiam. O jornal rio-

grandense, ao narrar que o levante integralista havia usado ―a técnica e o sistema 

bolchevique‖, fazia menção a acontecimento vivo na memória: a intentona comunista
73

. A 

respeito desta, no ano em que ela ocorreu, em 1935, e mesmo posteriormente, foi amplamente 
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divulgada a ideia de que os comunistas tinham matado inocentes dormindo e, agora, a 

semelhança entre os dois acontecimentos (a intentona comunista e o golpe integralista), 

estabelecida pelo jornal, permitia o uso do subtítulo ―réprobas da pátria‖, pois de que modo, 

senão como réprobas, poderiam se qualificar indivíduos que haviam, na madrugada, matado, 

incendiado casas e fuzilado indefesos cidadãos, como assegurava aquela matéria do citado 

jornal? Esse ato, narrado como repulsivo, reservou para o seu final o categórico adjetivo 

destinado a desqualificar o chefe integralista: covarde. 

No mesmo dia, 12 de maio de 1938, o Diário de Notícias noticiava: 

O sr. Agamenon Magalhães, interventor federal, publicou na―Folha da 

Manhã‖, de hoje, uma proclamação cientificando a população dos 

acontecimentos desenrolados no Rio. 

Nessa proclamação, diz s. excia. que na madrugada de hoje, os integralistas 

assaltaram a residência do sr. Getúlio Vargas no Palácio Guanabara, sendo 

vencidos. Após a comedia dos punhais, recorreram agora a uma emboscada, 

fazendo atentados pessoais. 

A técnica terrorista adotada é a mesma do Comunismo. O integralismo recorre 

ao mesmo processo empregado pelos comunistas, com a mesma crueldade e a 

mesma covardia [...]‖. (Diário de Notícias, 12 maio 1938, p. 3).  

 Aqui, os acontecimentos daquela madrugada foram relatados por Agamenon 

Magalhães. Ele era interventor federal em Pernambuco e foi chamado pelo jornal de ―s. 

excia‖, o que torna a sua fala ainda mais autorizada. E a fala autorizada do interventor 

desabonava o levante integralista. Partindo da frequente comparação com a ação comunista de 

1935, além de ressaltar a crueldade daquela ação, o interventor pernambucano apontava para 

um quê de patético que se atribuía ao integralismo: ainda antes de se reportar ao golpe 

daquela madrugada, ele evocou a ―comédia dos punhais‖, referindo-se à suposta apreensão 

pela polícia, na casa de Salgado, de três mil punhais com a cruz gamada quando da repressão 

à primeira tentativa de insurgência integralista em março de 1938. A lembrança de tal 

episódio colocava-o no rol das coisas hilariantes: a apreensão dos punhais era lembrada como 

a ‗comédia dos punhais‘.   

 Ainda conforme o interventor, a técnica empregada pelos integralistas no golpe da 

noite anterior era a mesma do comunismo e ela era terrorista. A associação do levante 

integralista à intentona comunista permitia maximizar a pecha de cruel e covarde atribuída à 

ação integralista. Quanto à de covarde, ela era também reforçada pela ideia perpassada pelo 
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texto de que o levante teve o formato de uma emboscada... E, mais adiante, o Diário de 

Notícias insistia na comparação entre o integralismo e o comunismo. Na mesma edição do dia 

12 de maio, o referido diário trazia, na página 3, um tópico intitulado A violência – traço de 

união entre comunismo e integralismo. Nesse tópico, o jornal dizia que estava inteiramente 

evidenciado que a chefia suprema do movimento fora de Plínio Salgado, que é então 

comparado com Prestes, e, o levante, com a intentona comunista, nos seguintes termos: 

―pode-se estabelecer paralelo desta sua atitude com a que, em 1935, assumiu Luiz Carlos 

Prestes. Ver-se-á, então, que a ação de ambos está absolutamente identificada. Ambos 

conservaram-se na sombra, donde davam suas ordens, suas instruções [...]‖ (Diário de 

Notícias, 12 maio 1938, p. 3). Evidentemente que tal narrativa atingia a honra do líder dos 

camisas-verdes, que, como Prestes, agia na sombra, em surdina e, portanto, de modo sórdido, 

adotando ―a técnica comunista‖ e, desse modo, via-se que ―os dois irreconciliáveis inimigos – 

integralistas e comunistas – usam na luta os mesmos processos‖ (Diário de Notícias, 12 maio 

1938, p. 3). E esses eram processos repulsivos. 

 A pecha de covarde, para aludir aos camisas-verdes, efetivamente, surgiu anos antes 

do golpe de 1938. Em sete de outubro de 1934, quando os integralistas, em São Paulo, 

reuniram-se na Praça da Sé para comemorarem os dois anos do lançamento do Manifesto de 

Outubro, ―[...] grupos de militantes de um amplo leque de denominações políticas – 

comunistas stalinistas, trotskistas, anarquistas, socialistas, além de independentes – que 

tinham em comum o sentimento de aversão à variedade brasileira do fascismo [...]‖ (DOTTA, 

2010, p. 350), armados, posicionados em prédios ali situados, abriram fogo contra os camisas-

verdes, ferindo vários deles e deixando dois integralistas mortos, Jayme Barbosa Guimarães e 

Caetano Spinelli (eles seriam considerados mártires pelos integrantes do movimento)
74

. Os 

jornais comunistas, nos dias seguintes, retratavam o episódio como ―a revoada dos galinhas 

verdes‖, ressaltando a covardia dos integralistas ao fugirem desordenadamente dos tiros. A 

partir dali, tal pecha passou a ser recorrente (ao menos nos jornais comunistas) e, para narrar 
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os acontecimentos de 1938, ela foi amplamente usada. Isso é o que se percebe em matéria 

intitulada Dominada uma Revolta Integralista, do Jornal do Commércio, em edição daquele 

mesmo dia 12 de maio: ―No Cattete, a guarda afugentou os que pretendiam penetrar no 

parque daquelle palacio, fazendo alguns prisioneiros, enquanto outros fugiram amedrontados‖ 

(Jornal do Commercio, 12 maio 1938, p. 2).  

 Em tal narrativa, mais uma vez, os integralistas eram representados como covardes, 

pois fugiram amedrontados como haviam feito quatro anos antes no episódio da Praça da Sé e 

no ―trágico três de outubro‖. E, se eram covardes, só podiam mesmo fugir, onde quer que 

tenham participado do malogrado episódio. É o que se lia no Correio do Povo que, ao reportar 

a uma das tentativas de assalto da intentona — a de tomar o Telégrafo Nacional —, assim 

expressava a covardia integralista:  

Logo que irrompeu o movimento, numeroso grupo de integralistas tentou 

assenhorar-se do Telegrapho Nacional. 

A guarda ali sempre destacada recebeu-os a bala, ferindo dois assaltantes, 

enquanto os demais fugiam [...]. (Correio do Povo, 12 maio 1938, p. 3). 

Na matéria acima mencionada, percebe-se outra característica negativa atribuída aos 

integralistas, porém não tão presente nos discursos quanto à de covarde, falamos da qualidade 

de fanático imputada aos camisas-verdes. Naquela matéria que cobriu o golpe, podia-se ler 

que, 

Entre os detidos, figura um rapaz, quasi creança, pois conta apenas 17 annos, 

que foi preso à rua Visconde Itauna, com uma arma, munição e camisa verde 

sob o paletot. Perante o delegado especial da Segurança Política e Social o 

jovem não parecia perturbado, fixando tranquillamente a autoridade. À 

primeira pergunta exclamou: ―Plínio Salgado mandou que me rebelasse‖. 

Não foi possível arrancar-lhe mais qualquer declaração.
75

  

Ao narrar que o jovem detido, ao ser indagado sobre as atividades rebeldes da 

madrugada anterior, dissera apenas que ―Plínio Salgado mandou que me rebelasse‖, o jornal 

instigava o público leitor a lembrar-se do que já havia outras vezes sido divulgado pela 

imprensa para se evidenciar o fanatismo integralista: a cerimônia de entrada de novos 

militantes na AIB, existente no seu estatuto, a qual exigia que o futuro integralista jurasse 
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obediência e fidelidade ao ―Chefe Nacional‖
76

. O cumprimento cego às ordens do chefe, 

revelado por aquele jovem, remetia sem dificuldade à pecha de fanático. E foi caracterizando 

os integralistas como fanáticos que o Jornal do Commercio descreveu o deflagrar do 

movimento: ―Tramada na sombra a conspiração, fanatizados os elementos que iriam agir 

durante a revolta, a acção da intentona fracassada concentrou-se em quatro pontos [...]‖ 

(Jornal do Commercio, 12 maio 1938, p. 3).   

 Ainda nessa longa matéria acerca do golpe, o adjetivo de extremista que marcará 

também a memória social quanto à doutrina integralista era utilizado. O texto, nesse 

momento, discorria sobre o suposto apoio popular a Vargas demonstrado pela população no 

dia seguinte ao do golpe, o que, segundo o jornal, provava ―a condenação formal ao gesto 

impatriótico dos que, pelo assalto e pelo assassínio, julgavam poder impor ao paiz processos 

de violência e doutrinas extremistas em antagonismo com a nossa índole e com as nossas 

tradições‖.
77

 

Desse modo, os integralistas eram extremistas, o que se devia ao fato de serem 

fascistas. E, se eram fascistas e intentavam contra o governo, então o governo não era fascista. 

Eis a posição tomada pelo embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Pimentel Brandão, ao 

ser entrevistado acerca do golpe pela United Press, em Washington, em 11 de maio daquele 

ano. Disse o embaixador: ―Tenho contestado, como já o fizeram o governo e o próprio 

ministro Osvaldo Aranha, que o regime brasileiro seja fascista. Agora tendes a prova de que 

não o é‖ (Diário de Notícias, 12 maio 1938, p. 2). Para reforçar esse argumento, vinculavam-

se os revoltosos às forças alemãs. Naquela mesma edição do dia 12 de maio de 1938, o Diário 

de Notícias publicava título de nota em letras maiúsculas dizendo que: ―Funcionários do 

Banco Germânico envolvidos no ‗Putsch‘‖. E a nota, por sua vez, dizia: ―Numerosos 

funcionários do banco Germânico acham-se envolvidos no ‗putsch‘ integralista‖ (Diário de 

Notícias, 12 maio 1938, p. 2)
78

. Publicadas dessa forma, sem maiores explicações, tais 

narrativas buscavam promover efeito óbvio na interpretação do texto por seu público leitor e, 

de algum modo, já explicitado pelo embaixador Pimentel Brandão, qual seja, o de provocar a 

seguinte leitura dos fatos: o golpe intentado contra o governo fora integralista, movimento 
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extremista e fascista. Dele participaram elementos ligados à Alemanha, portanto, nazistas. E 

eles todos, os extremistas, voltavam-se contra o governo: eis a prova inequívoca de que o 

governo não era nem fascista nem extremista.  

O argumento de que os integralistas eram extremistas era enfatizado por narrativas 

que mostravam que os métodos por eles empregados naquele levante foram, eles também, 

extremistas. O Diário de Notícias, naquela edição de 12 de maio de 1938, trazia tópico 

intitulado Métodos extremistas no ataque.  E, para aquele jornal, isso já estava elucidado: 

―Está apurado que o golpe integralista dessa madrugada caracterizou-se por este processo 

extremista de multiplicidade de ataque para desnortear a defesa‖ (Diário de Notícias, 12 maio 

1938, p. 2).    

Supomos que as representações são sempre disponibilizadas a partir de um campo de 

concorrências e de competições cujos desafios enunciam-se em termos de poder e de 

dominação (CHARTIER, 1990). Nessa perspectiva, as representações disponibilizadas nas 

diversas reportagens da época quanto ao golpe de 1938 estão marcadas por forte contraste 

entre as representações de Vargas e as referentes a Salgado. Não há nuanças. O discurso 

simplesmente dicotomiza o universo político: Getúlio Vargas/o Estado Novo é detentor de 

todas as virtudes; Plínio Salgado/os integralistas está representado no campo oposto. 

Em matéria intitulada Flagrantes da Resistência Presidencial, publicada também no 

Diário de Notícias, em 12 de maio de 1938, os elogios aos familiares de Vargas que se 

encontravam no Palácio e, especialmente, os reservados ao próprio Vargas são intermináveis: 

―A pessoa que assistiu a todas essas scenas ao nos fazer a narrativa não escondia a admiração 

que lhe causára a bravura e calma e sangue frio, então demonstrado por todos‖ (Diário de 

Notícias, 12 maio 1938, p. 2). 

A autoridade do interventor mineiro, Benedicto Valladares, também foi colocada à 

disposição da construção da imagem de Vargas no campo oposto ao da imagem integralista 

que se depreciava. Bravura, serenidade e calma são os termos utilizados por Valladares para 

referir-se à postura de Vargas diante daquele episódio. O telegrama enviado ao ditador pelo 

interventor mineiro foi publicado em diversos jornais naquele dia 12 e é elucidativo do 

esforço discursivo na produção da distância entre Vargas e os golpistas de ocasião: 

Congratulando-me vossencia pelo mallogro do nefando attentado contra o 

regime, graças à bravura e serenidade de vossencia, à dedicação, patriotismo 

e lealdade dos dignos chefes militares e de nossas forças armadas, tenho a 
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satisfação de reaffirmar em meu nome e no dos mineiros a nossa 

inquebrantável solidariedade (Jornal do Commercio, 12 maio 1938, p. 2). 

 Na linguagem do interventor, os insurgentes realizavam um atentado nefando, 

enquanto eram as virtudes de Vargas e as de outros atores ligados ao Estado Novo (chefes 

militares e forças armadas) que permitiam a manutenção daquela ordem a qual ele 

manifestava apoio, dizendo-se em nome dos mineiros. 

 O Capitão João Alberto, por seu turno, auxiliou na ofensiva contra os rebeldes no 

Palácio Guanabara e, em entrevista à imprensa no dia 11, sintetiza o discurso em vigor quanto 

a Vargas: ―Deixe-me, porem, abrir aqui um parentesis e fazer o elogio da bravura e do sangue 

frio do Chefe da Nação‖ (Correio do Povo, 12 maio 1938, p. 2).   

 É possível constatar ainda como as narrativas publicadas na imprensa vão 

estabelecendo uma temporalidade na qual 1930 impõe-se como o grande marco, 1937 como o 

seu desfecho e o golpe de 1938 como uma nefasta tentativa de tirar o país do trilho que 

aqueles homens honrados haviam construído, homens como os capitães João Alberto e 

Nelson Mello, e o coronel Cordeiro de Farias, todos eles partícipes da Revolução de 1930. Em 

matéria publicada no Diário de Notícias, no dia 12 de maio de 1938, com o subtítulo Uma 

Coincidência Interessante, semelhante temporalidade expressa-se: 

Por uma coincidencia interessante, os capitães João Alberto, Nelson Mello e 

coronel Cordeiro de Farias, interventor neste Estado, que foram tres 

elementos de grande projecção no movimento victorioso de 1930, 

expontaneamente acudiram e se viram reunidos, dentro do mesmo sector, 

defendendo o palacio Guanabara (Diário de Notícias, 12 maio 1938, p. 3). 

Os defensores da legalidade em 1938 são os revolucionários de 1930 e, também, os 

que estavam ao lado de Vargas no golpe de 10 de novembro de 1937. Fica estabelecida, 

assim, uma continuidade: uma temporalidade passa a envolver a vitória em 1930, a 

implantação do novo regime em 1937 e a luta para a sua preservação em maio de 1938. Na 

temporalidade que se estabelecia, a Revolução de 1930 e a implantação do novo regime em 

1937 foram transformados em marcos, fatos que dariam inteligibilidade à história do Brasil. O 

11 de maio de 1938, por sua vez, não se constituiu marco, mas fato sem importância. Aliás, 

foi assim que o então ministro da Justiça definiu-o. Interpelado sobre o putsch integralista, 

Francisco Campos respondeu: ―O movimento não teve importancia. Está extincto e a ordem 

publica perfeitamente assegurada‖ (Correio do Povo, 12 maio 1938, p. 2), produzindo, pois, 
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um enunciado que é discurso autorizado. Ele fala como ministro de um poder reconhecido e 

que reconhece a si mesmo, um poder que tem substância histórica, porque oriundo da 

Revolução de 1930, e, ―[...] ao dizer as coisas com autoridade, quer dizer, à vista de todos e 

em nome de todos, publicamente e oficialmente, ele subtrai-as ao arbitrário, sanciona-as, 

santifica-as, consagra-as [...]‖ (BOURDIEU, 1988, p. 114) ou, como no caso, o inverso disso: 

a ação integralista é arbitrária, pois que atenta ao que, no discurso autorizado, foi subtraído ao 

arbitrário. 

Todavia ao movimento integralista não é dedicada grande atenção na mídia impressa 

durante todo o período do Estado Novo. No período, ele apareceu razoavelmente nos 

primeiros dias após a primeira movimentação golpista quando tentaram tomar a rádio 

Mayrink Veiga e o Ministério da Marinha, em março de 1938
79

, mas, numa contraordem dada 

pelos próprios integralistas, o movimento foi suspenso (o movimento foi inexpressivo e a ele 

não foi dada muita ênfase). Apareceu bastante nos dias seguintes ao golpe de 11 de maio de 

1938, também quando Salgado foi denunciado como participante daquele golpe (em 22 de 

outubro de 1938) ou quando de sua primeira prisão (em 26 de janeiro de 1939). O movimento 

integralista ainda mereceu destaque nas páginas da grande imprensa a partir da declaração de 

guerra à Alemanha em agosto de 1942. 

Nesse novo momento, a pecha de nazista/fascista foi a mais empregada, mas dividiu 

espaço com outra também bastante empregada: a de quinta-coluna nazista. Vejamos alguns 

exemplos de como elas ocuparam o espaço público. 

Getúlio Vargas, no discurso de 1º de maio de 1943, disse acerca do integralismo que,  

Dentro de 10 dias, terá decorrido um lustro da primeira tentativa feita no 

Brasil, segundo os métodos e a inspiração nazista, para a subversão da 

ordem: o assalto à residência do Chefe do Governo, pela calada da noite, o 

cerco aos lares de elementos destacados da administração militar e civil. A 

conspiração integralista fracassou, mas só hoje é possível imaginar a que 

triste condição estaríamos reduzidos se tivesse logrado êxito. (VARGAS, 

1944, p. 5). 
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 Na noite de 10 de março de 1938, militantes integralistas liderados pelo tenente Loyola e por Jair Tavares 
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Em 1943, a sensibilidade antifascista, em meio à guerra, aflorava e Vargas a 

explorava, lembrando aos milhares de ouvintes do seu aguardado discurso de 1º de maio que, 

em poucos dias, o golpe integralista completaria mais um aniversário. Se, nos dias seguintes 

ao golpe integralista, a imprensa divulgou que os métodos utilizados por eles naquela ação 

eram semelhantes aos dos bolcheviques, explorando a proximidade temporal em relação à 

Intentona Comunista e a memória negativa que tinha se fixado referente àquele 

acontecimento, agora, diante da guerra declarada contra a Alemanha nazista, a ação golpista 

integralista do dia 11 de maio de 1938 passava a ser segundo ―os métodos e a inspiração 

nazista‖
80

 e não segundo os métodos e inspiração bolchevique, como haviam sido difundido 

cinco anos antes. O discurso de Vargas no 1º de maio era momento único na relação do 

ditador com o povo e a lembrança nele feita ao golpe integralista como tendo sido realizado 

na calada da noite e de inspiração nazista revela a disposição do poder para selecionar, 

organizar, ressignificar e disponibilizar as representações do passado condizentes com o seu 

próprio exercício de poder, realizando um deslocamento estratégico que facilitava a sua 

legitimação: os fascistas/nazistas eram os outros, os integralistas, e não ele próprio que 

efetivamente era ditador. 

Nesse contexto, o vasto vocabulário acusatório aos integralistas ganhou novo 

adjetivo: o de quinta-coluna nazista. E esse foi o adjetivo usado no banner de propaganda da 

Semana Antifascista 
81

 que ocorreu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro entre os dias 11 e 

18 de maio de 1943. No banner, estavam representados, em aspecto caricatural, Adolf Hitler e 

Plínio Salgado e, acima deles, podia-se ler que O integralismo é a alma da 5ª coluna no 

Brasil (como se vê na imagem abaixo). 
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 Ibidem, p. 5. 
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 A Semana Antifascista foi organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em vários estados. Muitos 

estudantes estavam engajados na luta pela democracia e contra o nazifascismo. Segundo Edgar Carone, ―A UNE 
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rompimento com o Eixo (29/1/1943), são feitas comemorações e Osvaldo Aranha é convidado: a Semana 
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Figura 7. Banner colocado na entrada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro anunciando a Semana 

Antifascista entre 11 de 18 de maio de 1943. Arquivo público do município de Rio Claro – SP. 

 

Se a imagem presente no banner da exposição transmitia a nítida associação do 

integralismo ao nazismo de Hitler, a combinação discursiva entre o slogan e a imagem, por 

sua vez, estabelecia o sentido dos integralistas como traidores da pátria, sendo o braço de 

Hitler no Brasil e ainda do integralismo subserviente ao nazismo. E isso de forma satírica, 

como é comum nos desenhos que se utilizam da caricatura. Construía-se e transmitia-se, 

também por esse meio, certa visão de mundo referente ao integralismo, na qual ele 

configurava-se como nazista e como quinta-coluna, mas tudo isso com ar de ridículo. 

 No Estado da Bahia, de maneira emblemática, o jornal O Imparcial fez ampla 

campanha antinazista e nela tratava de alertar os brasileiros para o perigo da quinta-coluna.  

Eis o que se lê na coluna Hora da Guerra, escrita por Jorge Amado: 
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[...] A ilusão de que a quinta-coluna estava exterminada, que os agentes 

nazistas encontravam-se todos eles presos, que os integralistas tinham todos 

se arrependido e virado meninos bem comportados, todas essas falsas idéias 

que vem sendo inculcadas pela própria quinta-coluna desaparecem com a 

notícia do novo centro de espionagem agora descoberto pela polícia. A 

quinta-coluna está viva e bem viva, está agindo e não perdeu a esperança de 

levar o Brasil aos braços do Eixo, de prejudicar ao máximo a nossa pátria, de 

dificultar o nosso esforço de guerra, de usar os integralistas como alavanca 

para putchs anti-nacionais, para golpes e conspiratas. A quinta-coluna está 

em ação. Não há muito, O IMPARCIAL publicou a fotografia dos boletins 

datilografados que os integralistas pregavam nos postes da cidade. A 

vigilância policial em torno dos traidores, sob todos os pontos, louvável de 

se completar com o apelo do povo. Todos os patriotas devem estar de atalaia, 

atentos à ação dos estrangeiros suspeitos e dos nacionais integralistas. Esse é 

um dever de todos. Principalmente quando os soldados se preparam para 

partir rumo aos campos de batalha. A quinta-coluna está agindo. É 

necessário esmagar a quinta-coluna! E a polícia não dorme.
82

 (AMADO, 

Jorge. Hora da Guerra. O Imparcial, Salvador, 16 dez.1943, p. 9). 

Assim, o vocabulário acusatório aos integralistas, em 1943, passava a ser, junto com 

o de nazista/fascista, predominantemente o de quinta-coluna. Jorge Amado expunha 

veementemente o que era preciso com eles fazer: esmagá-los. O aparato repressivo do Estado 

Novo era desse modo legitimado: a vigilância policial aos traidores — os integralistas — era 

louvável, porque os inimigos estavam em ação.  

Matérias do teor arrolado acima foram amplamente difundidas pela grande imprensa, 

quase sempre sendo repetidas em vários jornais. Em alguns casos, a repetição é fácil de ser 

explicada, pois muitos periódicos pertenciam aos Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand, os quais recebiam de sua agência de notícias, a Meridional, as mesmas 

matérias, as quais, por sua vez, eram reproduzidas em várias unidades do grupo. Em 

semelhantes matérias, era possível constatar a existência de narrativas alusivas ao 

integralismo, aparentemente objetivas, que estariam supostamente relatando o real. Michel de 

Certeau, ao analisar a instituição do real por intermédio da mídia, afirma que: 
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O real contado dita interminavelmente aquilo que se deve crer e aquilo que 

se deve fazer. E o que se pode contrapor aos fatos? A pessoa tem que se 

inclinar e obedecer àquilo que ―significam‖, como o oráculo de Delfos. A 

fabricação de simulacros fornece assim o meio de produzir crentes e, 

portanto, praticantes. Esta instituição do real é a forma mais visível de nossa 

dogmática contemporânea. É também a mais disputada entre partidos 

(CERTEAU, 2002, p. 287). 

A representação da realidade, quando não separada da realidade e disposta desse 

modo publicamente pela imprensa, institui sentidos também percebidos como a própria 

realidade. A ausência de marcas de enunciação, em discursos que se apresentam como apenas 

narrativas de fatos acontecidos às quais não se pode contrapor, aumenta ainda mais o seu peso 

no que concerne ao aspecto performativo. Por essa forma, forjavam-se, na memória social, as 

representações mais compartilhadas acerca do integralismo. Ele era o que o discurso 

autorizado acerca do qual pronunciava: risível, covarde, golpista, extremista, fascista/nazista, 

quinta-coluna e com militantes fanáticos.  

As narrativas publicadas, no que diz respeito aos integralistas e às suas ações (no 

golpe de 1938, na suposta aproximação aos nazistas na Segunda Guerra Mundial), tinham o 

―estranho poder de mudar o ver num crer e de fabricar real com aparências‖
83

. Tais narrativas 

eram expostas como descrição do que havia se passado, mas ao mesmo tempo elas efetuavam 

julgamentos em que a culpa já estava sentenciada. E somente os integralistas eram culpados. 

Os destinatários e compradores dessas interpretações estavam induzidos a crer no que viam e 

elas deixavam ver apenas o que se pretendia que fosse a crença. No que concerne às narrativas 

referentes ao golpe de 1938, o silêncio foi praticamente total quanto aos outros segmentos 

nele envolvidos
84

, em especial quanto à participação dos liberais no levante. A omissão 

permitiu ao Estado Novo, como vimos, colocar-se como inimigo dos extremistas, dos 

fascistas e não dos liberais. Produzindo deslocamento estratégico, o Estado Novo não era 

fascista e sim vítima de inescrupulosa ação fascista.  
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O Estado Novo foi capaz de controlar a imprensa escrita e os programas 

radiofônicos, isto é, os veículos expressivos de comunicação de massa da época. Em 1937, 

com a ditadura recém instalada, outorgava-se nova Carta e ela abolia a liberdade de imprensa 

e instituía a censura prévia. Nesse mesmo ano, publicou-se o Código de Imprensa, o qual 

tornava ilegal qualquer referência considerada desrespeitosa às autoridades públicas. 

Em 1939, o controle dos meios de comunicação por parte da ditadura tornou-se ainda 

mais rigoroso com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Segundo 

Luiz Maklouf Carvalho:  

O DIP exigia que a imprensa louvasse o ditador. Tinha a força da 

distribuição do papel, o dinheiro fácil das matérias pagas, a polícia política, a 

censura sistemática e a violência institucionalizada do regime – tudo isso 

materializado nas prisões cheias e nos estados de sítio e de guerra decretados 

em diversas ocasiões. 

Com raríssimas exceções de O Estado de S. Paulo – expropriado à força das 

armas em março de 1940 e mantido sob intervenção até 1945 – e, no Rio, do 

Correio da Manhã, A Noite, A Manhã e Orlando Ribeiro Dantas com seu 

corajoso Diário de Notícias, a imprensa dobrou-se, sem espernear, e muitas 

vezes com indisfarçável prazer. Foi o caso de todos os veículos de 

Chateaubriand, com destaque para O Cruzeiro (CARVALHO, 2001, p. 69). 

Supomos, com Pierre Bourdieu (1988, p.166), que ―o mercado da política é, sem 

dúvida, um dos menos livres que existem‖ e, em uma ditadura, como era o caso do Brasil 

naquele momento, o campo político tornou-se ainda menos livre. A censura explícita limitou 

ao extremo o restrito campo dos discursos e das representações políticas. Nesse contexto, o 

próprio Estado, com seus atores, definiu-se como o agente central e fundamental para o país e 

atuou como decisivo fabricador de memórias, selecionando, organizando, ressignificando e 

disponibilizando, no domínio público, representações do passado e ordenando, por aqueles 

vetores, a sua leitura. E, nessa leitura, estabelecia-se que, contra o Estado, restariam apenas os 

réprobos, os covardes, os fanáticos, os atores das comédias, os provocadores da desordem ou 

da farsa, os quinta-colunas, os fascistas e extremistas. 

 Ao ―cidadão comum, reduzido ao estatuto de consumidor‖
85

, restava a opção de 

aderir às representações acerca do integralismo construídas pelo Estado Novo por meio da 

grande mídia ou distanciar-se do mundo político. Os integralistas, por seu turno, não 
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dispunham de poder político para tornar públicas suas memórias. Com interpretações bem 

distintas do passado recente, mas derrotados politicamente, não travaram durante aquele 

período disputa pelo controle das representações passado, refugiaram-se na clandestinidade, 

no exílio ou na vida privada, aguardando o desenlace do avanço dos regimes autoritários no 

Brasil e na Europa.  

2.2 A VOLTA DO INTEGRALISMO EM 1945 E O SEU VETO NA GRANDE 

IMPRENSA: A MEMÓRIA IMPEDIDA  

 Para a análise do nosso objeto, consideramos que, em um primeiro momento, tivemos 

um estado ditatorial atuando com o intuito de fixar na memória social representações 

negativas acerca do integralismo, tanto difundindo discursos que detratavam os integralistas 

quanto silenciando os seus militantes. Os integralistas, derrotados entre novembro de 1937 e 

maio de 1938, foram marcados com todos aqueles adjetivos que expusemos. A ditadura 

definiu o que se tornou público e assim pôde estabelecer os vetores para a construção da 

memória social. Supomos que as repetitivas representações de algumas interpretações do 

passado foram capazes de destruir a diversidade do tempo vivido, já que os integralistas, 

derrotados, não dispunham de mecanismos para difundir suas memórias e garantir a 

permanência no espaço público de suas próprias e destoantes representações do passado. 

Contudo, posteriormente, ocorreram significativas mudanças que apontaram para a abertura 

política no início de 1945.
86

  

 Nesse novo contexto, de maior abertura da imprensa e início da democratização, os 

integralistas começaram a articular-se para reorganizarem o velho partido. No entanto, no 

espaço público, o veto à memória integralista estava posto, o que estabelecia ambiente 

político inóspito à rearticulação dos ex-camisas-verdes. Reiniciava-se uma série de 

publicações de cunho pejorativo no que concerne a Salgado e à extinta AIB. Supomos que 

essas narrativas encontraram uma comunidade de sentido já constituída e corroboraram a 

atualização da memória social negativa que se formou em relação ao integralismo. 

Semelhante memória construiu-se a partir, principalmente, das narrativas publicadas pela 

grande imprensa durante o Estado Novo, especialmente depois do golpe de maio de 1938, 

atribuído aos integralistas. Depois desse último, como já abordado, a imprensa ―abriu fogo‖ 
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contra os integralistas que não puderam responder publicamente aos ataques de seus inimigos 

políticos, em função da censura imposta pelo governo.  

Mais tarde, porém ainda durante a ditadura Vargas, a situação para os integralistas 

complicou-se: a ação dos submarinos alemães contra a marinha mercante brasileira, a 

declaração de guerra do Brasil às forças do Eixo e o envio das tropas brasileiras para a guerra 

na Itália deram margem para a aparição de outro adjetivo depreciativo dos integralistas, 

quinta-coluna nazista. Este veio juntar-se àqueles que, nos anos de 1930, eram frequentemente 

utilizados para referir-se publicamente aos integralistas: extremistas, golpistas, 

fascistas/nazistas, mas, também, covardes, ridículos e patéticos. Todos esses adjetivos 

caracterizavam os integralistas segundo a perspectiva da memória social que, no ano de 1945, 

foi atualizada e reforçada. Nesse movimento de atualização do veto à memória integralista, 

cujo intuito último era impedir o retorno dos ex-camisas-verdes ao espaço político, a grande 

imprensa desempenhou papel relevante.   

Consideramos a grande imprensa como a empresa jornalística de grandes dimensões 

que se impôs no Brasil por volta de meados do século XX. Ana Luiza Martins e Tânia de 

Luca avaliaram como o processo de urbanização ocorrido no Brasil, de maneira intensa a 

partir dos anos de 1930, foi acompanhado do agigantamento da imprensa escrita e afirmam 

que ―entre 1945 e 1964 [...] as cidades e a imprensa – instâncias imbricadas – conheceram 

surto de efetiva modernização‖ (MARTINS; LUCA, 2006, p. 76). Para as autoras, essas 

foram ―décadas marcantes para a grande imprensa, que se profissionalizou, investiu em 

maquinário de ponta, construiu grandes sedes próprias [...]‖
87

. Nessa óptica, segundo elas, 

destacam-se os Diários Associados, império da comunicação de Assis Chateaubriand, e, nesse 

império, o surgimento da primeira revista de circulação nacional com ampla penetração, O 

Cruzeiro (1928); a atuação política, inovação gráfica e editorial de órgãos do porte de O 

Estado de S. Paulo, Correio da Manhã e Jornal do Brasil; e a criação do Tribuna da 

Imprensa (1949) e o Última Hora (1951). 

Nelson Werneck Sodré (1966) aponta que a passagem da imprensa artesanal à 

industrial, da pequena à grande imprensa está plenamente realizada ao aproximar-se do fim da 

primeira metade do século. Seguindo a sua análise, destacamos que a grande imprensa precisa 

produzir grandes tiragens em curtíssimo tempo e, para tal, necessita de complexas máquinas, 

caras e importadas. Igualmente o papel é caro e importado. Essas empresas dispõem de um 

exército de trabalhadores, intelectuais e físicos, com remuneração compatível
88

 e o número 
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(de jornais com essas características) era bastante reduzido no Brasil. Ainda segundo Sodré
89

, 

contam-se pelos dedos os grandes jornais, bem como se contam pelos dedos os seus 

proprietários: Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, Júlio de Mesquita Filho, Paulo 

Bittencourt, Nascimento Brito e uns poucos mais. 

Passemos então a abordar a ação do jornal carioca Correio da Manhã ante a 

rearticulação política dos integralistas.  

 

2.2.1 O Correio da Manhã: o passado presente 

 

 O matutino carioca Correio da Manhã foi fundado em 1901 por Edmundo Bittencourt 

e saiu de circulação em 1974. No ano de 1929, com a morte do pai, Paulo Bittencourt assumiu 

a direção do jornal. Nesse ano, segundo Sandes (2012), o Correio da Manhã já era um jornal 

moderno, com maquinário de ponta e tiragem de 140.000 exemplares. Seguindo a tendência 

de seu fundador, que desprezava a suposta neutralidade jornalística, o Correio da Manhã 

destacou-se por suas opiniões políticas definidas e por se engajar, no período em que circulou, 

em vários embates políticos travados no Brasil, postando-se como defensor dos valores 

liberais. Nas décadas de 1940 e 1950, quando ele estava entre os mais vendidos jornais da 

capital federal, ele posicionou-se contrário a reordenação do integralismo, sendo importante 

agente na atualização da memória que vetava o partido de Salgado. Passemos então a avaliar a 

política feita por esse jornal, por via dos usos das representações do passado, no que concerne 

ao ressurgimento daquela agremiação. 

 No início de março de 1945, poucos dias após a publicação da conhecida entrevista de 

José Américo de Almeida
90

, o Correio da Manhã (4 mar. 1945, p. 2 e 6) publicou enorme 

matéria intitulada O Estado Novo e o Integralismo. A matéria, que ocupou praticamente toda 

a página 2 e parte da página 6, era uma reprodução da carta escrita por Salgado a Vargas em 

28 de janeiro de 1938, algumas semanas após o golpe que implantou o Estado Novo. A carta 

revelava a frustração/decepção de seu autor com as atitudes de Vargas quanto ao integralismo, 

mostrando os compromissos em relação a esse movimento assumidos anteriormente pelo 

então presidente da República às vésperas do golpe de 10 de novembro e a sua conseguinte 

traição aos camisas-verdes. Com a carta, naquele momento, vinda a público em espaço 

privilegiado de um jornal de grande circulação, é possível inferir que se visava desgastar tanto 
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Salgado — e o movimento integralista — quanto Vargas. Esse, pelo fato de a carta o mostrar 

como traidor, como homem sem palavra e, portanto, sem honra, pois que havia usado o 

integralismo como lhe fora conveniente para mais tarde o descartar sem qualquer escrúpulo. 

E, aquele, por sua vez, era desgastado pelo fato de a carta vinculá-lo à conspiração que levou 

à instalação da ditadura estadonovista, ditadura que, naquele momento, estava sendo criticada, 

de sorte que atualizava, de certa maneira, dupla pecha que recaía sobre Salgado: a de golpista 

(já que ele apoiou o golpe que instalou a ditadura no Brasil) e a de fascista (pois o vinculava à 

ditadura que agora era tachada de fascista).  

 E a publicação da carta abriu caminho para que o articulista do caderno de cultura do 

Correio da Manhã, Eurico Nogueira França, prosseguisse na série de matérias que se iniciava, 

objetivando vetar a reorganização do integralismo. França justificou o que deu margem para 

que, naquela seção do jornal, fosse publicada a matéria intitulada O ensino coletivo e o 

totalitarismo da seguinte maneira: ―Na carta que em 1938 o sr. Plínio Salgado endereçou ao 

sr. Getúlio Vargas, a que foi agora divulgada pela imprensa, há um trecho merecedor dos 

comentários desta seção, pois diz respeito à música, ou, mais explicitamente, à educação 

musical [...]‖
91

. O trecho da carta a que se referia França era parte da exposição de Salgado a 

Vargas e ao público em geral quanto ao significado histórico-político do movimento por ele 

mesmo criado em 1932 (ou melhor, como era por ele, Salgado, entendido) e dizia o seguinte:  

Em 1932, quando alarmante era a desagregação dos espíritos, ameaçando a 

unidade da pátria, pelo separatismo, e a sua soberania, pelo comunismo; 

quando as tradições nacionais estavam completamente esquecidas, não 

sabendo nem mesmo o povo cantar o Hino da Nação [...], lancei os 

princípios do Integralismo [...] ensinei-lhes a mística da grande nação. [...] O 

Hino Nacional começou a ser cantado pelas multidões (SALGADO, vol. 

9,1956b, p. 220-221). 

 França, então, em seu artigo, argumentou que Salgado, ao expor que havia um 

progressivo esquecimento dos deveres cívicos por parte dos brasileiros por não saberem 

tampouco cantar o Hino Nacional, não fez outra coisa que não um discurso demagógico. E 

prosseguiu dizendo que, dois anos antes da fundação da AIB e oito anos antes de Salgado 

escrever a referida carta, já havia nos programas das escolas do Rio de Janeiro o canto 

orfeônico, no qual as crianças aprendiam a cantar o Hino Nacional, o Hino da República, o 
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Hino da Independência, entre outros, e que as crianças daquela cidade, sob os auspícios do 

maestro Villa Lobos, já haviam feito seis ou sete demonstrações orfeônicas nas celebrações 

do dia 7 de Setembro e que estas nada tiveram que ver com o ―extremismo pliniano‖. E, por 

fim, França disse que o canto deve ser assunto escolar e deve ―ser assimilado na infância do 

indivíduo. Um magote de homens cantando desafinado e arritmicamente o Hino Nacional, e 

ainda por cima de camisa verde, não passará nunca de um espetáculo ridículo‖.
92

  

 O articulista do Correio da Manhã, ao utilizar em sua matéria expressões como 

―extremismo pliniano‖ e ―espetáculo ridículo‖ (esta última referindo-se aos integralistas 

uniformizados cantando o Hino Nacional), invocava imagens do passado já postas 

repetidamente no espaço público e memorizadas: a de que o integralismo era extremista e 

ridículo. A cena da entonação do Hino Nacional nos termos descritos por França expunha os 

integralistas de fato ao ridículo, situação típica em que o integralismo, mais que criticado, era 

ridicularizado. E o que se fazia a partir daí era a atualização da memória social, o que era 

necessário naquele momento, ao menos para aqueles que queriam vetar o integralismo. Desse 

modo, era notória a regularidade dos discursos do Correio da Manhã usando as mesmas 

expressões recorrentes no passado para depreciar o integralismo.   

 Ainda naquele mês de março, o Correio da Manhã, noticiou o lento processo de 

feitura da Lei Eleitoral e, na sequência, versou sobre as articulações integralistas em matéria 

intitulada O integralismo em reorganização (Correio da Manhã, 28 mar.1945, Notícias 

Políticas, p. 1). Nela, o jornal abordava as instruções enviadas do exílio pelo ―Chefe 

Nacional‖, Salgado, ao seu representante no Brasil, Raymundo Padilha, e, segundo o jornal, 

aquelas instruíam os integralistas a aguardarem a revogação da lei que acabou com os partidos 

políticos para, em seguida, reorganizarem-se e apresentarem-se em massa ao pleito que, 

esperava-se, viria. Salgado teria indicado o abandono da plástica usada por seu movimento 

nos anos de 1930, bem como da saudação anauê e do uso do sigma, todavia, por outro lado, 

indicava em suas instruções a manutenção da divisa ―Deus, Pátria, Família‖, princípios com 

os quais, conforme a citada matéria, ―o fascismo indígena conseguiu impressionar milhares de 

incautos‖
93

. O Correio da Manhã finalizava o texto expressando a preocupação com a 

reorganização do integralismo: ―Verifica-se, dêsse modo, que o integralismo está disposto a 

ingressar novamente na vida política da nação‖
94

. A fotografia que foi adicionada à matéria 

representava Salgado, na década de 1930, trajando a camisa verde integralista e, nela, via-se a 
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emblemática braçadeira com o sigma. A imagem colada ao texto carregava um tom 

caricaturesco e reforçava a representação não só do integralismo como fascismo, mas 

enquanto fascismo indígena. Como fascismo, o uniforme e a braçadeira remontavam a signos 

de elementos da ordem fascista presentes também no integralismo. E, no que concerne ao 

adjetivo indígena, supomos que a própria mística racial do fascismo (principalmente alemão) 

havia ganhado circularidade e produziu uma percepção compartilhada do alemão nazista 

como loiro, alto e forte. Já Salgado era franzino, mestiço e ―feio‖ (se se considera o mito 

ariano), casando-se bem com o adjetivo indígena, empregado em tom pejorativo, para se 

referir à natureza do fascismo do ―Chefe‖ mestiço. 

 Em 29 de março, o Correio da Manhã publicou, em tom de indignação, matéria que 

dizia que o ministro da Justiça, Agamenon Magalhães, 15 dias antes, havia chamado de São 

Paulo ao seu gabinete o genro de Salgado, José Loureiro Junior. O assunto seria a importância 

da reorganização do integralismo para refrear a proliferação comunista, a qual contava então 

— segundo o ministro — com cerca de um milhão de militantes. Para tanto, o retorno do 

―Chefe‖ seria imprescindível. A nota de chamada da matéria exibia fato cuja fonte não foi 

explicitada pelo jornal: O próprio governo custearia viagem de regresso do ‗Chefe‘ Plínio 

Salgado (Correio da Manhã, 29 mar.1945, Notícias Políticas, p. 1). De qualquer modo, a 

matéria nem tangenciava essa questão e sim expressava a indignação quanto ao suposto 

incentivo por parte de homens fortes do governo, como o era o ministro da Justiça, ao retorno 

do integralismo. Já o título da matéria explicitava tal indignação: Repete-se a manobra: o sr. 

Agamenon Magalhães anima o integralismo.
95

     

  Diante da nova conjuntura política, marcada pelo processo de abertura, boa parte da 

grande imprensa inquietava-se com a possibilidade de o integralismo rearticular-se 

politicamente. Em 15 de maio de 1945, representantes dela foram recebidos pelo ministro 

Agamenon Magalhães. O seu interesse era interpelar o ministro sobre o anteprojeto da lei 

eleitoral, pois que, no dia 25 seguinte, encerrar-se-ia o prazo para apresentação a ele de 

sugestões para possíveis modificações à lei. No diálogo com os jornalistas, várias questões 

foram suscitadas sobre o tema em questão e, entre elas, o ministro foi indagado sobre o 

retorno político-partidário do Integralismo, no que ele respondeu: ―O governo não pode 

opinar sobre o assunto. Esta matéria será de competência exclusiva da Justiça Eleitoral. A ela 

caberá o encargo de negar ou não o registro, não apenas do integralismo [...]‖ (Correio da 
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Manhã, 16 maio 1945, Notícias Políticas, p. 1). O curioso era que a matéria do Correio da 

Manhã, que discorria sobre a reforma eleitoral, partidos regionais e/ou nacionais, o voto 

feminino obrigatório, entre outras questões relativas ao anteprojeto da lei eleitoral, tinha título 

que revelava a citada preocupação da imprensa: O ressurgimento ou não do integralismo 

dependerá da justiça eleitoral. O título, tendo o integralismo como objeto central, de matéria 

que não versava exclusivamente sobre o integralismo e tampouco o tinha como elemento 

central, expressava a preocupação dos editores do Correio da Manhã com a articulação dos 

ex-camisas-verdes, visando retornarem à cena política.   

 Sincronicamente ao acompanhamento do processo de abertura política e aos passos do 

integralismo para reingressar no embate político na ordem legal, o Correio da Manhã, 

apropriando-se de disponível memória social, publicava notas e matérias depreciando os 

camisas-verdes (vale lembrar que o próprio acompanhamento da reorganização do 

integralismo por parte do Correio da Manhã já carregava o repúdio a ele e, mais que cobrir a 

reordenação daquele movimento, fazia-lhe campanha contrária). 

 Nessa perspectiva, em 13 de maio de 1945, o Correio da Manhã divulgou a resolução 

tomada pelo conselho de jornalistas pró-candidatura Eduardo Gomes sobre a rearticulação dos 

integralistas. Dizia a resolução:  

Os jornalistas congregados em torno da candidatura Eduardo Gomes vêm a 

público, por intermédio de seu Comitê, denunciar o movimento de 

rearticulação do integralismo que ora se processa em todo o país. Com a 

derrocada militar de sua matriz nazi-fascista nos campos de batalha da 

Europa, os partidários da ideologia de Hitler e Mussolini no Brasil estão 

empenhados em sobreviver politicamente no país. 

O Comitê torna pública ainda a sua estranheza pela indiferença do governo 

ante a organização dessa obra de traição aos ideais que nos levaram à guerra. 

(Correio da Manhã, 13 maio 1945, Notícias Políticas, p. 1). 

 A denúncia à rearticulação do integralismo centrava-se mais uma vez no seu suposto 

caráter nazifascista e, para o Comitê, era inadmissível que ―os partidários de Hitler e 

Mussolini no Brasil‖ sobrevivessem politicamente. Mas a crítica aos integralistas era, 

igualmente, crítica à Vargas, dado que o governo mostrava-se indiferente à reordenação 

integralista, sendo, pois, cúmplice dela. E essa cumplicidade significava compartilhar da 
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―obra de traição aos ideais que nos levaram à guerra‖
96

. Vargas e os integralistas eram, por 

conseguinte, traidores da democracia, ideal que estava na agenda do dia.   

Na mesma página acima citada e ao lado da publicação da ―resolução do Comitê‖, via-

se outra matéria no mesmo tom, criticando e tachando de nazifascistas tanto a ditadura 

estadonovista quanto os integralistas embora nesta outra a ênfase fosse dada para a ditadura. 

A matéria, intitulada O Brasil ainda não está a salvo, abordava a presença, dois dias antes, de 

José Américo de Almeida no Rio de Janeiro e dos apontamentos por ele feitos a Otávio 

Mangabeira para que os direitos cívicos fossem reintegrados à vida do país. O caminho para 

tal reintegração ainda não estava, para José Américo, de todo assegurado (―o Brasil ainda não 

está a salvo‖) e parte do perigo estava colocado em função da presença integralista: 

―Enquanto, realmente, a falua do nazismo indígena permanecer, mesmo gingando o mal pelas 

suas velas pôdres, sôbre a superfície das águas, devemos temer pela sua sorte [...]‖ (Correio 

da Manhã, 13 maio 1945, Notícias Políticas, p. 1). O perigo para as liberdades era apontado 

por José Américo como oriundo também do governo:  

[...] o caminho das liberdades públicas [...] está infelizmente cheio de 

tropeços mantidos pelos mandatários da ditadura, insensíveis aos reclamos 

da opinião e da consciência de todos, por se considerarem, êsses traidores, 

agentes eleitorais a serviço da usurpação getuliana, que são, não há mais 

quem duvide, o nazismo e o fascismo reunidos num só flagelo e instalado na 

América [...]. (Correio da Manhã, 13 maio 1945, Notícias Políticas, p. 1).  

O integralismo e o getulismo eram atacados como fascismos, os quais, embora 

derrotados na Europa, persistiam no Brasil. Daí para se democratizar o país e afirmar as 

liberdades públicas era necessário combater tanto um quanto outro. Consequentemente, 

merece destaque a ênfase dada pelo Correio da Manhã a certa exposição anti-integralista que 

se montava na capital da república. Nesse aspecto, em 27 de maio, no domingo, era possível 

ler matéria sobre a organização da citada exposição:  

Será organizada dentro de poucos dias, nesta capital, uma exposição anti-

integralista. Tudo o que se fizer – todos os esforços que se dispender – para 

alertar a nação contra um possível ressurgimento do fascismo caboclo, deve 

merecer, por parte de todos os brasileiros, conscientes de seus deveres, o 
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mais amplo e decidido apoio. (Correio da Manhã, 27 maio 1945, Notícias 

Políticas, p. 1).  

  O Correio da Manhã estava decidido a usar de sua força midiática para criar clima 

ainda mais hostil à reordenação de um partido integralista e, assim, conclamava a todos os 

brasileiros — ―conscientes de seus deveres‖ — a apoiarem a causa anti-integralista. Combater 

o integralismo naquele momento se confundia propositalmente com a própria luta contra a 

ditadura Vargas — na matéria acima citada, intitulada O que deve figurar na exposição anti-

integralista, o Correio da Manhã incumbia-se de relacionar a ditadura Vargas ao fascismo 

brasileiro e assim aconselhava aos expositores:  

Que coloquem na entrada do certame, bem à vista do povo, numa grande 

ampliação o texto da célebre carta do ‗implacável‘ fuehrer verde, ora em 

férias nas terras do sr. Salazar, ao sr. Getúlio Vargas, através da qual aquele 

―chefe‖ revelou aos brasileiros que a ―constituição‖ de 10 de novembro de 

1937 fôra por ele lida em setembro e submetida a emendas – dois meses, 

portanto, antes do golpe.
97

  

 A utilização da expressão ―implacável fuehrer verde‖ para aludir ao líder do 

integralismo não deixava dúvida quanto ao permanente artifício de estabelecer a analogia 

entre o integralismo e o nazismo como forma de veto àquele, o qual estava implicado nas 

articulações que levaram à implantação da ditadura, como se lê na matéria acima. A carta de 

Salgado evidenciava também que o golpe desfechado por Vargas havia sido planejado com 

bastante antecedência, já que por ela percebia-se que Salgado havia lido ―dois meses antes do 

golpe‖ a constituição que seria imposta pelo Estado Novo. A elucidação, quanto ao golpe que 

implantou a ditadura de Vargas, desmascarava a explicação oficial que, por sua vez, estava 

relacionada ao plano Cohen e à conseguinte necessidade de intervenção urgente do poder 

central a fim de salvar o país do iminente golpe comunista. Vargas era então mostrado como 

mentiroso e, seu governo ditatorial, exposto como ligado, na sua implantação, ao 

integralismo, e mais, que a ditadura Vargas era responsável pela existência do fascismo 

brasileiro, aspecto que deveria ser mencionado naquela exposição, como bem aconselhava o 

Correio da Manhã: ―Que organizem a exposição, mas que mostrem ao povo, através dela, a 

participação e as responsabilidades da Ditadura e de seus membros na existência do fascismo 

verde [...]‖ (Correio da Manhã, 27 maio 1945, Notícias Políticas, p. 1).  
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Naquele momento, ainda se escutava, como se podia ler na mesma matéria, ―os 

gemidos alucinantes dos irmãos moribundos. Seus pais, suas esposas, suas noivas, seus filhos 

e seus irmãos – e são milhões de criaturas, em todo mundo, que pranteiam a perda de entes 

queridos‖
98

. A guerra na Europa mal finalizara enquanto aqui se travava uma luta política pela 

democracia, a qual era aludida pelo Correio da Manhã como sendo pela mesma causa, porque 

a guerra era travada pelos soldados na Europa: ―[...] é a luta pela liberdade [...]. A nossa causa 

é a mesma e tão sagrada como aquela, porque se bateram, nos campos da Europa, os exércitos 

vitoriosos da civilização [...]‖
99

. Se a luta que se travava tanto na Europa quanto no Brasil era 

pelos mesmos objetivos, quais sejam, a liberdade e a democracia, os inimigos também eram 

os mesmos, ou seja, os fascismos: ―Lutamos pela reconquista dos princípios democráticos, 

que nos foram arrebatados pelos fascistas indígenas‖ (Correio da Manhã, 27 maio 1945, 

Notícias Políticas, p. 1). O uso no plural da expressão ―fascistas indígenas‖ sugere-nos que os 

fascistas são tanto o integralismo quanto o próprio governo ditatorial. E não era possível 

conceber, ―nem de leve [...] que se permita, em qualquer parte do planeta, mesmo sob rótulos 

diferentes, o ressurgimento do espírito fascista‖
100

. O Correio da Manhã exibia no espaço 

público, precavidamente, a possibilidade de o integralismo rearticular-se sob novo rótulo, 

ação que, segundo aquele jornal, não era nem de leve admissível. E, ao relacionar o fascismo 

caboclo a Vargas, também aludia à impossibilidade de sobrevivência deste governo. A 

montagem da exposição anti-integralista era divulgada, porém, ali, no espaço do jornal, a 

exposição era não só anti-integralista, mas, também, anti-estadonovista. 

Ressalte-se que a exposição anti-integralista estava ainda em fase de organização e o 

Correio da Manhã já divulgava o processo, o qual resultou, de fato, em sua inauguração, em 

oito de junho de 1945, em um espaço da capital federal de grande movimento popular (a 

exposição foi montada na passagem subterrânea do que era conhecido como ―Tabuleiro da 

Bahiana‖, onde faziam ponto os bondes da Companhia Jardim Botânico. O local, como se 

pode imaginar, era um dos pontos de maior circulação pública do Rio de Janeiro)
101

. Ao longo 

da passagem subterrânea, podiam-se ver colados à parede, lado a lado, a bandeira integralista 

com o sigma e a bandeira nazista com a suástica. Essa configuração plástica — em que o 

sigma, símbolo maior do integralismo, era exposto ao lado da suástica, do nazismo — 
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seguramente tinha grande força imagética no que concerne à equivalência simbólica 

integralismo igual a nazismo, especialmente porque, dispostos em um local de passagem, não 

convidava exatamente à reflexão e sim à mera associação das duas imagens e, por 

conseguinte, das duas ideologias. Desse modo, a equivalência simbólica integralismo/nazismo 

era reforçada, assim como se reforçava o veto ao integralismo. 

Ainda ali, na exposição montada no Tabuleiro da Baiana, estavam expostos fuzis e 

armas alemãs e fotografias das vítimas dos campos de extermínio organizados pela Alemanha 

nazista. Os artefatos nazistas e as fotografias que documentavam atrocidades cometidas pelos 

nazistas nos campos de extermínio, ladeadas por documentos e objetos integralistas (tais 

como fotografias de seguidores da doutrina do sigma uniformizados fazendo sua emblemática 

saudação — Anauê — com a mão direita levantada, ou em marcha), sugeriam que aqueles 

horrores teriam ocorrido também no Brasil se os fascistas daqui, os integralistas, tivessem 

chegado ao poder. Na exposição, ainda se via, entremeados por ―documentos‖ nazistas, textos 

de Salgado e de Gustavo Barroso que, nos anos de 1930, elogiavam os regimes totalitários e, 

assim, a exposição mostrava-os também por esse modo, próximos às vertentes totalitárias 

européias. Tudo, enfim, visando reforçar a equivalência nazismo/integralismo, com o intento 

de contribuir para impedir o retorno do integralismo.   

No dia seguinte à inauguração da exposição na passagem do Tabuleiro da Baiana, o 

Correio da Manhã noticiou-a em matéria intitulada Inaugurada a exposição anti-integralista 

(Correio da Manhã, 9 jun. 1945, Notícias Políticas, p. 1) e, abaixo do título, lia-se, em letras 

pouco menores que a do título e também em negrito, expressão um tanto convidativa à 

exposição: Está instalada na passagem subterrânea do ―Taboleiro da Bahiana‖. Logo em 

seguida, antes de se iniciar o texto-matéria, havia uma foto em que se viam pessoas, em 

passagem, olhando para os artigos ali expostos, donde se destacava e se discernia apenas a 

bandeira nazista com a suástica e, ao seu lado, a bandeira integralista com o sigma, reforçando 

a já citada equivalência nazismo/integralismo. A matéria iniciava-se descrevendo o que ali se 

poderia ver e a descrição da exposição anti-integralista era parte da campanha também anti-

integralista feita pelo jornal, aqui sustentada na exploração daquela equivalência 

integralismo/nazismo: ―[...] Bandeiras, livros traduzidos para o alemão, papéis, punhais com a 

cruz swástica da Alemanha nazista, fotografias e outros documentos do partido fascista 

nacional, a Ação Integralista Brasileira [...]‖ (Correio da Manhã, 9 jun. 1945, Notícias 

Políticas, p. 1). Se na matéria do dia 27 de maio de 1945, que divulgava que estava sendo 

organizada a exposição anti-integralista, o Correio da Manhã sugeriu que aqueles horrores 

praticados pela Alemanha nazista poderiam ter sido aqui praticados caso o Integralismo 
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tivesse chegado ao poder, agora, na matéria que já divulgava a exposição, a posição tornava-

se explícita: ―a exposição contém ainda fotografias das vítimas dos campos de concentração 

do interior da Alemanha, numa sugestão do que também nos aconteceria se o integralismo não 

tivesse sido varrido da vida legal em nosso país [...]‖
102

. E a matéria prosseguia atualizando a 

crítica ao integralismo. Ao se colocar em guarda diante do processo de sua reordenação, o 

Correio da Manhã dizia que a AIB ―está articulada e pretende ressurgir nesta hora de 

redemocratização do mundo, sob alegações de que esse partido, de tão nefasta e violenta ação 

nos tempos do seu domínio, não é totalitário, e sim democrático, e não teve ligações com o 

nazismo hitlerista e o fascismo‖.
103

  

 Com a liberdade de imprensa sendo retomada, líderes da extinta AIB começavam a 

contrapor-se aos argumentos que depreciavam o integralismo e assim rebatiam as críticas 

quanto à equivalência do nazismo e fascismo com o integralismo. Não obstante, o Correio da 

Manhã nela insistia e a mostrava como inequívoca: ―expostas aos olhos do público, estão 

todas as provas do caráter nazista e totalitário do integralismo que possuía até punhais com as 

armas do nazismo alemão para assassinar brasileiros‖ (Correio da Manhã, 9 jun. 1945, 

Notícias Políticas, p. 1).  

 E, para reforçar o argumento de que o integralismo era o fascismo/nazismo brasileiro, 

o Correio da Manhã utilizava-se de várias provas e assim publicou inúmeros trechos de 

escritos integralistas dos anos de 1930 que referendavam aquela equivalência, pois que 

escritos em momento em que líderes como Gustavo Barroso, de fato, aproximava em suas 

interpretações o integralismo do nazismo. Ainda na matéria sobre a exposição anti-

integralista, liam-se algumas dessas transcrições como o trecho da obra de Gustavo Barroso, 

O Integralismo em marcha, que se segue: ―A cada passo, nos chamam de imitadores do 

fascismo ou plagiadores do hitlerismo. Não somos imitadores e plagiadores dum ou doutro 

[...] Somos simplesmente da mesma árvore, filhos da mesma doutrina [...]‖
104

. E também de O 

Integralismo de norte a sul, do mesmo autor: ―Assim como o nazismo trouxe como 

consequência o ressurgimento da Alemanha, tornando-a forte e prestigiosa, o Integralismo 

fará a grandeza do Brasil‖
105

. E a matéria finalizava-se com outro trecho de obra de Gustavo 

Barroso, na qual ele próprio dizia claramente que o integralismo era fascismo: ―[...] mostra 

perfeitamente o que seja o movimento integralista. É um outro fascismo adaptado à realidade 
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brasileira, transplantado e modificado no solo americano, proclamado com outro nome, porém 

no fundo prendendo-se às doutrinas conhecidas do velho mundo‖
106

. O argumento usado aqui 

pelo Correio da Manhã se ancorava na autoridade dos documentos escritos e eram 

categóricos: o integralismo era, conforme o segundo homem na hierarquia integralista de 

então, abaixo apenas do chefe nacional, da mesma árvore que o fascismo e o hitlerismo, 

―filhos da mesma doutrina‖, sendo assim, ―outro fascismo‖ (Correio da Manhã, 9 jun. 1945, 

Notícias Políticas, p. 1).  

 Findada a exposição anti-integralista, é possível supor que ela tenha causado efeito 

considerável sobre a percepção da população do Rio de Janeiro quanto ao integralismo. Tanto 

que, em nove de julho de 1947, dois anos depois de iniciada a exposição, quando o vereador 

da capital federal, perrepista e ex-militante da AIB, Jayme Ferreira da Silva, viu-se compelido 

a responder a 13 interpelações/acusações que seus opositores lhe fizeram na Câmara quanto 

ao integralismo, uma delas poderia ser resumida — como assim o fez o próprio vereador — 

na seguinte pergunta: ―Como responde o Integralismo às acusações da ‗Exposição do 

Tabuleiro da Bahiana‘?‖ (SILVA, 1996, p. 57). A interpelação/acusação e a necessidade de 

responder a ela em 1947 deixavam claro que a exposição ficara marcada na memória social da 

população da cidade do Rio de Janeiro de maneira a contribuir com a estigmatização do 

integralismo.  

 Evidentemente que o Correio da Manhã não poderia, em sua campanha contrária à 

reorganização integralista no pós-guerra, deixar de lado o chefe do integralismo, Plínio 

Salgado. E, assim, mostra-o como intransigente antidemocrata a partir do mesmo forte 

subterfúgio usado noutras ocasiões, que é o da prova documental. Transcrevendo trechos de 

suas obras ou discursos em que se podiam perceber suas posições antidemocráticas assumidas 

nos anos de 1930 e publicando-os, o Correio da Manhã ajudava a recompor a memória social 

negativa quanto ao chefe, dificultando assim o seu retorno à vida política. Podia-se ler no 

Correio da Manhã, ainda na matéria sobre a exposição anti-integralista trecho da obra de 

Salgado, Palavra nova dos tempos novos, que referendava tal perspectiva: ―O Brasil aprendeu 

a falar. Já dispensa o jogo dos partidos. [...] Já sabe que eleições de nada valem‖ (Correio da 

Manhã, 9 jul. 1945, Notícias Políticas, p. 1). E, de um trecho do jornal integralista, A 

Ofensiva
107

, expôs a seguinte afirmação de Salgado: ―O Integralismo nega a eficácia do voto, 
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nega a concepção democrática do ‗cidadão‘. Condena o sufrágio universal‖
108

. E de seu texto, 

O Voto, publicado em 16 de agosto de 1934, em A Ofensiva, destacava-se: ―o voto é essa 

coisa que não vale nada, que nós integralistas desprezamos com asco. Desprezamos Sim! E 

desprezamos tanto que vamos usar dele para destruí-lo. Oh! Os integralistas irão às eleições. 

Para quê? Para acabar com o voto‖ (Correio da Manhã, 9 jul. 1945, Notícias Políticas, p. 1). 

A matéria não tinha uma conclusão do jornal ou do jornalista, ela seguia com vários outros 

trechos de textos de Salgado e de Gustavo Barroso em que se repudiavam a democracia, o 

sufrágio universal e, ao mesmo tempo, cobriam-se de elogios o nazismo alemão, o modelo 

autoritário japonês e o salazarismo ao mesmo tempo em que se estabeleciam similaridades 

entre esses e o movimento integralista. Por consequência, expunham-se, aos olhos de muitos, 

as provas contundentes de que o integralismo — e o seu líder — era fascista e 

antidemocrático. Essas características, tornadas públicas, deveriam bastar para impedir o 

retorno daquele movimento, ao menos era o que se buscava e o que era esperado pelos 

editores daquele jornal. 

 No dia seguinte à publicação da matéria sobre a exposição anti-integralista, em 10 de 

junho, o jornalista Mário Pedrosa, instigado pelo debate suscitado por aquela exposição 

inaugurada há apenas dois dias (8 de junho de 1945), publicou no Correio da Manhã o artigo 

Para a exposição anti-integralista (Correio da Manhã, 10 jul. 1945, Notícias Políticas, p.1). 

No artigo, Pedrosa exprimia que estava faltando na exposição a primeira bandeira com a 

suástica hasteada na cidade de São Paulo.   

Segundo o autor, em algum momento de uma tarde do ano de 1934, expuseram a 

bandeira nazista na Casa Alemã, a qual ficou pendente de sua fachada na rua direita. Pouco a 

pouco, pessoas ali se aglomeraram e espontaneamente começaram a gritar: ―tira, tira‖. Mas 

logo chegaram integralistas uniformizados com suas camisas-verdes e puseram-se entre o 

povo e a Casa Alemã, protegendo a suástica. Seguiu-se certo conflito que culminou na 

retirada da bandeira, a qual, no entanto, ficou sob a posse dos integralistas. Pedrosa, após 

narrar o episódio, enunciou o desfecho: ―o sinistro estandarte da escravidão totalitária foi 

afinal derrubado; mas, ajudados pela polícia, os lacaios nacionais de Hitler conseguiram 

arrebanhar o troféu das mãos anti-fascistas e fugiram do campo de batalha levando-o 

consigo‖
109

. E concluiu dizendo que: ―Desde aquela tarde, o povo de S. Paulo nunca mais teve 

dúvidas de que o integralismo não passava de um cogumelo crioulo oriundo da monstruosa 
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proliferação totalitária [...]‖
110

. Essa narrativa possuía força considerável, já que relatava 

―batalha‖ de rua na qual estava em disputa o emblemático estandarte com a suástica nazista, 

signo tão expressivo dessa ideologia. Se os integralistas protegeram-no e, por fim, dele se 

apoderaram, era por estar em sintonia com a ―monstruosa proliferação totalitária‖ (Correio da 

Manhã, 10 jul. 1945, Notícias Políticas, p.1). A batalha foi decisiva ao menos para se 

evidenciar do que se tratava o integralismo. Se poucos testemunharam o citado episódio 

ocorrido em São Paulo, agora, o Correio da Manhã, ao narrá-lo, permitia que muitos outros o 

vissem, mas já com interpretação que lhe convinha: os integralistas eram os lacaios nacionais 

de Hitler. 

 A narrativa de Pedrosa foi oriunda da memória e, como texto publicado em jornal é, 

para a história, documento arquivado. Em ambos os casos, tanto como memória quanto como 

documento para a história, ela ajudou a formar/confirmar uma percepção de passado na qual 

havia a equivalência fascismo-integralismo. Buscando diálogo com Paul Ricœur, com ele 

concordaríamos quando se opõe à ideia da memória reduzida à simples objeto da história. 

Para Ricœur (2001, p. 374) ―a história, na época moderna, teria reduzido a memória, outrora 

matriz da história, ao estatuto de simples objeto histórico entre outros‖. Contudo pensamos a 

memória como a primeira relação com o passado e que a ―história sabe que há passado porque 

a memória já o disse antes dela‖
111

. O jornalista Pedrosa disse o que ouviu de outros que 

viram. Nesse movimento, as coisas vistas transformaram-se em coisas ditas e o que emergiu 

foi o testemunho, elemento fundamental na transição da memória à história. No trajeto da 

memória à história por via do testemunho, a etapa seguinte ―é a do arquivamento dos 

vestígios documentais que se substituem aos vestígios mnemônicos‖ (RICOEUR, 2001, p. 

375) e aí encontraríamos a história ligada à memória por meio desse arquivamento.
112

  

Assim, a repetição de narrativas recorrendo sempre aos mesmos adjetivos para 

desqualificar o integralismo, atualizava, no domínio público, um passado que vetava o 

integralismo no presente. Tais narrativas, oriundas de memórias, atualizavam o passado e o 

dispunham no presente: e, neste caso, o integralismo não só havia sido fascismo, ele ainda o era. 

 Além da exposição anti-integralista e de matérias como a acima citada, o Correio da 

Manhã divulgou o apoio generalizado da sociedade brasileira a um Manifesto Anti-
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Integralista que então se organizava. Antes mesmo da exposição anti-integralista, em três de 

junho daquele mesmo ano, podia-se ler no seu caderno Notícias Políticas a seguinte nota: 

―Novas adesões estão sendo enviadas ao manifesto anti-integralista. Elementos de todas as 

classes sociais desta capital estão subscrevendo aquele documento‖ (Correio da Manhã, 3 

jun. 1945, Notícias Políticas, p. 1). Com notas desse teor, o Correio da Manhã difundia que a 

rejeição à reorganização do integralismo era total, porque não se tratava de alguns grupos 

específicos de uma ou outra camada social, mas, sim, de elementos de ―todas as classes 

sociais‖
113

. A coesão anti-integralista desejada pelo Correio da Manhã era colocada 

publicamente como verdade. 

 Por outro lado, Salgado, exilado em Portugal desde 1939, em 1945, passou a agir no 

sentido de voltar ao Brasil no momento político mais oportuno. Ainda do exílio, passava aos 

seus correligionários as diretrizes para o ressurgimento do integralismo como agremiação 

partidária. Com o intuito de preparar o campo para seu retorno, fornecia cuidadosas 

declarações à agência de notícias internacionais, United Press International, sendo aquelas, 

por fim, publicadas pela imprensa brasileira. Nessas declarações, destacava-se o apelo de 

Salgado à mística cristã do movimento por ele liderado. Os anos em Portugal, especialmente a 

partir do início da derrocada nazifascista, direcionaram a posição do ―Chefe‖ para a ênfase no 

espiritualismo cristão. Primeiramente, essa situação refletiu-se na sua produção literária em 

que se destaca o livro Vida de Jesus, o qual será seguido de vários outros com conotações 

também espiritualistas. Posteriormente, essa aproximação ainda maior ao espiritualismo 

cristão refletiu-se em suas diretrizes políticas e em declarações à imprensa como as acima 

citadas. Porém tais declarações encontravam réplicas muitas vezes focadas num tema central 

dos discursos que visavam vetar o integralismo: o da equivalência entre o integralismo e o 

fascismo e/ou o nazismo.  

 Em 19 de abril de 1945, o Correio da Manhã, em matéria escrita por Francisco 

Mangabeira, intitulada A mística de Plínio Salgado, explorava o estratégico tema ao 

responder matéria de Salgado em que este apontava a mística cristã como o eixo central da 

doutrina da qual ele era o chefe e fundador. Colocava Mangabeira que, na verdade, ―tal 

mística é a do nazismo e do fascismo [...] incrivelmente apresentada com a máscara do 

cristianismo‖ (Correio da Manhã, 19 abr. 1945, Notícias Políticas, p.1). Mangabeira 

reforçava o seu argumento usando de estratégia já mencionada e que vinha sendo comumente 
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usada pela imprensa contra o integralismo, que era a utilização da prova documental, e, assim, 

transcrevia suposto discurso de Salgado, publicado no Diário da Noite do dia 19 de maio de 

1938, em que havia vigorosa apologia aos regimes nazifascistas, donde Mangabeira concluiu: 

―é o hino à força e à violência nazista! [...] É a tentativa para empolgar a alma humana pelas 

‗vibrações místicas‘ do nacionalismo nazista, do ‗sonho único‘ de violência e de conquista 

dos que traçam o mapa das nacionalidades ‗a ponta das baionetas‘‖.
114

 

 Ficava difícil para os integralistas convencerem a opinião pública do contrário. E isso 

parecia fundamental para que os ex-camisas-verdes pudessem agir dentro da legalidade com 

alguma organização partidária. Ao menos era o que afirmava o Chefe da Polícia, João 

Alberto, em meados de agosto. Ao reunir a imprensa para falar das medidas que seriam 

tomadas naquela ocasião para dar liberdade política aos cidadãos, alguém indagou: ―— Como 

a polícia tratará os antigos elementos da Ação Integralista Brasileira que pretendem viver os 

postulados da camisa-verde?‖ (Correio da Manhã, 16 ago. 1945, Notícias Políticas, p. 1). No 

que João Alberto respondeu:   

Os integralistas, como os comunistas, foram anistiados e têm o direito de 

fazer vida nova. A polícia nada tem a opor a nenhuma cruzada, a nenhuma 

agremiação, mesmo que seja constituída por elementos outrora pertencentes 

ao integralismo, e que eles, por programa ou por ato, queiram reviver o 

antigo partido. [...] No entanto estou pronto a corrigir minha atitude se notar 

que a opinião pública se encaminha para outro sentido.
115

 

 A opinião pública evidentemente era influenciada por narrativas tão difundidas e tão 

recorrentes que depreciavam o movimento dos camisas-verdes. Tais narrativas não eram 

publicadas só pelo Correio da Manhã, vários jornais e revistas de grande circulação 

acompanhavam a movimentação integralista naquele momento com o mesmo tom do Correio 

da Manhã e usando do mesmo vasto vocabulário acusatório, contribuindo para o veto ao 

integralismo naquele momento de redemocratização. Passemos agora à análise das narrativas 

quanto ao integralismo, procedentes de outro veículo de comunicação de grande alcance da 

época, qual seja, o jornal O Estado de São Paulo.    
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2.2.2 O jornal O Estado de São Paulo e o ressurgimento do integralismo  

 

O jornal O Estado de São Paulo (OESP)
116

, como o Correio da Manhã, noticiou o 

processo de reorganização do integralismo no ano de 1945, mas sem maior ênfase: foram 9 as 

matérias ao longo daquele ano cobrindo os movimentos relacionados à reorganização do 

integralismo, todas elas no período em que o jornal estava ainda sob a severa intervenção do 

governo federal (só no dia 7 de dezembro de 1945, saiu edição de OESP sob a direção dos 

Mesquita). Nesse período, na página 3, em que havia a seção intitulada A situação política, 

nota-se clara orientação pró-PSD e, portanto, pró-candidatura Dutra à presidência da 

República. Acerca de tal aspecto, com o retorno dos Mesquita, o jornal mudou rigorosamente 

de posição, assumindo, sem nuanças, posições pró-UDN. Entretanto, no que concerne ao 

integralismo, o seu discurso, na essência, não mudou: seja ao longo da maior parte do ano de 

1945, quando o OESP estava sob a intervenção federal, seja em dezembro de 1945 e ao longo 

do ano de 1946, no regime democrático, quando ele reassumiu suas tradicionais posições 

liberais, o OESP posicionou-se contra o integralismo, retomando discursos disponíveis na 

memória social de modo a corroborar sua perpetuação. 

A primeira matéria no OESP, no ano de 1945, acerca do integralismo, não passou da 

reprodução de declarações de Salgado (do exílio em Portugal) à agência de notícias United 

Press em 3 de abril. Nela, Salgado dizia que não seria candidato e que, se houvesse 
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interferência dos integralistas nas eleições que iriam ocorrer no final do ano, seria 

―exclusivamente tendo em mira os supremos interesses de nossa querida pátria‖ (OESP, 3 abr. 

1945, p. 3). Já a segunda matéria concernente ao integralismo naquele ano vinha referendar a 

ideia já bastante difundida de que o golpe de 1938 havia sido integralista. A matéria, 

intitulada Declarações do chefe da intentona Integralista de 1938, foi veiculada no dia 22 de 

abril e centrava-se numa entrevista a Belmiro Valverde, recém-anistiado e posto em liberdade. 

Nela, Valverde disse ter sido fiel ao integralismo até o dia anterior quando deixou a prisão, 

mas que agora se posicionava ―totalmente contra as revoluções armadas e as doutrinas de 

violência‖ (OESP, 22 abr. 1945, p. 3). O referido texto afirmava que ―o movimento de 11 de 

maio teve a anuência absoluta do sr. Plínio Salgado, que lhe deu (a Belmiro Valverde) ordem 

escrita para deflagrar a Revolução‖. Tal afirmação foi anuída pela fala de Valverde, que disse 

que ―essa ordem estava em meu poder até o instante em que fui preso. No momento exato de 

minha prisão, rasguei-o para que não caísse em mãos da polícia‖.
117

  

Assim, a matéria do OESP retomava a ideia de que o integralismo era uma ―doutrina 

de violência‖, de que o golpe de 11 de maio havia sido integralista (como expõe o seu título) e 

que contou com a participação de seu chefe, Salgado. 

Já no dia 27 de abril, na seção A situação política, havia longa entrevista com Luís 

Carlos Prestes, em que ele foi indagado acerca dos integralistas, sobre os quais disse que 

―entre os integralistas havia homens honestos. Ainda ontem tive a oportunidade de abraçar um 

expedicionário, que foi integralista, mas que hoje reconhecendo o seu erro, é um democrata 

sincero, ele foi um dos que erraram [...]‖ (OESP, 27 abr. 1945, p. 3). Na visão difundida pelo 

OESP, era até possível ter alguém honesto entre os integralistas, todavia a condição de estar-

se entre estes era óbvia: era preciso reconhecer que ter sido integralista havia sido um erro. 

Se, para ser um democrata sincero, era preciso reconhecer que errara sendo integralista, era 

porque o integralismo não era democrático.  

Diante de semelhantes narrativas, amplamente difundidas, e tendo a censura 

esmorecido, os integralistas redigiram um documento de defesa intitulado ―Carta aberta à 

nação brasileira‖ e procuraram dar a ele o máximo de visibilidade. O documento foi assinado 

por vários integralistas e publicado em inúmeros jornais como matéria paga. No OESP, o 

documento foi publicado no dia 8 de maio de 1945, na página 15. No entanto, alguns dias 

depois, no dia 23 de maio, o OESP editou matéria intitulada Recusada a publicação de um 
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manifesto integralista. Nela, o OESP informava que o matutino baiano O Imparcial
118

 havia 

revelado, na edição do dia anterior, que ―os integralistas baianos dispenderam nada menos que 

16 mil cruzeiros com a transcrição, na imprensa local, da ‗Carta aberta à nação brasileira‘, dos 

chefes do fascismo indígena‖ (OESP, 23 maio 1945, p. 4), mas que O Imparcial recusara ―a 

publicação como matéria paga do aludido documento‖
119

. Destarte, o OESP, que não recusara 

a matéria paga dos integralistas, difundia que, mesmo sendo paga, havia jornais que a 

recusavam, afinal, tratava-se de carta dos chefes do fascismo indígena. 

Em 9 de junho, o OESP divulgou que havia, na cidade de Caiene, em Pernambuco, 

considerável revolta do operariado contra integralistas. E isso teria se dado porque alguns 

―elementos indesejáveis‖, liderados pelo integralista Melquíades Montenegro, quando da 

visita de Osvaldo Aranha àquela cidade, teriam retirado da sede do núcleo dos escoteiros da 

Usina Cateúde o retrato do presidente Getúlio Vargas, o que o OESP classificou de ―estúpido 

e condenável desrespeito à autoridade do Chefe da Nação‖ (OESP, 9 jun. 1945, p. 3). A 

notícia referia-se ao pedido de reforço policial por parte das autoridades locais a fim de 

conter-se a grande revolta do operariado contra ―os autores do inominável atentado‖
120

. Esses 

autores eram integralistas e o referido inominável atentado (embora essa expressão lembre-

nos das que eram usadas para narrar o golpe de maio de 1938) era o ato de retirar o retrato de 

Vargas da sede do núcleo dos escoteiros... 

Se, nas páginas do OESP do dia 9 de junho de 1945, lia-se que em Pernambuco 

ocorria revolta do operariado contra os integralistas em função daquela sua atitude 

inominável, no dia seguinte, 10 de junho, lia-se que no Ceará ocorria a Semana Anti-

Integralista, a qual, segundo o jornal, prosseguia com êxito. A semana fora organizada pelos 

estudantes da Faculdade de Direito do Ceará, sob a orientação de seu centro acadêmico, o 

centro Clóvis Beviláqua (OESP, 10 jun. 1945, p. 3), e só poderia seguir com êxito, já que era 

anti-integralista. 

Em São Paulo também havia atividades anti-integralistas e o OESP divulgava-as. Na 

capital paulista, em setembro, o Comitê Democrático dos Advogados organizava a 
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Assembleia Popular Anti-Integralista, para a qual era convidado, pelas páginas do OESP, todo 

o povo de São Paulo. Na Assembleia, seriam denunciados  

os novos métodos de infiltração do integralismo, sua ligação com a quinta-

coluna nazi-fascista, comprovada em investigações policiais, principalmente 

no Estado de Santa Catarina e os novos organismos, disfarçados em 

instituições cívicas, que fundaram com propósitos anti-democráticos (OESP, 

27 set. 1945, p. 3). 

Ia se traçando, dessa maneira, nas páginas do OESP, a ideia de que, em boa parte do 

Brasil, compartilhava-se de sentimento anti-integralita — sentimento que se alimentava de 

representações do passado, nas quais os integralistas eram tidos como quinta-coluna, 

nazifascistas e golpistas. 

Todavia o OESP, controlado pela ditadura como ainda estava, era, no que concerne às 

eleições presidenciais de 1945, pró-Dutra, e o PRP anunciou publicamente o apoio a essa 

candidatura. Semelhante apoio foi reproduzido nas páginas do OESP sem qualquer destaque. 

No dia 18 de novembro, ele trazia, na página 3, a chamada O PRP adota a candidatura 

Gaspar Dutra (OESP, 18 nov. 1945, p. 3) e a matéria, na íntegra, trazia o seguinte texto: 

―Pelo desembargador José A. Nogueira foi hoje relatado no TSE o pedido de registro do 

General Eurico Gaspar Dutra como candidato do Partido de Representação Popular à 

presidência da República. O Tribunal deferiu o pedido‖
121

. A despeito de a matéria revelar 

certa frieza e indiferença quanto à posição do PRP naquelas eleições, para os integralistas, o 

apoio à Dutra, mesmo que de última hora, ao menos significou uma trégua do jornal quanto 

aos ataques que vinha fazendo.   

No entanto, ainda antes do pleito, uma matéria no OESP retomava as típicas críticas 

aos integralistas, mas, ao que tudo indica, tratava-se de matéria paga da UDN, publicada dois 

dias antes das eleições. Nela se lia que  

O integralismo, aliando-se ao PSD, já havia decidido o pleito contra o 

General Gaspar Dutra, que não terá o voto dos trabalhadores brasileiros, 

visceralmente incompatíveis com o credo verde do sr. Plínio Salgado. [...] 

Sofrerão nas urnas a repulsa de todas as consciências sadias e vigilantes em 

frente única contra os estadonovistas, os integralistas e os aventureiros. 

(OESP, 1º dez. 1945, p. 13). 
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 O texto de propaganda da UDN retomava os elementos disponíveis na memória social 

que desqualificavam os integralistas para tentar tirar proveito nas urnas: os trabalhadores 

brasileiros não podiam votar em Dutra, aliado ao ―credo verde‖ e as consciências sadias 

estariam coesas contra os ―estadonovistas, integralistas e aventureiros‖. Os udenistas 

apresentavam-se ali como detentores de projeto sério, já que contra o projeto de aventureiros e 

por marcarem o seu espaço político como liberais, portanto, contrários ao Estado Novo e ao 

Integralismo. Interessa-nos constatar, como, de todo modo, narrativas que depreciavam o 

Integralismo ganhavam o espaço público e, perto das eleições presidenciais, o OESP, jornal 

de grande circulação, difundia a ideia de que Dutra não poderia vencer, entre outras, por se 

aliar ―ao credo verde do sr. Plínio Salgado‖. 

 Decorridas as eleições, com o retorno, depois de cinco anos, do OESP à família 

Mesquita, o jornal adotou nítida posição udenista. Nesse novo período, ele voltou às suas 

posições liberais e cerrou fileira contra a presença do integralismo, disponibilizando, no 

espaço público, narrativas em que o integralismo era apresentado nos termos presentes na 

memória social. Vejamos então algumas matérias representativas da posição do OESP já no 

período democrático (1946). 

 Em 18 de julho de 1946, o OESP publicou matéria denominada Interpretação 

especiosa do fascismo indígena feita na constituinte. A matéria era, na verdade, uma crítica à 

tentativa do PRP de apresentar-se como democrático a partir da ação de seu único deputado 

federal na Constituinte, Gofredo Teles. Escreveu o jornal: 

 

[...] Estava destinada a tarde ao jovem Querubim integralista, o sr. Gofredo 

Teles. Este moço, corado, que costuma girar pateticamente os olhos para o 

céu, toma assim por vezes uma postura mística, indício de que continua fiel 

às mistificações de seu chefe. 

Com seus trejeitos místicos o sr. Gofredo quase ia passando o seu 

contrabando integralista sob a capa da democracia. 

[...] O truque integralista é escamotear a sua ‗doutrina‘ com a católica; para 

isso envolve o problema político numa linguagem nebulosa, aparentemente 

religiosa, a fim de classificar os homens em duas classes, senão em dois 

partidos: é a velha doutrina verde de quem não era integralista era 

comunista. 

O deputado Gofredo toma na tribuna uns ares de fanático [...]. (OESP, 18 jul. 

1946, p. 3). 
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Num tom um tanto jocoso, o jornal apontava — e denunciava — que o PRP 

democrático não passava de uma farsa e que os integralistas tentavam escamotear. Mas cabia 

ao jornal liberal denunciar o truque integralista, que era escamotear a sua doutrina com a 

católica. E a doutrina expressa pelo deputado Teles não passava da velha doutrina verde, a 

qual era o fascismo indígena, fascismo patético e com militantes fanáticos, como o próprio 

deputado, que tomava ―uns ares de fanático‖.  

Em todas as matérias do OESP, em que se retratavam as ações do PRP no pós-guerra, 

as acusações, críticas e chacotas estavam presentes, salvo quando se tratava de matéria paga 

pelos próprios integralistas. Nestas, os integralistas tentavam defender seu passado, como na 

Carta aberta à nação, ou simplesmente divulgar momentos importantes do partido. Nesse 

sentido, em 26 de outubro de 1946, pôde-se ler na página 3 do OESP, matéria intitulada 

Partido de Representação Popular – aviso aos populistas do Estado, na qual se avisava, em 

verdade, ao grande público de São Paulo que 

Amanhã, domingo, encerra-se no Rio de Janeiro a Grande Convenção 

Nacional do PRP. Na solene sessão de encerramento, no Teatro Municipal, o 

delegado de São Paulo, SENHOR PLÍNIO SALGADO, falará a todo Brasil, 

pronunciando o seu primeiro grande discurso depois do exílio. Esse discurso, 

em suma importância, será irradiado pela cadeia de estações radiofônicas 

comandada pela rádio MAYRINK VEIGA. Em São Paulo: RADIO 

DIFUSORA. Recomenda-se que todos estejam atentos a partir das 21: 30 

horas, a fim de participarem assim da grande Convenção Nacional. (OESP, 

26 out. 1946, p. 3). 

 Porém, todas as vezes que os integralistas apareciam com maior evidência no espaço 

público, a reação da sociedade era significativa e, nas páginas do OESP, o espaço dado à 

crítica era infinitamente maior que o comprado pelos integralistas.  

Foi assim que no dia 29 de outubro, dois dias após o encerramento da Convenção 

Nacional do PRP
122

, o OESP publicou ampla matéria que cobria quase toda a sua página 4. 

Na página 3, a chamada para a matéria anunciava-a do seguinte modo: Vaias e distúrbios 

motivados por uma reunião de elementos do PRP (OESP, 29 out. 1946, p. 3). O título da 

matéria, por sua vez, era: A Convenção do PRP – vaias e correrias
123

. Tanto a chamada como 

o título revelam a tônica da narrativa do OESP quanto ao PRP: a Convenção Nacional era 
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chamada de ―reunião de elementos do PRP‖ e os protestos, que ganharam forma violenta, 

realizados por opositores do PRP, eram justificados na medida em que o motivo advinha da 

reunião daqueles elementos. No título, estava a representação do óbvio na leitura informada 

pela memória social: em reunião integralista, só poderia haver repúdio (vaias) e tumulto 

(correrias). A matéria, por fim, mencionava que, no encerramento da Convenção do PRP, 

falaram o deputado Gofredo Silva Teles, Raymundo Padilha e Salgado (ressaltado como 

antigo chefe do integralismo), mas enfatizava mesmo era a agitação em torno do teatro, em 

que uma multidão exigia que os convencionais saíssem daquele local. Consoante o texto, as 

manifestações de desagrado tomaram vulto e o comércio da Cinelândia fechou as portas, 

temoroso das depredações. A polícia militar e forças especiais cercaram o teatro, mas mesmo 

assim duas pessoas saíram feridas. 

 O texto prosseguiu revisitando o golpe de 1938, a partir de posições de Otávio 

Mangabeira, o qual teria ouvido o discurso de Salgado que disse que Mangabeira havia 

participado do golpe de 1938. Como era sabido do envolvimento de liberais (agora 

aglutinados na UDN), na articulação daquele golpe, àquele jornal e a líderes da UDN, como 

Mangabeira, fazia-se necessário explicar ao público que eles, liberais, não compactuavam 

com os camisas-verdes. Logo, Mangabeira disse que ―o movimento, tal como fora planejado, 

e não como fora executado pelos integralistas, visava à entrega do governo a uma junta militar 

da qual não faria parte elemento algum ligado ao sr. Plínio Salgado [...]‖ (OESP, 29 out. 1946, 

p. 4). A explicação liberal quanto ao golpe era a de que ele consistia em uma ação contra a 

ditadura, mas o planejado não foi o, por fim, executado pelos integralistas. No plano, estava 

definido que Salgado não teria espaço no novo governo. Os liberais respondiam ao discurso 

de Salgado na Convenção do PRP, discurso que colocava o integralismo ao lado daqueles 

num amplo movimento pela democracia, esforçando-se para dele se distanciarem. 

 O discurso de Salgado citou também os generais Castro Junior e Guedes da Fontoura. 

O OESP ouviu a ambos. O primeiro teria declarado ao jornal ―[...] Era coisa assentada que em 

hipótese alguma entregaríamos o poder aos integralistas. Estes, porém, precipitaram, 

convencidos talvez de que eram donos da situação‖
124

. O distanciamento do General Castro 

Junior em relação aos integralistas também ocorria: em hipótese alguma, eles entregariam o 

poder aos integralistas. E a representação do golpe de 1938 mais uma vez era disponibilizada 

no espaço público como uma precipitação integralista. Já o general Guedes da Fontoura disse 

à reportagem que ―Plínio Salgado quis atraí-lo para o integralismo e esclareceu: a minha 
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resposta foi negativa. Não iria rebelar-me contra um totalitarismo para cair em outro. 

Considerava que o integralismo era idêntico ao estadonovismo‖ (OESP, 29 out. 1946, p. 4). O 

espaço dado ao General Guedes da Fontoura na matéria ratificava as posições assumidas pelo 

jornal liberal: o integralismo era totalitário.   

 Desta feita, o OESP, ao dispor-se a falar da Convenção Nacional do PRP, voltou sua 

atenção para os distúrbios ocorridos do lado de fora do evento, mormente às vaias realizadas 

pelos manifestantes e à violência ocorrida. Nada que os convencionais discutiram e/ou 

decidiram em sua Convenção Nacional interessara ao OESP. A respeito dos integralistas, 

representavam-se as vaias e pedradas a eles dirigidas. Algo semelhante poderíamos dizer 

quanto ao discurso proferido por Salgado no evento: acerca dele, o jornal deu voz a Otávio 

Mangabeira, Castro Junior e Guedes da Fontoura, vozes que ecoaram em uníssono no 

distanciamento e crítica ao integralismo. A impressão de qualquer integralista quanto ao 

discurso de Salgado não foi registrada nas páginas do OESP, porque as representações do 

integralismo naquele jornal de ampla vulgarização referendavam e realimentavam as 

representações presentes na memória social. 

 A longa notícia do dia 29 de outubro instigou redatores do OESP a insistirem no tema 

integralismo. No dia 30 de outubro, Rafael Corrêa de Oliveira publicou análise feita sobre o 

ressurgimento do fascismo no Brasil, ou seja, naquela óptica, do ressurgimento do 

integralismo. Para ele, não era surpresa que o fascismo estivesse reaparecendo naquele 

momento, pois ele sugeriu que se preparava uma nova guerra e ela não era contra o fascismo e 

sim contra o comunismo. Na oportunidade, ele dizia ―[...] não admira agora que o General 

Dutra [...] estenda as bonanças ao sr. Plínio Salgado, que, além do mais, pode estar na posse 

de alguns segredos desaparecidos com os arquivos da embaixada alemã [...]‖ (OESP, 30 out. 

1946, p. 3). Na avaliação que se divulgava nas páginas do OESP, o integralismo, que era 

fascista, retornava à cena política com aval do autoritário governo Dutra em função da nova 

guerra, a contra os comunistas. E Oliveira, que assinou a matéria, não deixou de retomar 

alusão à antiga pecha de quinta-coluna, ao assinalar, sem nada explicar, a possibilidade de 

Salgado estar de posse de segredos alemães contidos em documentos desaparecidos da 

embaixada alemã. 

 No dia seguinte, o tema integralismo estava em destaque no OESP. E a polêmica, 

publicada no jornal, advinha da denúncia feita na Câmara dos Deputados pelo parlamentar 

Raul de Almeida, de que o periódico vespertino Resistência, que tinha os seus jornais 

impressos nas oficinas de O Vanguarda, havia sido censurado por este, o qual se negou a 

imprimir edição contendo matéria crítica ao integralismo. Segundo o OESP, o deputado havia 
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dito que ―a época do fascismo já havia passado, quer do fascismo com uniforme, quer sem 

uniforme‖ (OESP, 31 out. 1946, p. 3). O jornal O Vanguarda vinculava-se ao PRP e a crítica 

do deputado acusava-o de fascista, tanto ele, o PRP (fascismo sem uniforme), quanto a AIB 

(fascismo com uniforme). A matéria do OESP partiu desse ponto. Intitulada Protesto na 

Câmara e no Senado contra censura exercida por certa imprensa sobre matéria antifascista 

ela assim se reportava à questão: ―[...] Dizem muitos, e o deputado Gofredo Teles em 

particular, que o chamado PRP não é a antiga AIB com outro nome. Apenas do partido fazem 

parte antigos ‗camisas verdes‘. Mas agora já é impossível negar que os nazistas verdes 

dominam aquele partido [...]‖ (OESP, 31 out. 1946, p. 3). Para o jornal liberal paulista, a 

prova de que o PRP era a AIB, com outro nome, estava no fato de que o próprio presidente 

formal do partido, o sr. Adauto Fernandes, demitira-se em protesto contra o que ele 

considerou o açambarcamento do PRP pelos agentes mais diretos de Salgado. E continuava 

argumentando que, se outra prova além daquela não houvesse para comprovar que o PRP era 

a mesma AIB, ―haveria a mentalidade intolerante dos donos de ‗Vanguarda‘, que seguem 

assim os processos dos antigos agentes de Mussolini e Hitler‖
125

. Desta feita, o OESP 

invocava a força da memória social ao apresentar os perrepistas, donos de O Vanguarda, 

como quinta-coluna (agentes de Hitler e Mussolini), fascistas sem uniforme, nazistas verdes 

ou, no mínimo, como detentores da mesma mentalidade.  

 A matéria concluía, na mesma linha do artigo assinado por Oliveira no dia anterior, 

fazendo da crítica ao integralismo uma crítica também ao governo Dutra e interpretando que o 

integralismo ressurgia apoiado pelo governo que o tinha em conta na luta contra o 

comunismo: ―[...] se o integralismo volta à ribalta [...], isso se deve a uma política deliberada 

do governo. Este parece acreditar que, alimentando o lobo verde, poderá amanhã ver-se livre 

do urso vermelho. Mas é nisso que se engana, e tragicamente‖ (OESP, 31 out. 1946, p. 3).  

 Consequentemente, supomos que o OESP, malgrado não tenha feito campanha 

sistemática contra o PRP, contribuiu em suas páginas com a difusão, em larga escala, de 

representações negativas quanto ao integralismo, as quais se encontravam disponíveis na 

memória social e que eram, por meio também desse jornal, retomadas no pós-guerra. A 

memória social era permanentemente lembrada do que ela não deveria esquecer. 
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2.2.3 A revista O Cruzeiro e o integralismo: o golpe de 1938 revisitado 

 

A revista O Cruzeiro foi lançada no dia 10 de dezembro de 1928
126

 (a princípio 

denominada apenas Cruzeiro) pela rede Diários Associados do jornalista e empresário Assis 

Chateaubriand. Às vésperas de seu lançamento, no final da tarde de cinco de dezembro, na 

Avenida Rio Branco, ―4 milhões de folhetos foram atirados do alto dos prédios sobre a cabeça 

dos passantes [...]. Os volantes anunciavam o breve aparecimento de uma revista 

‗contemporânea dos arranha-céus‘, uma revista semanal colorida que ‗tudo sabe, tudo vê‘‖ 

(MORAIS, 2004, p. 187). À espalhafatosa propaganda de lançamento, seguiu o esforço para 

fazer da revista a primeira de alcance nacional nos espaços urbanos: caminhões, barcos, trens 

e mesmo um bimotor foram usados na sua distribuição para que ela alcançasse 

simultaneamente, além de todas as capitais, ainda as cidades tidas como as mais importantes. 

Seu primeiro número anunciava a tiragem de 50 mil exemplares e saiu com 64 páginas, 

impressas em papel cuchê e repleta de fotografias, cores e anúncios publicitários. No final do 

ano de 1930, a revista já trazendo o artigo O, que ressaltava o substantivo Cruzeiro, chegava à 

tiragem de 80 mil exemplares semanais conforme fontes da própria revista. 

Na segunda metade dos anos de 1940, O Cruzeiro era a revista de maior circulação no 

País. Em sua redação, encontrava-se um jornalista que vinha tendo enorme destaque na 

imprensa brasileira, David Nasser. Entre novembro de 1946 e janeiro de 1947
127

. Nasser 

publicou em seis edições da revista O Cruzeiro, como furo jornalístico, uma série de matérias 

intitulada Eu acuso! . Esta série abordava principalmente a descrição do golpe de 11 de maio 

de 1938 por um de seus mais ativos participantes: Severo Fournier, homem encarregado por 

Belmiro Valverde de organizar e comandar militarmente o golpe no que concerne ao assalto 

ao Palácio da Guanabara. 

 Com o trágico desfecho do golpe, Severo Fournier refugiou-se na embaixada italiana, 

mas, depois de breve incidente diplomático, ele acabou se entregando às autoridades 

brasileiras. Permaneceu na prisão de 1938 até outubro de 1945. Morreu em agosto de 1946. 

Só depois de sua morte, Nasser publicou a série Eu acuso!, a qual se centrava na ―longa 
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transcrição das cartas que o próprio Fournier teria escrito na prisão, dirigidas ao pai. [...] O 

Cruzeiro publica fac-símiles de folhas manuscritas amassadas‖ (CARVALHO, 2001, p.180).   

É possível supor que a reportagem teve grande repercussão, porque instigou seu autor 

a publicá-la poucos meses depois como livro. Trata-se do livro A revolução dos covardes — 

diário secreto de Severo Fournier, reportagens políticas e ordens da censura do ditador, 

publicado em 1947 pela seção de livros da empresa gráfica O Cruzeiro. Foi a primeira parte 

do livro que deu a ele o título A revolução dos covardes. Isso porque, segundo o autor 

explicou no prefácio da obra (NASSER, 1947, p. 11-12), é a parte mais importante do livro. 

Nela, temos as supostas narrativas de Severo Fournier acerca do golpe de 1938 contra a 

ditadura Vargas, as quais Nasser apenas reuniu e procurou ―dar certa unidade, simplesmente 

como um colaborador e não como autor, pois que a primeira parte desse livro é sua [de Severo 

Fournier] [...]‖
128

. As narrativas presentes nas reportagens de O Cruzeiro e, pouco depois, nas 

páginas de A revolução dos covardes retomam aspectos da memória social bastante 

compartilhados quanto aos integralistas e atualizam-nos. 

 Severo Fournier teria, então, relatado os episódios referentes ao golpe e ainda os que o 

precederam e sucederam-no, como o assalto ao Palácio da Guanabara (comandado 

militarmente por ele próprio), às residências de generais, ao Ministério da Marinha, à 

chefatura da polícia e outras atividades significativas daquela ação
129

. Acerca da feitura do 

plano para a ação de 11 de maio, Fournier disse que aquele fora elaborado com esmero e que 

contou com ―o maior fator com que possa contar um movimento revolucionário: — a surprêsa 

[...] e essa foi de tal natureza que [...] chegamos aos nossos objetivos com a máxima calma, 

sem sermos importunados pelo mais leve sinal de trânsito ou de qualquer oposição!‖ 

(NASSER, 1947, p. 100-101)
130

. Fournier contava-nos que a surpresa deu-se apesar da 

movimentação de cerca de dois mil integralistas deslocando-se pela cidade. Mas, embora 

contassem com um plano bem elaborado, com a organização integralista, com centenas de 
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seus militantes dispostos a tal aventura e com o elemento surpresa, a ação fracassou 

completamente, como Fournier expôs em seu diário:  

Basta, para fazer-se uma idéia da enormidade do desastre, citar que, das 

setenta e muitas missões de que se compunha o plano, na maioria simples e 

sem o menor perigo, apenas puderam tomar certo caráter de execução as 

seguintes: assalto ao Guanabara, tomada do Ministério da Marinha, prisão de 

um coronel, e essas, assim mesmo, com ressalvas (NASSER, 1947, p. 101). 

 Como entender os motivos que levaram ao fracasso? Essa era a pergunta que não só 

Fournier fazia-se, como se esforçava por responder a ela em seu diário. 

 Para Fournier, na concretização do plano, faltou toda sorte de dignidade e de coragem 

aos integralistas e que ―o que não se podia fazer era introduzir vergonha, virilidade e caráter 

nesses homens. Isso estava fora de meu alcance‖
131

.  Para Fournier, a surpresa absoluta 

deveria ter servido de estímulo para a ação dos integralistas, mas não foi o que se sucedeu. E 

ele novamente se perguntava a que se deveu tamanho desastre, no que ensaiou responder: 

―Medo? Falta de preparo? Falta de dignidade? Falta de honradez? Falta de caráter? Ou todos 

êsses fatôres atuando ao mesmo tempo?‖ (NASSER, 1947, p. 104). Em suas indagações, a 

resposta já estava sugerida e ela procedia do mesmo motivo que o levara, ao referir-se aos 

homens integralistas, a usar apenas a adjetivação ―integralistas‖, dela retirando o substantivo 

homens. E a razão para tal relacionava-se à natureza daqueles homens, pois era público e 

notório
132

 o fato de ser ela absolutamente reprovável. Se a natureza reprovável dos 

integralistas era pública e notória era porque ela estava disponível na memória social, e a 

partir desta era possível ver o perfil daqueles homens integralistas: homens sem caráter, sem 

honra, sem dignidade e sem coragem. Isso teria conduzido o golpe ao fracasso, pois que, com 

homens dessa natureza, não haveria outro resultado possível para aquela ação. 

  Suas cartas-diário prosseguiam descrevendo ações do dia 11 de maio de 1938, quando 

do golpe. Na maior parte dos relatos, insistiu nas características dos homens integralistas que, 

para ele, ―não, não são homens, são monturos de indignidade, são monstros em excrescência 

pútrida‖
133

. Fournier dizia que a própria opinião de Belmiro Valverde, coordenador político 

da ação golpista, quanto aos integralistas, era que ―o material humano nosso é infame, não há 

outro têrmo, porém é o que nós temos; na esfera superior dos nossos não escapa um só 
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homem!‖.
134

 No diário, quase tudo que concernia ao Integralismo era atacado. Seu chefe, 

Salgado, é ―cabuletê‖
135

  e ―pretenso ditador‖
136

; Loureiro Junior, genro de Salgado, era um 

oportunista que ―casou-se com a filha do sr. Salgado quando ele entrou em moda‖ (NASSER, 

1947, p. 107). E o segundo homem na hierarquia da AIB, Gustavo Barroso, ao tocar na 

questão do judaísmo internacional, aparecia como demagogo, racista e ignorante, como se lia 

no seu diário: ―E o judaísmo internacional do Integralismo deixa de ser problema financeiro 

internacional para ser simplesmente de raça. E sôbre êsses problemas e, com a terminologia 

pomposa dos grandes demagogos, fala o mais ignorante dos camisas-verdes‖.
137

  

 Fournier elaborou uma espécie de taxonomia do integralismo na qual uns são 

covardes, outros bisonhos, Salgado é cabuletê, Loureiro Junior é oportunista, Gustavo 

Barroso é ignorante, demagogo e racista, e todos são monturos de indignidade. E seguia 

classificando-os como quem sabe por que viu e descreve-os fazendo ver aos que nada viram o 

que ele, Severo Fournier, viu e, portanto, sabe. Assim, a descrição de Fournier era ―também 

saber e fazer saber — ou ainda, fazer ver um saber‖ (HARTOG, 1999, p. 270).  

 E insistia na sua avaliação do integralismo, que, segundo ele, ―como meio, era 

deteriorante‖ (NASSER, 1947, p. 107), lamentando pela sorte do país que aplaudisse um 

―partido que, tendo tudo o mais nefasto, tenha como única coisa aproveitável ensinado seus 

filhos a cantar-lhe hinos evocatórios de glórias problemáticas‖
138

. Quanto aos instantes 

imediatamente anteriores à partida para o assalto ao Palácio da Guanabara, disse Fournier: 

―As cenas ali desenroladas, nestes minutos finais, foram dessas impressionantes [...]‖
139

. As 

cenas impressionavam-no porque aqueles homens eram também bisonhos: ―[...] não titubiei 

em, às 23: 30 horas (o movimento deveria iniciar-se à 1 hora da madrugada), dar ordens para 

que metessem nesses bisonhos patriotas os uniformes de fuzileiros navais [...]‖
140

. Contudo 

mais ainda porque tudo era demasiadamente ridículo: ―[...] metidos em fardas que, em uns, 

sobravam-lhes as mangas do casaco; em outros, as calças ficavam-lhes nas canelas [...]‖
141

. 

Somava-se ao patético da situação, o medo excessivo daqueles homens na hora de partir para 

a ação, expresso em ―choros lamentosos e gestos de desespero, para não seguirem‖
142

. A 

ênfase na covardia dos integralistas era ressaltada ainda no relato acerca dos instantes 
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imediatamente anteriores à partida: ―ante o precedente aberto para os anciães, todos eram 

velhos; todos aleijados; todos, doentes [...]‖.
143

 

 Por fim, podemos encerrar a descrição de Fournier acerca dos integralistas com as 

palavras que ele próprio usou para concluir o tópico intitulado ―Escolha do Dia‖, em que disse 

que ―os leitores já devem estar enojados de tanta porcaria e não precisam mais do que se 

argüir dêsses fatos, para mostrar onde está a causa do desastre de 11 de maio‖ (NASSER, 

1947, p. 109). 

 Supomos que a narrativa de Severo Fournier apelava para a condição de verdadeiro 

que todo testemunho requer. Tal narrativa era publicada como o relato de quem conhecia os 

fatos que se desenrolaram na ocasião e conhecia-os porque os vira e, assim, ele fazia saber aos 

que nada viram por si próprios o que ele, narrador, sabia. Semelhante apelo procedia 

igualmente do fato de que havia uma memória social capaz de articular um conjunto de 

pressupostos e representações sobre o integralismo em que os integralistas eram vistos como 

covardes, risíveis, patéticos, fascistas e golpistas. Desse modo, Fournier expunha adjetivações 

já presentes na memória social e, portanto, facilmente reconhecíveis, tornando o seu 

depoimento ainda mais crível.  

 Assim, para o esforço de veto à reorganização do integralismo no pós-guerra, a 

publicação do Diário secreto de Severo Fournier na revista O Cruzeiro foi de importância 

considerável. Isso porque se tratava de revista de grande circulação na época, capaz de atingir 

vasto público e, também, porque se tratava de atingir movimento político e o capital político é 

bastante vulnerável, pois que é ―[...] puro valor fiduciário que depende da representação, da 

opinião, da crença, da fides, o homem político, como homem de honra, é especialmente 

vulnerável às suspeitas, às calúnias, ao escândalo, em resumo, a tudo o que ameaça a crença, a 

confiança [...]‖ (BOURDIEU, 1988, p.188-189). A relação de movimentos políticos e de seus 

quadros com o jornalista é de grande comprometimento, tendo em vista que o jornalista é 

―detentor de um poder sobre os instrumentos de grande difusão que lhe dá um poder sobre 

toda a espécie de capital simbólico (o poder de fazer ou desfazer reputações)‖.
144

 

 No Diário de Fournier, o integralismo foi atacado como um todo, atingindo seus 

principais quadros em sua honra, afetando a reputação do movimento. Repetia-se o que a 

grande imprensa fez em diversas ocasiões, entre essas, quando dos primeiros dias após o 

golpe de 11 de maio de 1938 e em outros momentos da ditadura estadonovista, como nos 

meses seguintes à entrada do Brasil na guerra contra as forças nazifascistas. No entanto, 
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naqueles momentos, a imprensa brasileira estava diante de forte censura exercida pelos órgãos 

de repressão do Estado Novo. E aos integralistas, no que concerne à cena pública, não restava 

naquela época alternativa a não ser a de permanecer em silêncio. Os discursos ecoavam em 

uníssono, indicando que os integralistas eram fascistas, patéticos, covardes etc... Esses 

mesmos discursos atuavam como vetores que corroboravam a (re)construção da memória 

social, a qual estabelecia/reforçava o repúdio e a desconfiança em relação aos integralistas. Se 

for verdade que ―o homem político retira a sua força política da confiança que um grupo põe 

nele‖ (BOURDIEU, 1988, p
 
188), então podemos supor que tal memória social, recomposta 

agora também nas narrativas publicadas pelo jornalista David Nasser nas páginas de O 

Cruzeiro, em tudo contribuía para privar os integralistas de crédito perante o público, capital 

fundamental para a ação política. 

 

2.2.4 O Tribuna da Imprensa e o caso general Newton Cavalcanti
145

 

 

 Outro jornal que corroborou o veto ao integralismo no pós-guerra foi o Tribuna da 

Imprensa. Esse jornal carioca foi criado pelo jornalista Carlos Lacerda em 27 de dezembro de 

1949. De 1946 a 1949, Lacerda manteve uma coluna no Correio da Manhã intitulada Da 

Tribuna da Imprensa, de onde tirou o nome para o jornal por ele fundado. Embora o Tribuna 

da Imprensa não tenha atingido tiragem suficiente para que ele estivesse entre os três maiores 

jornais do país (na década de 1950, atingia tiragem entre 25 e 45 mil exemplares, enquanto 

um vespertino como O Jornal chegou a atingir tiragem de 120 mil exemplares), era veículo de 

considerável poder midiático
146

. Passemos a avaliar os discursos anti-integralistas contidos 

neste vespertino. 

Em três de abril de 1950, o jornal Tribuna da Imprensa saía às ruas com a seguinte 

manchete estampada na primeira página: General fascista no Catete (Tribuna da Imprensa, 3 

abr. 1950, p. 1). O alarde relacionava-se à nomeação do general Newton Cavalcanti para a 

chefia da Casa Militar da Presidência da República.  
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 A matéria foi publicada com o título Integralista na casa militar e remete-nos aos 

obstáculos enfrentados na vida pública por aqueles que, no passado, foram integralistas ou 

que com o movimento dos camisas-verdes relacionaram-se com intimidade. Segundo aquela 

matéria, o general que havia sido ―integralista juramentado, de camisa-verde e todos os 

ingredientes, nunca mostrou o mais leve sinal de arrependimento por haver embarcado na 

aventura fascista do sr. Plínio Salgado‖ (Tribuna da Imprensa, 3 abr. 1950, p. 1). Desse 

pequeno trecho, depreendem-se duas questões relevantes para a nossa análise: primeiramente 

que, em 1950, os discursos presentes na grande mídia referindo-se ao movimento liderado por 

Salgado, nos anos de 1930, continuavam considerando-o fascista; segundo, que os indivíduos 

que, naquele passado, tinham sido integralistas deveriam, agora, mostrarem-se arrependidos 

de terem usado a camisa-verde ou de terem sido a ela simpáticos.    

Para o Tribuna da Imprensa, o general não mostrou as suas preferências políticas só 

por afirmações de ordem doutrinária e pela camisa-verde, mas também pelo fato de ter sido 

ele ―o único oficial do Exército brasileiro que se atreveu a criar um campo de concentração‖ 

(General fascista no Catete. Tribuna da Imprensa, 3 abr. 1950, p. 1). A afirmação, consoante 

a matéria, poderia ser comprovada pelo testemunho de homens que foram recolhidos ao 

campo, criado pelo general Cavalcanti em 10 de novembro de 1937 na Vila Militar. E o 

testemunho deles poderia atestar igualmente ―a periculosidade desse general fascista‖.
147

 

O Tribuna da Imprensa ainda desafiou o general, dizendo que gostaria que ele fosse 

capaz de desmentir que era fascista e que havia, nos anos de 1930, jurado fidelidade ao 

integralismo e ao chefe nacional,  de desmentir que nunca tivesse abjurado ou renegado essa 

submissão ao partido fascista e ainda que tivesse sido o criador e comandante do campo de 

concentração para presos políticos na Vila Militar. Por fim, a matéria que via a nomeação de 

Cavalcanti para a chefia da Casa Militar como suspeita manobra golpista contra a ordem 

democrática concluía conclamando todos os democratas à união, se não quisessem ―ver o 

Brasil novamente atirado no vergonhoso atoleiro de 1937‖.
148

 

 No seu discurso de posse, no palácio do Catete, no dia seguinte, em quatro de abril de 

1950, Newton Cavalcanti respondeu àquele jornal, dizendo que havia ―notícias veiculadas em 

um jornal nos últimos dias, dizendo-me fascista e integralista [...]. Nunca fui fascista e 

integralista‖ (Tribuna da Imprensa, 5 abr. 1950, p. 1). Disse ainda que ―até hoje sempre fui 

imune de pertencer a qualquer partido político‖
149

. O general Cavalcanti no pós-guerra não 
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atuou no PRP e, assim, optou simplesmente por negar o passado integralista e, 

consequentemente, furtar-se de defendê-lo. Possivelmente, para ele, o passado ligado ao 

integralismo, o qual era fundamental para os militantes do PRP que outrora tinham militado 

na AIB, era fardo pesado demais para ser conduzido e desnecessário àqueles que, como ele, 

não eram perrepistas.  

Entretanto o passado desse homem público era suficientemente conhecido por outros 

para que pudesse ser simplesmente negado e o Tribuna da Imprensa então insistiu na questão. 

Ao lado da matéria, citada acima, de primeira página, em que o general dizia nunca ter sido 

fascista e integralista e intitulada O general Newton Cavalcanti diz que nunca foi fascista 

(Tribuna da Imprensa, 5 abr. 1950, p. 1), podia-se ler uma declaração assinada pelo diretor e 

proprietário daquele jornal, Carlos Lacerda, em que ele reiterava que ―apesar de se confessar 

imune aos partidos políticos [...], o general Newton Cavalcanti foi fascista, foi integralista, e 

isto ele não deve e não pode negar‖ (Tribuna da Imprensa, 5 abr. 1950, p. 1). Mas ele negou 

e, ao negar o que era apontado pelo Tribuna da Imprensa como evidência, como ―aquilo que 

todos sabem, [...]aquilo que está nos arquivos dos jornais, aquilo que está na biblioteca 

Nacional, aquilo que está na consciência de todos‖ (Tribuna da Imprensa, 5 abr. 1950, p. 1), o 

novo chefe da Casa Militar não contribuía , segundo Lacerda, para a confiança nas palavras 

dos homens públicos. 

No dia seguinte, o Tribuna da Imprensa persistiu incansavelmente no tema: publicou 

longa matéria de primeira página que se estendia jornal adentro, intitulada Newton Cavalcanti 

integralista ainda é fascista de 1937 até hoje (Tribuna da Imprensa, 6 abr. 1950, p.1-3). Nela, 

o jornal de Carlos Lacerda apresentava vários subtópicos, todos como provas do que o jornal 

vinha afirmando nos últimos dias, como o próprio periódico demonstrava assim intitulando 

como chamada para essa sequência de matérias relacionadas a esse tema: Vejam as provas e 

julguem
150

. E os subtópicos da longa matéria eram: Saiu da Vila Militar por não concordar 

com o fechamento da AIB – Newton Cavalcanti ―advogado do Integralismo‖, diz Plínio 

Salgado; ―Condestável‖ do Integralismo fundou um campo de concentração na Vila Militar; 

Carta do fascista ao ministro da guerra, Dutra; Newton Cavalcanti julgado pelo sr. Pedro 

Aleixo.
151

  

E, por fim, a extensa matéria era concluída no subtópico O dever de advertir, em que 

Carlos Lacerda dizia que: ―Nomear um fascista para a chefia da Casa Militar da Presidência 

da República é, em qualquer país medianamente democrático, uma afronta aos sentimentos do 

                                                 
150

 Ibidem. 
151

 Ibidem. 



114 

 

 

povo e uma ameaça às instituições que regem o país‖ (Tribuna da Imprensa, 6 abr. 1950, p.1). 

E, assim, aquele jornal, optava por expor publicamente opinião que vetava Newton Cavalcanti 

como homem público em virtude de seu envolvimento no passado com o integralismo e, 

portanto, com o fascismo. Se o general, no dia de sua posse, disse que não foi fascista nem 

integralista, Lacerda o respondia publicamente e assim fechava o seu texto: ―Cale-se quem 

quiser. Nós estamos aqui para falar. [...] Aqui estamos para advertir e denunciar que um 

general do Exército, chefe da Casa Militar da Presidência da República, no próprio dia de sua 

posse – faltou com a verdade‖.
152

 

O acirrado debate, levantado a partir das matérias publicadas no Tribuna da Imprensa 

quanto à nomeação do general Newton Cavalcanti para a chefia da Casa Militar da 

Presidência, evidencia o quanto o passado integralista estava presente na memória social de 

maneira negativa. O conhecido elo do general com o movimento integralista no passado 

bastou para que Lacerda explorasse o caso e transformasse-o em alarde e, portanto, em 

notícia. O general respondeu às acusações, negando o suposto vínculo. Para ocupar tão 

importante posto no espaço público, era preciso desvincular-se de passado relacionado ao 

integralismo e, assim, o general, entre a mentira que o distanciava do integralismo e a verdade 

que dele o aproximava, o general não titubeou, optou pela mentira e por afirmar-se naquele 

posto. 

De todo modo, pelas páginas do Tribuna da Imprensa, o integralismo era exposto 

como fascista, acusação que era permanentemente reativada na memória de muitos. 

2.3 O PRESENTE TOMADO COMO PASSADO: O PRP NO BANCO DOS RÉUS   

 O risco de veto ao integralismo em virtude de percepção negativa de seu passado era 

tão persistente que, em 1948, o PRP teve sua sobrevivência questionada juridicamente
153

. O 

senador da União Democrática Nacional (UDN) do Mato Grosso, João Villas Boas, 
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apresentou representação contra o PRP junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando 

o cancelamento do registro daquele partido.
154

  

 A denúncia do senador da UDN foi posterior à cassação do registro do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), pelo TSE, em sete de maio de 1947. O PCB havia sido acusado 

de não ser uma agremiação democrática, de não ser favorável à pluralidade política e de ter 

ligações com entidades internacionais subversivas, das quais, inclusive, receberia ajuda 

financeira. A cassação ancorou-se na emenda apresentada pelo udenista baiano Clemente 

Mariani, aprovada pela constituinte como art. 141, parágrafo 13 da Constituição Federal, o 

qual dizia: ―É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido ou 

associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático que se baseia na 

pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem‖
155

. É possível 

supor que o senador que apresentou representação contra o PRP sentiu-se estimulado por 

aquela cassação, já que havia na memória social certa proximidade entre o comunismo e o 

integralismo, sendo ambos extremistas, não democráticos e de forte apelo internacional, 

portanto, incompatíveis com a ordem democrática vigente a partir de 1946.   

 Em meados de 1948, a representação com o intuito de cassar o registro do PRP era 

apresentada ao TSE pelo senador udenista e ela fundamentava-se em dois aspectos, quais 

sejam, a infringência da Legislação Eleitoral e a infringência da Constituição Federal.  

 Quanto à primeira alegação colocada pelo senador udenista, é preciso ressaltar que a 

legislação vigente exigia, para que os partidos conseguissem seu registro, que tivessem sido 

sufragados por ao menos 50 mil eleitores nas eleições a que tivessem concorrido, que 

tivessem obtido o mínimo de 1000 votos em ao em menos cinco circunscrições eleitorais ou 

que tivessem elegido representante à Assembleia Nacional Constituinte nas eleições de dois 

de dezembro de 1945. O PRP disputou essas eleições, obteve 94.447 votos e ainda cumpriu as 

exigências quanto às circunscrições. Desse modo, essa primeira alegação em oposição ao PRP 

mostrou-se bastante inconsistente do ponto de vista jurídico.  

 Na segunda alegação, por sua vez, destacada como infringência da Constituição 

Federal, o argumento central do senador era o de que o PRP era um partido não democrático. 
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Para sustentar seus argumentos, João Villas Boas recorreu ao suposto passado do partido 

acusado e iniciou essa parte da representação com a seguinte afirmação: ―O PRP é a mesma 

AIB‖ (Enciclopédia do Integralismo, vol. 6, 1957-1963, p. 129). Vale lembrar que, logo após 

a cassação do PCB, os comunistas tentaram organizar outro partido, o Partido Progressista 

Popular (PPP) que, apontado como sendo o PCB com nova roupagem, não conseguiu seu 

registro junto ao TSE. A analogia é pertinente, pois, se era verdade o que o senador apontava, 

ou seja, que o PRP era a mesma AIB, e como se supunha que a AIB não era democrática, 

então o PRP não era democrático. Assim sendo, ele deveria ser cassado, como o foi o PCB. E 

como, em seguida, o PPP, que era tido como o mesmo PCB, não conseguiu o seu registro, o 

PRP que supostamente era a mesma AIB não deveria estar na ordem política legal.  

 Para tanto, fazia-se necessário provar que o PRP não era outro partido, e sim o mesmo 

que havia sido nos anos de 1930. O passado estava condenado e, se o PRP era a atualização 

da AIB e, portanto, do passado, então ele também deveria ser cassado. Objetivando provar 

que o PRP era mesmo a AIB, Villas Boas buscou evidenciar que o PRP vinha dando mostras 

de ser o continuador do integralismo na vida nacional. Assim, ele anexou na representação 

documento em que se via o PRP comemorando em 11 de maio de 1948 o aniversário de 10 

anos do golpe intentado contra Vargas. Se o golpe havia sido integralista e os perrepistas 

comemoravam-no, claro estava que era porque eles eram mesmo integralistas. 

Mais um estratagema utilizado para provar que o PRP era a AIB de tempos passados 

foi afirmar que os indivíduos que fundaram e obtiveram o registro do PRP eram todos 

integralistas. Também a representação argumentava que o ex-Chefe Nacional da AIB, 

Salgado, era o presidente nacional do PRP. Villas Boas usou de textos de Salgado escritos nos 

mais diversos momentos para explicitar que, embora Salgado se apresentasse agora como 

democrata, ele era, com sua doutrina integralista — a doutrina do PRP —, totalitário.    

A representação continha ainda à transcrição de um juramento de ingresso na AIB, 

reforçando a acusação de totalitário (aos futuros militantes da AIB era exigido, no seu 

ingresso ao movimento, um solene juramento de obediência às determinações do Chefe 

Salgado)
156

: aqui o senador acusava o PRP de promover a deformação mental da juventude, 

pretendendo criar uma juventude populista comparável à juventude hitlerista e, assim, 

tentava-se demonstrar o caráter não democrático do PRP. 
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 Nesse segundo ponto da acusação (que era o da infringência à Constituição Federal 

por não ser o PRP democrático), o senador Villas Boas tentava fazer com que o passado 

tomasse o lugar do presente e assim o julgamento do PRP seria o julgamento da AIB. A 

equivalência AIB/PRP e as evidências de que a AIB havia sido uma agremiação totalitária 

deveriam bastar para que o registro do PRP fosse cassado por ser este, também, totalitário. 

Para condenar o PRP no presente, bastaria, assim, na estratégia do acusador, condenar a AIB 

no passado.  

O advogado contratado pelo PRP para defendê-lo nesse caso, o senador do PSD 

goiano, Dario Délio Cardoso, em 23 de agosto de 1948, no entanto, esquivou-se de defender o 

integralismo e centrou seus argumentos na defesa do PRP, o qual, afinal, foi apontado como 

um novo partido. A fim de desenvolver tal estratagema, era preciso desvincular o PRP da AIB 

e mesmo da doutrina integralista. E foi o que a defesa esforçou-se por fazer, quando 

categoricamente Cardoso afirmou que ―o Partido de Representação Popular não guarda a 

menor sombra de identidade com a extinta AIB‖ (Enciclopédia do Integralismo, vol. 6, 1957-

1963, p.181). O PRP era exposto pela defesa diante do TSE como um novo partido, com nova 

carta de princípios e programa condizentes com a legislação vigente.   

A acusação para reforçar o seu argumento de que o PRP era o mesmo que a AIB 

firmava que o PRP havia sido fundado por integralistas, os quais ―não tinham liberdade física 

e mental, porque estavam agrilhoados à vontade do sr. Plínio Salgado por aquele juramento‖ 

(Enciclopédia do Integralismo, vol. 6,  1957-1963, p.151), no que a defesa contrapôs-se, 

sempre se preocupando em demonstrar que o PRP era outro partido e não a continuidade da 

AIB, logo, fundado igualmente por pessoas que não estiveram ligadas à AIB: ―não é verdade 

que o PRP tenha sido organizado apenas pelos elementos constitutivos da antiga AIB‖
157

 e 

que ―[...] trabalharam nesse mistér muitos elementos que jamais pertenceram àquela 

agremiação [...]‖.
158

  

Quanto ao exercício da presidência do PRP por Salgado, a defesa argumentou que ele 

entrara em partido que já existia, partido que já havia inclusive concorrido nas eleições de 

1945, momento em que Salgado encontrava-se em Portugal e em que, gozando de suas 

liberdades políticas, poderia ingressar em qualquer partido. 

Desse modo, para que o PRP escapasse no TSE do julgamento do passado integralista 

— no qual estaria condenado a priori —, o advogado Cardoso cuidadosamente o 

desvinculava da AIB e focava sua defesa, efetivamente, em argumentos a partir de sua 
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existência presente, fundada nos seus Estatutos, Carta de Princípios e Programa do PRP. A 

própria defesa argumentou que ―tudo o que se alegar à margem dêsses documentos [...] não 

têm valor, por mais eruditos que sejam ou pareçam ser‖ (Enciclopédia do Integralismo, vol. 6, 

1957-1963, p. 144).   

O TSE indeferiu o pedido de cancelamento do PRP. Os sete ministros do tribunal, 

unanimemente, julgaram improcedente o pedido de cassação do registro do partido. A tônica 

geral apresentada pelos ministros seguiu a posição do relator Sá Filho, o qual fez em seu voto 

um histórico do pedido de registro do PRP junto ao TSE e afirmou, a partir daí, não haver 

nenhum vício em seu registro e que, partindo da análise dos Estatutos, Carta de Princípios e 

Programa Partidário, não encontrou nenhuma prova de que o PRP havia infringido os 

dispositivos constitucionais. A conclusão do ministro Oliveira Sobrinho foi emblemática da 

avaliação feita pelo tribunal. Assim ele justificou seu voto:  

Nossa Constituição não permite a organização, nem o funcionamento de 

Partido Político que não inscreva no seu programa ou que realmente não 

pratique aqueles princípios básicos da nossa democracia. E porque, no caso 

em exame, não encontrei nos Estatutos, Carta de Princípios e Programa 

Partidário do PRP, qualquer desrespeito ou não observância dos princípios 

do citado artigo 141, parágrafo 13, rejeito a representação, mesmo porque 

não vejo que, do fato de muitos e muitos dos membros dêsse Partido tenham 

sido da antiga Ação Integralista Brasileira, justifique a cassação do registro 

do referido Partido.
159

   

Apesar da análise centrada no PRP ter sido a predominante, como o foi a do ministro 

Oliveira Sobrinho e do próprio relator, Sá Filho, dois ministros, Rocha Lagoa e Cunha Melo, 

fizeram incursões ao Integralismo em seus votos. Rocha Lagoa chegou a asseverar que o 

integralismo não poderia ser confundido com o nazifascismo, mas reconhecia que o 

integralismo era contrário à democracia. Quanto ao importante argumento da acusação, o de 

que o cidadão filiado ao PRP, como o filiado à AIB nos anos de 1930, era obrigado a jurar 

obediência cega e ilimitada ao chefe nacional, marcando assim a sua natureza não 

democrática, o citado ministro do TSE posicionou-se do seguinte modo:  

[...] cumpre apreciar a arguição de ter sido constituído simuladamente 

democrático o Partido de Representação Popular, mas na realidade 
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contrariando os direitos fundamentais do homem, eis que foi organizado com 

os mesmos elementos que compunham a antiga Ação Integralista Brasileira, 

onde, ao ingressar, estava o aspirante obrigado a prestar juramento de 

obediência cega e ilimitada ao Chefe Nacional. 

Competia ao ilustre autor da representação, trazer aos autos elementos 

comprobatórios dessa afirmação, o que, entretanto, deixou de fazer.
160

  

 Por conseguinte, para Rocha Lagoa, faltou, nos autos, documento que pudesse 

comprovar que o PRP agia do mesmo modo não democrático que a AIB, a qual exigia aquele 

juramento. Daqui infere-se que o voto do ministro poderia ser favorável à representação do 

senador Villas Boas e, portanto, contrária à permanência do PRP se o autor da representação 

tivesse apresentado provas contundentes de que o PRP agia como a AIB, exigindo de seus 

filiados obediência cega ao líder Salgado. 

De qualquer modo, ao concluir seu argumento e julgar improcedente a representação 

do senador Villas Boas, o ministro destacou que houve uma ―evolução do pensamento 

político de Plínio Salgado‖
161

. Mesmo aqui o passado não decidiu sobre o seu voto, pois que, 

segundo ele, ocorreu uma evolução do pensamento de Salgado, distanciando-o, portanto, do 

passado. Se esse distanciamento não tivesse se dado, o parágrafo 13 do artigo 141 da 

Constituição Federal não permitiria a atuação do PRP, já que, como disse o ministro, o 

Integralismo havia sido contrário à democracia. Mas não o PRP. 

Já Cunha Melo, em seu voto, fez referência ao cancelamento do PCB — quando se  

entendeu que esse contrariava o regime representativo baseado na pluralidade dos partidos e 

na garantia dos direitos fundamentais do homem. E fez também referência ao cancelamento 

do PPP, o qual foi visto como uma tentativa de burlar o sistema vigente, já que este era o 

mesmo que aquele e ―ostentava o mesmo totem do Partido Comunista, — a foice e o 

martelo‖.
162

 Seguiu fazendo pesadas críticas ao Comunismo e ao seu internacionalismo (sob o 

domínio soviético), para daí negar a similaridade entre os pedidos de cassação do PCB com o 

do PRP, já que não aceitava que o ―extinto partido integralista tivesse raízes estrangeiras, 

fomento alienígena [...]. Parecia até, em tudo, muito indígena‖.
163
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 E o ministro afirmou que, se havia algo incompatível com a vida democrática no 

programa integralista, isso ―não o incompatibilizaria para, hoje, com programa conforme, 

participar da vida política do País‖
164

. Por fim, o ministro Cunha Melo concluiu o seu voto de 

maneira bastante semelhante à feita por seus pares do tribunal, isentando-se de julgar o 

passado e legitimando a atividade política perrepista no tempo presente. Suas últimas palavras 

foram:  

Resta ainda acentuar que o Partido de Representação Popular, por seus 

estatutos, programas e ação vem se mostrando até agora digno do toque de 

reunir da sensatez com que a Nação, em 1945, convocou todas as 

agremiações políticas para que participassem da vida pública, para que 

viessem cuidar dos destinos do País, e vem revelando conduta escorreita em 

face do exigido pela Constituição de 1946 e demais leis em vigor.
165

  

 Infere-se dessas questões apresentadas que, nesse julgamento, ao contrário do que 

pretendia o autor da representação, o passado não foi julgado. Julgou-se o presente sem o 

passado, o PRP sem a AIB. Julgou-se o PRP em seus Estatutos, Carta de Princípios e 

Programa Partidário e esses, segundo decidiram os ministros do TSE, em nada comprometiam 

o novo partido em que Salgado encontrava-se à frente.     

De todo modo, a ameaça estava posta e ela vinha das representações do passado. 

Como vimos, o Estado Novo disponibilizou, no espaço público, amplo vocabulário acusatório 

ao integralismo: fascista/nazista, quinta-coluna, totalitário, patético e risível tornaram-se 

características dos integralistas presentes na memória social. A partir de 1945 e 

principalmente neste ano, a imprensa livre ampliou o debate acerca do integralismo e 

novamente as narrativas que acusavam os integralistas ganharam o espaço público, 

atualizando, assim, a memória social, a qual era também alimentada pelas narrativas presentes 

nos mais vulgarizados livros didáticos de história.  

Passemos, portanto, a avaliar como os livros didáticos de história, entre os anos de 

1940 e 1960, atuaram também como vetores da memória social e corroboraram a construção 

de percepção negativa quanto ao integralismo. 
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CAPÍTULO III 

O INTEGRALISMO E OS LIVROS DIDÁTICOS 

DE HISTÓRIA: A MEMÓRIA SOCIAL VERSUS 

O PROJETO MEMORIAL INTEGRALISTA  

 

O discurso não tem como função constituir 

a representação fiel de uma realidade, mas assegurar a 

permanência de uma certa representação. 
166

  

Georges Vignaux  

 

O Aluno à professora 

 

Ensinai-me a ser clemente, 

destemeroso e gentil, 

e a render, sinceramente, 

culto de amor ao Brasil! 

 

Falai-me das cantorias 

do índio, ao som do boré, 

e dos feitos de Caxias, 

de Osório e Tamandaré! 

 

Ensinai-me a ter lisura 

em todos os atos meus, 

e a defender, com bravura, 

a Pátria, a Família e Deus! 

 

Dizei-me como se chama 

essa ideia nacional, 

que a excelsitude proclama 

de um grande Estado Integral! 
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Ensinai-me a erguer o braço 

para o céu, que tudo vê, 

e a soltar a voz no espaço, 

dizendo à Pátria: —  ANAUÊ!
167

 

 

      Manuel Sobrinho 

3.1 O DISCURSO DO LIVRO DIDÁTICO   

A história escrita nos manuais escolares, com suas escolhas, como em toda história, 

também fabrica memórias, afinal, o sentido maior do livro didático é o de que a história nele 

contida seja aprendida e, porque não dizer, memorizada. A história de vulgarização, como 

muitas outras histórias, tem a pretensão de que a sua narrativa seja uma representação 

verdadeira do passado. 

 Na medida em que se busca constatar a existência de uma percepção do passado que 

esteja compartilhada na sociedade brasileira, o manual escolar de fato emerge como objeto 

privilegiado: ele era — e ainda o é — o principal instrumento de trabalho de estudantes e de 

professores nas salas de aula. Isso lhe permite atingir vastíssimo público e, ainda, ―convém 

lembrar que fora dos bancos escolares, e além do livro didático, são pouquíssimas as pessoas 

que podem aprender história‖ (MICELI, 2000, p. 33). A história que se conta às crianças e aos 

adultos veicula, portanto, uma história ―que é aquela a que pode ter acesso a quase absoluta 

totalidade das pessoas‖.
168

  

 Uma segunda característica do livro didático de história é que se trata de um discurso 

imposto. Sim, ele é imposto tanto no sentido de ser obrigatório quanto no de ser discurso 

oriundo de autoridade. Trata-se de um discurso compulsório para o aluno e, não é demais 

ressaltar, que ―a sociedade impõe a escola e a escola impõe a história‖
169

, sendo, também, 

discurso oriundo de ―autoridade‖. É exatamente essa sua procedência que facilita o processo 

de construção de uma determinada compreensão do passado. Mesmo porque a história — 

como representação do passado — ensinada nas escolas deve ser aprendida, pois que se 

relaciona com a ideia de ―saber correto, dominado por fonte competente e opondo-se 

continuamente às miríades de erros‖ (VESENTINI, 1997, p. 68). 
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 Frente a isso, convém ter em mente a concepção de autoridade associada aos seus 

desdobramentos na produção de leitura, conforme propõe Eni Pulcinelli Orlandi: 

Pelo conceito de autoridade, há um deslize entre a função crítica e a censura, 

ou melhor, desliza-se da crítica para a censura. O que reverte em prejuízo do 

próprio papel do crítico – e, consequentemente, impede a possibilidade de se 

instaurar o leitor sujeito –, pois se desloca a natureza da sua (do crítico) 

atividade: toma-se o crítico como juiz, como censor, imobilizando-o em um 

momento dado de sua história de leituras. Não se dá ao ‗modelo‘ um direito 

elementar, que faz parte do cotidiano de qualquer leitor: o de ler o mesmo 

texto de formas diferentes. Ele acaba por comprometer-se com uma leitura e 

a protegê-la institucionalmente. Por reflexo, tira-se também do leitor o que 

se tirou do crítico, isto é, sua dinâmica: o leitor fica obrigado a reproduzir o 

seu modelo de leitura, custe o que custar. O que, em geral, custa a sua 

capacidade de reflexão. (ORLANDI, 1999, p. 45). 

 O que se pode depreender da análise de Orlandi é que um discurso efetuado por 

enunciador/autoridade (como supomos ser não só o autor do livro didático, como também o 

professor que trabalha o texto) restringe a polissemia, dando margem para que pensemos esse 

discurso como fortemente performativo. O discurso enunciado por autoridade é ―discurso 

competente‖, nos termos definidos por Marilena Chauí. 

[...] é o discurso do especialista, proferido de um ponto determinado da 

hierarquia organizacional. Sabemos também que haverá tantos discursos 

competentes quantos lugares hierárquicos autorizados a falar e a transmitir 

ordens aos degraus inferiores e aos demais pontos da hierarquia que lhe 

forem partidários. Sabemos também que é um discurso que não se inspira em 

ideias e valores, mas na suposta realidade dos fatos [...]. A condição para o 

prestígio e para a eficácia do discurso da competência como discurso do 

conhecimento depende da afirmação tácita e da aceitação tácita da 

incompetência dos homens enquanto sujeitos sociais e políticos. (CHAUÍ, 

1982, p. 11). 

 Na relação aluno/ texto do livro didático e aluno/professor, estabelece-se uma relação 

profundamente assimétrica, na qual ao texto e ao professor confere-se posição privilegiada e, 

paralelamente, posição subalterna ao aluno, o que limita ainda mais a polissemia de tal 

discurso.  
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 No entanto, um problema impõe-se: o risco de simplificar a receptividade de tal 

discurso. Não é fácil decifrar o ―enigma do consumidor-esfinge‖ (CERTEAU, 2002). Ou seja, 

como os textos dos livros didáticos são absorvidos pelos diversos indivíduos em leituras cujas 

formas também são variadas? E, ainda, como os diversos professores trabalham o texto e 

como estes são recebidos pelos alunos? Claro é que as diversidades das formas de leitura e da 

apropriação do texto dos manuais didáticos são as mais variadas e, como afirma Circe 

Bittencourt (2002, p.73-74), ―as práticas de leitura do livro didático não são idênticas e não 

obedecem necessariamente às regras impostas por autores e editores ou por instituições 

governamentais‖.  

 Porém acreditamos ser possível alcançar certa aproximação no que tange ao sentido 

instituído a partir do texto dos manuais didáticos, sobretudo se se considerar o que diz 

Vesentini:  

A formação escolar pode ser enfocada de forma múltipla e seria exagero 

pretender aproximá-la estreitamente, nas histórias de vida de cada um. 

Entretanto o período escolar e certo conteúdo são comuns, obra específica 

das ordenações do Estado. Mas as escolas são concretas, igualmente seus 

frequentadores. Nelas, expressam-se as diferenças de classes e crescem 

personalidades divergentes. Apesar de tudo, acho possível, intrigante 

mesmo,  encontrarem-se alguns pontos em comum sobre essas diferenças. 

(VESENTINI, 1997, p. 67). 

Não se busca aqui, portanto, a ―invenção do cotidiano‖ efetuada pelo ―consumidor-

esfinge‖ de Michel de Certeau, mas os pontos em comum em meio às diferenças. Os pontos 

em comum são possíveis por conta da própria natureza do discurso enunciado pela 

―autoridade‖ a partir de texto simplificado e vulgarizado. Em termos práticos, na escola, o 

professor utiliza-se de um texto autorizado, já com a devida interpretação, e exige do aluno 

uma leitura que se aproxime ao máximo da leitura já ―petrificada‖, caso contrário, valendo-se 

de julgamento de autoridade, ele dará nota baixa ao aluno. Logo, aquele é um discurso que 

não admite réplicas. 

Assim, buscaremos primeiramente constatar como os enunciados dos livros didáticos 

de história publicados entre 1938 e 1960 continham narrativas acerca do integralismo que, em 

muito, se assemelhavam àquelas já presentes na memória social, ou seja: o integralismo 

aparece como ridículo, fascista, golpista ou simplesmente desprezível. Essas histórias 

narradas com a autoridade do autor do livro didático e trabalhadas pelo professor em sala de 
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aula estabeleceram leituras do passado que contribuíram para a vulgarização de determinadas 

representações acerca do integralismo, corroborando a formação de leitura que há do 

integralismo na memória social. Passemos, portanto, aos livros didáticos produzidos durante o 

Estado Novo, tanto às políticas públicas a ele estabelecidas quanto ao texto neles contido.    

3.2 O ESTADO NOVO E OS LIVROS DIDÁTICOS: A POLÍTICA PÚBLICA 

E A HISTÓRIA QUE ERA ENSINADA 

 A década de 1930 foi marcante na ingerência do Estado na educação formal no Brasil. 

O próprio Ministério da Educação foi criado em novembro de 1930 (Ministério da Educação e 

Saúde Pública) e Francisco Campos
170

 foi o primeiro a ocupar a pasta. E foi ele quem, no 

início dos anos de 1930, efetivou reforma
171

 que estruturou o ensino secundário, dividindo-o 

em dois ciclos de estudos, o fundamental, com duração de cinco anos, e o complementar, com 

dois anos de duração, instituindo a frequência obrigatória na sala de aula
172

, assim como 

normas para a admissão do corpo docente e para a realização de inspeção federal.  

 Semelhante reforma estabeleceu que o Ministério da Educação seria o órgão 

responsável pela elaboração dos programas e métodos de ensino, retirando dos ginásios 

estaduais a possibilidade de elaborarem os seus próprios programas, como ocorria até então. 

Assim, estava em curso um processo de centralização e uniformização do ensino chamado de 

secundário.  

                                                 
170

 Francisco Campos nasceu em Dores do Indaiá (MG), em 1891. Graduou-se pela Faculdade Livre de Direito 

de Belo Horizonte em 1914. Em 1919, elegeu-se deputado estadual pelo Partido Republicano Mineiro (PRM). 

Em 1921, foi eleito deputado federal e reeleito em 1924. Foi secretário do Interior de Minas Gerais no Governo 

Antônio Carlos (1926-1930) e, nesse cargo, empreendeu significativa reforma na educação daquele estado. Nos 

desentendimentos entre São Paulo e Minas Gerais quanto às eleições presidenciais de 1930, ele foi o encarregado 

de Minas por negociar a articulação de uma candidatura oposicionista junto às forças políticas gaúchas. Com o 

golpe de 1930 e a posse do novo regime, assumiu o cargo de Ministro do recém-criado Ministério da Educação e 

Saúde quando realizou ampla reforma na educação. Deixou o ministério em setembro de 1932. Fonte: ABREU 

et alii (coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro. 2ª edição. Rio de Janeiro: FGV, 2001.  
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 A Reforma Francisco Campos realizou-se por meio dos seguintes decretos: 1. Decreto nº 19.850 de 11 de 

abril de 1931: criou o Conselho Nacional de Educação; 2. Decreto nº 19.851 de 11 de abril de 1931: dispôs sobre 

a organização do ensino superior no Brasil e adotou o regime universitário. 3. Decreto nº 19.852 de 11 de abril 

de 1931: dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. 4. Decreto nº 19.890 de 18 de abril de 

1931: dispôs sobre a organização do ensino secundário. 5. Decreto nº 20.158 de 30 de junho de 1931: organizou 

o ensino comercial, regulamentou a profissão de contador e deu outras providências. 6. Decreto nº 21.241 de 14 

de abril de 1932: consolidou as disposições sobre a organização do ensino secundário. 
172

   O artigo 35 do Decreto n. 21.241, de 14 de abril de 1932, definiu que ―Será obrigatória a frequência das 

aulas, não podendo prestar exame, no fim do ano, o aluno cuja frequência não atingir a três quartos da totalidade 

das aulas obrigatórias da respectiva série.‖ Fonte: http://www.histedbr.fae.unicamp.br/. 
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 Quanto à disciplina de história, a reforma de Francisco Campos unificou as disciplinas 

História Geral e História do Brasil, dando origem à História da Civilização
173

 (essa situação 

perdurou até a Reforma Capanema em 1942), a qual seria agora obrigatória em todas as cinco 

séries do ensino secundário do ciclo fundamental. Já no ciclo complementar, ela seria 

ministrada apenas para os candidatos ao curso de Direito e somente no primeiro ano.
174

  

 Pode-se afirmar que a Reforma de Francisco Campos, no que concerne ao ensino 

secundário, buscou afirmar um curso que ―[...] procurou dar em seu ciclo fundamental, 

formação básica geral, e, em seu ciclo complentar, buscou estruturar-se como curso 

propedêutico‖ (ROMANELLI, 1993, p. 136), visando permitir ao estudante o seu ingresso no 

ensino superior. Nessa nova estrutura de ensino, a estatura da história foi enaltecida, mas de 

                                                 
173

 Na prática, o ensino de História do Brasil permaneceu separado do ensino de História Geral e do de História 

da América e era ministrado no primeiro ciclo do ensino secundário nos dois últimos anos, ou seja, no quarto e 

quinto ano do ginasial, sendo ministrada a História do Brasil Colônia, na 4ª série, e da ―Crise do sistema 

colonial‖ até a República contemporânea na 5ª série. 
174

 A grade curricular do ensino secundário ficou assim definida: 

1) Ciclo fundamental 

 

Disciplinas ..............................Séries 

Português  ...............................1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

Francês  ..................................1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Inglês  .....................................2ª, 3ª, 4ª 

Latim  .....................................4ª, 5ª 

Alemão ...................................Facultativo       

História ...................................1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª        

Geografia ................................1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª   

Matemática .............................1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª   

Ciências Físicas e Naturais .....1ª, 2ª 

Física ......................................3ª, 4ª, 5ª 

Química ..................................3ª, 4ª, 5ª    

História Natural ......................3ª, 4ª, 5ª   

Desenho ..................................1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª    

Música (canto orfeônico) ........1ª, 2ª, 3ª 

 

O ciclo complementar, de dois anos, ficou dividido em três áreas: a) para candidatos à Faculdade de Direito; b) 

Para candidatos às Faculdades de Medicina, Odontologia e Farmácia; c) Para os candidatos aos cursos de 

Engenharia e Arquitetura. E, como foi dito acima, no ciclo complementar do ensino secundário, apenas para os 

alunos que pretendiam cursar Direito eram ministradas aulas de História, numa grade curricular assim definida: 

2) Ciclo complementar para candidatos à Faculdade de Direito 

 

Disciplinas ......................................... Séries     

Latim ................................................. 1ª, 2ª 

Literatura ........................................... 1ª, 2ª 

História .............................................. 1ª 

Noções de Economia e Estatística ..... 1ª 

Biologia Geral ................................... 1ª 

Psicologia e Lógica ........................... 1ª    

Geografia ........................................... 2ª 

Higiene .............................................. 2ª 

Sociologia .......................................... 2ª 

História da Filosofia .......................... 2ª 
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uma história que, como definiu o Plano Nacional de Educação de 1936
175

, tinha o ―alto intuito 

de fortalecer cada vez mais o espírito de brasilidade, isto é, a formação da alma e do caráter 

nacional‖.   

Durante toda a chamada Era Vargas, o governo mostrou-se mais preocupado com a 

afirmação do ideário nacional, e os agentes governamentais perceberam que o livro didático, 

em geral, e o livro didático de história, em particular, tinha força considerável para tal 

empreendimento. Nesse sentido, no ano de 1938, já durante o Estado Novo e com Gustavo 

Capanema
176

 à frente do Ministério da Educação, firmou-se política pública para controlar a 

sua adoção nas escolas: em 30 de dezembro de 1938, por meio do decreto-lei nº 1006, foi 

criado a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD). Sua função era avaliar e 

autorizar/vetar a adoção de livros didáticos voltados para o ensino das escolas públicas e 

privadas em todos os níveis, salvo no Ensino Superior. A criação da CNLD, segundo 

explicação do próprio ministro por ela responsável, Gustavo Capanema, visava instituir ―um 

seguro regime de vigilância do livro didático, para o fim de torná-lo de boa qualidade e de 

vedar a utilização dos maus e perniciosos [...]‖
177

. O referido decreto fixou que, a partir de 

1940, nenhum livro não autorizado pela CNLD poderia ser adotado em qualquer escola no 

País. A CNLD seria formada por sete membros escolhidos pelo presidente da República, e o 

decreto mencionado (1006/38) definia que eles seriam ―pessoas de notório preparo 

pedagógico e reconhecimento moral‖.  A mesma lei definia que a escolha dos livros caberia 

aos professores e diretores das escolas, os quais eram livres para escolhê-los entre aqueles já 

previamente aprovados pela CNLD. 

 O procedimento burocrático restringia-se ao envio, por parte dos autores ou editores, 

ao Ministério da Educação, de uma petição que pedia a avaliação do livro, juntamente com 

três exemplares da obra. As obras eram examinadas e, no mês de janeiro, o governo divulgava 

a lista dos livros autorizados ao uso escolar no Diário Oficial. O Art. 20 do decreto-lei 
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 Plano Nacional de Educação (1936). In: Diário Oficial da União, 18 abr. 1936. 
176

 Gustavo Capanema nasceu em Pitangui (MG) em 1900. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito da 

Universidade de Minas Gerais em 1923. Foi vereador em sua cidade natal entre 1927 e 1930 pelo PRM. Em 

1930, tornou-se secretário do Interior de Minas Gerais, cargo que ocupou até 1933. Nesse mesmo ano, entre 

setembro e dezembro, foi interventor interino de seu estado. Ocupou a pasta da Educação e Saúde entre julho de 

1934 e outubro de 1945. Como ministro da Educação, Capanema realizou reforma que, entre outras questões, 

redividiu o ensino secundário, estabelecendo que o primeiro ciclo, agora chamado de ginásio, teria quatro anos 

de duração e estava articulado com o posterior ensino comercial, industrial, agrícola e normal; e o segundo ciclo, 

denominado colégio, com três anos de duração e voltado para a preparação às carreiras universitárias. Fontes: 

Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. SCHWARTZMAN, 

Simon (org.). Estado Novo, um auto-retrato. Brasília: CPDOC/FGV, Editora Universidade de Brasília, 1983. 

177
 CAPANEMA, Gustavo. In: SCHWARTZMAN, Simon (org.). Op. cit., p. 358. 



128 

 

 

1006/38, publicado no Diário Oficial no dia 5 de janeiro de 1939, estabelecia os critérios que 

deveriam ser utilizados para a não autorização de certos manuais escolares. E eles eram: 

Não poderá ser autorizado o uso do livro didático: 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a 

honra nacional; 

b) que contenha, de modo explícito, ou implícito, pregação ideológica ou 

indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação; 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades 

constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais; 

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as 

figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria; 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo 

quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de 

uma região do País, com relação ao das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolva combate 

a qualquer confissão religiosa; 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubilidade 

dos vínculos conjugais; 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou 

desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas prerrogativas 

a personalidade humana.
178

 

 Além das questões ideológicas, os critérios definidos pelo governo para não se 

autorizar o uso de determinados livros como manuais escolares também envolviam questões 

pedagógicas, didáticas e mesmo econômico-sociais. Os Artigos 21, 22 e 23 da mesma lei 

definiam que: 

Art. 21. Será ainda negada autorização de uso ao livro didático: 

a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção 

gramatical, quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termos ou 

expressões regionais ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo; 

b) que apresente o assunto com erros da natureza científica ou técnica; 
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 Decreto-Lei n° 1.006/38. In: Diário Oficial da União, 5 jan. 1939, p. 5.  
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c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos preceitos 

fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das normas didáticas 

oficialmente adotadas, ou que esteja impresso em desacordo com os 

preceitos essenciais da higiene da visão; 

d) que não traga por extenso o nome do autor ou autores; 

e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual não poderá ser 

excessivo em face do seu custo. 

Art. 22. Não se concederá autorização, para uso no ensino primário, de livros 

didáticos que não estejam escritos na língua nacional. 

Art. 23. Não será autorizado uso do livro didático que, escrito em língua 

nacional, não adote a ortografia estabelecida pela lei.
179

  

 A CNLD tornou-se mais especializada na sua estrutura a partir da subdivisão em nove 

seções, o que ocorreu com a portaria ministerial n° 253, de 24 de dezembro de 1940. E as 

seções eram as seguintes: Redação, Ciências Físicas e Naturais, Matemática e Desenho, 

História (esta foi inicialmente formada pelo professor Jonathas Archanjo da Silveira Serrano, 

Professor Carlos Delgado de Carvalho, Padre Leonel Franca), Geografia, Línguas e 

Literatura, Filosofia, Sociologia e Pedagogia, Metodologia das técnicas e Matérias do Ensino 

Primário.  

 Em abril de 1942, o Ministro Capanema, por meio do decreto-lei nº 4244 (Lei 

Orgânica do Ensino Secundário), empreendeu nova reforma no ensino secundário. Em seu 

artigo 1º, definiam-se quais seriam as suas finalidades: 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes. 

2. Acentuar e elevar, na formação intelectual dos adolescentes, a consciência 

patriótica e a consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais 

elevados de formação especial.
180

  

 O decreto de Capanema reestruturava o ensino secundário da seguinte maneira: o 

primeiro ciclo, chamado agora de ginasial, teria quatro anos (e não mais cinco) e o segundo 

ciclo teria três anos (não mais dois) e estaria subdividido em clássico e científico.
181
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 Ibidem, p. 4-5. 
180

 Decreto-lei nº 4244, artigo 1º, de 9 de abril de 1942. In: http://www2.camara.gov.br. 
181

 A partir da Reforma de Capanema, as grades curriculares ficaram assim estabelecidas: 
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 A partir dessa política, o Estado no Brasil passou a definir, como disse Capanema, 

quais eram os livros didáticos perniciosos e quais poderiam ser adotados nas escolas. 

Impondo vetos e definindo os conteúdos programáticos das escolas (os quais viriam a ser os 

                                                                                                                                                         
1º ciclo (Ginasial), com 4 séries: 

Disciplinas ................................ Séries 

Português .................................. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Latim ........................................ 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Francês ..................................... 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Inglês ........................................ 2ª, 3ª, 4ª 

Matemática ............................... 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Ciências Naturais ...................... 3ª, 4ª 

História Geral ........................... 1ª, 2ª 

História do Brasil...................... 3ª, 4ª 

Geografia Geral ........................ 1ª, 2ª 

Geografia do Brasil .................. 3ª, 4ª 

Trabalhos manuais .................... 1ª, 2ª 

Desenho .................................... 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

Canto Orfeônico ....................... 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

 

2º Ciclo 

 

1. Curso Clássico – 3 Séries 

Disciplinas ................................ Séries 

Português .................................. 1ª, 2ª, 3ª 

Latim ........................................ 1ª, 2ª, 3ª 

Grego  ....................................... optativo 

Francês ..................................... optativo 

Inglês ........................................ optativo 

Espanhol ................................... 1ª, 2ª 

Matemática ............................... 1ª, 2ª, 3ª 

História Geral ........................... 1ª, 2ª 

História do Brasil...................... 3ª 

Geografia Geral ........................ 1ª, 2ª 

Geografia do Brasil .................. 3ª 

Física ........................................ 2ª, 3ª 

Química .................................... 2ª, 3ª 

Biologia .................................... 3ª 

Filosofia .................................... 3ª 

 

2. Curso Científico – 3 Séries 

             

Português ................................... 1ª, 2ª, 3ª 

Francês ...................................... 1ª, 2ª 

Inglês ......................................... 1ª, 2ª 

Espanhol .................................... 1ª 

Matemática ................................ 1ª, 2ª, 3ª 

História Geral ............................ 1ª, 2ª 

História do Brasil....................... 3ª 

Geografia Geral ......................... 1ª, 2ª 

Geografia do Brasil ................... 3ª 

Física ......................................... 1ª, 2ª, 3ª 

Química ..................................... 1ª, 2ª, 3ª 

Biologia ..................................... 2ª, 3ª 

Desenho ..................................... 2ª, 3ª 

Filosofia ..................................... 3ª  
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conteúdos apresentados nos manuais escolares), o Estado afirmou-se também por esse 

caminho como um agente privilegiado na formação da memória social.  

E a capacidade dos livros didáticos, no processo de ensino, de formar os valores de 

inúmeras sociedades, não deve ser negligenciada. O historiador Marc Ferro, em um conhecido 

estudo acerca desse tipo de literatura, apontou que os sentidos que nos são ensinados na 

infância a respeito dos mais diversos assuntos forjam a nossa visão do passado.  

Ela nos marca para o resto da vida. Sobre essa representação, que é para 

cada um de nós uma descoberta do mundo e do passado das sociedades, 

enxertaram-se depois opiniões, ideias fugazes ou duradouras [...], mas 

permanecem indeléveis as marcas das nossas primeiras curiosidades, das 

nossas primeiras emoções (FERRO, 1983, p. 11). 

     Ainda dialogando com Ferro, supomos que as narrativas contidas nos livros didáticos 

ajudaram a conformar um tipo de visão quanto ao integralismo. Seus autores, ao selecionarem 

os personagens e fatos entrevistos como importantes, foram capazes de corroborar a 

construção de temporalidade norteadora das leituras mais compartilhadas do passado e, ainda, 

de nela definirem um lugar para o integralismo.  

Um dos objetivos deste capítulo é exatamente o de perceber qual é esse lugar. 

Entendendo essas narrativas como informadas pela memória social e, ao mesmo tempo, como 

dela instituidora, pretendemos então avaliar como o integralismo é nela representado. 

Um primeiro livro avaliado foi o livro História do Brasil, do professor Alfredo 

Gomes, lançado pela Edições e Publicações Brasil em 1940. O livro de Gomes destinava-se 

aos alunos da 5ª série fundamental (último ano do 1º ciclo do ensino secundário no sistema 

vigente). Na capa, em letras pouco menores que a usada para o título da obra, lê-se que aquele 

livro estava ―Rigorosamente de acordo com o programa da Portaria n. 48, de 19 de março de 

1940‖. Ao abri-lo, na folha de rosto, novamente a indicação de que ele enquadrava-se nas 

determinações governamentais: ―Integralmente de acordo com o programa oficial (Portaria 

Ministerial nº 48, de 19 de março de 1940)‖. Na página 6, por sua vez, encontramos o 

Programa da 5ª série fundamental definido pelo Ministério da Educação — e que era o 

programa abordado naquele livro — e novamente a indicação de que ele estava de acordo 

com a Portaria Ministerial nº 48, de 19 de março de 1940. Já na página 7 e 8, a editora e/ou 
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autor publicou as instruções para o ensino de história do Brasil dadas pela Portaria nº 150, de 

20 de março de 1940.
182

   

A insistência do autor e/ou editor em mostrar aos professores e diretores que aquele 

livro estava enquadrado nas normas governamentais aponta-nos para o fato de que ―o livro 

didático tem uma dinâmica de consumo diferente dos demais livros. É comprado pelos 

alunos, mas não é escolhido por eles‖ (FRANCO, 1982, p. 20). Professores e diretores eram 

quem escolhiam os livros que seriam comprados pelos alunos e, como eles só podiam 

escolher livros que estivessem de acordo com as normas governamentais, o autor e/ou editor 

primavam por deixar claro que aquele livro por eles publicado nelas enquadrava-se. A 

liberdade dos professores e diretores para selecionar o livro didático a ser adotado na escola 

ficava obviamente restrita, já que os livros tinham que seguir um roteiro definido pelo 

Ministério da Educação e deveria ser aprovado pelo CNLD. Assim, os livros didáticos de 

história pareciam-se bastante uns com os outros.  

O livro de Alfredo Gomes está dividido em 14 capítulos, distribuídos em 360 páginas 

e não contém representações iconográficas. Há, nele, alusão ao integralismo uma única vez, 

no 13º capítulo, A Revolução de Outubro: O Estado Novo, e Gomes a faz em um tópico 

intitulado Governo do Dr. Getúlio Vargas (Síntese dos principais fatos). Nessa única 

referência ao integralismo, lê-se que ―A 11 de maio de 1938, rebentou na Capital da 

República, um levante de elementos integralistas‖ (GOMES, 1940, p. 334). É possível aferir o 

sentido colocado nessa frase ao lermos o tópico posterior: O Estado Novo. Embora nesse 

novo tópico não haja nenhuma referência explícita ao integralismo, Gomes recorre à 

interpretação já presente na memória social quanto ao golpe de 1937, interpretação que havia 

sido disponibilizada no espaço público por via da grande mídia impressa, que o explicava 

como tendo sido dado para conter a desordem no país (provocada pelos vícios e anacronismos 

da Constituição de 1934, pela prolixidade dos debates parlamentares que atrasavam os 

projetos do governo e pelo choque entre forças extremistas — leia-se comunistas versus 

integralistas). No Manifesto lido por Getúlio Vargas e transmitido pelas rádios do país na 

noite de 10 de novembro de 1937, ele explicava aquela ação com as seguintes palavras:  
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 Em tais instruções ditadas pelo governo, definia-se até como seria avaliado o aluno. O seu 3º parágrafo assim 

estabelecia: ―As provas parciais de História do Brasil constarão, obrigatoriamente, de uma dissertação sobre um 

dos assuntos do ponto (valor cincoenta) e de uma série de cinco perguntas sobre cada uma das partes a que não 

se refira a dissertação‖. (Portaria n. 150, de 20 de março de 1940). In: GOMES, Alfredo. História do Brasil. 

Edições e Publicações Brasil: São Paulo, 1940. p. 7. 
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O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: Atendendo às 

legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, 

profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes 

da crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória 

propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da 

extremação de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento 

natural, a resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 

funesta iminência da guerra civil [...]. 

Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 

independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, 

as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem estar e à sua 

prosperidade; 

Decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o 

País: [...].
183

  

A interpretação oficial quanto à necessidade da implantação da ditadura 

estadonovista em função também do perigo que o integralismo representava — ―extremação 

de conflitos ideológicos, tendentes, [...] a resolver-se em termos de violência, colocando a 

Nação sob a funesta iminência da guerra civil‖ — fixou-se na memória social e o livro de 

Gomes a retomava, aliás, publicando as próprias palavras de Vargas. Se, como expôs o autor 

na apresentação da obra, o seu livro buscava narrar uma história ―repleta de grandes vultos e 

cheia de grandes ensinamentos [...] e concorrer para o bem do Brasil‖
184

, o integralismo, que 

então não possuía aqueles grandes vultos e não colaborava com o bem do Brasil, só poderia 

aparecer naquela narrativa como o movimento que forneceu os elementos para o levante de 11 

de maio, o que referendava a percepção do integralismo como extremismo, como golpista e 

como ameaça à ordem do país.  

Outro livro didático utilizado nas escolas durante o Estado Novo foi o livro História 

do Brasil, de Basílio de Magalhães, lançado pela Livraria Francisco Alves
185

, em 1943, e 
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 VARGAS, Getúlio. Manifesto de 10 de novembro de 1937. In: GOMES, Alfredo. Op. cit., p. 335-336. 
184

 Ibidem, p. 4. 
185

 A livraria e Editora Francisco Alves (antiga livraria Clássica) foi aberta na Rua dos Latoeiros (atual 

Gonçalves Dias), no Rio de Janeiro, em 1854, por seu tio, Nicolau Antônio Alves. Em 1882, Francisco Alves 

uniu-se à sociedade formada por seu tio e Antônio Joaquim Riberio Magalhães. Em 1897, tornou-se seu único 

proprietário. Desde 1872, a editora e livraria anunciava sua especialidade: livros colegiais e acadêmicos. E foi 

Francisco Alves o primeiro editor brasileiro a fazer dos livros didáticos sua principal linha editorial. E foi 

justamente um autor de livros didáticos de História, do qual trataremos adiante, um de seus mais editados, João 



134 

 

 

destinado aos alunos da 4ª série do ensino secundário, ou seja, do último ano do ginásio. Já no 

prefácio, o autor evidencia que o volume está totalmente enquadrado nas exigências 

governamentais para o seu uso na série indicada: 

Este volume, destinado à 4ª série do curso ginasial, é uma completa 

remodelação do que para a extinta 5ª série havia sido editado pela Livraria 

Francisco Alves [...]. Ver-se-á que nele [...] obedecemos à nova disposição da 

matéria, além de elaborar tudo quanto foi acrescido pelo programa oriundo do 

decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 1942. (MAGALHÃES, 1943, p. 5). 

Assim, Basílio de Magalhães e a Editora Francisco Alves esmeravam-se para 

produzirem um livro enquadrado na nova legislação, visando ao seu uso nas escolas para a 

série indicada. Quanto ao integralismo, o autor a ele refere-se, pela primeira vez, em um 

tópico intitulado O golpe-de-Estado de 10 de novembro de 1937 e o Estado Novo. Nele, 

Magalhães critica a atividade parlamentar, a qual, segundo ele, girava em torno de temas 

frívolos, e critica também a política partidária, que estaria criando muitas dificuldades ao país. 

Para ele, a franca atividade política só estava sendo realizada pelos partidos comunista e 

integralista. E assim ―foi para pôr termo a essa situação inquietante que o sr. Getúlio Vargas, 

com pleno apoio das classes armadas [...] deu o golpe-de-Estado de 10 de novembro de 

1937‖.
186

  

A situação inquietante que Magalhães menciona resultava do perigo que o Brasil 

corria de ―ser conquistado por um prosélito extremado do fascismo de Mussolini e do 

nazismo de Hitler‖
187

. Consequentemente, o golpe dado por Vargas, além de ―oportuno e 

hábil‖, ―teve a grande vantagem de fechar a porta a uma qualquer tentativa pacífica de 

conquista do poder pela disciplinada e ambiciosa avalanche dos discípulos brasileiros de 

Mussolini e Hitler‖ (MAGALHÃES, 1943, p. 181). Contudo, os integralistas, consoante o 

autor, mesmo se dizendo contrários a atos de violência, não hesitaram   

 

                                                                                                                                                         
Ribeiro. Este teve 150 edições de seus livros didáticos publicados por Francisco Alves, com aproximadamente 

um milhão de exemplares. Francisco Alves faleceu em 1917, aos 69 anos, e deixou quase todo o seu grande 

patrimônio, incluindo a editora, para a Academia Brasileira de Letras. Esta, por sua vez, estava em seu estatuto 

impedida de gerir qualquer negócio, o que a obrigou vendê-la. Os novos proprietários foram um grupo de velhos 

empregados, liderados por Paulo Ernesto Azevedo e Antônio de Oliveira Martins. A editora continuou, ainda por 

alguns anos, a dominar o mercado de livros didáticos no Brasil, até que, no final da década de 1920, a 

Companhia Editora Nacional, de Octalles Marcondes Ferreira, superou-a nessa especialidade. Fonte: 

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: Sua História. 2. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2005. 
186

 Ibidem, p. 180. 
187

 Ibidem. 
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em realizar o putsch de 11 de maio de 1938, por meio do qual empreenderam 

apoderar-se do Palácio Guanabara, residência do chefe do Estado Novo. 

Foram, porém, repelidos pela força fiel à legalidade, capturados e 

submetidos ao Tribunal de Segurança achando-se até agora no exílio o seu 

condottiere (Plínio Salgado).
188

  

E, por fim, Magalhães concluiu o tópico sobredito apontando para o futuro que se 

abria depois de contidos os problemas políticos do país, isto é, depois de liquidados o 

comunismo e o integralismo: ―Afastados, de vez, esses dois motivos de intranquilização do 

país, o Estado Brasileiro prossegue na sua tarefa de realizações, dentro das diretrizes traçadas 

pela carta política de 10 de novembro de 1937‖ (MAGALHÃES, 1943, p. 182).  

No tópico subsequente, intitulado Getúlio Vargas, o autor volta a afirmar que, 

naquele período, alastraram-se pelo país ―os extremismos de importação russa ou ítalo-

germânica‖
189

,  e que a situação não era compreensível num país que, segundo Magalhães, é 

―tradicionalmente amigo da liberdade‖ e dispõe de ―tanta terra e tão pouca gente‖ que se 

pergunta ―como é que há de êle comungar doutrinas tão extravagantes, quais o comunismo e o 

integralismo‖
190

. Desse modo, para Magalhães (1943, p. 184), ―teria sido um desastre para a 

nossa pátria o movimento de 1930, si este a houvesse [...] deixado cair nas garras de um ou 

outro dos citados extremismos‖. E assim, depois de retomar a ideia de que Vargas conteve ―a 

sangrenta explosão comunista de 1935 e o ambicioso putsch integralista de 1938‖
191

, 

asseverando agora que esse é o maior elogio que se pode tributar a Vargas, ele prossegue com 

outros tantos elogios ao presidente da República, apontando que ele  

instalou em nossa pátria o sindicalismo, melhorou o processo de assistência 

pública e particular, estabeleceu a representação das classes no legislativo, 

vedou as acumulações remuneradas e fixou o salário mínimo. E, ao mesmo 

passo que cogitava de tudo isso, o atual chefe da nação ainda volvia as suas 

vistas para a unidade e a defesa da nossa nacionalidade, realizando também 

grandes empreendimentos administrativos.
192

  

 

                                                 
188

 Ibidem, p. 182. 
189

 Ibidem, p. 183. 
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 Ibidem. 
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Na temporalidade presente nesse texto, impera o mito de Vargas e, sob sua sombra, o 

integralismo e o comunismo. O movimento integralista nele é visto como cópia dos 

extremismos europeus, afinal, é movimento dos discípulos brasileiros de Mussolini e Hitler, é 

extremismo de importação ítalo-germânica. O livro de Magalhães distingue-se do de Gomes 

no tratamento ao integralismo: a ele é dada maior ênfase, toda ela centrada nas representações 

negativas a partir da associação ao nazifascismo, a qual se faz de maneira direta e insistente. 

A nossa suposição é a de que essa mudança deu-se em função da nova posição do Brasil em 

relação à Segunda Guerra Mundial: em agosto de 1942, com a entrada do país na guerra 

contra as forças nazifascistas, as posições anti-integralistas recrudesceram, pois que o 

integralismo era associado, na leitura mais compartilhada pela sociedade brasileira, àquelas 

experiências. E, assim sendo, o manual didático de história repetia, naquele contexto, uma 

narrativa próxima da lida na imprensa e dos discursos enunciados pelo governo Vargas. 

Quanto às representações iconográficas, em suas 220 páginas, há a reprodução de 67 

imagens, das quais 59 são representações de personagens masculinos da história, de ―grandes 

vultos‖, tais como Bernardo Pereira de Vasconcelos, D. Pedro II, José do Patrocínio, Prudente 

de Morais, Getúlio Vargas etc. As outras oito imagens são basicamente referentes a algumas 

mulheres (quatro, entre as quais a Princesa Isabel) e alguns mapas. Não há imagem alguma 

que remeta ao integralismo, pois as imagens selecionadas vêm apenas corroborar a narrativa 

centrada em uma história política feita por grandes homens e, nessa, o integralismo não 

encontra lugar. 

Destarte, supomos que a difusão desse texto nas escolas, por via de livro didático, 

carregando as características apontadas no primeiro tópico deste capítulo, ao retomar as 

narrativas já difundidas pela grande imprensa, contribuiu para a formação/transmissão da 

memória social. Nela, o integralismo está estigmatizado (ele é extravagante, extremista, 

violento e seus militantes são discípulos de Hitler e de Mussolini). O estigma de nazifascista, 

violento e golpista opera um estratégico deslocamento e faz com que, em momento algum, as 

práticas estadonovistas sejam vinculadas ao fascismo. Quanto ao Estado policialesco — as 

práticas de tortura, as perseguições aos inimigos políticos, a forte censura aos meios de 

comunicação —, ou o autor nada fala a respeito ou nega tais práticas: ―Não menos louvável 

foi a tolerância, de que deu êle sobejas provas, no tocante aos seus adversários políticos. 

Nenhum gemeu em cárceres, nem foi trespassado de balas ante pelotões de fuzilamento 

[...]‖(MAGALHÃES, 1943, p. 184). Dessa forma, a memória política do varguismo, patente 

nesse livro didático, foi imposta com os seus mitos da nacionalidade, da política trabalhista e 

do desenvolvimento econômico gerenciado pelo Estado.  
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No ano da publicação do livro citado de Basílio Magalhães, 1943, a Companhia 

Editora Nacional
193

 lançou a 5ª edição do livro História do Brasil para o quarto ano ginasial, 

de Joaquim Silva
194

. Na capa, assim como na folha de rosto, podia-se ler que o livro estava 

―de acordo com o último programa oficial‖, deixando claro que ele atendia as normas 

governamentais. No livro, nada se lê acerca do autor, apenas que dele encontram-se também 

outros livros didáticos publicados pela mesma editora, todos eles, conforme se anunciou, 

estavam de acordo com o programa oficial.  

Na página 7, encontra-se o índice e o alerta do editor: ―Os títulos são os das questões 

do programa oficial‖. Percebe-se daí a capacidade do poder de Estado de definir um ―roteiro‖ 

prévio à feitura da história para as versões autorizadas ao uso nas escolas. E o índice, como os 

títulos, conforme o programa oficial, anuncia nove capítulos, sendo o último atinente ao 

período a partir da revolução de 1930, período que nos interessa mais de perto. A Segunda 

República é o título desse 9º capítulo, o qual foi subdividido em seis tópicos. O primeiro deles 

denomina-se Da Revolução de Outubro ao Estado Novo. Nesse primeiro tópico do 9º 

capítulo, trecho do livro em que ele aborda o período quando surgiu e floresceu o movimento 

integralista, Silva a ele refere-se apenas no seu último item intitulado Depois de 37 (SILVA, 

1943, p. 184) e da seguinte maneira: ―Em 1938, a 11 de maio, elementos integralistas fizeram 

irromper na capital da República uma revolta que foi prontamente dominada‖. O autor nada 

explica sobre o integralismo. Quem eram os integralistas? Por que irromperam? Agiram 

sozinhos? Nada é discutido. Silva apenas retoma o discurso da imprensa: eles eram golpistas, 

mas foram prontamente dominados. As problematizações próprias da feitura da história não 

são nem tangenciadas por Silva. Nesse seu texto, a memória toma o lugar da história, porém, 

ela, a memória, traveste-se de história.  

Já no segundo tópico do 9º capítulo, intitulado Getúlio Vargas, Silva volta a falar dos 

integralistas e, mais uma vez, apenas do golpe de 1938:  
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 A Companhia Editora Nacional foi criada em 1925 por Octalles Marcondes Ferreira e Monteiro Lobato, logo 

após a falência da Cia. Gráfico-Editora Monteiro Lobato, que também pertencera a ambos. No final de 1929, 
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conseguimos o mapa editorial referente ao período do Estado Novo, essa indicação torna-se relevante na medida 

em que atesta que a obra tinha significativa penetração no meio escolar. 
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Procurando a solução dos problemas brasileiros, o chefe do Estado Novo, 

através de dolorosos incidentes, como a sangrenta rebelião ateada pela 

insânia comunista em 1934
195

 ou a revolta integralista de 38, alcançou, por 

suas maneiras democráticas, pela compassividade de seu caráter, uma 

popularidade que jamais teve no Brasil um presidente da República.
196

 

O título do tópico de Silva já apontara para a personagem central de seu discurso: 

Getúlio Vargas. E, se nesse discurso os integralistas aparecem, é tão-só para ressaltarem-se as 

qualidades de Vargas, o qual vence os obstáculos que a nação enfrentou: a insânia comunista 

e a revolta integralista. E o autor, surpreendentemente, aponta que a imensa popularidade do 

presidente Vargas decorria parcialmente de suas maneiras democráticas e isso em plena 

ditadura estadonovista, quando da chamada revolta integralista de 1938.  

Em nenhum outro momento, o livro de Silva aborda o integralismo. Assim, ao 

estudar história pelo seu livro, a única questão que o estudante deveria aprender quanto aos 

integralistas é que eles, como os comunistas, perturbaram a ordem no Brasil, mas Vargas 

conseguiu dominá-los, solucionando o problema. 

Quanto às representações iconográficas, o livro de Joaquim Silva traz, em suas 210 

páginas, 30 imagens, sendo 24 delas de personagens masculinos, como Diogo Feijó, senador 

Vergueiro, D. Pedro II, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa etc, uma imagem representando a 

Princesa Isabel, três de mapas e duas outras de pinturas referentes a batalhas da Guerra do 

Paraguai (sem a indicação da obra). O modelo é bastante próximo do presente no livro de 

Basílio de Magalhães (1943), qual seja a de imagens que referendam uma história política 

feita por ―grandes vultos‖, salvo pela maior escassez de imagens e certa ênfase em 

personagens mais ligados à cultura (Gonçalves Dias, Castro Alves, Machado de Assis etc.). 

Quanto ao integralismo, repete-se o que sucedera no livro de Magalhães, nenhuma 

representação que remeta ao movimento dos camisas-verdes é reproduzida na obra. 

Destarte, pensamos que os livros escolares de história foram utilizados com grande 

proveito pelo Estado ditatorial, o qual controlou as diretrizes do seu processo de feitura e, 

desse modo, foi capaz de estabelecer, para o público escolar, uma versão autorizada da 

história do Brasil. Nesta, o integralismo foi representado com pequena ênfase. Nos livros que 

o abordaram com um pouco mais de ênfase, ele é sempre indicado como o fascismo 

brasileiro, extremista, perturbador da ordem. Desse ponto, parte-se para o levante de 1938, 
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ação que está sempre presente nos livros didáticos do período, mesmo nos que dedicam 

pouquíssimo espaço ao integralismo: o movimento golpista é exclusivamente integralista e foi 

facilmente dominado. Semelhante narrativa já estava disponibilizada ao público por 

intermédio da grande imprensa e os livros didáticos retomou-a. A memória transmuta-se em 

história e ocupa o seu lugar.  

Assim, nos livros didáticos de história o que se lê quanto ao integralismo — e quanto 

a Vargas — são as narrativas que haviam sido disponibilizadas no espaço público pela mídia, 

as quais foram incorporadas por muitos como a verdade quanto ao passado e que agora 

ganhavam as páginas dos manuais escolares, os quais se somavam à grande imprensa para 

atuar também como vetores de memória. 

3.3 O INTEGRALISMO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA ENTRE 1945 E 1960  

 A política centralizada e autoritária estabelecida no Estado Novo quanto aos livros 

didáticos e ao conteúdo programático das escolas permaneceu nos 15 anos seguintes 

praticamente a mesma. O governo, nesse novo período, continuou expedindo o conteúdo que 

deveria ser ensinado e, quanto aos livros didáticos, as mudanças foram pouco relevantes, 

como observou Filgueiras ao avaliar a nova legislação que regulamentava a questão:   

 

Em novembro de 1945, com o fim do Estado Novo, a reabertura política e a 

saída de Gustavo Capanema do Ministério da Educação, dois novos 

decretos-lei sobre a autorização de livros didáticos foram sancionados, o 

decreto-lei n° 8.222, de 26 de novembro de 1945, que modificava o processo 

de autorização de livros didáticos de membros da CNLD, e o decreto-lei n° 

8.460, que reestruturava a legislação sobre as condições de produção, 

importação e utilização do livro didático. 

De acordo com o decreto-lei n° 8.222/45, os livros didáticos de membros da 

CNLD submetidos à avaliação receberiam parecer de dois catedráticos da 

especialidade ou de disciplinas congêneres, que exercessem funções em 

escolas superiores oficiais ou reconhecidas. Os pareceristas seriam 

escolhidos dentre uma lista organizada pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE). O decreto-lei n° 8.460/45 adequava a legislação sobre o livro 

didático. De modo geral, o decreto reafirmava as funções da CNLD 

estabelecidas pelo decreto-lei 1.006/38 e incorporava as mudanças que 
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foram sendo sancionadas por diversos decretos nos anos anteriores. Os 

critérios de eliminação dos livros didáticos sofreram poucas modificações. 

Alguns termos foram alterados, mas de modo geral os itens mantiveram-se 

os mesmos. A mudança significativa relacionava-se com a escolha dos 

manuais pelos professores. Enquanto no decreto-lei n° 1.006/38, professores 

e diretores poderiam escolher os livros, o decreto-lei n° 8.460/45, retirou a 

menção aos diretores, estabelecendo a liberdade de escolha dos professores. 

(FILGUEIRAS, 2008, p.11). 

 E, por sua vez, embora a Constituição de 1946, em seu artigo 5º, estabelecesse a 

necessidade da elaboração de novas leis e diretrizes para o ensino no Brasil, a nova LDB só 

foi sancionada em 1961. Portanto, durante o período que por nós será agora avaliado, os 

critérios firmados durante a ditadura estadonovista para a escolha dos livros didáticos 

praticamente se mantiveram, permitindo a livre escolha por parte dos professores, mas dentro 

de um leque de obras já previamente autorizadas pelo Estado.    

Para esse intento, centraremos nossa análise em livros didáticos de História utilizados 

nas escolas no Brasil entre os anos de 1945 e 1960.    

Nesse período, no ginásio
197

, entre 1945 e 1951, o aluno estudava, no primeiro ano, a 

chamada História Geral Antiga e Medieval; no segundo, a História Geral Moderna e 

Contemporânea; no terceiro, História do Brasil, do ―Descobrimento‖ até a Independência e, 

no quarto, História do Brasil, do Primeiro Reinado ao Brasil atual. Em 1951, definiu-se nova 

grade curricular: o currículo de História para o curso ginasial teve a seguinte configuração: no 

1° ano, História do Brasil; no 2° ano, História da América; no 3° ano, História Geral e, no 4° e 

último ano, História Geral e do Brasil. Consequentemente, durante todo esse período, a grade 

curricular brasileira definia que, na 4ª série ginasial, na disciplina de História, estudar-se-ia 

Brasil República, momento em que surgiu o integralismo. É, pois, em livros voltados para 

esta série que nos debruçaremos agora.  

 Inicialmente, foi analisado o livro História do Brasil, de Ary da Matta, publicado em 

1946 e editado pela Companhia Editora Nacional para a então 4ª série ginasial. Na folha de 

rosto (onde se lê se tratar de exemplar nº 3280), o editor traça um perfil profissional do autor: 

―bacharel pelo Colégio Pedro II. Professor Catedrático da Faculdade do Instituto La-Fayette e 

da Universidade Católica do Rio de Janeiro‖. Na realidade, esse perfil localiza o autor e 
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primário com o ciclo ginasial, e o 2º grau, formado pelo colegial.  
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autoriza o seu discurso. Tratava-se não apenas de um professor universitário, ele era ―bacharel 

pelo Colégio Pedro II‖, instituição fundada em 1837, e ―considerado modelo para as demais 

escolas do Império‖ (FONSECA, 2003, p. 48), tendo conseguido se manter como instituição 

de ensino respeitada por várias décadas durante a República. Desta feita, o autor ocupava uma 

alta posição hierárquica no universo do saber daquela época e detinha o conhecimento do que 

os outros deveriam saber.  

De acordo com o livro que ele escreveu e que era lido por milhares de estudantes, o 

que se deveria saber sobre o integralismo era o seguinte: 

[...] Varios movimentos de ordem social e política agitam a vida do país. Em 

1935 irrompe no Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte o 

movimento revolucionário da Aliança Nacional Libertadora cujos membros 

mais influentes e a facção dominante obedeciam à orientação comunista. O 

movimento foi logo abafado com grande energia. Em 1937, articulou-se o 

movimento integralista, cuja ação violenta culminou com o ataque ao 

Palacio Guanabara e do qual saíu ileso o chefe do Governo e sua família ali 

residentes e surpreendidos à noite. 

Em 1937, os problemas da sucessão presidencial criam novos embaraços. 

Apresentaram-se três candidatos: José Américo de Almeida, Armando de 

Sales Oliveira e Plinio Salgado. Desenvolveu-se normalmente a campanha 

eleitoral num ambiente de intensa vibração cívica. Em 10 de novembro, com 

grande surpreza do povo, resolveu o presidente Getulio Vargas, apoiado 

pelas classes armadas, dar um golpe de estado, dissolvendo o Congresso, 

outorgando nova constituição. O pretesto, lembrava na ‗proclamação ao 

povo brasileiro‘, foi o perigo eminente de uma guerra civil. (Da MATTA, 

1946, p. 205-206). 

Nada mais Ary da Matta disse sobre o integralismo e Salgado em toda a extensão 

daquela sua obra. Consoante se vê no trecho aqui citado, o ano de 1937 foi apresentado como 

marco ordenador dos acontecimentos. Porém o trecho citado demarca uma trajetória que se 

inicia com as agitações decorrentes da ação da Aliança Nacional Libertadora, seguida pelos 

embaraços da sucessão presidencial e, finalmente, o golpe de estado. Ora, a narrativa 

construída parece indicar a clara relação entre os acontecimentos arrolados e o golpe de 

estado. A narrativa estabelece, implicitamente, uma relação causal entre as ―agitações‖, os 

―embaraços‖ do processo eleitoral e o golpe de estado. Todavia, em sua conclusão, mostra a 
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surpresa do golpe, certamente adequando sua perspectiva às expectativas do presente com o 

retorno do regime democrático. A centralidade de 1937 é evidente malgrado as oscilações 

estratégicas.  

Em meio a tudo isso, o movimento integralista surge apenas como um coadjuvante 

extremista capaz de contribuir para a construção de uma narrativa inteligível sobre a ―Era 

Vargas‖. Aliás, esse livro de Ary da Matta reproduz uma leitura que comumente se faz do 

período 1934-1937: um período em que a polarização ideológica fascismo versus comunismo, 

ou melhor, integralismo versus aliancismo, poderia conduzir o país a uma situação não 

desejável de desordem, baderna, a qual, em última instância, conduziria o país a uma eventual 

―guerra civil‖. O golpe de 1937 seria, então, o desfecho lógico, dentro daquela narrativa, para 

manter a linha de evolução instaurada em 1930.  

Ademais, no livro de da Matta, chama a atenção a abordagem do integralismo como 

sintoma do radicalismo que supostamente tomava conta do Brasil e no qual era necessário dar 

um basta. A ação providencial de Vargas, ao implantar o Estado Novo, apenas recolocara o 

Brasil nos trilhos. Tudo levara ao desfecho inevitável e, neste, Vargas é reputado como o 

grande vulto que conduz o país, que conduz a massa e apaga-a. Os movimentos político-

sociais não aparecem e Vargas, por seu turno, está presente como o grande sujeito histórico. 

Nesse discurso de da Matta, em que o integralismo está praticamente ausente, o que 

se vê é a construção do Estado Novo. Seu autor reservou ao integralismo uma invisibilidade 

tão acentuada que ele chega situar o surgimento da AIB em 1937: ―Em 1937 articulou-se o 

movimento integralista, cuja ação violenta culminou com o ataque ao Palácio da Guanabara‖. 

Efetivamente, o movimento integralista despontou em 1932, mas é mencionado naquela 

narrativa em momento próximo ao golpe de 10 de novembro de 1937, como parte da 

justificativa que explica o próprio golpe desfechado por Vargas. E o golpe de maio de 1938, 

por sua vez, não é localizado no tempo e a forma como é exposto leva à suposição de que ele 

sucedeu antes do golpe de Vargas, justificando assim que Vargas tenha dado o golpe para 

impedir os extremistas de tomarem o poder. Ou seja, na abordagem de da Matta, o movimento 

integralista está absolutamente envolvido na temporalidade do vencedor e o que dela se 

depreende são os caminhos que culminam nos marcos da memória que triunfou: a memória 

varguista. E é preciso ainda considerar que o conhecimento presente nos livros didáticos é 

apresentado como se baseado na realidade dos fatos e, por conseguinte, como um 

conhecimento que não comporta reflexões ou indagações, ele exige uma leitura orientada por 

certa submissão.  
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A invisibilidade do integralismo no livro de da Matta, no que diz respeito às 

imagens, é total. São ao todo, nas suas 211 páginas, 40 imagens reproduzidas, a maioria de 

homens ―importantes‖ na história, entre eles, D. Pedro I, D. Pedro II, Almirante Barroso, 

Duque de Caxias, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz etc. 

Representando o integralismo ou mesmo Plínio Salgado, não há nenhuma imagem, o que 

fortalece o texto no que reporta à irrelevância dispensada ao tema. Dessa forma, o livro de da 

Matta avigorou, indubitavelmente, a socialização da noção de passado nos termos por ele 

apresentados, na qual o integralismo é irrelevante, desprezível, golpista e extremista.  

Outro livro didático analisado para efeito desta pesquisa foi História do Brasil, de 

Antônio José Borges Hermida. O exemplar consultado, publicado em 1957 pela Editora do 

Brasil
198

 e direcionado à quarta série do curso ginasial, traz duas informações preciosas para o 

nosso intento: uma, o número impresso em corpo maior, na página dos agradecimentos, que 

indica o número do exemplar daquela edição: 001897; outra, o número que mostra ser aquela 

a 19ª edição da obra. Essas duas informações fornecem uma ideia do quanto pode ser grande o 

público atingido pelo livro didático de história e quão avultada é a longevidade das 

representações nele embutidas (19a edição).  

Questão igualmente pertinente para a nossa análise é constatar como os livros 

didáticos buscavam se adequar às normas estatais, com o fim óbvio de ser autorizada pelo 

CNLD sua utilização nas escolas, objetivo único das empresas editoriais quanto a esse tipo de 

obra. Nesse sentido, vale destacar que a Portaria Ministerial nº 1.045 de 14 de dezembro de 

1951
199

 definiu o programa de História do Brasil para 4ª série ginasial, com 10 tópicos e 

vários subitens que eram os seguintes: 

 I – O Descobrimento. 1) Os dois ciclos ibéricos da navegação. 2) O Tratado de 

Tordesilhas. 3) Cabral e o descobrimento. 4) Controvérsias relativas ao descobrimento do 

Brasil.  

II – A Formação Étnica. 1) O elemento Branco. 2) O silvícola brasileiro. 3) O negro. 

4) A obra de catequese.  

                                                 
198

 A Editora do Brasil surgiu em São Paulo, em 1943, de um cisma na Editora Nacional. Um grupo de seis 

professores responsáveis pelo programa de livros didáticos decidiu criar sua própria editora. Eles tiveram como 

principal acionista o médico Carlos Costa, autor já de sucesso com livros didáticos nas áreas de química e 

biologia. Na ata de fundação da sociedade que se formava, constava que ―A sociedade visará, com especial 

cuidado, a edição e a divulgação de obras didáticas e as de caráter cívico, de real valor‖. A Editora do Brasil 

rapidamente se tornou (e se mantém ainda hoje) uma importante editora de livros didáticos e infantis. Fonte: 

www.editoradobrasil.com.br/site/institucional (acesso em 19/2/2012) e HALLEWELL, Laurence. Op. cit., 2005.   
199 A portaria ministerial nº 1045 de 14 de dezembro de 1951, que expedia os planos de desenvolvimento e 

programas mínimos das disciplinas escolares no ensino secundário e suas respectivas instruções metodológicas, 

foi publicado no Diário Oficial em 22 de fevereiro de 1952. 
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III – A Colonização. 1) As primeiras expedições. 2) As capitanias hereditárias. 3) 

Governo-Geral. 4) As primeiras cidades.  

IV – A Expansão Geográfica e a Defesa do Território. 1) As entradas e as bandeiras. 

2) Os tratados de limites. 3) Os franceses no Brasil: séculos XVI, XVII, e XVIII. 4) Os 

holandeses no Brasil.  

V – O sentimento nacional e a Independência. 1) Formação do sentimento nativista: as 

primeiras lutas; emboabas e mascates. 2) Os movimentos revolucionários: a revolta de 1720; a 

Inconfidência Mineira; a revolução pernambucana de 1817. 3) D. João VI no Brasil. 4) A 

regência de D. Pedro e o grito do Ipiranga.  

VI – O Primeiro-Reinado e o Período- Regencial. 1) A Guerra da Independência e as 

agitações internas. 2) A política exterior do Primeiro- Reinado. 3) A abdicação. 4) As 

Regências.  

VII – Segundo-Reinado. 1) A maioridade. 2) As lutas civis; a ação pacificadora de 

Caxias. 3) As lutas no Prata. 4) A Guerra do Paraguai.  

VIII – A evolução nacional no Império. 1) O progresso econômico e material. 2) As 

Ciências, Letras e Artes. 3) A escravidão negra: o tráfico de escravos. 4) A campanha 

abolicionista: seu triunfo.  

IX – A República. 1) A propaganda republicana. 2) A Proclamação da República. 3) A 

Constituição de 1891. 4) Principais vultos e episódios da fase republicana.  

X – As Condições Atuais do Brasil. 1) Sentido da política interna. 2) Os rumos da 

política exterior. 3) A obra da aproximação continental. 4) Progresso geral do país. 

Aqui se torna evidente como as definições curriculares por parte do governo 

impunham determinado roteiro para se escrever a história: o livro de Borges Hermida 

adequava-se integralmente a essa lógica, tendo 10 unidades que traziam os mesmos tópicos 

apontados pela portaria e os mesmos subitens com exatamente os mesmos títulos.  

 No texto de Hermida (1957) — autor licenciado pela Faculdade Nacional de Filosofia 

e, portanto, legitimado, de certa forma, a tratar do momento histórico que aqui interessa mais 

de perto, qual seja, o período que abrange desde o surgimento e desenvolvimento do 

movimento integralista até o golpe de maio de 1938 —, há o subtítulo Primeiro Governo de 

Getúlio Vargas, em que se lê:  

Entretanto a agitação política continuava intensa e, em 1935, ocorreu um 

levante comunista no Rio de Janeiro, Rio grande do Norte e Pernambuco. 

Também os partidários do escritos Plínio Salgado, arregimentados no partido 
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Ação Integralista Brasileira, desenvolviam forte propaganda em favor do 

Estado Totalitário. 

Iniciada em 1937 a campanha para a sucessão, apresentaram-se como 

candidatos, Armando de Sales Oliveira, José Américo de Almeida e o chefe 

integralista Plínio Salgado. Mas as eleições não se realizaram porque Getúlio 

Vargas, pretextando o perigo de uma guerra civil, deu o Golpe de Estado, de 

10 de novembro de 1937, anulando a Constituição em vigor e outorgando 

outra ao país. (HERMIDA, 1957, p. 210). 

Nessa obra, a perspectiva é bastante próxima à de da Matta: Vargas é o grande vulto, 

só ele é sujeito histórico. Mesmo que, no texto de Hermida, apareça a expressão 

―pretextando‖ para referir-se a justificativa encontrada por Vargas para desferir o golpe de 

1937, toda a narrativa do autor sugere que foi a intranquilidade sentida em meados dos anos 

de 1930 que desembocou no golpe que implantou o Estado Novo, o qual sobreviera da ação 

dos comunistas: ―Em 1935, ocorreu um levante comunista no Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco‖
200

, mas ele adveio também dos partidários de Plínio Salgado, reunidos 

na AIB que ―desenvolviam forte propaganda em favor do Estado Totalitário‖.
201

 

Quanto à iconografia, o referido livro de Hermida traz apenas 18 imagens (em preto 

e branco)
202

 em suas 222 páginas — nenhuma das imagens representando o integralismo ou 

Plínio Salgado. 

Já em suas edições de 1954, 1955 e 1958, destinadas aos alunos da 1ª série ginasial 

(que, na década de 1950, tinha como programa ―toda‖ a História do Brasil), o integralismo 

nem sequer é mencionado. As narrativas oscilavam entre a lembrança negativa do 

integralismo e o silêncio absoluto. Tanto uma forma quanto a outra se impunham como 

condenação à memória: na primeira, com a afirmação da memória social, depreciativa do 

integralismo, na segunda, na produção do esquecimento.   

 Um terceiro livro analisado foi o de Joaquim Silva, publicado pela Companhia Editora 

Nacional. Dessa editora, foi-nos possível acessar o mapa de suas edições com as indicações 

tanto das edições quanto do número de exemplares produzidos para os anos aqui tratados. 

                                                 
200

 Ibidem. 
201

 Ibidem. 
202 São elas representações dos seguintes personagens: João Fernandes Vieira, Padre Antônio Vieira, Visconde 

de Cairú, José Bonifácio, D. Pedro I, Matim Francisco, Marquês de Barbacena, Pedro de Araújo Lima, D. Pedro 

II, Duque de Caxias, Osório, Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, Francisco Adolfo Varnhagen, Visconde de 

Pelotas, Deodoro da Fonseca, Quintino Bacaiuva e Joaquim Murtinho (todas elas sem os respectivos créditos). 
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Segundo ela, entre 1946 e 1950, do manual didático para a 4ª série ginasial, de Joaquim Silva, 

foram feitas 29 edições, totalizando 68.519 exemplares, como confere na tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Exemplares Editados do livro História do Brasil 

4° ano ginasial – de Joaquim Silva (1946-1950). 

Ano Número de Exemplares 

1946 20.209 

1947 5.036 

1948 14.130 

1950 29.144 

Total 68.519 

Fonte: Mapa das Edições da Companhia Editora Nacional 

 

  E, a partir da alteração curricular de 1951, o total de exemplares editados entre os 

anos de 1954 e 1960 foi de 219 704 em 42 edições, como se confere na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Exemplares Editados do livro História do Brasil 

4° ano ginasial – de Joaquim Silva (1954 –  1958). 

Ano Número de Exemplares 

1954 60.749 

1955 18.160 

1956 30.198 

1957 25.087 

1958 35.034 

1959 30.271 

1960 20.205 

Total 219.704 

Fonte: Mapa das Edições da Companhia Editora Nacional 
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 O exemplar consultado
203

 refere-se ao ano de 1956, o qual trazia em sua folha de rosto 

que era o exemplar nº 3837 da 16ª edição. Também ele estava dividido nas 10 unidades 

indicadas pela Portaria Ministerial nº 1.045 de 14 de dezembro de 1951 e com os mesmos 

títulos e subtítulos.   

 No 9º capítulo, denominado A República, o autor fez breve menção ao integralismo. 

Silva distingue-se de outros autores por não destacar o Integralismo como um movimento 

extremista que polarizava com os comunistas e desestabilizava o país. Tal situação, em seu 

texto, era causada apenas pelos comunistas: 

A vida da nação corria normalmente; mas, em novembro de 1935, 

fanatizados pelo Comunismo, cuja propaganda se fazia intensamente, vários 

elementos civis e militares levantaram-se em armas no Rio, em Pernambuco 

e nalguns outros pontos do nordeste. A luta contra os inimigos da pátria e da 

civilização cristã foi curta, mas a vitória custou o sacrifício heroico de 

muitas vidas. Não permaneceu tranquila, porém a situação. Aproximava-se a 

época da eleição presidencial para o quatriênio 38-42. Era viva a campanha 

para o pleito: questões de política partidária refletiam-se na assembleia 

legislativa, prejudicando seu trabalho; e o governo temia novo surto 

extremista (SILVA, 1956, p. 232-233). 

 Explicado que havia o receio de novo surto extremista, ele falava da implantação do 

Estado Novo para, em seguida, descrever os vários feitos do governo Vargas de então, tais 

como a legislação social; na saúde, o tratamento da lepra e combate à malária; na educação, o 

desenvolvimento do ensino técnico-profissional e o superior; o notável aparelhamento das 

forças armadas etc. Só então Silva discorria sobre o integralismo
204

: ―Em 1938, elementos 

                                                 
203

 Apesar de usarmos o texto do exemplar citado, várias edições foram consultadas. Nas edições entre 1954 e 

1958, o texto é rigorosamente o mesmo. Na verdade, tratava-se de reimpressão e não de reedição. Supomos que 

a não alteração do texto advinha também do fato de que, sendo alterado de modo significativo, seria preciso nova 

avaliação e autorização do CNLD, o que seguramente tornava a modificação mais problemática. Quanto às 

edições anteriores às mudanças curriculares de 1951, embora se percebam algumas pequenas alterações no texto, 

elas são, de fato, insignificantes. Por exemplo, na edição citada, ao se referir ao golpe integralista de 1938, o 

autor escreveu ―Em 1938, elementos integralistas fizeram irromper, na capital da República, uma revolta que foi 

logo dominada‖ (SILVA, 1956, p. 234). Já na 25ª edição do ano de 1950, antes da mudança curricular de 1951, 

em livro destinado também aos alunos da 4ª série ginasial, acerca do mesmo assunto, Silva escreveu: ―A ordem 

era regularmente mantida; registrou-se, entretanto, em maio de 1938, um ataque ao Palácio Guanabara, 

residência do chefe do governo, pelos integralistas, que foram dominados depois de rápida luta‖ (SILVA, 1950, 

p. 190).   
204

 Duas páginas antes, o autor puxa nota para referir-se aos candidatos à presidência da República em 1937, 

quando aparece pela primeira e última vez o nome de Plínio Salgado: ―Eram candidatos o ex-interventor em S. 

Paulo, dr. Armando Sales de Oliveira, o ex-ministro da viação, José Américo de Almeida, e o chefe do partido 

integralista, Plínio Salgado‖ (SILVA, 1956,  p. 230).  
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integralistas fizeram irromper, na capital da República, uma revolta que foi logo 

dominada‖.
205

  

 O que se observa na obra de Silva é que, como nas outras obras, quanto aos anos de 

1930, Vargas é o personagem privilegiado. À sua margem, desfilam outros personagens que 

tornam a narrativa inteligível. Na obra de Silva, contudo, o integralismo não oferece 

elementos para a inteligibilidade da narrativa. Ele é apenas citado, como foi dito, em 1938, em 

revolta que foi ―logo dominada‖. Inferimos, pois, que não incluir o movimento integralista 

nessa trama foi mais uma das formas de considerar o integralismo desprezível, uma vez que a 

ele não foi concedida qualquer eventual inscrição no momento em que ele atuou na história da 

República — salvo o nome de Plínio Salgado arrolado como candidato à eleição presidencial 

marcada para 1938 (mesmo assim em nota de rodapé). Dessa maneira, sua presença é 

proscrita. E o é também na apresentação das imagens: a despeito de o livro de Joaquim Silva 

não ser propriamente repleto de imagens (em suas 252 páginas há a reprodução de 32 

imagens
206

), vale salientar que não há representação iconográfica do movimento integralista 

ou de Salgado, ausência que também contribui para a representação do movimento como sem 

maior importância. 

 De forma geral, constata-se que nos manuais escolares usados para as séries ginasiais, 

entre os anos de 1945 e 1960, as representações acerca do integralismo dão-se a fim de 

preservar uma das imagens mais recorrentes elaboradas sobre o movimento dos camisas-

verdes: que se tratava de movimento extremista que entrava em choque com outro movimento 

extremista, o comunista, e ambos colocavam em risco a ordem necessária ao progresso 

nacional. A trama exposta mostra a criação do Estado Novo como uma necessidade histórica 

para conter-se a agitação do período e manter-se a unidade e a paz da nação. Em termos 

gerais, sobressai-se mais a importância do comunismo nesse processo, ele é o perigo mais 

terrível. Daí o integralismo nem sempre estar presente, sendo ele relegado à condição de 

perigo de segunda grandeza. Desse modo, a partir da análise de semelhantes obras, pudemos 

verificar a cristalização de dados, fatos e ideias que alimentaram a memória social e, ao 

mesmo tempo, verificar como essa memória influenciou a tecedura de tais obras. 

                                                 
205

 Ibidem, p. 234. 
206

 Entre essas imagens presentes na obra de Silva, estão foto da escultura de Pedro Álvares Cabral, feita por R. 

Bernardelli, no monumento comemorativo do 4º centenário do descobrimento, Rio de Janeiro, 1900; 

iconografias dos seguintes personagens: D. João VI, D. Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva, Padre Diogo 

Antônio Feijó, Evaristo da Veiga, D. Pedro II, Duque de Caxias, Almirante Barroso, General Luís Osório, José 

de Alencar, Castro Alves, Visconde do Rio Branco, Visconde de Ouro preto, Quintino Bocaiuva, José do 

Patrocínio, Princesa Isabel (única imagem feminina), Deodoro da Fonseca, Barão do Rio Branco e Oswaldo 

Cruz, todas elas sem os créditos. 
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Avaliados os livros usados no ciclo ginasial, pensemos agora as narrativas difundidas 

no ciclo colegial do Ensino Secundário. O período trabalhado aqui é o mesmo que 

trabalhamos atinentes ao ciclo ginasial (1945-1960), por conseguinte, as diretrizes estatais 

estavam dadas pela Reforma Capanema de 1942.  

Primeiramente, avaliamos o livro História Contemporânea e História do Brasil, de 

R. Haddock Lobo, publicado pela Edições Melhoramentos
207

, em 1959. O exemplar 

consultado mostrava tratar-se já de uma 4ª edição e que ele estava de acordo com o programa 

oficial da 3ª série do curso colegial. Quanto ao movimento integralista, ele aparece num 

tópico denominado Agitações Ideológicas. Ali, depois de expor algumas questões 

concernentes às agitações comunistas, escreveu Lobo:  

Por outro lado, na Itália e na Alemanha, tinham triunfado, respectivamente, 

os regimes fascista e nazista, que também contavam em nosso país com certo 

número de simpatizantes. Formou-se o Partido Integralista, favorável à 

adoção de normas totalitárias de governo, aplicadas às tradições e às 

condições peculiares do Brasil. 

Lutas de rua, não raro bastante sangrentas, verificaram-se entre os 

defensores dessas correntes ideológicas contrárias [...]. 

Alegando ser insegura a situação, e não achar o país preparado para a vida 

democrática, o Sr. Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, dissolveu, 

com o apoio das fôrças armadas, tôdas as assembléias legislativas e câmaras 

municipais. Êsse ato de fôrça não encontrou qualquer reação concreta no 

território nacional [...]. (LOBO, 1959, p. 358 – 359). 

 Na narrativa de Lobo, o integralismo é visto como reflexo dos nazifascismos europeus, 

embora relacionado com as tradições e peculiaridades brasileiras. Ao leitor, essa trama 

poderia despertar a pergunta: e quais seriam essas peculiaridades? Contudo o autor não se 

propõe a responder a elas, já que não é seu foco narrativo. Vargas, sim, domina a cena e 

define os fatos com os quais é enredada a teia da história. 1937 é fato marcante. Daí os 

                                                 
207

 A Melhoramentos surgiu em São Paulo, em 1877, como uma empreiteira de obras públicas. Começou a 

fabricar papel em 1890. A parte editorial teve início em 1915. Embora as publicações da Melhoramentos, ao 

longo do século XX, tenham sido bastante abrangentes, englobando culinária, artes domésticas, atividades de 

lazer, belas-artes, etc, a viga mestra de sua atividade editorial esteve – e está – apoiada na literatura infanto-

juvenil e nos livros didáticos. Estas respondem por cerca de dois terços da produção em títulos. Fonte: 

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: Sua História. 2. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2005.  
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integralistas como extremistas a darem a justificativa para o golpe, mas também os 

comunistas com quem entravam em choque:  

Já estavam repercutindo, com efeito, em nosso meio, as agitações políticas 

que então perturbavam o velho mundo. Os socialistas avançados, 

especialmente os comunistas, que desde 1918 detinham o poder na Rússia, 

levavam a efeito, por tôda parte, intensa propaganda de idéias e 

conseguiram, no Brasil, vários adeptos.
208

  

 Não se explica nem o comunismo nem o integralismo, ambos são atores coadjuvantes 

da trama que atribui sentido ao golpe de 1937, no qual Vargas é exposto como ator principal. 

E o ato de força — que se justificava pelas sangrentas lutas de rua entre aqueles agrupamentos 

políticos extremistas que desestabilizavam o país — teria contado com o apoio das forças 

armadas e ―não encontrou qualquer reação concreta no território nacional‖ (LOBO, 1959, p. 

359).   

 Instaurava-se novo regime e nele, segundo Lobo, ―um dos aspectos mais interessantes 

[...] foi a instituição da Justiça do Trabalho, separada da Justiça Comum‖
209

. É possível 

inferir-se da leitura de sua narrativa que então havia vários aspectos ―interessantes‖ do Estado 

Novo, mas se destacava o citado acima, ou seja, o da instituição da Justiça do Trabalho, posto 

que a memória de Vargas como ordenador da justiça no campo do trabalho já havia se 

afirmado quando Lobo escreveu sua obra e ele estava envolvido na temporalidade presente na 

memória daquele.   

 Com o golpe desferido por Vargas, a ordem é reestabelecida no país e eis que os 

integralistas novamente aparecem de relance em sua narrativa: 

Uma única perturbação de vulto verificou-se: o Golpe Integralista de 1938. 

Os integralistas tentaram tomar de surpresa o Palácio Guanabara, em que se 

achava o Sr. Getúlio Vargas com vários membros de sua família, mas foram 

rapidamente dominados (LOBO, 1959, p. 359).   

 O que se vê novamente é Vargas e a ordem estabelecida, pois que, naquele período 

tratado, só houve uma perturbação: o golpe integralista, que, de qualquer modo, foi 

rapidamente dominado.         
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 Quanto à questão iconográfica, o livro de Haddock Lobo traz 30 imagens na sua parte 

de História do Brasil, cujo texto inicia-se narrando a Independência do Brasil, em 1822, e 

estende-se até o governo de Juscelino Kubitschek (entre as páginas 223 e 380). Essas imagens 

são basicamente representações de ―grandes vultos‖ da história do Brasil, como D. Pedro I, D. 

Pedro II, a princesa Isabel, os presidentes da República, mas também de Machado de Assis e 

Carlos Gomes. Representação iconográfica alguma se verifica de qualquer situação que 

lembre o movimento integralista.  

 Outro livro analisado e destinado ao 3º ano do ensino colegial foi o de Alcindo Muniz 

de Souza, publicado pela Companhia Editora Nacional, no ano de 1953. Em sua folha de 

rosto, encontra-se a indicação de que se tratava do exemplar nº 4620 e ainda que o livro estava 

―de acordo com o programa atualmente em vigor, conforme portaria nº 966, de 2-10-51 e nº 

1.045, de 14-12-51‖.  

 Quanto ao integralismo, no período de existência da AIB, o manual escrito por Souza 

nada diz. Mas repete o que outros autores de didáticos expõem ao tratarem dos anos de 1930 

no que diz respeito às perturbações da ordem e ao consequente golpe que implantou o Estado 

Novo. 

Tudo parecia contribuir para que o país voltasse ao ritmo normal. As novas 

idéias políticas universais, contudo, aqui tiveram sua repercussão. Em fins de 

1935, estoura o levante comunista, debelado prontamente. Dois anos depois, 

se davam os acontecimentos de novembro de 1937, que estudaremos a seguir 

(SOUZA, 1953, p. 154). 

  A perturbação, no entanto, veio apenas dos comunistas. Salgado é listado 

poucos parágrafos depois, quando Souza relata que, ―Em 1937, três candidatos à presidência 

da República apresentaram-se para disputar as próximas eleições: os srs. Armando de Sales 

Oliveira, José Américo de Almeida e Plínio Salgado‖
210

. De todo modo, o texto nada 

esclarece sobre essa personagem, cujo nome apenas é arrolado como candidatado à 

presidência da República. Por fim, a palavra integralista aparece em seu texto, em um 

subtópico denominado Os acontecimentos de maio de 1938. Nele, o autor dedica três linhas à 

exposição dos acontecimentos anunciados: ―Em maio de 1938, houve um ataque ao Palácio 

Guanabara, residência do chefe de Estado, promovido por elementos integralistas, que foram 

facilmente vencidos pelas forças fiéis ao governo‖.
211
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 Quanto às representações iconográficas, o livro de Souza reproduz 29 delas em suas 

168 páginas e, como os outros manuais didáticos, nenhuma imagem do integralismo é nele 

reproduzida. 

 Por fim, ao pensarmos a memória social a partir de manuais de História do Brasil, 

faremos ainda incursão a alguns manuais usados no ensino superior. Ao dedicarmos as 

páginas anteriores às reflexões quanto ao ensino secundário, foi-nos fundamental marcamos o 

papel do Estado como capaz de orientar a produção dos livros didáticos: a ele cabia definir o 

programa de cada série e ainda selecionar as obras, por meio do CNLD, que poderiam ser 

adotadas nas escolas. Assim, constatou-se que a ingerência do Estado no ensino de história no 

âmbito do ensino secundário, dava-se de maneira relevante. No ensino superior, no entanto, 

não havia ingerência do Estado quanto ao material utilizado. E foi essa sua característica, 

distinta da existente no ensino secundário, que nos motivou a refletir sobre a narrativa neles 

contidas quanto ao integralismo. 

 Nesse caminho, em 1957, foi lançada pela Livraria São José
212

 a 3ª reimpressão da 16ª 

edição do livro História do Brasil, de João Ribeiro
213

. O lançamento da primeira edição deu-

se em 1900, quando da comemoração do IV Centenário do Descobrimento, e o livro tornou-se 

uma clássica ferramenta da educação escolar superior quanto à História do Brasil.  

 Na edição consultada (com 476 páginas) — editada postumamente, revisada e 

completada por seu filho, Joaquim Ribeiro, também ―historiador‖ —, há um texto, antes do 

prefácio, localizando o autor na historiografia nacional. Nesse texto, escrito por Joaquim 

Ribeiro, pode-se ler breve e simplificadora análise da historiografia feita no Brasil até o 

momento em que é lançado o livro de seu pai. E assim, sobre os autores anteriores a 1900, ele 

diz que ―Todos, sem exceção, restringem a reconstituição da vida retrospectiva aos quadros da 

política e da administração. Todos eles filiam-se à fórmula de Ranke que fazia a História 

gravitar em torno da noção do Estado‖ (RIBEIRO, 1957, p. III). Já João Ribeiro teria rompido 

com ―esse ponto de vista demasiado restrito‖
214

 e realizado uma cisão bem nítida na 

historiografia entre ―João Ribeiro e os historiadores que o precederam‖
215

. Mas, segundo esse 

texto de apresentação da 16ª edição do livro, João Ribeiro não foi o criador dessa nova 

tendência que ele lançaria no Brasil, ele apenas refletiria aqui um movimento renovador, 
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 A Livraria São José surgiu em 1939, no Rio de Janeiro, como loja de livros usados. Foi fundada por José 

Oliveira Vaz da Silva e Manuel Augusto da Silva. Em 1947, os antigos proprietários venderam-na para Carlos 
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―cujo centro foi a Alemanha‖
216

. Ele teria sido o divulgador do ―movimento da 

Kulturgeschichte no Brasil‖, cujos inauguradores ―formaram um ‗triunvirato‘: Riehl, 

Burckhardt e Gustav Freytag‖
217

. E Joaquim Ribeiro conclui reforçando o que afirmara antes, 

que: ―João Ribeiro renovou os estudos históricos no Brasil, imprimiu nova orientação 

metodológica e realizou uma nova síntese do nosso passado‖.
218

   

 João Ribeiro faleceu em 1932, e o seu livro, reeditado por décadas, era ―completado‖ 

pelo filho que se esmerava em manter as características do pai, escrevendo uma história que 

ele via como não sendo — e isso de maneira inédita — uma ―história dos governadores, dos 

vice-reis e dos imperadores‖ e sim ―a história natural do povo brasileiro‖ (RIBEIRO, 1957, p. 

VII).  

 Quanto ao integralismo, o que está escrito em tal obra encontra-se primeiramente num 

tópico intitulado Período constitucional de 1934 a 1937 e dizia que, ―Aproveitando-se do 

clima democrático, os totalitários da direita, refletindo, entre nós, as idéias de Mussolini e 

Hitler, formaram a Ação Integralista Brasileira, sob a liderança do escritor Plínio Salgado‖ 

(RIBEIRO, 1957, p. 419). O integralismo aparecia como reflexo meramente mimético do 

totalitarismo de direita europeu e, para que o frequente sentido contido nos livros didáticos de 

história fosse estabelecido, seria necessária também a aparição dos extremistas de esquerda. E 

eis que eles surgem já no parágrafo seguinte: ―Por sua vez, os democratas avançados, os 

libertários e os comunistas formaram a Aliança Nacional Libertadora, que, perdendo o seu 

caráter de frente democrática, veio a ser controlada por Luís Carlos Prestes, chefe do Partido 

Comunista do Brasil‖
219

. Como se sabe, as eleições estavam previstas pela Constituição de 

1934 para ocorrerem em 1938, porém, segundo Ribeiro (1957, p. 420) 

 [...] quando se agitou a questão da sucessão presidencial, apesar da 

excelência dos dois principais candidatos, Armando Sales, de S. Paulo, e 

José Américo, da Paraíba, a opinião pública estava alarmada diante das 

graves ameaças de desordens suscitadas pelos antagonismos e divergências 

entre integralistas (fascistas) e comunistas. 

 Quando o debate eleitoral iniciou-se, a AIB lançou Salgado candidato à presidência da 

República e, depois, vieram as outras duas candidaturas citadas no texto de Ribeiro, o qual as 

ressalta como as candidaturas protagonizadas pelos principais candidatos e, ainda, classifica-
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as como excelentes e nem sequer se refere à candidatura de Salgado (mas fica implícito em 

seu texto que ela não era propriamente excelente como eram as outras candidaturas). Em 

seguida, expõe as desordens provocadas pelo choque entre os extremistas de direita e de 

esquerda, aspecto central das narrativas dos didáticos de história para explicar-se o golpe de 

1937 e justificá-lo. E, ao mencionar os integralistas, usando as adjetivações ―fascistas‖, 

Ribeiro retoma a já consagrada pecha acusatória presente na memória usada contra os 

camisas-verdes.  

 Seja como for, as eleições não ocorreram e a explicação para tal fato era a mesma vista 

em outros textos de livros didáticos, apesar da alegada renovação metodológica, isto é, sob o 

pretexto de impedir que o Brasil fosse conquistado pelos movimentos totalitários de direita ou 

de esquerda, ―Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas, deu o golpe de estado de 10 

de novembro de 1937‖ (RIBEIRO, 1957, p. 420).  

 No tópico seguinte, denominado O Estado Novo (1937-1945), o integralismo voltaria 

a revelar-se em seu texto, evidentemente para que pudesse ser retratado o golpe de 1938. 

Quanto a esse acontecimento, o autor dispensou um pequeno parágrafo de duas linhas e meia 

para aquela edição, que são as seguintes: ―Os integralistas tentaram um putsch a 11 de maio 

de 1938, fato, aliás, que veio dar ao governo de Getúlio Vargas maior simpatia popular‖ 

(RIBEIRO, 1957, p. 421). Em que sentido essa ação poderia dar maior popularidade a Vargas 

ele não explica, como, na verdade, não explica quase nada
220

. E nisso não estava sozinho. 

Outros livros também destinados ao ensino superior faziam leituras semelhantes. 

 Outro livro avaliado foi História do Brasil (Curso Superior), de Mário da Veiga 

Cabral, também voltado para estudantes universitários. O livro a que nos referimos teve sua 

primeira edição publicada em março de 1920. Nas páginas ainda anteriores ao texto do autor, 

acha-se uma seção intitulada ―ao leitor‖, em que a editora Francisco Alves assim apresentava 

o livro: ―Aparece nesta data a 19ª edição da História do Brasil — curso superior do dr. Mário 

da Veiga Cabral, livro do qual já se venderam 180 mil exemplares e que, por isso, dispensa 

maior apresentação‖ 
221

 (CABRAL, 1949, p. 8). E, ao explicitar a qual público a obra 
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 Além do exemplar que citamos, consultamos também a 14ª edição de 1953 e a 15ª edição de 1954 e nelas, em 
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destinava-se, a editora primeiramente dizia a quem ela não se destinava: ―Pelo seu 

desenvolvimento, não é, evidentemente, trabalho destinado ao curso de ginásio [...]‖
222

, para 

somente então anunciar que ―A obra que hoje apresentamos em 19ª edição [...] pode ser 

também utilizada, com vantagem, por todos os que se interessam pelos estudos da História 

Pátria e, principalmente, por estudantes das Faculdades Nacionais de Filosofia [...]‖
223

, Assim 

sendo, aquele era um livro destinado especialmente aos estudantes do ensino superior. A 

apresentação do autor indicava a sua qualificação:  

Professor catedrático de Geografia do Instituto de Educação Técnico-

Profissional e, por duas vezes, do Instituto de Educação. Ex-professor da 

Escola de engenharia do Rio de Janeiro e da Universidade do Distrito 

Federal. [...] Membro da National Geographic Society of Washington e da 

American Geographical Society of New York [...] (CABRAL, 1959). 

 O livro de Cabral, mais espesso que o de João Ribeiro, com 612 páginas, difere dele 

também por trazer vasta iconografia em preto e branco: ao todo, são 191 imagens 

reproduzidas na obra, sendo 136 de ―grandes personagens‖ da história, tais como Pedro 

Álvares Cabral, D. Pedro I e D. Pedro II e Getúlio Vargas. Quanto ao integralismo ou a 

Salgado, Cabral não publica deles qualquer imagem, repetindo o que outros autores de obras 

voltadas tanto para o ensino superior quanto para o ensino secundário fizeram no mesmo 

período.  

 A ausência do integralismo na iconografia prossegue, outrossim, no texto do capítulo 

intitulado Segunda república: o governo provisório (1930 a 1934), momento em que a AIB 

foi fundada. Nesse capítulo, Mário Cabral nem citou o integralismo: a ele dedica completo 

silêncio. E é com o mesmo silêncio que, no capítulo seguinte, intitulado A Segunda 

República: a reconstitucionalização do Brasil (1934 a 1937), nega-se o integralismo, capítulo 

que trabalha o momento em que o movimento dos camisas-verdes crescia vertiginosamente e 

apresentava a candidatura de Salgado à presidência da República (em 1937). O integralismo 

apresenta-se como o não dito, não sendo apresentado na história de Mário Cabral até 1937 por 

não ter importância.  

 No seu livro, somente no capítulo Segunda República: o Estado Nacional (1937 a 

1945), Cabral mencionaria o integralismo. Ele assim escreveu: 
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Na madrugada de 11 de maio de 1938, elementos filiados ao partido 

integralista, cuja direção suprema estava entregue ao dr. Plínio Salgado, 

assaltaram o palácio Guanabara, residência do chefe do Estado, mas foram 

repelidos pelas forças fiéis ao governo, tendo sido os assaltantes capturados 

e submetidos ao julgamento do Tribunal de Segurança. 

A solidariedade que o governo recebeu de todas as forças vivas da Nação, tal 

como havia recebido em novembro de 1935, quando foi do levante 

comunista, prova eloquente que o Brasil, país democrata, não suporta os 

partidos extremistas, principalmente os que se organizam com o auxílio 

recebido de fora, pois não trabalham, assim, apenas para derrubar um 

governo brasileiro, mas comprometem a própria soberania do Brasil, que 

deve estar acima de todos os partidos, acima de todos os governos 

(CABRAL, 1959, p. 500). 

 O sentido que o texto de Cabral transmite acerca do integralismo é o mesmo de outros 

manuais de história: o movimento integralista é extremista, como os comunistas de 1935, e 

ele é golpista, pois assalta o Palácio Guanabara. Assim, ele é apontado como ameaça ao 

princípio democrata que rege o país e ao governo. Mas Cabral apresenta elemento novo: ele 

sugere que o integralismo, bem como o comunismo, organiza-se com auxílio recebido de fora, 

comprometendo muito mais que o governo, mas a soberania do Brasil
224

. O argumento de 

Cabral de que o integralismo recebia auxílio de fora (da Alemanha ou da Itália?), de todo 

modo, vem reforçar a ideia do integralismo como extremismo.  
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 A afirmação de Cabral feita sem nenhuma evidência documental será, bem mais tarde, demonstrada de 

maneira mais robusta. João Fábio Bertonha, em suas pesquisas nos arquivos da Itália e do Brasil, a respeito de 
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pessoalmente por Plínio Salgado‖. (BERTONHA, 2001, p. 12). 
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  Por fim, ao discorrer que os assaltantes capturados foram submetidos ao julgamento 

do Tribunal de Segurança (e silenciar sobre o fato de que ainda no jardim do Palácio alguns 

rebeldes capturados foram ali mesmo executados)
225

, o autor permite o desenvolvimento de 

seu texto no caminho trilhado no parágrafo seguinte, quando afirma que o governo recebeu 

apoio de todas as forças da nação, pois que, como país democrata, não suporta partidos 

extremistas. Se os extremistas eram os golpistas, integralistas e comunistas, que se insurgiam 

contra o país, então este, por seu turno, era...democrata, em pleno Estado Novo. Entre os seus 

dizeres e silêncios, essa era a dimensão política transmitida por aquele texto de história tão 

vulgarizado.   

 Por fim, faremos uma incursão à coleção de História do Brasil, de Pedro Calmon, 

lançada em sete volumes pela José Olympio Editora
226

, em 1959. A editora destinou duas 

páginas para apresentar o autor, em que se lê que Calmon 

Em 1934, tornou-se, por concurso, livre-docente de Direito Público 

Constitucional da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e, em 1938, 

catedrático da mesma Faculdade (integrada na Universidade do Brasil), de 

que foi diretor durante dez anos (1938-1948). Vice-reitor, em 1948 ascendeu 

à reitoria da Universidade. (CALMON, vol. 1, 1959). 
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 Segundo Olbiano Melo (1957, p. 128) ―foram mortos, após dominados e desarmados no Palácio Guanabara, 
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possível inferir que, de fato, integralistas já rendidos foram fuzilados nos jardins do Palácio, ao que tudo indica 

por ordens do coronel Benjamim Vargas (ou talvez por ele mesmo). 
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 E, prosseguindo na longa nota de apresentação de Pedro Calmon, a editora 

acrescentava: ―É autor de mais sessenta livros de literatura histórica, de história pátria, de 

Direito‖ e que é ―doutor honoris causa das Universidades de Coimbra, México, San Marcos, 

Quito, Nova Iorque, etc‖
227

. A coleção de História do Brasil escrita por Calmon discrepa de 

todas as obras aqui citadas pela dimensão e luxo da edição: foram sete volumes, totalizando 

2630 páginas e com 940 ilustrações coloridas.  

 Quanto ao integralismo, Calmon tece uma narrativa que o insere na mesma 

temporalidade que os outros autores acima trabalhados embora exiba um texto prolixo. O 

integralismo manifesta-se pela primeira vez num tópico intitulado Entre as extremas, o que 

indica caminho já percorrido. Escreveu o autor: ―Às esquerdas combatiam agora os 

integralistas — sob a chefia do escritor Plínio Salgado — com o seu nacionalismo 

corporativista e militarizado, a que não faltava a sugestão fascista e nazista das insígnias, dos 

desfiles, do ritual, da mística‖. (CALMON, vol. 6, 1959, p. 2236).  

 Localizado o integralismo apenas como movimento extremista que combatia as 

esquerdas e com a influência nazifascista, o texto de Calmon revela quem domina a 

temporalidade:  

O governo [...] assistiu sem aparente interesse ao conflito intelectual, das 

forças que se congregavam para demoli-lo; e a seu tempo, ou dando tempo 

ao tempo, foi ele que as aniquilou.  

Abateu em 1935 (inclinando-se para a direita) a extrema esquerda; aliado aos 

integralistas, vibrou o golpe de 1937; em 1938, reduziu-se ao silêncio 

(CALMON, vol. 6, 1959, p. 2236).  

 No texto de Calmon, entrevê-se que o governo, ator privilegiado, no momento 

oportuno aniquilou os extremismos. Aqui, igualmente, o integralismo só é visto como ator 

coadjuvante que corrobora a temporalidade dominante, constituindo-se num dos extremismos 

que, em 1937, por ameaçar a ordem no Brasil, justifica a ação de Vargas que suspendeu a 

Constituição de 1934 e implantou uma ordem ditatorial em novembro de 1937. Quanto a essa 

primeira questão — a suspensão da Constituição de 1934 —, para que ela seja esclarecida, 

Calmon centra o relato nos comunistas com a sua Aliança Libertadora e a Intentona de 1935. 

Os comunistas é que são os inimigos extremistas decisivos e a eles Calmon dedicou duas 
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páginas e meia (p. 2237-2239), ocasião em que descreve os acontecimentos atinentes à 

denominada Intentona Comunista. 

  Controlados os comunistas, para Calmon, ―só se contrapôs à rotina democrática a 

Ação Integralista‖ (CALMON, vol. 6, 1959, p. 2239). Essa situação é descrita no tópico A 

atmosfera internacional, no qual o autor ainda sugere a similaridade entre o integralismo e os 

diversos fascismos europeus: ―No estrangeiro, triunfava, com seu poderio bélico, o 

totalitarismo. Firmara-se no Mediterrâneo, com o fascismo; com o nazismo alastrara-se pelo 

centro da Europa‖
228

. E Calmon finaliza o tópico criticando o que chama de ―irritante 

passividade‖, dando a entender que o integralismo e mesmo o projeto estadonovista (que, para 

ele, já estava implícito no eclipse da lei com o estado de sítio e estado de guerra aprovados 

pelo Congresso Nacional) não passavam de uma prática mimética, as quais, no entanto, são 

apontadas pelo autor como inevitáveis, pois que ―a liberdade e a autoridade têm as suas 

estações próprias‖.
229

 

 Finalmente, implantada a ditadura, Calmon fala pela última vez dos integralistas. 

Primeiramente, ressalta a ação do governo que o colocara na ilegalidade: ―O decreto-lei de 2 

de dezembro dissolveu ‗todos os partidos‘, e diretamente o (Integralismo) abrangeu no 

parágrafo 2º: ‗as milícias cívicas e organizações auxiliares ...‘. Nada ‗de uniformes, 

estandartes, distintivos e outros símbolos...‘‖ (CALMON, vol. 6, 1959, p. 2249). Calmon 

evidencia como o decreto de 2 de dezembro, naquele citado parágrafo 2º, dirigia-se 

especificamente ao integralismo, que se  contrapunha à rotina democrática. E, em seguida, 

cita o golpe de 1938: ―Fracassou sangrentamente a 11 de maio de 1938 o assalto ao palácio 

presidencial de um grupo afoito de integralistas. Eclipsou-se então, duramente perseguida, a 

organização que estivera a ponto de participar do governo‖.
230

  

 A obra de Calmon, apesar de suas 2630 páginas e 940 ilustrações, no que concerne ao 

integralismo, não possui narrativa que se distingue na essência da contida em livros didáticos 

voltados para o ensino secundário. Tanto o livro de Calmon quanto os manuais didáticos 

acima trabalhados apenas aludem ao integralismo para atribuir sentido ao eixo narrativo, na 

qual Getúlio Vargas é ator dominante. Nesse sentido, o integralismo é apontado como 

mimético, simples expressão brasileira do que ocorria na Itália de Mussolini e na Alemanha 

de Hitler, mas o fascismo brasileiro foi interditado por Vargas e, como era extremista e 

golpista, tentou dar um golpe, mas foi facilmente dominado. A partir daí, ele não mais aparece 
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no texto de Calmon. E, nas representações iconográficas, ainda que amplamente mais 

ilustrado que todos os outros livros observados, com 940 ilustrações, nenhuma faz qualquer 

alusão ao integralismo, o que comprova a nossa avaliação da falta de importância atribuída ao 

movimento dos camisas-verdes, mesmo como o inimigo da ordem, espaço ocupado em 

primeiro plano pelos comunistas. 

 Nenhum dos livros didáticos de história usados como fontes foram escritos no calor 

dos acontecimentos. Seus textos foram elaborados em um momento em que o integralismo, 

além da derrota política dos anos de 1930, já havia sofrido outra derrota, a da disputa entre as 

memórias. Semelhante revés produziu o que trabalhamos nesta parte deste capítulo como 

objeto central: a memória social no veto que ela impõe à memória integralista. Para tanto, o 

autor do livro didático, ao se debruçar sobre o passado, vê-se diante de certo olhar oriundo da 

memória social. E esse olhar posterior, marcado pela dupla derrota integralista — no embate 

político e na disputa pelo passado no âmbito da memória — ―inibe nuanças e possibilidades 

que ainda estavam lá‖ (VESENTINI, 1997, p. 26) quando o embate político ainda estava 

sendo travado e os diversos projetos políticos em disputa eram entrevistos por seus atores 

como possíveis.   

 Daí, nos livros didáticos de história, o integralismo ser reduzido ao que a memória 

construída nos anos de 1930 sentenciou: que se tratava de movimento extremista de direita, 

fascista e que tentou dar um golpe que, no entanto, foi facilmente dominado. Partindo das 

reflexões desenvolvidas por Reinhart Koselleck (2006), supomos que, durante os anos de 

1930, os integralistas, ainda não derrotados, continuavam tendo expectativas de vitória e, por 

conseguinte, detinham um maior engajamento e comprometimento com seu projeto, já que o 

futuro estava em aberto e as possiblidades eram entrevistas como múltiplas. Nos textos dos 

livros didáticos, todavia, desaparece a multiplicidade do passado, e o movimento integralista, 

bem como o levante de 1938, surge apenas a fim de contribuir para a atribuição de sentido a 

determinados rumos do governo Vargas, o qual representa a nação brasileira. 

 Consequentemente, a história contida nesses livros, quanto ao integralismo, retoma o 

que a memória social já havia dito. Neles, a história confunde-se com a memória social e a 

difunde de maneira notável, dada a singularidade deste vetor de memória. Memória e história 

de vulgarização estão imbricadas e, em ambas, o integralismo está estigmatizado e 

condenado.  Para os integralistas, no entanto, a história contida nos manuais de história estava 

falseada. Se a história tem a pretensão de narrar o que de fato aconteceu, e era assim que as 

lideranças integralistas viam-na, então era preciso revisá-la e contar o passado que estava 
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presente em outra memória: na integralista. Esta sim, para os integralistas, continha o 

verdadeiro passado, portanto, a verdadeira história. 

3.4. O PROJETO MEMORIAL INTEGRALISTA E OS LIVROS DIDÁTICOS 

 Como já foi posto, os integralistas no pós-1945 tiveram imensa preocupação em 

exercer algum controle sobre as representações do passado. A luta por suas representações 

escaparam do âmbito da memória e atingiram a preocupação com a história, especialmente 

com a contada por meio dos livros didáticos. Grosso modo, aos integralistas incomodava a 

forma como era escrita a atuação do integralismo na história política do país, notadamente 

quanto ao levante de maio de 1938 e a equivalência nazismo/fascismo/integralismo. Para eles, 

a história mais vulgarizada estava desvirtuada e caluniava o integralismo.    

Para os integralistas, fazia-se mister, pois, entrar também nesta disputa, qual seja, a da 

escrita da história, a qual, de algum modo, é também disputa de memórias, ―pois o que está 

em jogo é a definição do que deve ser lembrado‖ (SANDES, 2004, p. 104). E essa disputa 

pela escrita da história ―restitui o laço entre história e política [...], sugerindo a percepção de 

um projeto que, embora alicerçado no presente, visa, simultaneamente, o passado e o 

futuro‖.
231

 

Tal situação era manifestada pela militância do PRP, e o jornal A Marcha não a 

negligenciou. Em sua edição de 25 de dezembro de 1953, há na seção Cartas à redação, a 

publicação de texto enviado de Batatais por Antônio Bretas Carmo, o qual ganhou, no 

semanário integralista, o título de Inverdades na História do Brasil. Na sua carta ao 

semanário, Carmo narra que estava viajando de trem pelo interior e aproveitava o tempo 

disponível para reler ―a conceituada História do Brasil de João Ribeiro, atualizada no corrente 

ano pelo seu filho Joaquim‖ (A Marcha, 25 dez. 1953, p. 2). Mas, para Carmo, havia um 

momento em que a narrativa de Ribeiro precisava ser publicamente ratificada, na qual, ao se 

referir ao levante contra a ditadura Vargas, em maio de 1938, disse que ―Os integralistas 

tentaram um putsch a 11 de maio de 1938, etc, etc‖ (A Marcha, 25 dez. 1953, p. 2). Para o 

autor da carta, a despeito de o golpe ter sido heroico e gesto de justa repulsa à ditadura, não se 

podia afirmar, ―com verdade que havia sido exclusivamente de integralistas‖
232

 e que era 

―público e notório [...] que os acontecimentos de 11 de maio de 1938 resultaram de um 

movimento coordenado entre as várias correntes de opinião pública‖ (A Marcha, 25 dez. 
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1953, p. 2). A carta terminava com um apelo à juventude a fim de que ela combatesse as 

inverdades sobre a história pátria: ―Pulverizem, jovens, triturem ruidosamente as inverdades 

enxertadas na História da Pátria. Urge restabelecer a verdade!‖
233

. E a verdade a que o sr. 

Carmo referia-se quanto à história pátria era, obviamente, naquele olhar, o que a memória 

integralista construía como passado. 

 E, de fato, transformar a memória integralista na História do Brasil, foi projeto 

empreendido pelas lideranças integralistas. Em meados de 1957, o Conselho Político 

Nacional do PRP sugeriu que o partido viesse a protestar junto ao presidente da República e 

ao ministro da Educação contra a adoção de livros escolares que ―falseavam‖ a História do 

Brasil quanto ao integralismo. A sugestão do Conselho Político era a de protestar ―contra a 

adoção oficial de livros escolares em que a história do Integralismo encontra-se inteiramente 

desvirtuada, principalmente no que diz respeito à sua atuação na vida pública do país‖ (A 

Marcha, 5 jul. 1957, p. 1). Para semelhante intento, o conselho sugeria que ―Os deputados 

federais integralistas deverão ser incumbidos dêsse protesto junto às autoridades federais que, 

somente por um descuido não se pode mais admitir, têm aprovado tais livros caluniadores do 

integralismo [...]‖
234

. Já que as autoridades federais eram incumbidas de aprovar ou não os 

livros didáticos (funcionários do CNLD) e os livros aprovados estavam caluniando o 

integralismo, então o Conselho Político do PRP sugeria aos deputados federais do partido que 

interviessem politicamente para evitarem que o passado fosse desvirtuado. Mas o que era para 

o referido conselho caluniar o integralismo? Sem dúvida, tratava-se de qualquer representação 

do passado que fosse estranha a própria memória integralista. O Conselho Político do PRP 

buscava, por isso, mobilizar os parlamentares perrepistas a fim de interferir politicamente no 

espaço em que as representações do passado ganhavam maior circularidade, qual seja o do 

livro didático, para que a memória integralista pudesse ocupar as páginas da história. 

No mesmo ano em que o Conselho Político Nacional do PRP fez a citada sugestão, os 

perrepistas viram uma iniciativa em São Paulo que parecia abrir brecha para o seu propósito 

de reformular a História do Brasil. Tratava-se da organização da Primeira Jornada Paulista de 

Revisão da História do Brasil, marcada para ocorrer em dezembro de 1957. Acerca dela, os 

perrepistas assim se pronunciaram: ―Tratava-se de empreendimento dos mais louváveis, pois, 

com efeito, conforme assentou o secretário da Comissão Organizadora da referida Jornada, 

prof. Tito Lívio Ferreira, o ensino da História do Brasil está sendo deturpado‖ (A Marcha, 6 

dez. 1957, p. 3). E Tito Lívio disse ainda que ―os autores têm se limitado a copiar os mesmos 
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assuntos sem se darem ao trabalho de verificar a exatidão histórica‖
235

. A posição geral do 

presidente da comissão agradou aos integralistas, uma vez que o seu olhar para a história 

aproximava-se do dos integralistas num aspecto caro a estes, o de que opunha 

simplificadamente nas narrativas históricas o que era ―verdade‖ ao que era ―mentira‖, a 

história marcada pela ―exatidão dos fatos‖ da que deturpava os acontecimentos. E a História 

do Brasil que não falseava a verdade para os integralistas era, na verdade, o que a memória 

integralista narrava acerca do passado. A memória era tomada como história e, portanto, 

aquela deveria substituir as narrativas históricas que, por sua vez, estavam deturpadas. 

Vendo nos trabalhos da comissão uma oportunidade para que fossem feitas as devidas 

correções à história, o jornal A Marcha apresentava aos revisionistas que os integralistas 

tinham contribuições a fazer àquele empreendimento: ―Gostaríamos também, aproveitando a 

oportunidade, de apresentar uma sugestão aos revisionistas de nossa História‖ (A Marcha, 6 

dez. 1957, p. 3). E o semanário prosseguiu, apresentando à Comissão Organizadora da 

Primeira Jornada Paulista de Revisão da História do Brasil a seguinte sugestão:   

[...] implantando o Estado Novo no Brasil, em 1937, o falecido presidente 

Vargas descontentou a muitos brasileiros que não se conformavam com um 

regime ditatorialista e pretendiam restaurar a Carta Magna de 1934. 

Começaram, então, os entendimentos políticos nesse sentido.  A êsse 

respeito, não há nada melhor do que a entrevista do prof. Miguel Reale aos 

‗Diários Associados‘, historiando os acontecimentos (A Marcha, 6 dez. 

1957, p. 3). 

Na narrativa integralista difundida em seu principal jornal, as memórias de Reale 

quanto ao golpe de 1938, tornadas públicas pelos Diários Associados, equivaliam à história. 

E, segundo Reale, a verdade acerca de 1938 era que aquele levante adveio da condição criada 

por Vargas ao estabelecer uma ditadura, impossibilitando aos grupos organizados — ou seja, 

naquela visão, aos liberais e aos integralistas — a participação na política do país. Em face 

dos acontecimentos, quando ―Postos fora da lei tanto integralistas quanto liberais, sentiam 

todos os adversários da situação a necessidade de unir esforços para restabelecer as liberdades 

comuns‖ (A Marcha, 6 dez. 1957, p. 3).    

Ao ser indagado pelo jornalista dos Diários Associados se houve entendimentos no 

que concerne ao levante armado que eclodiu em maio de 1938 entre a oposição liberal a 

Vargas e os integralistas, Reale respondeu: ―— Houve, e ninguém poderá contestar‖ (A 
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Marcha, 6 dez. 1957, p. 3). E Reale concluiu sua entrevista com as seguintes palavras: ―O 

objetivo imediato que tínhamos em vista era, como já expliquei, o restabelecimento da 

Constituição de 1934, assegurada pela liberdade aos partidos para as suas atividades 

pacíficas‖.
236

    

Ficava, então, a sugestão para a comissão, já que se via ―claramente que o movimento 

de 1938 visava restaurar a constituição de 1934 e contava com liberais e integralistas‖ (A 

Marcha, 6 dez. 1957, p. 3), entretanto ―os livros didáticos chamam de ‗Intentona Integralista‘ 

à precipitação dêsses acontecimentos, verificada no dia 11 de maio‖
237

. Era preciso instituir a 

verdade nos livros didáticos de história e a comissão formada para a sua revisão tinha agora a 

oportunidade de fazê-lo. Para tanto, na visão dos integralistas, bastaria utilizar-se das 

memórias de Reale, as quais eram lidas não como memória, mas como história, e esta com 

―exatidão dos fatos‖, e que ninguém as contestasse. A memória integralista demonstrava 

então sua enorme pretensão de projeção ao buscar se transfigurar em história. 

Na mesma longa matéria do semanário acerca das sugestões direcionadas à comissão 

para a revisão da História do Brasil e trazendo o subtítulo Integralismo não é fascismo, o 

jornal A Marcha tocava num ponto central das representações do passado negativo ao 

integralismo: o da equivalência simbólica entre o integralismo e o fascismo/nazismo. Para os 

integralistas, era preciso também corrigir essa terrível deturpação histórica e isso se punha 

como um dever para aquela comissão, como o semanário expressou: ―essa deturpação a 

respeito da doutrina de Plínio Salgado deve ser desfeita pelos revisionistas da História do 

Brasil‖ (A Marcha, 6 dez. 1957, p. 10). E, para os líderes integralistas, além de esta 

equivalência ser um erro, ela não era acidental ou oriunda de equívoco analítico; ela era 

proposital e só podia ser vista pelos integralistas como uma façanha de seus inimigos 

comunistas que a teriam forjado e que, sem dúvida, deveria ser corrigida pela comissão, como 

se lê naquela mesma matéria:   

Devem os professôres de São Paulo desfazer o erro proposital (elaborado por 

comunistas infiltrados no Ministério da Educação, naturalmente) inserido 

nos compêndios oficiais, de apresentar o Integralismo como sinônimo de 

Fascismo ou Nazismo, quando em sã consciência todos sabem que isso é 

mentira descabida (A Marcha, 6 dez. 1957, p. 10). 
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À vista disso, pode-se dizer que, para os integralistas, tudo o que destoava das 

representações do passado presentes em suas memórias era visto como calúnia e deturpação, 

como mentira descabida. Após darem essas sugestões para ―corrigir‖ a História do Brasil no 

sentido de torná-la semelhante, naqueles pontos, às narrativas próprias de sua memória, a 

única coisa que poderiam fazer era ficar ―esperando que a revisão de nossa história seja feita o 

quanto antes, a fim de que os estudantes não mais incidam em êrro de História do Brasil 

exatamente por terem estudado a ‗História do Brasil‘[...]‖ (A Marcha, 6 dez. 1957, p. 10). 

Além da preocupação com os modos como o integralismo aparecia nos livros didáticos 

de história, os perrepistas advogavam que era necessário repensar a História do Brasil também 

noutras frentes.  

No jornal A Marcha, em matéria intitulada Imperativo histórico dos águias brancas, 

lia-se acerca da insatisfação integralista, a partir das posições do chefe Salgado, com uma 

suposta característica das narrativas mais difundidas da História do Brasil, a que teria como 

marco inicial do país o descobrimento em 21 de abril de 1500. Dizia o texto: ―Insurgindo 

contra o ensino clássico que situa o início da história do Brasil em 21 de abril de 1500, Plínio 

Salgado reivindicou, com muito acerto, o recuo de nossas origens aos primórdios da história 

lusitana‖ (A Marcha, 11 fev. 1955, p. 5).   

Supomos que os acontecimentos que se consagraram como fatos históricos na 

percepção mais compartilhada do passado fixam os pontos por onde se tece uma 

temporalidade, um sentido dominante. Ao termos o ―descobrimento‖ como fato histórico 

inaugural, firma-se um sentido em que os portugueses são os agentes centrais da construção 

do Brasil e aloca-se para 1500 o que efetivamente não estava lá, isto é, o próprio Brasil. 

Salgado não questiona a importância dos portugueses e tampouco o 1500 como marco;  ele 

busca uma origem do Brasil como ainda mais portuguesa. E, refletindo acerca deste recuo do 

início da História do Brasil e legitimando-o, a matéria no jornal integralista prossegue 

afirmando que: 

Estudando, pois, a história pátria, não de 1500 para cá, mas a começar das 

primeiras manifestações de formação nacional da gente lusíada – da qual 

herdamos as nobres tradições espirituais, étnicas, políticas e sociais – 

encontraremos uma constante, graças a qual a nacionalidade portuguesa 

firmou-se definitivamente e venceu todas as dificuldades iniciais e 

posteriores que ameaçaram sua integralidade, em várias épocas: a constante 

de um profundo sentimento de amor à Pátria, de um forte senso do dever e 
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de uma apurada intuição em face dos problemas que surgem, a cada passo, 

na vida dos povos (A Marcha, 11 fev. 1955, p. 5).   

Sob essa perspectiva, a importância do fato descobrimento não é desfeita, mas é 

diminuída, na medida em que vários dos sentidos alocados para o 1500, como marco 

fundante, desaparecem, pois aquela enaltecida peculiaridade da nação portuguesa ―transmitiu-

se, naturalmente, à jovem nação [...]‖ (A Marcha, 11 fev. 1955, p. 5) e o 1500 seria mais 

continuidade que início. Tem-se aqui a visão de tempo evolutivo, em que se privilegia a saga 

cristã portuguesa do ―espírito das cruzadas, que veio com as velas enfunadas da esquadra 

cabralina‖
238

. Assim, no fato do descobrimento e da construção do Brasil, já estavam 

presentes o antes — e ele era português — e o depois, que era o Brasil lusitano.  

Evidentemente, na construção da nação brasileira teriam que aparecer índios e negros, 

mas eles só o fazem como grupos que colaboram com a ação heroica do 

branco/português/cristão, o qual chega a adquirir, como ressalta a referida matéria, 

vigor mais acentuado, por influência dos caldeamentos étnicos verificados 

entre os elementos europeus, os indígenas – cujas qualidades intuitivas são 

notórias – e os negros trazidos da África, os quais legaram à nova raça que 

se plasmava a resignação e a resistência estoica em face do sofrimento (A 

Marcha, 11 fev. 1955, p. 5). 

 O ideário nacional integralista aparece também na perspectiva de leitura histórica, na 

qual o passado é encontro harmônico entre os diversos grupos étnicos, e, aos brancos, os nãos 

brancos, vêm apenas se somarem. Não se têm nenhum olhar para as singularidades de negros 

e índios, apenas estigmas: capacidade intuitiva indígena e resignação e resistência estoica dos 

negros, os quais contribuem para a organização da nação brasileira.  

Assim, no tocante à diversidade étnica e à presença de negros e índios no passado de 

nossa sociedade, na história proposta pelos integralistas para estar presente nas narrativas de 

história (e que, aliás, não diferia – e não difere – muito do que é, em termos gerais, 

encontrado, ao menos nos livros didáticos de história), encontraríamos o silêncio, e, nele, o 

brasileiro negando suas origens, contando e selecionando o lado entrevisto como bom da 

história para, em seguida, identificar-se com ela. A origem negra e indígena é negada
239

. 

Negros e índios figuravam apenas como grupos que deram algumas contribuições: as 
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qualidades intuitivas dos índios e, dos negros, a resignação e resistência estoica em face do 

sofrimento. Nessa abordagem, negros e índios nunca estariam presentes como atores 

históricos importantes que tiveram e construíram temporalidades distintas da que seria narrada 

pelos integralistas — e jamais teriam marcos diferentes dos presentes nas narrativas por eles 

propostas e muito menos outros heróis.   

 Se a narrativa divulgada é capaz de produzir a memória, estabelecendo o que se 

lembra e como se lembra, e uma leitura de passado informa expectativas de futuro, a proposta 

integralista difundida no jornal A Marcha, de como deveria ser narrada a história, compartilha 

com seus leitores visões do passado em que o negro e o índio são esquecidos, ao menos como 

atores históricos destacáveis, enquanto o homem branco é enaltecido em sua saga repleta de 

heróis.
240

  

 Desse modo, fica claro que o PRP tinha também como projeto político interferir na 

leitura do passado e, a partir de diálogo com sua própria memória, estabelecer conexões que 

permitissem duvidar da narrativa dos historiadores. O passado lido pelo próprio grupo 

delineava a identidade integralista e abria perspectivas de futuro, tanto para fornecer valor 

exemplar quanto para dar prosseguimento à saga lusitana, branca e cristã, nos trópicos. No 

entanto, o passado mais compartilhado, seja como memória social ou como história de 

vulgarização, não era razoável ao integralismo e, certamente, dificultava as ações políticas do 

PRP, que era integralista.  Desta feita, modificá-lo de modo a tornar a memória integralista a 

própria história vulgarizada, era projeto político que os perrepistas não negligenciaram. E isso 

porque, evidentemente, a memória integralista narrava um passado em que o integralismo não 

só era aceitável como era o detentor do futuro da nação. Passemos, portanto, a analisar a 

memória integralista. 

                                                 
240

 Aqui podemos fazer breve reflexão acerca da identidade integralista. Supomos que a leitura de passado 

compartilhada pelo grupo delimita a fronteira do ―eu‖ em relação ao espaço do ―outro‖. A alteridade é 

estabelecida numa dimensão temporal e espacial em que eles (o ―eu‖ e o ―outro‖) encontram-se e diferenciam-se. 

Entretanto, se a leitura de passado é fundamental para a diferenciação entre o ―eu‖ e o ―outro‖ — mesmidade e 

alteridade —, na construção integralista ela se dá de forma assimétrica (como ocorre a partir da proposta para se 

narrar a História do Brasil apresentada na matéria citada do A Marcha) e, portanto, etnocêntrica, estabelecendo 

para o ―eu‖ perspectivas só positivas enquanto todos os aspectos negativos são transferidos para o ―outro‖. Nesse 

ponto, estamos pensando na identificação nacionalista do integralista como brasileiro, em que ele se identifica 

com a saga do branco lusitano e pensa-a como a história da nação, excluindo desta, como atores relevantes, 

outros grupos étnicos. Ver reflexão sugerida por Jorn Rüsen em Como dar sentido ao passado: questões 

relevantes de meta-história. História da historiografia, n. 2, março, 2009.  
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CAPÍTULO IV 

A MEMÓRIA INTEGRALISTA 

OU A RECOMPOSIÇÃO DO PASSADO  

 

      Inventa! Não há festa perdida 

           no fundo de sua memória.
241

 

 

4.1 O INTEGRALISMO EM PEDAÇOS 

 A memória social estabeleceu, durante o Estado Novo, e mesmo posteriormente, forte 

resistência ao integralismo. Diante de tal situação e frente a questões diversas, muitos 

indivíduos, ex-militantes camisas-verdes, preferiram abandonar as fileiras do movimento 

integralista. Foi o que ocorreu com Miguel Reale
242

, personagem que havia militado no alto 

escalão da AIB. Em 1943, quando ele já era professor de Filosofia do Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Administrativo do Estado de 

São Paulo
243

, nomeado por Getúlio Vargas, ele concedeu uma entrevista aos Diários 

Associados, em que disse que    
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 GANZO, Robert. L‘oeuvre poétique. Paris: Gallimard, 1997, p. 66. ―Invente! Il n‘est fête perdue au fonde de 

ta mémoire‖. 
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São Paulo em 1934. Como militante da AIB, foi membro do Secretariado Nacional, tendo sido o chefe do 

Departamento Nacional de Doutrina. Já afastado do integralismo, foi nomeado por Getúlio Vargas membro do 

Conselho Administrativo do Estado de São Paulo (USP), cargo que ocupou de 1942 a 1944. Em 1941, foi 

aprovado em concurso público para a cadeira de Filosofia do Direito na Universidade de São Paulo. Foi reitor da 

USP entre 1949 e 1950 e, novamente, entre 1969 e 1973. Em 1975, tornou-se membro da Academia Brasileira 
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 O Decreto-Lei nº 1.202, publicado no Diário Oficial em 10 de abril de 1939, regulamentou as funções dos 
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[...] de 1937 para cá, os fatos sociais, no Brasil e no mundo, se 

transformaram de tal forma que não podiam deixar de exigir uma revisão 

cuidadosa de convicções, que eram meras hipóteses à espera de verificação 

experimental. [...] No caso do Brasil, não resta dúvida que o integralismo, 

que teve o seu momento histórico e a sua razão de ser, foi superado pela 

própria sequência dos fatos, de maneira em que perseverar em seus 

princípios teóricos, antes de ser uma atitude condenável na guerra, seria um 

erro de ordem política [...]. (Diário de São Paulo, 31 jul. 1943, p. 10). 

 Assim, ainda em 1943, um dos mais importantes quadros da extinta AIB avaliava que 

o integralismo havia sido superado e, em vista disso, permanecer vinculado a sua doutrina, a 

sua teoria, seria um erro político, mas também uma atitude condenável em meio à guerra 

contra a Alemanha nazista. Já que, para Reale, 

[...] O momento atual, tão cheio de apreensões e de ansiedades, não permite 

que esteja fazendo distinções entre fascismo, nazismo e integralismo. 

Devemos aceitar, antes, como um fato consumado a identificação que foi 

feita pela opinião pública. Reconhecida a inelutabilidade dessa identificação, 

não há que fugir de uma conclusão imperiosa para todo homem consciente 

de seus deveres para com a Pátria: se o Brasil está em luta contra o nazismo 

e o fascismo, qualquer atitude político-doutrinária integralista viria se 

colocar em oposição à causa nacional e fereria a necessária frente interna da 

guerra [...]. (Diário de São Paulo, 31 jul. 1943, p. 10).   

   Reale assumia para si as representações oriundas da memória social, as quais 

afirmavam  

a equivalência entre o integralismo, o nazismo e o fascismo. Essa identificação estava 

consumada e, agora que o Brasil estava em guerra contra as potências que adotavam tais 

regimes, manter-se integralista era ameaçador à causa nacional e isso era, para Reale, atitude 

incompreensível: 

Não compreendo, a esta altura dos acontecimentos do mundo, que um 

homem possa continuar bloqueado no pensamento integralista [...]. O fato de 

se ter pertencido ao partido integralista não pode levar ninguém a desservir a 

sua pátria: quem integralista foi por amor ao Brasil, convicto de estar agindo 
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em bem de sua terra, não pode deixar de sentir o imperioso dever patriótico 

de se solidarizar totalmente com a causa abraçada pelo Brasil.
244

   

 Quando, em 1945, antigos integralistas começaram a articular-se para a reordenação 

do integralismo, Reale posicionou-se contrário a esse retorno e, acerca dele, assim se 

pronunciou publicamente:  

Não se justificam mais laços de subordinação partidária que possam 

favorecer o fanatismo [...] os que pretendem ditar ordem aos antigos 

integralistas que não se iludam, pois os partidos políticos não têm 

proprietários, nem chefia e coisa que se subestabeleça. Os compromissos que 

tínhamos para com a AIB desapareceram no dia em que esta, por ato próprio 

da chefia, em janeiro de 1938, se transformou em uma associação cívica, a 

Associação Brasileira de Cultura‖. (Diário de Notícias, 6 jul. 1945, p. 3). 

 Reale repetia também outra característica afirmada pela memória social quanto ao 

integralismo: o fanatismo. Mesmo o corporativismo, aspecto central de sua doutrina política, 

era por ele agora repudiado. E, segundo ele, essa repulsa advinha de seu contato in locu com a 

experiência fascista italiana: 

Quando da minha viagem à Itália
245

, em 1938, tive a oportunidade de ver o 

corporativismo. Não nos livros, mas na realidade burocrática decepcionante. 

Desde então, convenci-me da inviabilidade de qualquer representação de 

tipo corporativo, sem a escora de um partido único aparente ou oculto, 

dominando-se forças do Estado com sacrifício das liberdades individuais. 

Qualquer tentativa de representação puramente classista nos levaria, 

inevitavelmente, à solução soviética. (Diário de Notícias, 6 jul. 1945, p. 3).  

 Por fim, Miguel Reale falava claramente ser contrário à rearticulação integralista (o 

que fazia jus ao título da matéria: O professor Miguel Reale é contra o reaparecimento do 

Integralismo), dizendo que  
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 Ibidem. 
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 Depois do golpe de 11 de maio de 1938, Reale refugiou-se na casa de um tio de sua esposa, Nuce, Vicente 
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Gomes). Ele voltou ao Brasil ainda no final daquele ano de 1938, poucos meses após o Putsch, entrando sem 

maiores embaraços pelo porto de Santos. Fonte: REALE, Miguel. Memórias: destinos cruzados. Vol. 1. São 

Paulo: Editora Saraiva, 1987.  
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O mundo está cansado de ideologias que só desgraças têm trazido para o 

homem. Por outro lado, o não reaparecimento do integralismo como partido 

constitui uma providência patriótica em prol da ordem, da paz e da 

providência interna, evitando-se a criação de um ambiente propício à 

propaganda comunista, que pretende colocar-se perante a Nação como 

simples vanguarda antiintegralista, escondendo seus propósitos.
246

 

 Gustavo Barroso
247

 segundo homem na hierarquia da AIB, portanto abaixo apenas do 

chefe-nacional, também não ingressou no PRP. Barroso, ao que parece, não deu declarações 

públicas quanto ao seu não ingresso na nova organização partidária integralista
248

, 

permanecendo até a sua morte, em 1959, distante da política partidária. 

Olbiano de Melo
249

, por sua vez, que havia sido importante membro das hostes dos 

camisas-verdes, ingressou no PRP, tendo inclusive se candidatado pelo partido a deputado 

estadual por Minas Gerais, não sendo eleito. Semanas após o pleito, rompeu bruscamente com 

o PRP e assim explicou a Salgado o seu desligamento do partido: 
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 Ibidem. 
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De certo tempo a esta data, vim fazendo uma revisão no meu antigo modo de 

encarar uma solução para a angustiante questão social, já agora terrivelmente 

agravada pelos múltiplos efeitos da última guerra. E cheguei à conclusão que 

somente no SOCIALISMO as massas populares das cidades e dos campos 

encontrarão caminho seguro para se libertarem da escravização econômica a 

que foram levados em todos os Países. Esta minha nova posição ideológica 

me não permite mais continuar pertencendo ao partido dirigido pelo ilustre 

patrício. Assim, lhe peço demissão do cargo de Conselheiro Nacional do 

Partido de Representação Popular, como meu desligamento de seus 

quadros.
250

  

Belmiro Valverde
251

, outro dirigente da extinta AIB, anunciou publicamente o seu 

desligamento do movimento integralista. Em matéria publicada em 22 de abril de 1945 pelo 

jornal O Estado de São Paulo e intitulada Declarações do chefe da intentona Integralista de 

1938, Valverde, recém-anistiado, disse ter sido fiel ao integralismo até o dia anterior quando 

deixou a prisão, mas que agora se posicionava ―totalmente contra as revoluções armadas e as 

doutrinas de violência‖ (OESP, 22 abr. 1945, p. 3). O referido texto afirmava que ―o 

movimento de 11 de maio tivera a anuência absoluta do sr. Plínio Salgado, que lhe dera (a 

Belmiro Valverde) ordem escrita para deflagrar a Revolução‖ (OESP, 22 abr. 1945, p. 3). Tal 

afirmação foi anuída pela fala de Valverde, que disse que ―essa ordem estava em meu poder 

até o instante em que fui preso. No momento exato de minha prisão, rasguei-o para que não 

caísse em mãos da polícia‖
252

. Valverde dizia então publicamente que o integralismo era uma 

―doutrina de violência‖ e que o golpe de 11 de maio havia sido integralista (como expõe o seu 

título) e ainda que contou com a participação de seu chefe, Salgado. Diante disso, Valverde 

não só desertava daquele movimento como também expunha no espaço público o seu 

testemunho quanto ao golpe de 1938 (no qual foi ator central) e ele era bastante prejudicial à 

imagem pública do movimento. 

 Francisco de San Thiago Dantas, que foi membro do Secretariado Nacional da AIB, 

ocupando a chefia da Secretaria Nacional de Imprensa, ainda em 1942 concedeu entrevista ao 

Diário de Notícias no início de outubro de 1942
253

. Nela, Dantas explica os motivos 
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ideológicos que o afastou do integralismo e conclama a todos os brasileiros, em meio à guerra 

contra a Alemanha, à verdadeira união nacional. Expõe que nos últimos cinco anos a política 

internacional mudou bastante e a direita sofreu um colapso com a ascensão do hitlerismo. E é 

nesse sentido que Dantas afirma que o ―integralismo [...] não pode contribuir com a união 

brasileira contra o hitlerismo, pois a causa da direita nos últimos anos tornou-se uma causa 

alemã‖ (Jornal do Commercio, 8 out. 1942, p. 6). Diante de tal quadro, ele conclama a 

mocidade que, como ele engajou no integralismo, a abandonar o movimento do sigma:  

É preciso, pois, que a mocidade brasileira que se engajou no movimento 

integralista, num espírito de puro e ardente patriotismo, não objetivando 

outra coisa senão a justiça social, a preservação da família, das tradições 

espiritualistas do nosso povo, e a consolidação da nossa independência, tanto 

econômica quanto política, rompa corajosa e resolutamente os seus 

compromissos ideológicos com a direita, numa hora em que as 

circunstâncias históricas vieram alterar os quadros políticos dentro dos quais 

eles se haviam mobilizado, tornando obsoleta a antiga posição partidária e 

condenando mesmo princípios e fórmulas que nela pareciam fundamentais 

[...]. (Jornal do Commercio, 8 out. 1942, p. 6). 

 Por esta forma, concordamos com Edgard Carone quanto às condições do integralismo 

em 1945, ao afirmar que  

grande parte dos seus maiorais já abandonaram o movimento: os Miguel 

Reale, os San Thiago Dantas, os Belmiro Valverde e até um Gustavo 

Barroso, que é acólito de Plínio Salgado durante o Estado Novo, deixam de 

existir neste novo momento. O que resta são figuras menores, as dos 

Raimundo Padilha, Carlos Fairbanks Júnior, Loureiro Júnior, gente 

secundária e sem maiores traços de liderança política integralista nacional, 

pois o movimento baseia seu valor na hierarquia e agora vê a sua alta 

hierarquia abandoná-la, em grande parte. (CARONE, 1977, p. 213-214). 

 O integralismo havia se despedaçado durante o Estado Novo. Sua identidade fora 

atingida de tal modo que muitos de seus ex-militantes aderiram às representações 

disponibilizadas na grande mídia quanto ao integralismo. Claro é que as deserções de suas 

fileiras deram-se pelos mais diversos motivos, mas para as suas lideranças e, em especial, para 

Salgado, estava evidente que uma questão era central: o integralismo havia sido 



174 

 

 

sistematicamente difamado publicamente e, para que ele se reordenasse abertamente como 

partido político, seria preciso que a leitura que se fazia comumente do integralismo se 

modificasse. Foi o que Salgado demonstrou pensar em carta para Raymundo Padilha no início 

de 1946: 

Entendo que, enquanto não tivermos desanuviado os horizontes, destruído as 

calúnias que pesam sobre nós, com provas irrefragáveis, não deve aparecer 

na arena política nem o nome do Integralismo nem o meu nome. O 

Integralismo continuará como uma doutrina e uma ação cultural, nos termos 

do meu último manifesto, até que, não somente a campanha de 

esclarecimentos a nosso favor dê os resultados que esperamos, como 

também até que os próprios acontecimentos tornem claro, patente, 

insofismável, que os verdadeiros amigos nos Estados Unidos somos nós, os 

caluniados integralistas, que lutamos pela união pan-americana e pelo 

sentido nitidamente continental da nossa civilização cristã. [...] Ora, não 

convindo, enquanto não chegar a ocasião oportuna, que se exponha o nome 

do Integralismo e o do seu Chefe, também não devo assumir atitudes 

políticas públicas e nem ser arrastado pelos acontecimentos a assumi-las, 

porque os acontecimentos não nos devem dirigir, mas nós é que devemos 

dirigi-los. Nestas condições, a minha entrada no Brasil não deve assumir 

caráter público, o que daria tanto ao Integralismo como a mim, uma 

significação de atividade política aberta. [...] A minha atitude deve ser a de 

um doutrinador, alheio à atividade política, e como tal quero reentrar no 

Brasil. [...] Quero que você estude esse problema, tendo em vista: 1º) que 

você vai continuar como Chefe do Integralismo; 2º que o Integralismo será 

uma organização de caráter cultural e educativo; 3º) que os integralistas, na 

qualidade de cidadãos, atuam politicamente no partido que escolheram (no 

caso, o PRP), podendo, nalguns estados onde for conveniente, atuar em outro 

partido, a seu juízo, de Você, mediante exame da situação e da oportunidade 

e circunstâncias; 4º) que eu me conservarei de fora, exercendo uma ação 

espiritual e paternal, abstendo-me de qualquer manifestação pública.
254

 

 Salgado percebia que, para que eles, integralistas, pudessem atuar na política partidária 

no Brasil do pós-guerra, seria necessário que viessem a público defender seu passado
255

: 
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disputar as representações deste com adversários de toda sorte mostrou-se a eles decisivo e 

boa parte de seus esforços políticos após 1945 deram-se nesse sentido. 

4.2 O INTEGRALISMO EM 1945: A RECOMPOSIÇÃO DO PASSADO 

E A FUNDAÇÃO DO PRP 

Diante de tal situação, qual seja a da existência de memória social hostil à presença 

integralista no passado recente brasileiro e, consequentemente, hostil à sua rearticulação no 

tempo presente, os integralistas trataram de recompor sua memória e de disponibilizá-la no 

espaço público, disputando com a memória social as representações do passado. Neste 

sentido, eles publicaram em vários jornais brasileiros, em maio de 1945, a Carta Aberta à 

Nação Brasileira
256

, que defendia o seu controverso passado. Dizia o documento:   

 

Os abaixo assinados, brasileiros tão dignos e patriotas quanto os que mais o 

sejam — membros da extinta ―AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA‖, 

dissolvida em dezembro de 1937 pelo Governo Nacional, cumprem o 

imperioso dever de vir perante a Nação defender seu passado contra a 

obstinada e injusta campanha, sistematicamente feita no sentido de infamar 

aquele movimento, e, em consequência, todos quantos, sincera e honestamente 

dele participaram [...]. (Diário de Notícias, 17 maio 1945, p. 3).  

  Para os integralistas, a memória social negativa referente ao integralismo era oriunda 

de injusta campanha que os difamava e, assim, impunha-se como imperioso dever defender o 

passado do movimento perante a nação, até porque era preciso nuançar tal passado na 

memória social, sob o risco de não poderem atuar politicamente naquele tempo. E era isso que 

a própria Carta Aberta à Nação Brasileira parecia informar em outro trecho: ―[...] Não se 

justificaria, pois, a exclusão da vida nacional, deste ou daquele grupo, por este ou aquele 

                                                                                                                                                         
integralistas) estejam expostos ao mesmo mundo físico e social, cremos que não poderíamos responder de 

maneira positiva à questão que indagaria se um indivíduo pode dividir com outros a intimidade de uma memória, 

pois, do contrário, teríamos que admitir a possibilidade de induzir no cérebro de outra pessoa o mesmo tipo de 

conexões sinápticas que permitem tal ou qual memória (CANDAU, 2005, p. 66). Por outro lado, mesmo 

admitindo que a memória seja uma faculdade individual, é possível observar que o grupo reivindica para si 

certas representações do passado. E é a essa memória reivindicada, ostensiva, a essa memória que se supõe ser e 

que é dimensão essencial da construção identitária do grupo, que chamaremos de memória integralista. 
256

 A Carta Aberta à Nação Brasileira foi assinada por 103 cidadãos e, entre eles, estavam importantes militantes 

da extinta AIB, como Fernando Cochrane (que se tornou o primeiro presidente do integralismo no pós-guerra), 

Raymundo Padilha (deixado por Plínio Salgado como o seu representante no Brasil), Loureiro Júnior (genro de 

Salgado), Olbiano Melo e Gustavo Barroso. 
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motivo, menos ainda em virtude tão-somente de levianas e gratuitas afirmações‖ (Diário de 

Notícias, 17 maio 1945, p. 3). Dispostos a manter a identidade integralista e a não 

permanecerem excluídos da esfera política, os ex-camisas-verdes travaram embate pelo 

passado, luta que era por eles percebida como ―imperioso dever‖.  

 Visando então desfazer as imagens negativas bastante compartilhadas pelo público 

referentes ao integralismo, atrair novos adeptos à sua doutrina e, muito provavelmente, criar 

um clima mais propenso à reorganização partidária dos ex-camisas-verdes, Salgado enviou do 

exílio em Portugal o Manifesto-Diretiva — documento central no processo de reordenação do 

integralismo. O Manifesto-Diretiva teve ampla difusão e, conforme Gilberto Calil (2001, p. 

136), ele ―foi publicado nos principais jornais do país na primeira quinzena do mês de 

setembro de 1945‖ e ―circulou nacionalmente entre os integralistas na forma de folheto, 

produzido em diversos núcleos [...]‖.    

No Correio da Manhã, o Manifesto-Diretiva foi publicado no domingo, 9 de setembro 

daquele ano, cobrindo praticamente toda a página 10. Nele, Salgado fez uma exposição 

sucinta de sua doutrina e apresentou-a como sendo a mesma desde a década anterior, época da 

AIB. No referido documento, definiu o integralismo como uma doutrina, antes de ser um 

partido; condenou toda forma de materialismo, criticando veementemente os Estados 

totalitários, tanto os nacional-socialistas quanto os internacional-socialistas, ambos vistos 

como constituidores das faces direita e esquerda de uma mesma realidade; e, por fim, ele 

defendeu os fundamentos religiosos da pátria e, considerando-se inspirado nos ensinamentos 

de Cristo, afirmou a concepção espiritualista de sua doutrina.  

  O Manifesto-Diretiva
257

 foi elaborado em defesa da AIB, movimento que teve lugar 

nos anos de 1930. Se defendê-lo publicamente em 1945 era reordenar a memória integralista, 

era também lutar por um passado presente no espaço público em que os integralistas não 

estivessem estigmatizados. Os ex-camisas-verdes não queriam e não podiam desprezar o 

passado, momento em que tiveram uma ação política imaginada como significativa e com 

grandes expectativas de futuro. Sua força parecia estar no passado, tempo em que, ao 

militante, era possível reencontrar as promessas de futuro. Mas também era a partir das 

representações do passado que suas fraquezas estavam postas. Como convencer a todos do 

contrário do que era bastante aceito? Ou seja, convencer a todos (ou a muitos) de que o 

integralismo não era o fascismo caboclo; de que o integralismo não era golpista; de que eles, 

os integralistas, não eram patéticos e covardes galinhas-verdes; de que, na Segunda Guerra 
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eles, não agiram como quinta-coluna e, portanto, não auxiliaram a Alemanha nazista. O 

vocabulário acusatório usando os adjetivos fascista/nazista, golpista, covardes, patéticos e 

quinta-coluna imperava na memória social quando do reconhecimento desses homens que 

outrora haviam vestido a camisa-verde e que, em 1945, reapareciam na cena pública.        

Aos integralistas fazia-se necessário construir, entre seus militantes, uma leitura de 

passado da própria trajetória integralista mais condizente com o tempo presente. Mas, 

também, essas representações internas, a que chamamos de memória integralista, deveriam 

confrontar no espaço público as representações do passado da memória social. Nesse 

confronto, seria fundamental afirmar para muitos as representações de passado que eles 

integralistas supunham compartilhar, do contrário eles estariam impossibilitados do 

pretendido ressurgimento político no presente e, portanto, sem perspectivas de futuro político. 

As exposições de representações do passado marcavam-no de maneira singularmente 

profunda. Daí a preocupação de Salgado, no Manifesto-Diretiva, com questões como o uso da 

camisa-verde e a equivalência com os fascismos europeus e, ainda, com o golpe integralista 

de maio de 1938, aspectos e fatos do passado integralista que estavam no centro das narrativas 

que eram bastante usadas para estigmatizar o movimento perante a opinião pública. Salgado 

buscou neutralizar as acusações que sobre si e seu movimento recaíam, apresentando uma 

espécie de testemunho, depoimento de alguém que viveu como ator privilegiado todos esses 

processos e que ―como todo testemunho quer ser acreditado‖ (SARLO, 2007, p. 37).  

Sobre o uso do uniforme, Salgado defendia-se no Manifesto-Diretiva, argumentando 

que a camisa-verde, que foi deixada de lado no novo momento de surgimento do PRP (até 

porque a legislação em vigor em 1945 não a permitia), não era um símbolo do totalitarismo e 

sim uma arma usada para combater a nazificação de algumas regiões do Brasil, basicamente 

do Sul. Com ela, visou-se, nos anos de 1930, basicamente usar do mesmo estratagema que o 

nazifascismo nas áreas de colonização alemã e italiana, mas com o intuito de atrair os jovens 

brasileiros, descendentes de imigrantes, para movimento nacionalista brasileiro, cristão e 

antitotalitário. Salgado insistiu no aspecto antitotalitário do integralismo, fazendo referências 

a alguns de seus textos anteriores para provar que a equiparação do integralismo aos 

fascismos não passava de ―calúnia, deturpação e falsidades de toda espécie‖.
258

  

Quanto ao golpe de maio de 1938, argumentou que não houvera revolta integralista 

naquela ocasião e sim uma revolta de vários agrupamentos políticos contra a ditadura 

estabelecida em 10 de novembro de 1937 e, portanto, a favor da democratização e da 
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retomada da Constituição de 1934. Nessa articulação político-militar, não só integralista, mas 

de abrangência geral, antiditadura, a chefia não coube ao integralismo e sim ao general Castro 

Júnior. Como, no entanto, o testemunho ―nem sempre traz em si mesmo as provas pelas quais 

se pode comprovar sua veracidade, elas devem vir de fora‖ (SARLO, 2007, p. 37), Salgado, 

para referendar sua posição, utilizou-se de declarações públicas do próprio general Castro 

Júnior, em que ele dizia que o movimento que resultou no levante de maio de 1938 ―era um 

movimento destinado a restabelecer a Democracia‖ e disse ainda que ―[...] quando entramos 

em entendimento com o integralismo já tínhamos muitas adesões de militares e civis a um 

movimento reivindicador das liberdades públicas confiscadas [...]‖ (Diário da Noite, 30 abr. 

1945, p. 3). E o testemunho do general, também por se tratar de personagem fora das hostes 

dos camisas-verdes, era exposto como bastante crível.
259

  

Embora o Manifesto-Diretiva não tenha sido um documento explicitamente ligado à 

organização de um novo partido integralista, há fortes indícios de que fazia parte da estratégia 

que visava à criação e à legalização de alguma agremiação partidária que mantivesse a 

doutrina da extinta AIB
260

. Daí o esforço para desvincular o integralismo de seus congêneres 

europeus e de outras imagens que o vetavam e reforçar os aspectos espiritualistas do 

integralismo. 

 Porém, mediante o risco de uma sigla integralista não ser aceita pelo TSE, a fundação 

do partido integralista deu-se cautelosamente e sem a explicitação de tratar-se de partido 

integralista. É nesse processo que se funda o PRP. A assembleia de sua fundação ocorreu em 

26 de setembro de 1945, ocasião em que se aprovaram o estatuto e o programa partidário, 

além de ter sido eleito um Diretório Nacional Provisório
261

. Em seu programa partidário, dois 

entre os cinco fundamentos aprovados merecem destaque a fim de se perceberem as 

estratégias que serão usadas pelos líderes integralistas no processo de sua rearticulação:  

1. O conceito espiritualista da vida, preservável com respeito das tradições 

religiosas do povo, e das bases indestrutíveis da família brasileira, e com 

repúdio de toda e qualquer legislação inspirada em doutrinas materialistas; 
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 A matéria que trazia a entrevista com o general, publicada pelo jornal Diário da Noite, na referida edição, já 

elucidava o posicionamento que Salgado teria quanto ao golpe de maio de 1938 quando do lançamento do 

Manifesto-Diretiva, qual seja, de que o levante de 1938 não se tratou de ação puramente integralista e que visava 

restaurar a democracia. A manchete que anunciava a entrevista era a seguinte afirmação do general: Eu seria o 

presidente da junta militar.  
260

 Parece evidente que, quando Salgado enviou o Manifesto-Diretiva, os preparativos para o lançamento do PRP 

já estavam em curso, já que a distância entre um e outro foi de apenas 17 dias. 
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 Idade Nova, 25 set. 1947, p. 3. 
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 5. O combate contra todas as ideologias totalitárias, inimigas da dignidade 

do homem, da soberania nacional e da harmonia entre os povos (Diário 

Oficial, 29 set. 1945, p. 166). 

 O antitotalitarismo e o espiritualismo cristão eram apresentados pelo PRP e, mais 

tarde, convenientemente, esses mesmos aspectos eram mostrados como os grandes 

fundamentos do novo integralismo e, assim, os integralistas buscaram a brecha para 

reinserirem-se na nova realidade política do país. 

Em 2 de outubro de 1945, o PRP foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

que lhe concedeu o registro provisório em 9 de outubro. Em 1º de novembro, por sua vez, na I 

Convenção Nacional do Partido, foi eleito o primeiro Diretório Nacional, presidido pelo ex-

militante da AIB, Fernando Cochrane. Todavia o PRP não se apresentou como partido 

integralista e foi somente em 9 de novembro, depois da obtenção de seu registro provisório, 

que o representante de Salgado no Brasil, Raymundo Padilha, fez discurso na rádio Mayrink 

Veiga conclamando os integralistas a entrarem naquele partido. Na ocasião, Padilha 

pronunciou-se do seguinte modo: 

[...] cumpria-nos ter em vista a recomendação contida no Manifesto Diretiva 

de Plínio Salgado, com o qual estamos de pleno acordo, NO SENTIDO DE 

QUE O INTEGRALISMO JAMAIS SE CONSTITUÍSSE EM PARTIDO 

POLÍTICO. Para o Fundador do grande Movimento, a nossa 

responsabilidade histórica de criadores de um pensamento, em torno do qual 

se modelou uma consciência coletiva inerradicável, constitui obstáculo de 

máxima importância para que nos organizemos em partido. Como cidadãos, 

cumpria-nos, porém, atuar na vida pública através desta ou daquela 

agremiação já existente, a que daríamos explicitamente a nossa adesão. [...] 

Eis, pois, integralistas, o Partido ao qual damos nossa plena adesão, pelo 

qual nos definimos com aquela lealdade e entusiasmo que são as 

características de nossas manifestações na vida pública, entusiasmos e 

lealdade que, sedimentados em oito anos de incompreensão e amargura de 

toda sorte, saberemos mais uma vez aplicar no benefício exclusivo e 

desinteressado de nossa Pátria. Onde quer que se constitua uma sede daquela 

instituição partidária, para ela devem acorrer os integralistas, levando-lhes o 

concurso abnegado de sua inteligência e de suas disponibilidades materiais 

[...]. (Reação Brasileira, 15 nov. 1945, p. 5-6). 
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Padilha, principal nome na hierarquia integralista no Brasil naquele momento, falava 

aos ex-camisas-verdes com a autoridade do Chefe e instruía-os a entrarem no PRP, partido 

apontado como ―já existente‖, dando a entender que eles, integralistas, nada tinham que ver 

com a fundação do referido partido. 

E, no dia seguinte ao discurso de Padilha, na segunda-feira 10 de novembro, o PRP 

conseguiu o registro definitivo concedido pelo TSE mediante 16.307 assinaturas de 

eleitores
262

 (a legislação vigente exigia um mínimo de 10.000 assinaturas). 

Portanto, o PRP organizou-se como partido que não se declarou como integralista na 

sua fundação, mas que contou, pouco depois, com a adesão dos ex-camisas-verdes.  Em 

relação às eleições que se realizaram em 2 de dezembro daquele mesmo ano, pode-se 

considerar que a organização do PRP foi tardia. Nelas, o PRP não lançou candidato à 

presidência da República, optando por apoiar a candidatura Eurico Gaspar Dutra, do Partido 

Social Democrata (PSD), o que, no entanto, foi feito a apenas 15 dias das eleições. Contudo o 

partido apresentou chapa em 11 das 22 unidades da federação, mas não elegeu nenhum 

deputado federal por sua legenda, embora em São Paulo, pela legenda do PSD, tenha elegido 

o deputado Goffredo Silva Telles. Seu melhor desempenho proporcional foi no Estado do 

Paraná, onde obteve 5,58% dos votos (10.807), e o melhor absoluto foi no Rio Grande do Sul, 

onde obteve 22.197 votos (3,47%).  

Apesar do resultado eleitoral relativamente pouco expressivo, a efetiva participação do 

PRP nas eleições de dezembro de 1945 marcou a volta do integralismo – embora não de 

maneira explícita – ao embate político partidário e permitiu àqueles homens que, durante o 

Estado Novo, retiraram-se da vida pública (ou melhor, foram dela retirados) a ela voltar com 

seu velho ideário.   

4.3 O PRP E A MEMÓRIA INTEGRALISTA 

Ainda que o integralismo sofresse certo esforço de veto pelo uso político da memória 

mais compartilhada, a que chamamos de memória social, é possível inferir, a partir das 

manifestações públicas dos integralistas em 1945, que outras memórias sobreviviam e nelas o 

integralismo não era percebido como fascista, totalitário ou quinta-coluna, não era golpista 

tampouco patético e ridículo, enfim, o integralismo era lido como doutrina válida, como 

projeto político para o Brasil e como movimento político com respeitável passado.  
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Se, como vimos, as representações do passado mais compartilhadas traziam leituras 

negativas quanto ao integralismo, as representações do passado concernentes ao integralismo, 

por sua vez, elaboradas e vistas por eles mesmos, indicavam uma recomposição capaz de 

legitimá-los no tempo presente.  

Passaremos então a abordar a política do PRP no que concerne à recomposição do 

passado integralista por meio da imprensa integralista, passado reivindicado pelas lideranças 

do partido e que chamamos de memória integralista. Pensaremos outrossim a reivindicação 

desse passado por intermédio do debate parlamentar, quando parlamentares perrepistas não 

hesitaram em defender certas representações do passado integralista.  

 

4.3.1. A memória integralista no jornal Reação Brasileira  

 

Mesmo tendo o registro definitivo aceito pelo TSE e tendo participado do processo 

eleitoral, o vasto vocabulário acusatório ao integralismo continuava aparecendo no debate 

público por meio da grande mídia e as constantes acusações importunavam os perrepistas. 

Entretanto eles, a partir de 1945, podiam ocupar o espaço público e defender-se. É nesse 

sentido que os integralistas criaram a sua própria imprensa, por meio da qual reconstruíam o 

seu passado.  

O primeiro jornal integralista do pós-guerra foi o semanário, editado no Rio de 

Janeiro, Reação Brasileira. Ele possuía o formato tabloide e contava com apenas quatro 

páginas. Sua breve trajetória (de 31 de maio de 1945 até 15 de fevereiro de 1946 — período 

em que dele foram editados 38 exemplares) é bastante emblemática para percebermos a 

incerteza quanto às possibilidades políticas que viviam os integralistas: em um primeiro 

momento, o jornal dizia não ter vínculos com o movimento integralista, entretanto, mais tarde, 

quando o PRP já estava com o registro provisório no TSE e concorrendo às eleições de 1945, 

o semanário assumiu-se integralista. Mesmo assim, o partido não o teve como oficial e o 

jornal jamais esteve submetido à direção do PRP.  

Sua linha geral era o anticomunismo, traço marcante e mesmo central da posição 

ideológica da AIB nos anos de 1930 e que se manteria também como central nos discursos do 

PRP. Segundo Gilberto Calil (2011, p. 343), em suas 38 edições lançadas, há 305 matérias 

tendo o anticomunismo como tema central, o que significa cerca de 80% das matérias nele 

publicadas. O restante das matérias ocupou-se da ―eleição de 1945 e da política nacional, de 
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sua leitura do cristianismo e, a partir de setembro, do processo de formação do PRP‖
263

, todos 

eles temas caros ao integralismo.  

É sintomático que seu editor tenha sido o integralista Pedro Lafayatte, ardoroso 

militante anticomunista e autor de boa parte das matérias publicadas no semanário. As 

matérias por ele editadas eram frequentemente próximas à intitulada Como foi assassinada 

pelo Partido Comunista a menor Elza Fernandes, por ele escrita e publicada na edição de 30 

de agosto de 1945 (na mesma edição, a matéria de capa, também assinada por Lafayette, 

trazia o seguinte título em letras enormes: A nação clama pelo fechamento do Partido 

Comunista). Tal matéria discorria sobre a suposta ação criminosa e inescrupulosa dos 

comunistas ao atuar assassinando seus próprios militantes e, no caso específico, uma menor, 

Elvira Cupelo Colônio (cujo codinome era Elza Fernandes).  Em edição de 7 de junho de 

1945, Lafayette escrevia ―[...] Estamos numa democracia, e usaremos o direito democrático 

de mostrar ao público o que é o comunismo, de relembrar os crimes [...]‖ (Reação Brasileira, 

7 jun. 1945, p. 3). Esse tipo de abordagem por parte de Lafayette foi tão constante que, em 

1946, ele reuniu-as em um livro, publicado pela Editora Moderna. Trata-se de Os crimes do 

Partido Comunista. No livro, Lafayette usa de linguajar semelhante (quando não dos mesmos 

textos) ao contido nas matérias anticomunistas presentes no Reação Brasileira, marcado por 

expressões agressivas acusatórias ao comunismo, tais como fanáticos bolchevistas, führer 

vermelho, canalha vermelha, lúgubre figura de Carlos Prestes, vil embusteiro, traidor 

despudorado, bestialidade sanguinária de uma minoria de fanáticos etc.  

Mesmo antes de assumir-se integralista, o semanário já exibia a preocupação com a 

defesa da memória integralista. E, nesse caso, a acusação de nazista que pesava contra os 

integralistas, seguramente, era preocupante. Pedro Lafayette, em matéria intitulada O monstro 

uivou, assim defendia seu correligionário: Padilha não é nazista e denuncia, no México, a 

política torva do Komitern. [...] Não há nem pode haver rearticulação do nazismo pela simples 

razão de que o nazismo é um cadáver. O perigo atual é o comunismo [...]‖ (Reação Brasileira, 

7 jun.1945, p. 3).   

O Reação Brasileira, ao assumir-se como integralista, travou luta pelo passado e, 

nesse sentido, valeu-se da mesma estratégia que seus opositores, qual seja, a de utilizar-se de 

textos dos anos de 1930 dos seus acusados — no caso de textos dos próprios integralistas — 

que referendavam a crítica de que o integralismo era o fascismo brasileiro. Assim, o Reação 

Brasileira utilizou-se de textos dos anos de 1930 de seus acusadores recentes para promover a 
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defesa do integralismo. Havia documentos produzidos no passado por adversários atuais que 

representavam um passado não ameaçador e esse precisava tornar-se público. 

  É com essa estratégia que o referido jornal integralista, em edição de 6 de dezembro de 

1945, republicou Milagre do Sigma, artigo de autoria de Paulo Filho, publicado originalmente 

no Correio da Manhã em 1935, elogiando o integralismo. E, uma semana depois, na edição 

seguinte daquele semanário integralista, foi republicado artigo intitulado Onde não cabe a 

tolerância, do editor Costa Rego, publicado originalmente em 1936 no Correio da Manhã e 

que deu margem para o seguinte comentário dos integralistas: ―Naquela época, o Correio da 

Manhã não admitia, de maneira alguma, a tese realmente insustentável de que o integralismo 

é o Nazismo Indígena‖ (Reação Brasileira, 13 dez. 1945, p. 3). Os integralistas, que se viam 

atacados nas páginas do Correio da Manhã, em 1945, como o nazismo indígena, publicavam 

no seu jornal que, naquele tempo passado, homens importantes daquele jornal, como o eram 

Paulo Filho e Costa Rego, não diziam o mesmo do integralismo.   

 Por esse modo, os integralistas dispunham no espaço público que a presença deles no 

cenário político brasileiro nos anos de 1930 não provocava o estranhamento alegado em 1945. 

Aos líderes integralistas e editores do jornal Reação Brasileira, era óbvio que se emprestava 

ao passado um sentido completamente estranho às experiências nele vividas. A memória 

integralista em 1945 aproximava os integralistas daquelas experiências vividas e que, de 

modo algum, assombrava-os. No entanto a memória social havia feito um trabalho de 

distanciamento em relação àquele mesmo passado, o qual era agora intolerável. O desfecho da 

Segunda Guerra havia alterado as sensibilidades políticas. Se nos anos de 1930 a presença do 

fascismo havia em parte se tornado lugar-comum, na segunda metade da década de 1940 ele e 

movimentos similares haviam sido banidos do leque de opções políticas aceitas. Mas quem 

estava disposto a ver tão constrangedora ―verdade‖? A luta pelo passado mostrava-se 

demasiadamente complexa e fazer os outros se lembrarem de que eles — não integralistas — 

também, de algum modo, compartilharam das ideias autoritárias ou que com elas tenham sido 

complacentes pareceu aos líderes integralistas não ser uma boa estratégia política. Percebe-se 

isso em função do abandono de tal prática e do esforço em recompor o próprio passado — e 

não da ação de incluir os outros naquilo que todos, mesmo que tivessem de algum modo 

envolvidos, não gostariam de lembrar-se.                       

 O Reação Brasileira logo saiu de circulação. O PRP necessitava de uma imprensa que 

pudesse afirmar o seu projeto político, difundir sua doutrina e reabilitar o seu passado e que 

estivesse subordinada à sua direção partidária. Mas não era só pela imprensa que os 

integralistas disputavam o passado, também, como já o dissemos, eles o faziam através da 
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atividade parlamentar. E foi nessa luta que entrou o vereador perrepista do Rio de Janeiro, 

Jayme Ferreira da Silva, em 1947. 

 

4.3.2 O vereador Jayme Ferreira da Silva e a recomposição do passado 

 

 Em 1947, o vereador do PRP da cidade do Rio de Janeiro e ex-militante da AIB, 

Jayme Ferreira da Silva
264

, respondeu em plenário a 13 interpelações/acusações feitas por 

outros vereadores, nomeadamente Carlos Lacerda, Luiz Paes Leme, Ari Barroso, Tito Lívio, 

Adauto Cardoso, Osório Borba, Pedro Braga e Agildo Barata — os dois últimos líderes do 

PCB. As interpelações sintetizavam o clima político vivido pelo PRP naquele momento e sua 

dificuldade em lidar com o passado, o qual os perrepistas eram instigados, por adversários 

políticos, a lembrar.   

Na interpelação por Silva arrolada como sendo a de n. 13, notava-se essa situação. 

Indagaram ao vereador perrepista: ―V. Exª é representante do PRP ou do Integralismo?‖ 

(SILVA, 1996, p. 71). No que Silva respondeu: ―[...] represento o Partido de Representação 

Popular, sem que isso implique, todavia, abdicação de minhas velhas convicções integralistas. 

[...] E o ideal integralista, de que não abdico, resume-se na defesa dos sagrados princípios 

cristãos e brasileiros‖
265

. Na ressignificação do integralismo, o espiritualismo cristão 

suplantava outras características de tempos passados e aparecia como primeiro fundamento do 

programa partidário do PRP: ―O conceito espiritualista da vida, preservável com respeito das 

tradições religiosas do povo e das bases indestrutíveis da família brasileira, e com repúdio de 

toda e qualquer legislação inspirada em doutrinas materialistas‖.
266

  

De qualquer modo, o passado estava colado a esses homens e encontrava conjuntura 

adversa para sua recomposição. Ao iniciar sua resposta às acusações, Silva evidenciou a 

hostilidade por ele vivida em função de sua militância integralista nos anos de 1930: ―ao 

entrar nesta casa, tantas coisas se haviam repetido contra o antigo movimento da AIB que eu, 

como participante que fui daquele movimento, fui recebido sob estrondosas manifestações de 

desagrado [...]‖
267

. O passado de muitos perrepistas era marcado pela militância na AIB e, 

portanto, por ser integralista, e o integralismo era fascismo. Essa era a acusação central a que 
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estes homens tiveram que responder e foi por onde Silva começou sua exposição. Porém, ao 

repudiar o fato de estar sendo chamado de fascista pelos colegas da câmara, ele foi 

interrompido pelo vereador Aluísio Neiva que pediu a palavra para um breve esclarecimento 

do PCB e ironizou: ―Não o chamaremos mais de fascista e, sim, pelo seu sinônimo — 

integralista‖.
268

 O vereador perrepista iniciou sua defesa, respondendo às interpelações, 

começando exatamente pela mais recorrente acusação e a que mais incomodava a eles, 

integralistas, a que afirmava que o integralismo era fascismo. Evidentemente, afirmou que o 

integralismo não era fascismo e sustentou sua abordagem utilizando-se de documentos 

integralistas dos anos de 1930. Sob esse aspecto, o vereador lembrou, aos integrantes da 

Câmara, os documentos básicos do integralismo: Manifesto de Outubro (1932), Diretrizes 

Integralistas (1933), Estatutos da Ação Integralista Brasileira (1934), e Manifesto-programa 

(1936). E disse que qualquer crítica honesta ao integralismo deveria estar alicerçada nesses 

documentos. Prosseguiu analisando-os um a um, para concluir acerca deles: ―[...] no futuro, 

serão objetos de louvor das gerações que nos sucederem [...]. Nenhuma retificação necessito 

fazer, relativamente a essas idéias e a esses princípios, que reafirmo hoje, na plena 

consciência das minhas responsabilidades‖ (SILVA, 1996, p. 11). Para os integralistas, agora 

perrepistas, a memória não estava impedida e aqueles documentos, redigidos no passado, 

podiam iluminá-los no presente e no futuro e sem ―nenhuma retificação‖. O passado era ali 

exposto por Silva e ele não era não era ameaça alguma. Contudo muitos não compartilhavam 

do sentimento do vereador perrepista e isto só poderia se dar porque a ―luminosa doutrina‖ 

que Salgado fundara era incompreendida e desvirtuada, quando não simplesmente caluniada. 

Todavia, para que o passado integralista não precisasse ser retificado, ele não poderia 

ter o componente fascista a ele agregado, trabalho que a memória integralista encarregou-se 

de fazer, já que lembrar não é reviver, mas re-fazer (BOSI, 2001, p. 20). Toda memória junta, 

às lembranças do passado, o seu futuro passado, fazendo necessariamente do passado vivido 

um tempo distinto do passado recordado. Portanto, a memória integralista já estava retificada, 

mas, como o trabalho de memória frequentemente não é perceptível aos indivíduos que se 

lembram dos fatos, mas não propriamente do fluxo do tempo,                                                                                                                                                  

e ela, a memória, invoca sempre a pretensão de veracidade, para o vereador perrepista Silva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

integralista declarado, o passado não precisava ser mesmo retificado, pois o integralismo 

nunca havia sido fascista.   
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João Fábio Bertonha (2004, p. 157), ao avaliar os embates entre a história e a 

memória, em tom crítico à memória integralista, disse: 

[...] no que se refere ao integralismo, foi consolidada, no decorrer dos anos, 

uma memória particular por parte dos militantes. Eles formularam uma 

versão própria do acontecido, esqueceram algumas coisas, 

convenientemente; remontaram os acontecimentos e pretendem que o 

resultado seja a expressão da verdade pura. Tudo que saia desse roteiro pré-

estabelecido, mesmo que seja por um milímetro, é imediatamente atacado 

como mentira, deturpação, má fé, etc.. 

 Sem dúvida, entre os integralistas forjou-se uma memória particular, procedimento 

comum à memória de qualquer grupo, e, como em toda memória coletiva, a percepção do 

passado não se dá só por meio de experiências diretamente vividas, mas também adquiridas a 

partir de histórias contadas e/ou escritas por outros em que o eu, partícipe do grupo, ouve/lê 

de outros e, assim, compartilha de um mesmo passado. Isso tornava possível às novas 

gerações de militantes — membros do PRP que não atuaram na AIB —, num processo 

relacional e intersubjetivo, como é próprio da construção da memória coletiva, ter leitura de 

passado, por eles não vivido, bastante próxima das leituras daqueles que viveram os 

acontecimentos concernentes à AIB nos anos de 1930.  

E, sem dúvida também, eles formaram uma versão própria do acontecido e 

esqueceram algumas coisas. Se esta engenhosidade da memória foi consciente ou não, é 

questão de difícil solução, mas parece-nos mais plausível a interpretação de que houve 

esforço consciente das lideranças integralistas para forjar recordações em que o integralismo 

estivesse sempre distante das representações de passado que as ameaçavam. Como ―é mais 

precisamente a função seletiva da narrativa que oferece à manipulação a oportunidade e os 

meios de uma estratégia engenhosa que consiste, de saída, numa estratégia do esquecimento 

tanto quanto da rememoração‖ (RICOEUR, 2007, p. 98), aos líderes integralistas foi então 

possível narrar para fixar os pontos por onde se teceria a lembrança e se constituiria o 

esquecimento. Narrativa fechada, que foi posta a serviço do fechamento identitário da 

comunidade.
269

     

Nesse sentido, não existiria uma memória coletiva que fosse propriamente falsa, como 

às vezes pretende o historiador. Pois que, para além da função declarada de lembrar-se de algo 

que de fato ocorreu, a memória do grupo teria uma função próxima da que Emile Durkheim 
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constatou para a religião em sua obra As formas elementares da vida religiosa (1960), ou seja, 

que ela seria um conjunto de crenças e práticas simbólicas atinentes ao universo do sagrado 

que une os indivíduos que dela compartilham. Embora a memória não remeta necessariamente 

a crenças e práticas relativas às coisas sagradas, é possível notar como característica da 

memória certa sacralização das leituras coletivas referentes às experiências vividas pelo 

grupo, as quais forjam visão una do passado que informa práticas e crenças compartilhadas 

pelo grupo, sendo, assim, importante componente da identidade coletiva e capaz de 

ultrapassar o problema da fidelidade, que é a principal pretensão cognitiva da memória 

(CATROGA, 2009, p. 23).  

 E é evidente que a narrativa presente na memória integralista, a serviço da identidade 

do grupo considera — como assombradamente disse Bertonha (2004, p. 157) — que ―tudo 

que saia desse roteiro pré-estabelecido, mesmo que seja por um milímetro, é imediatamente 

atacado como mentira, deturpação, má fé, etc‖.  E é dentro desta perspectiva de trabalho de 

memória que, sucintamente, Silva finalizou sua longa exposição concernente à acusação de 

equivalência do integralismo ao fascismo:   

Creio que, dentro do limite dos meus conhecimentos, deixei bem claro que 

Integralismo não é e nunca foi fascismo [...]. Trouxe os documentos básicos 

daquele glorioso movimento. Aduzi opiniões de personalidades as mais 

eminentes. Não pensem, entretanto, que tenha eu, de leve sequer, 

desvirtuado uma vírgula que seja no que acabo de afirmar; também não 

estamos improvisando uma defesa póstuma, mas revivendo os princípios 

básicos do Integralismo, proclamados há cerca de 15 anos!
270

  

   Na memória expressa por Silva, ela não era um re-fazer, afinal, os princípios básicos 

do integralismo, ―proclamados há cerca de 15 anos!‖, estavam expostos ali, sem alteração 

sequer de uma vírgula, e por eles constatava-se claramente que o integralismo ―nunca foi 

fascismo‖. 

Outra interpelação respondida por Silva foi quanto à exposição anti-integralista que 

havia ocorrido dois anos antes no ―Tabuleiro da Bahiana‖. A preocupação do vereador em 

responder à questão ―Como responde o Integralismo às acusações da Exposição do Tabuleiro 

da Bahiana?‖
271

 aponta para a importância daquele espaço como lugar de memória, no caso, 

de uma memória que vetava o Integralismo e, por conseguinte, o PRP. Ao tratar da memória e 
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dos lugares de memória, Pierre Nora (1993, p. 8) asseverou que, ―se habitássemos ainda nossa 

memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares porque não 

haveria memória transportada pela história‖. No entanto, ao considerarmos a espacialização 

do tempo nos lugares de memória, consideramos, ao contrário de Nora, que estes mesmos 

lugares existem porque ―habitamos ainda nossa memória — tão descontínua e fragmentada 

quanto o são as experiências da modernidade — e não porque estejamos dela exilados que lhe 

consagramos lugares [...]‖ (SEIXAS, 2001, p. 44). Supomos que os lugares de memória 

contribuem para que a memória perpetue-se, mesmo quando não se trata de experiências 

vividas, na medida em que disponibiliza ao público certas leituras de passado. Nesse sentido, 

o ―Tabuleiro da Bahiana‖ pode ser pensado como espaço atualizador do passado e que tinha o 

intuito de lembrar o que deveria ser banido e repudiado do universo político, ou seja, o 

integralismo — que era fascista.   

Por outro lado, as representações do passado integralista conflitavam com aquelas 

mais compartilhadas e, para o vereador perrepista, a exposição subterrânea do Tabuleiro da 

Baiana não passava de uma fraude grosseira, já que a narrativa nela contida saía — como 

disse Bertonha (2004) — de roteiro pré-estabelecido pela memória integralista. Tal fraude 

evidenciava-se na exibição de fotografias de campos de concentração na Europa, para armar 

efeito contra integralistas, mas que efetivamente não tinham qualquer elo com o integralismo 

ou com integralistas; evidenciava-se também na exposição de fotografias adulteradas de sedes 

integralistas, onde enxertaram bandeiras e símbolos nazistas que jamais estiveram naquelas 

sedes; na exposição de cartas, em alemão, não traduzidas e que na verdade tinham caráter 

comercial; e, ainda, na exposição de armas de vários modelos, dadas como apreendidas em 

sedes de integralistas, mas que efetivamente não haviam sido nelas apreendidas.
272

  

Logo, para o vereador perrepista que agia em nome da memória integralista, a exposição 

subterrânea do Tabuleiro da Baiana não passava de um processo profundamente desonesto, 

escuso e também subterrâneo de combate ao integralismo, sendo o ―testemunho flagrante do 

ódio e da perfídia que inspiraram os adversários do Integralismo‖
273

, onde, ―sob atordoantes 

processos de propaganda, procuraram arrasar os valores cívicos e morais‖
274

 da AIB.  

Outra interpelação que o vereador preocupou-se em responder concernia ao golpe de 

maio de 1938, na qual era a ele indagado se ―foi ou não foi uma ‗intentona integralista‘ o 

golpe de 11 de maio de 1938‖ (SILVA, 1996, p. 60). Quando da resposta de Silva quanto a 
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essa questão, a série de matérias sobre o golpe, de autoria do jornalista David Nasser, — e 

mesmo o livro que as reunia, A revolução dos covardes —, havia sido há pouco publicada, 

atualizando memória bastante compartilhada (difundida durante a ditadura Vargas) de que o 

golpe havia sido traiçoeiro, realizado por covardes, com uma tonalidade ridícula e dado pelos 

integralistas. Enfim, as narrativas vulgarizadas no espaço público quanto ao golpe de maio de 

1938 eram narrativas de humilhação aos integralistas.   

Mas, para a memória integralista, o passado referente ao golpe era outro e, nesse, 

segundo o vereador perrepista, o golpe não tinha sido integralista e sim preparado por amplas 

forças políticas para ser uma revolução nacional com o intuito de derrubar o regime vigente 

desde 10 de novembro de 1937 e implantar uma democracia (SILVA, 1996, p. 60-61). A 

memória integralista, além de ler o golpe de 1938 como oriundo de amplo movimento 

envolvendo, além de integralistas, várias lideranças políticas não filiadas a este movimento e 

de lê-lo como movimento com intuitos democráticos, ainda tentava fixar uma galeria de 

heróis integralistas e a ideia de que houve duro sacrifício de seus correligionários naquela 

ação. Assim, disse na Câmara o vereador perrepista:  

É preciso, porém, não esquecer que aos integralistas coube o sacrifício de 

sangue, deixando uma dezena de mortos no Palácio Guanabara, onde se 

destaca a figura heróica do bravo Tenente Júlio do Nascimento, comandante 

da resistência, que só ordenou a retirada ao amanhecer, quando tudo estava 

perdido. Não podemos esquecer a figura de um comandante, Nuno Barbosa 

de Oliveira, com seus bravos oficiais e marujos do inesquecível cruzador 

Bahia, nem a figura esplêndida de um Tenente Arnoldo Hasselman, que, 

desarmado e com reduzido número de sargentos e praças, tomou o 

Ministério da Marinha, aprisionou a sua guarda e deteve o regimento naval 

em peso, durante longas horas (SILVA, 1996, p. 63-64). 

 O que estava presente na memória social como atos ridículos, covardes e humilhantes 

eram percebidos pelos integralistas como atos heroicos, como atos de sacrifício e de glória. O 

sentindo traumático do golpe de maio de 1938 para o grupo integralista era reorientando para 

situação em que se podia extrair das ações dos homens acima citados, nele envolvidos, valor 

exemplar
275

. E eles sabiam que não podiam se esquecer desses bravos homens com suas 
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louváveis ações, sob o risco de perderem-se a si mesmos e de perderem a dimensão de futuro 

para o integralismo, a qual era dada pelo valor exemplar da ação daqueles heróis integralistas. 

 No entanto o vereador Silva não estava do alto da Tribuna falando somente aos 

vereadores e/ou aos integralistas, o que nos conduz à interrogação: quem, para ele, precisava 

―não esquecer que aos integralistas coube o sacrifício de sangue [...]?‖ (SILVA, 1996, p.64). 

Silva falava primeiramente a ele mesmo e, portanto, era ele quem precisava não esquecer. Isso 

para que a ele fosse possível manter-se integralista e manter-se parlamentar representando 

outros integralistas. Mas Silva também, como em toda representação de passado oriunda de 

memória, pretendia que sua narrativa fosse aceita como a verdade para todos os seus 

conterrâneos e, finalizando parte de seu discurso, ele mesmo explicita essa posição dizendo 

que gostaria de trazer ao conhecimento da ―Câmara dos Vereadores e ao conhecimento do 

povo carioca‖
276

 palavras de Salgado que corroboravam suas posições de defesa do passado 

integralista. Defendia-se o passado, e em sua defesa estabeleciam-se referências para o grupo 

perpetuar-se no presente e no futuro. 

 E, Silva, para reforçar o que muitas vezes era o seu testemunho e o de outros 

integralistas, cita testemunhos de não integralistas a referendar sua percepção da verdade 

quanto ao integralismo. E, nesse movimento, ele expôs testemunhos que dispunham de forte 

capital simbólico. É o que Silva fez largamente ao responder à interpelação ―O integralismo é 

extremismo?‖ (SILVA, 1996, p. 64). Ele assim se pronunciou a esse respeito: ―Não, srs. 

vereadores, Integralismo não é extremismo‖
277

. E, corroborando sua afirmação, citou o 

testemunho dado, em 1937, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que, ao 

receber uma delegação integralista — que foi lhe comunicar o lançamento da candidatura de 

Salgado à presidência da República —, assim se pronunciou: ―O Integralismo até hoje não 

praticou nenhum ato nem pregou nenhuma doutrina que autorizasse contra ele, por parte do 

governo, medidas assecuratórias da ordem pública. [...] Sempre tive a melhor impressão do 

vosso movimento e do seu ilustre Chefe [...]‖
278

. E Silva prosseguiu arrolando depoimentos 

elogiosos feitos nos anos de 1930 quanto ao integralismo por mais de uma dezena de bispos e 

arcebispos da Igreja Católica, todos eles compartilhando da posição por Silva apregoada de 

que o integralismo não é extremismo.  
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Por fim, concluiu a resposta à citada interpelação (O integralismo é extremismo?) com 

posições do jornalista Costa Rego que referendavam as suas próprias. Publicadas no Correio 

da Manhã, em dezembro de 1935, o prestigioso jornalista disse: 

É um erro fundamental confundir na mesma designação genérica de 

‗extremista‘ – a ação do integralismo e do comunismo. Começa que a ação 

do Integralismo é nacional, a do comunismo, internacional. O comunismo é 

um estado de conspiração. O Integralismo, ao contrário, declara-se inimigo 

de todas as conspirações e de todas as sedições [...].
279

  

Outra questão presente na memória social enquanto ameaça ao integralismo era a de 

que ele havia agido como quinta-coluna alemã. Nesse aspecto, o vereador perrepista dispôs-se 

a responder a três interpelações, que eram as seguintes: se os integralistas colaboraram com os 

alemães no afundamento dos navios brasileiros na guerra; se os integralistas foram 

financiados pela Alemanha nazista e se o destacado líder integralista, Gustavo Barroso, entrou 

em entendimento com o ministro da propaganda da Alemanha, Joseph Goebbels. 

Quanto à primeira dessas interpelações, ela foi feita em plenário pelo vereador Carlos 

Lacerda, em 27 de março de 1947, do seguinte modo: ―É ou não verdade que V. Ex.ª 

colaboraram com os alemães no afundamento dos navios brasileiros?‖ (SILVA, 1996, p. 40). 

A indagação/acusação era particularmente grave, já que o afundamento dos navios brasileiros 

foi questão nervosa que, por fim, conduziu o Brasil à guerra. No período de guerra, 34 

embarcações brasileiras foram torpedeadas, das quais 33 o foram por submarinos alemães e 

uma por submarino italiano. Esses ataques causaram a morte de 1081 pessoas e ―nem nos 

campos de batalha tantos brasileiros pereceram‖ (SANDER, 2007, p. 246). Para a memória 

integralista, a referida pergunta — que carregava certa insinuação — trazia no seu bojo ―a 

pérfida propaganda feita na imprensa e no rádio pelo famigerado Departamento de Imprensa e 

Propaganda‖ (SILVA, 1996, p. 40). Para Silva, ―atribuir-se a brasileiros dos mais dignos e 

patriotas, pelo fato de ser integralista, a colaboração em atos tão repulsivos, representaria 

verdadeira ausência de qualquer sensibilidade moral‖
280

. E, para responder àquela insinuação, 

ele deu ―a palavra aos integralistas mortos gloriosamente nas águas do Atlântico‖, passando a 

citar vários exemplos de integralistas, arrolando os nomes de seus postos e embarcações em 

que foram ―mortos no cumprimento do dever‖
281

. Na memória integralista, a prova 
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documental de que eles nada tinham que ver com o afundamento das embarcações brasileiras 

advinha do testemunho mudo dos integralistas mortos naqueles episódios: ―diante desses 

integralistas, sepultados para sempre no Atlântico, não há necessidade de palavras‖ (SILVA, 

1996, p. 41). 

Quanto à segunda questão, se os integralistas foram financiados pela Alemanha 

nazista, Silva respondeu afirmando ser ―deslavada mentira qualquer financiamento da Ação 

Integralista Brasileira pelo Banco Alemão Transatlântico ou por qualquer estabelecimento 

congênere‖
282

. Durante a guerra, houve a intervenção do estado brasileiro no referido 

estabelecimento financeiro alemão, e o vereador integralista trouxe o testemunho de seu 

interventor, Virgílio de Melo Franco, que para ele é ―testemunho insuspeito [...] um dos 

brasileiros mais dignos e cuja palavra não pode merecer senão o máximo de crédito‖ (SILVA, 

1996, p. 48). Melo Franco, segundo Silva, teria dito a um parente dele e amigo em comum 

que nada havia encontrado, em todas as pesquisas do citado Banco, que autorizasse a 

afirmação de qualquer ligação do mesmo com o Movimento Integralista.
283

  

E, a última interpelação que apontava pra frequente acusação de quinta-coluna, feita 

também pelo vereador Carlos Lacerda, indagava: ―É ou não é verdade que sr. Gustavo 

Barroso entrou em entendimentos com o ministro da propaganda da Alemanha, sr. Joseph 

Goebbels?‖
284

. E, depois de explicar a origem da caluniosa insinuação, o vereador concluiu 

dizendo que  

é uma requintada mentira afirmar-se a existência de tais ligações. Essa como 

tantas outras insinuações levantadas com o fim de destruir e arrazar os 

alicerces do antigo Movimento Integralista, tem sido inspiradas no ódio de 

adversários que não olham meios para atingir os fins desejados (SILVA, 

1996, p. 35). 

 Todas as indagações feitas ao vereador Silva, em plenário, apontavam para 

representações acerca do movimento integralista no passado recente, passado presente na 

memória social e extremamente condenável. Mas a todas as acusações ao Integralismo, 

segundo o vereador perrepista, a defesa não só era coisa fácil e possível, como estava ―ao 
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alcance de qualquer dos antigos membros desse grande movimento político-social, bastando, 

para tanto, recorrer aos fatos, aos livros e aos documentos‖.
285

 

Para os integralistas, conforme Silva, o que de fato havia sucedido no passado não se 

mostrava como ameaça, já que qualquer integralista recorrendo à sua memória (aos fatos 

compartilhados pelo grupo) e à memória por eles arquivada (livros e documentos) poderia 

facilmente defender o movimento do qual fizeram parte na década de 1930. Mas, se existiam 

tantas acusações emergindo contra os integralistas/perrepistas em função da militância nos 

anos de 1930, é porque havia, na memória social, percepção de passado distinta da presente 

na memória coletiva integralista. Os integralistas não compartilhavam daquela memória que 

emergia como acusação, mas outros, muitos outros, compartilhavam.  

Portanto, cabia aos integralistas, agora perrepistas, recompor aquele passado na 

memória social ou serem vetados no presente. Ao trazer opiniões de personalidades eminentes 

emitidas nos anos de 1930 favoráveis ao integralismo, Silva usava dos testemunhos, essa 

peça-chave na construção de representações do passado, mas que comporta uma dimensão 

crítica que é justamente a crítica do testemunho, embasada na comparação entre testemunhas 

rivais. O passado estava em disputa e cabia aos integralistas encontrarem meios de tornarem 

críveis os seus testemunhos ao maior número possível de pessoas. Uma derrota total dos 

integralistas concernentes às representações do passado significaria a impossibilidade de atuar 

naquele presente e, consequentemente, de vislumbrar o futuro. 

A luta pelo passado dava-se igualmente no âmbito interno. Às lideranças integralistas, 

era imprescindível legitimar o passado integralista entre os seus próprios militantes, 

afastando-os das representações mais compartilhadas e, assim, mantendo a possibilidade de 

mantê-los como militantes no pós-guerra. É dentro dessa perspectiva que os integralistas 

fundaram o jornal Idade Nova, importante vetor da memória integralista entre 1946 e 1951, e 

que será agora analisado. 

 

4.3.3 A memória integralista no jornal Idade Nova (1946-1951)   

 

Interessa-nos agora avaliar a dimensão interna do PRP no que concerne à herança do 

passado integralista. A fim de avaliar essa herança, a ênfase documental neste tópico será 

dada ao jornal integralista Idade Nova (1946-1951), jornal do PRP, e seu principal veículo de 

comunicação no período em que foi editado. Essa posição é explicitada em matéria veiculada 
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no próprio impresso, quando ele noticiou que a III Convenção Nacional do PRP (1947) havia 

decidido criar um jornal diário, porém afirmou que, ―enquanto não for possível a publicação 

do diário, será o Idade Nova o portador do pensamento populista em marcha e, futuramente, 

mesmo quando estiver circulando o diário, este jornal terá um papel relevante, continuando 

como órgão de doutrinação e de crítica [...]‖ (Idade Nova, 27 maio 1948, p. 1).   

O semanário Idade Nova foi criado em maio de 1946, substituindo o Reação 

Brasileira, e adveio do desejo da direção perrepista de constituir uma imprensa nacional 

organizada e centralizada. Apesar disso, o próprio dirigente do partido expunha que ele não 

era propriamente um jornal oficial do PRP
286

 e, em ofício aos presidentes dos diretórios 

regionais, ele elucidava que: ―não tem o PRP nenhuma responsabilidade sobre sua publicação, 

como órgão de feição partidária, embora seja nitidamente populista‖
287

. Seus primeiros 

editores foram Pedro Lafayette e Manoel Hasslocher, ex-editores do extinto Reação 

Brasileira e dirigentes partidários
288

.  O Idade Nova, que contou com 218 números entre 

quatro de maio de 1946 e 14 de abril de 1951, era publicado com 8 a 12 páginas e possuiu 

circulação nacional (o PRP divulgava que ele circulava em mais de 1000 municípios), 

centrando-se na cobertura das atividades partidárias, difusão doutrinária integralista e na 

propaganda anticomunista.
289

   

O periódico aqui trabalhado não hesitou em defender o integralismo frente às 

recorrentes acusações que o grupo sofria e, ao fazê-lo, ele contava e recontava alguns 

episódios marcantes em sua história comum. Essas narrativas desempenharam importante 

papel na recomposição do passado integralista, organizando a consciência do grupo. O Idade 

Nova enaltecia as atividades perrepistas como integralistas, vendo na aplicação política da 

doutrina integralista a solução para o que eles compreendiam como os problemas brasileiros. 

Essas questões permitem-nos avaliar tal publicação como lugar privilegiado do discurso 
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memorial integralista, o qual tinha por objetivo político fazer do PRP uma comunidade de 

valores integralistas.  

A partir de reflexões desenvolvidas por Pierre Bourdieu (1988), supomos que as 

relações de comunicação são relações de poder que dependem do poder material e simbólico 

acumulado pelos agentes envolvidos nessas relações. Os jornais integralistas eram destinados 

aos seus militantes e simpatizantes, público em que Salgado e os editores dos jornais 

dispunham de considerável capital simbólico. Nesse sentido, eles afirmaram-se como veículos 

que permitiram aos integralistas narrarem a si próprios. É tal pressuposição que nos permite 

pensá-los como espaço privilegiado para a transmissão — sempre entendendo esta como 

reconstrução — da memória do grupo e, portanto, de sua identidade, pois que é a transmissão 

da memória que permite a crença na perpetuação do grupo.  

Quanto à transmissão da memória, por sua vez, em uma sociedade de cultura escrita, a 

difusão dos discursos é para ela processo privilegiado. Evidentemente que, no entanto, a 

transmissão da memória se dá de modo bastante diversificado, como por meio dos ritos, das 

convivências em reuniões do partido, de vivências familiares etc. E, por intermédio da 

avaliação da imprensa integralista, têm-se pistas dessas diversas atividades as quais 

contribuíram para a manutenção dos elos integralistas. 

 Passemos, portanto, à análise de alguns discursos presentes no periódico Idade Nova 

que corresponderam a essa vital função para os integralistas, qual seja, a de recompor o seu 

passado e, assim, o legitimar no pós-guerra (ao menos no âmbito interno), garantindo a 

sobrevivência política do integralismo na forma de PRP.  

A disputa pelo controle das representações do passado, como vimos, ganhou lugar até 

mesmo no tribunal, quando um senador udenista apresentou representação junto ao TSE 

contra o PRP, acusado de ser integralista. Naquela ocasião, a defesa do PRP desvinculou-o do 

integralismo e essa estratégia viu-se bem sucedida. Mas a estratégia usada pelos advogados no 

tribunal não poderia ser a mesma utilizada pelas lideranças perrepistas frente aos militantes 

integralistas. Sob esse aspecto, os líderes integralistas trataram de ressignificar o julgamento e 

de difundi-lo nas páginas do Idade Nova. 

Como Salgado e os perrepistas não se mostraram dispostos a abandonar a doutrina 

integralista, fazia-se necessário recompor o passado. Nesse sentido, a doutrina integralista, 

entre outras questões, só poderia ser aceita se perdesse os componentes fascistas a ela 

associados. Como o veto ao integralismo atualizava-se a partir da representação integralismo 

é igual a fascismo e o PRP buscava sua identidade integralista, era necessário descolar o 

fascismo do integralismo também nos tempos da AIB.  
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Por isso, ante da rejeição pelo TSE da representação do senador Villas Boas, em 1948, 

Salgado aproveitou a situação para ampliar o significado do julgamento e transportar para 

aquela absolvição também a absolvição do integralismo, o qual nem sequer foi lá julgado. A 

esse respeito, ele assim se pronunciou:  

O que o Tribunal julgou não foi apenas o Partido de Representação Popular, 

mas também o Integralismo. E este resplandeceu com a eloquência das 

verdades históricas depois de tantos anos de calúnias que o desfiguraram. 

Essa é a Doutrina Integralista, conforme está nos documentos oficiais e nos 

meus livros. Se houver algum partido que a rejeite, é porque esse partido não 

é democrático. (Idade Nova, 28 jul. 1949, p. 3). 

 Com essas palavras emitidas em 1949 e difundidas no jornal integralista Idade Nova, 

Salgado demonstrava que inocentar o passado integralista na sua presença, no espaço político 

brasileiro dos anos de 1930, era fundamental para a atuação política desses homens naquele 

novo tempo. Mas o que efetivamente emergia das palavras de Salgado quanto ao julgamento 

não era propriamente a ―eloquência das verdades históricas‖ e sim a reordenação da memória 

integralista, a qual necessitava legitimar ao menos entre si mesmos as experiências por eles — 

integralistas — vividas.    

Mesmo assim, não bastava à memória integralista reconstruir um passado coerente e 

ordenado da trajetória de seus militantes, era preciso que essa trajetória não fosse considerada 

culpada. Daí Salgado afirmar que o tribunal julgou não apenas o PRP, mas também o 

integralismo e inocentou-o.  

Ao mesmo tempo, Salgado, ao afirmar no semanário Idade Nova que, se houver algum 

partido que rejeite a doutrina integralista ―é porque esse partido não é democrático‖
290

, ia 

reconstruindo a identidade integralista que se fazia por meio da diferença, da sua capacidade 

de excluir e de transformar o que está fora em algo abjeto. Abjeto significava não ser 

democrático, de modo que somente os não democráticos poderiam rejeitar a doutrina 

integralista, que era democrática e fora reconhecida como tal, segundo Salgado, pelo TSE. 

Afinal, conforme dissera Salgado, ―o que o Tribunal julgou não foi apenas o Partido de 

Representação Popular, mas também o Integralismo‖ (Idade Nova, 28 jul. 1949, p. 3) — que 

fora inocentado por aquele tribunal.
291
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Na memória que a liderança integralista/perrepista tentava construir, o integralismo 

havia sido julgado das acusações de não democrático, totalitário, extremista, fascista e, por 

órgão competente, absolvido de todas elas. O motivo, a eles, era óbvio: os integralistas eram 

democratas e, portanto, não haviam sido, nos anos de 1930, fascistas. E não o eram.  

Em edição de 29 de setembro de 1949, o Idade Nova trouxe um texto de Sagado 

expondo outra importante interpretação do passado naquela conjuntura. Dizia Salgado que  

Em 26 de setembro de 1945, um grupo de brasileiros idealistas e de formação 

cristã fundou este partido. No correr dos meses, os antigos integralistas, tendo 

estudado o Manifesto com que aparecera a nova agremiação partidária, viram 

no PRP o caminho por onde deveriam seguir aqueles que traziam no íntimo 

d‘alma a consciência da responsabilidade que um passado de glórias 

naturalmente impunha (Idade Nova, 29 set. 1949, p. 1 e 6). 

Dessa maneira, no artigo acima, intitulado Quatro anos de trabalho, Salgado 

reassegurava o que Raymundo Padilha havia afirmado semanas depois da fundação do PRP, 

revelando um esforço por parte das lideranças do PRP por orientar determinada leitura do 

passado de seu partido e de sua relação com o integralismo. Por essa orientação, tem-se que o 

PRP não foi criado pelos integralistas, mas que estes acabaram por nele ingressar ao 

perceberem que aquela agremiação partidária fazia jus ao passado integralista de glórias. Tal 

abordagem dava-se em função dos perigos apresentados a uma sigla genuinamente 

integralista.     

Outra questão fundamental na relação do PRP com as representações de seu passado 

referia-se ao golpe de maio de 1938: primeiramente, em 1938, ainda próximo temporalmente 

da Intentona Comunista e da divulgação do plano Cohen, o golpe foi narrado pela imprensa 

como integralista e, ainda, que os integralistas, usaram das mesmas técnicas que as usadas 

pelos bolcheviques em 1935. Poucos anos depois, já com o Brasil em estado de guerra com a 

Alemanha nazista, o golpe de 1938 foi representado como fruto da técnica nazista empregada 

pelos integralistas, organizadores da quinta-coluna no Brasil. No final de 1946 e início de 

1947, por sua vez, a revista O Cruzeiro mostrava os integralistas, a partir de narrativas 

referentes ao golpe, repletos de fartos estereótipos, com vocabulário acusatório que superava 

                                                                                                                                                         
do capítulo que abordava essa questão era Julgamento sensacional da doutrina integralista (In: Enciclopédia do 

Integralismo. vol. 6, Rio de janeiro: Edições GRD, 1957-1963, p. 165). No entanto o título ficaria mais 

condizente com o sentido do texto que a ele se segue se assim estivesse exposto: Absolvição sensacional da 

doutrina integralista.  
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em quantidade aos adjetivos usados nos momentos anteriores: os integralistas eram 

fascistas/nazistas, quinta-coluna, golpistas e extremistas, sem dúvida, mas eram também 

covardes, patéticos, ridículos, bisonhos, ignorantes etc. 

Porém, em 1947, os integralistas encontravam conjuntura política na qual podiam 

reagir publicamente àquelas narrativas acusatórias e travar luta pelo controle das 

representações do passado. Assim, o jornal integralista Idade Nova tratou prontamente de 

desmentir as injúrias e acusações de Severo Fournier editadas por David Nasser e publicadas 

pela revista O Cruzeiro. Em edição de sete de fevereiro de 1947, o citado semanário trazia, 

em sua primeira página, em letras enormes, a seguinte manchete: ―Os fatos desmentem 

afirmações do ‗Diário‘ de Severo Fournier‖ (Idade Nova, 7 fev. 1947, p. 1). E os fatos que 

desmentiam as afirmações de Fournier advinham do testemunho de Júlio Barbosa do 

Nascimento, tenente e ex-militante integralista que participou das operações no palácio da 

Guanabara do dia 11 de maio de 1938. Nascimento, depois de anos de silêncio, resolveu falar 

à imprensa em virtude da publicação do Diário de Fournier pela revista O Cruzeiro, pois 

aquela publicação estava repleta de insultos contra ele e os seus companheiros. Nascimento 

explicou aos jornalistas a sua motivação da seguinte maneira: ―visto respeitar-me a mim 

mesmo, venho explanar ao povo brasileiro como se passaram os fatos‖
292

. O Jornal Idade 

Nova transcreveu o que fora declarado por Nascimento à imprensa em geral.  

Primeiramente, o tenente Nascimento precisava desacreditar o testemunho de 

Fournier, o qual, para os integralistas, queria ―impor como dogma, para a história, a covardia 

dos milicianos do Sigma nos jardins do Guanabara‖
293

. Nesse sentido, o tenente Nascimento 

mostrou que Fournier abandonou o campo de luta horas antes dele e que, por isso, não pudera 

testemunhar o que ele, e outros, puderam. Ele narrou vários episódios ocorridos 

posteriormente aos narrados por Fournier em seu Diário para comprovar que os integralistas 

resistiram no palácio até o limite, e Fournier é que foi covarde e desleal, abandonando 

precocemente sua posição na luta sem nada comunicar à maioria dos companheiros 

envolvidos na arriscada ação. Desse modo, o testemunho de Nascimento, que, como todos os 

testemunhos, quer ser acreditado, invocava o testemunho de outros, a fim de que a sua palavra 

pudesse ser verificada: ―continuo citando fatos que envolvem pessoas estranhas ao 

Integralismo e que poderão a qualquer momento confirmar ou desmentir as minhas palavras‖ 

(Idade Nova, 7 fev. 1947, p. 6).  
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Tudo visava, primeiramente, como foi dito, desabonar as palavras de Fournier, para 

em seguida colocar ―as coisas no seu devido lugar‖
294

. Para Fournier, o golpe fora um 

fracasso completo e esse era o ponto central para se descrever a covardia e os outros adjetivos 

acusatórios aos camisas-verdes. Porém, para o tenente Nascimento, a ―fiel descrição dos 

fatos‖
295

 só poderia levar a refutação dos argumentos de Fournier e assim, a respeito da 

impressão geral do movimento descrita por este, Nascimento expressou que ―Não foi bem 

assim‖
296

. E, em seguida, Nascimento diz como de fato ocorreu:  

[...] O que não se pode pôr em dúvida é que foram cumpridas as seguintes 

(missões): levante ao cruzador Bahia, e do tender Ceará; tomada do 

Boqueirão e do Ministério da Marinha, da Estação Central de Rádio, da 

Estação 25, da Leopoldina Railway e de uma transmissora; efetivação da 

missão Canrobert e da missão Daré. Palácio Guanabara e outras inquietações 

no centro da cidade. Dessas onze missões citadas, cinco e meia foram 

cumpridas por civis. Temos de concordar que estes se portaram muito bem 

se levarmos em conta que em nenhuma delas houve a ajuda de um único 

chefe de grupo militar. Eu, francamente, longe de lhes levar o meu apodo, só 

posso registrar a minha satisfação em saber que no Brasil, nas grandes 

emergências, tanto se pode contar com os militares quanto com os civis. 

(Idade Nova, 7 fev. 1947, p. 6).  

 Aqueles homens que se portaram muito bem na ocasião do levante deixavam, com o 

testemunho de Nascimento, valor exemplar para os integralistas e, por isso, o Idade Nova 

apresentava, ―baseados em fatos os primeiros desmentidos aos apressados juízos do 

malogrado tenente Severo Fournier‖
297

. Na narrativa do tenente Nascimento, o passado 

integralista estava, quanto ao golpe de 11 de maio de 1938, reabilitado. E, nos veículos de 

comunicação dos integralistas, as suas lideranças tentavam estabelecer memória em que o 11 

de maio era data relevante, momento em que se lutou no país por reestabelecer-se a 

democracia e, nessa luta, destacaram-se os integralistas. No Idade Nova de 12 de maio de 

1949, podia-se ler, em sua primeira página, a matéria intitulada 11 de maio, que dizia que 
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Ontem celebrou-se mais um aniversário do movimento revolucionário de 

1938. Muito se escreveu e se disse sobre aquela tentativa heroica de salvar a 

democracia em nossa terra, esmagada brutalmente pelo golpe ignóbil de 10 

de novembro. 

Restabelecida a verdade histórica a nação ficou sabendo que, naquela 

madrugada de 11 de maio de 1938, não apenas tomaram parte integralistas 

do Distrito Federal, mas figuras das mais ilustres de todas as correntes 

democráticas do País. 

Ao transcorrer essa data tão cara para todos quantos lutam pela democracia 

em nossa terra, rendemos um preito de saudade aos que tombaram naquela 

madrugada precursora do 29 de outubro. (Idade Nova, 12 maio 1949, p. 1). 

 Na narrativa integralista de 1949, o golpe que implantou o Estado Novo em 1937 era 

descrito como ignóbil, pois havia destruído a salutar democracia. Mas, a fim de que os 

próprios integralistas pudessem ler o passado considerando o golpe de 10 de novembro como 

ignóbil, omitia-se que Salgado havia se encontrado com Vargas e negociado o status quo que 

o integralismo teria após o golpe e omitia-se, igualmente, que, em 1º de novembro daquele 

ano, os integralistas promoveram enorme marcha em apoio a Vargas (e, diga-se, ao golpe de 

10 de novembro de 1937). O silêncio buscava provocar o esquecimento quanto à 

responsabilidade integralista no golpe que implantou a ditadura estadonovista, eliminando da 

memória um traço bastante desagradável da história integralista para aquele presente 

democrático. E, assim, abria-se para a possibilidade de lembrar-se do golpe de 11 de maio de 

1938 como era agora apontado pelo semanário Idade Nova: como uma luta heroica contra a 

ditadura que envolveu as figuras mais ilustres de todas as correntes democráticas do país (e, 

entre elas, claro, o integralismo) e como precursor do 29 de outubro, data na qual ocorreu a 

ação que efetivamente derrubou a ditadura.  

 Entre as figuras apontadas pelo Idade Nova como ilustres que tomaram parte no golpe 

de 11 de maio de 1938, estava o ex-governador do Rio Grande do Sul, general Flores da 

Cunha. Em matéria publicada naquele semanário, em 29 de junho de 1950, e que discorria 

acerca do encontro dos líderes regionais do PRP do Rio Grande do Sul com Flores da Cunha 

quando trataram da aliança PRP-UDN relativa à candidatura de Eduardo Gomes à presidência 

da República, o Idade Nova divulgava o que Flores da Cunha havia dito naquela reunião 
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sobre o golpe de 1938 e que, aliás, dava título à matéria: Contribuí com cem contos para o 

êxito da revolução de maio de 1938. Nela, lia-se que Flores da Cunha  

 

Revelou que contribuiu com a soma de 100 000 cruzeiros para o êxito da 

revolução tentada pelos membros da extinta Ação Integralista Brasileira, 

malograda infelizmente a 11 de maio de 1938, visando à derrubada da 

ditadura. Foi lamentável que não obtivesse sucesso, porque, a esta altura dos 

acontecimentos, teria sido outro o curso da política nacional e a posição 

internacional do Brasil, que não teria sofrido mais sete anos de cativeiro. 

Emocionado, disse que, fazendo essa confissão de público, dava uma 

afirmação perante a história, de que a revolução em referência não foi 

somente tentada pelos antigos integralistas, que assumiram toda a 

reponsabilidade, mas contava com outras forças. Disse do apoio que sempre 

havia emprestado, mesmo no exílio, aos maiores líderes dos antigos 

integralistas, quando se achava em Montevidéu, exilado muito antes que 

todos eles [...]. (Idade Nova, 29 jun. 1950, p. 2). 

E a memória integralista, assim expressa, era vista como a verdade histórica, 

restabelecida.  

Como o passado de muitos dos militantes do PRP trazia suas vivências na AIB, era 

preciso defender essa última. Todavia defender a AIB mostrava-se arriscado nos primeiros 

anos de existência do PRP e a sua defesa estava nuançada. Em setembro de 1948, uma querela 

no Ceará agitou os integralistas. Tratava-se de carta aberta de Leopoldo Fernandes, padre e 

jornalista, publicada na imprensa local, que considerava o integralismo totalitário e, por esse 

modo, atacava o deputado estadual perrepista, Aristides Ribeiro. A longa defesa apresentada 

pelo deputado foi publicada no Idade Nova de 16 de setembro de 1948 e intitulada 

Desmorona-se mais um arrazoado anti-integralista. O deputado perrepista Ribeiro, afirmou, 

como havia se tornado frequente no discurso integralista do pós-guerra, que o integralismo 

não era totalitário e disse que fora ―Plínio Salgado um dos que primeiro, no Brasil, 

levantaram-se contra a doutrina totalitária do hitlerismo‖ (Idade Nova,16 set. 1948, p. 4-6). 

Ele concluiu sua defesa dizendo que, no ―Manifesto de Outubro de 1932, nas Diretrizes 
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Integralistas, nos Estatutos da AIB de 1934, no Manifesto-Programa de 1936, encontrei o 

repúdio ao Estado Totalitário, seja o nazista, seja o comunista [...]‖.
298

  

Logo, do passado mesmo advinham documentos que, na memória integralista, 

desmontava o universo de calúnias levantadas contra aquele movimento. Mas, de qualquer 

modo, para Ribeiro, era necessário que ficasse esclarecido que   

a AIB foi um partido político e movimento social adequado a determinada 

circunstância histórica; de sorte que, se hoje existem outras circunstâncias de 

ordem ético-política, econômico-social e política-partidária, é evidente que 

aquele movimento não deve e não pode mais persistir (Idade Nova,16 set. 

1948, p. 6). 

 O PRP defendia o integralismo, ele não era totalitário, mas, ao mesmo tempo, naquela 

conjuntura histórica, no ano de 1948, o deputado estadual perrepista matinha certa distância 

do integralismo e proclamava que, em função de novas circunstâncias ético-políticas e outras, 

era ―evidente que aquele movimento não pode e não deve mais existir‖.
299

 

 Ainda no Ceará, outra questão evidenciava o estigma a que estava preso a AIB. No 

Diário Oficial daquele estado, em 23 de abril de 1948, podia-se ler o seguinte: ―Processo 

2322 Romão Figueiras Sampaio. O requerente que faça prova de estar afastado 

definitivamente da extinta Ação Integralista Brasileira, nesta capital, com documento hábil‖ 

(Diário Oficial do Estado do Ceará, 23 abr. 1948). O deputado perrepista Aristides Ribeiro, 

em plenária, levantou a voz contra o que o Idade Nova chamou de Estranho procedimento 

totalitário do policial (Idade Nova, 9 set. 1948, p. 9). Em sua defesa, Ribeiro argumentou que 

aquele despacho revestia-se de um tom jocoso, já que era público que ―o partido político que 

se chamou Ação Integralista Brasileira fora dissolvido ao mesmo tempo que os demais 

partidos pelo golpe de estado de 10 de novembro de 1937‖
300

. E, assim, ele indagava aos 

colegas deputados como ―onze anos depois de extinta, como a própria polícia reconhece, 

pergunta-se se um cidadão está definitivamente afastado‖.
301
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 Ibidem, p. 4. 
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 Vale lembrar que a representação do senador udenista Villas Boas junto ao TSE contra o PRP deu-se no dia 

quatro de agosto de 1948 e a defesa apresentou-se naquele tribunal no dia 23 de agosto de 1948. Quando das 

palavras pronunciadas pelo deputado Ribeiro e reproduzidas acima, havia poucos dias de tal ameaça na qual o 

advogado do PRP viu-se vitorioso a partir da estratégia de distanciar o PRP da AIB. Isso nos permite 

compreender por que o deputado perrepista do estado do Ceará disse, apesar de tudo, que o integralismo não 

podia e não deveria mais existir. 
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 Ribeiro prosseguia ironizando o referido despacho e perguntava em plenária quem 

estaria apto a fornecer o documento hábil à entidade desaparecida. Depois de ironizar o 

despacho, contudo, o deputado perrepista não se furtou em defender a AIB, afirmando que 

―cumpre recordar, mais uma vez, que a Ação Integralista Brasileira não foi fechada como 

anti-democrática, nem como lesiva aos interesses do Brasil. Os seus Estatutos estavam 

legalmente registrados no Superior Tribunal Eleitoral [...]‖ (Idade Nova, 9 set. 1948, p. 9). O 

Idade Nova noticiou, na íntegra, a fala do deputado e, além de chamar a ação do policial de 

totalitária, comparava-a com a ação do tempo da ditadura, daí logo abaixo do título da matéria 

podia-se ler, acerca da atitude da polícia, o seguinte: Exigiu ―provas de ideologia‖ como no 

tempo da ditadura
302

. Os perrepistas criticavam o totalitarismo e as práticas policiais que 

remontavam ao tempo da ditadura, redefinindo sua identidade como democrática, o que era 

possível recordando os tempos da AIB que, embora, fosse um partido extinto, não o foi por 

ter sido nos anos de 1930 antidemocrático, e sim por ter sido vítima da ditadura, como todos 

os outros partidos que, a exemplo da AIB, estavam legalmente registrados no TSE.    

A preocupação central dos líderes perrepistas e editores do jornal integralista Idade 

Nova era reconstruir a identidade integralista no PRP, afastando-a de qualquer assimilação ao 

fascismo, nazismo ou totalitarismo. A leitura compartilhada de que o integralismo era 

totalitário ou fascista foi apresentada como calúnia produzida por seus adversários, 

destacando-se, entre eles, os comunistas e os agentes do Estado Novo. Para a memória 

integralista, a propaganda deturpadora do que era o verdadeiro ideal integralista havia surtido 

efeito, mas, na democracia, era possível, mesmo aos antigos adversários do movimento de 

Salgado, perceber que eles tinham sido vítimas da ―insidiosa propaganda‖ estadonovista e, no 

limite, pedir perdão aos integralistas por julgamento tão insensato. 

 E era esse o incontido desejo dos integralistas: que todos aqueles que tivessem 

julgado o integralismo como antidemocrático e totalitário viessem a público pedir perdão por 

tal julgamento. E foi o que se pôde ler na matéria Peço perdão a todos os integralistas, 

publicada no semanário Idade Nova em edição de 23 de agosto de 1948. Na chamada à 

matéria, podia-se perceber o seu teor: ―Disse, em comovida carta, o sr. Clóvis Teles da Silva, 

antigo adversário daquele movimento — revoltado com as calúnias assacadas ao tempo da 

ditadura — reconheceu os enganos em que laborara vários anos, após a leitura de O 

integralismo perante a Nação‖ (Idade Nova, 23 set. 1948, p. 2). Na carta, Teles da Silva pedia 

perdão por ter, por anos, julgado o integralismo como totalitário, como ligado ao nazismo 
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alemão, mas justifica-se que foi forçado a julgá-lo mal, levado que foi por ―propaganda 

insidiosa‖
303

. Mas, finalmente, ao ler o referido livro de Salgado, Teles da Silva verificava 

que ―o Integralismo não era totalitário‖ 
304

 como outrora ele havia erroneamente pensado. A 

memória integralista refazia-se e, no final dos anos de 1940, ela era capaz de produzir a 

percepção da AIB como não totalitária não só entre os militantes integralistas/perrepistas, mas 

também entre alguns de seus adversários.  

A AIB não era totalitária, porque era democrática e, na perspectiva perrepista, não 

havia como separar o integralismo da democracia. Eis o que expunha o Idade Nova em 

matéria de 17 de fevereiro de 1949. O que motivou aquela afirmação foi a crítica publicada no 

Correio da Manhã, ao general Flores da Cunha, pelas entrevistas dadas à imprensa, nas quais 

revelava ter se encontrado com Salgado para discutir possíveis alianças no Rio Grande do Sul 

entre a UDN e o PRP. As críticas do Correio da Manhã ao general Flores da Cunha 

fundavam-se na possibilidade de aliança com agremiação integralista, portanto, com 

agremiação não democrática. Na matéria do Idade Nova, lia-se que, na década de 1930, a 

direção do Correio da Manhã  não via nenhuma incompatibilidade entre o integralismo e a 

democracia e foi por essa época que o jornalista Costa Rego, agora redator-chefe daquele 

jornal, publicara ―belíssimo‖ artigo a esse respeito. O artigo de Costa Rego foi publicado na 

íntegra naquela edição do Idade Nova e ele encerrava-se assim: 

O fundamento, a essência da democracia está, porém, no Integralismo, 

quando êle condiciona a autoridade do chefe ao consenso da coletividade 

integralista e a coletividade integralista atribui a criação dos órgãos e 

conselhos do Integralismo para compor a autoridade do chefe, do mesmo 

modo que no organismo humano a cabeça vive em função do resto...  

É, assim, perfeitamente conforme a doutrina a consulta que o chefe do 

Integralismo acaba de fazer à coletividade integralista sobre o melhor 

candidato à próxima futura presidência da República. Essa consulta não é do 

sistema das ditaduras: é, em sua pureza de intenções e em sua beleza de 

forma, do sistema democrático.  

Não há, pois, como separar o Integralismo da Democracia.
305
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Desse modo, havia uma incongruência gritante no Correio da Manhã: como Costa 

Rego expunha publicamente na década de 1930 que o integralismo não era separável da 

democracia e agora, em 1949, no jornal em que ele era o redator-chefe, faziam-se críticas 

duras ao general Flores da Cunha em função das negociações políticas com PRP, partido 

integralista e, portanto, não democrático? Para os integralistas, tal incoerência só poderia ser 

fruto do ardil moscovita. Desta feita, o Idade Nova dizia que ―O Correio da Manhã, para ser 

coerente com o seu redator-chefe [...], precisa prestar mais atenção aos elementos comunistas 

infiltrados no seu corpo redatorial e cujo dedo se põe evidente no artigo que tão severamente 

critica o sr. General Flores da Cunha‖ (Idade Nova, 17 fev. 1949, p. 1). 

A aliança da UDN com o PRP acabou formalizada
306

 e este apoiou o brigadeiro 

Eduardo Gomes nas eleições para a presidência da República em 1950. Em contrapartida, 

Salgado saiu candidato ao senado no Rio Grande do Sul, com apoio da UDN, que também 

apoiaria o candidato perrepista, Amaro Lanari, ao senado em Minas Gerais
307

. Semelhante 

aliança, no âmbito nacional, mudava a postura da grande imprensa pró-UDN, como os jornais 

o Estado de São Paulo e o Correio da Manhã. Em O Estado de São Paulo, por exemplo, 

acerca da postura do PRP frente à eleição presidencial, lia-se a matéria intitulada O PRP 

adotou a candidatura Eduardo Gomes por grande maioria. E, nela, elogiava-se o PRP, que 

teria agido com desprendimento em relação às questões materiais, dado que ―Cristiano 

Machado havia oferecido compensações morais, expressões de apreço pelo partido‖ (OESP, 

22 jul. 1950, p. 3).  

Na ocasião, o PRP novamente buscou legitimar seu passado, estabelecendo 

equivalência entre movimento consagrado na memória social — a Revolta do Forte de 

Copacabana, em 1922, de onde emergiu Eduardo Gomes, como sobrevivente de tal feito — 

com o surgimento, dez anos depois, do Manifesto Integralista. O cartaz perrepista da aliança 

com a UDN (que se segue abaixo), ao escrever no seu topo, lado a lado, ocupando uma 

mesma dimensão, 1932 – 7 de outubro – Manifesto Integralista!, 1922 – 5 de julho – Forte de 
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 A aliança do PRP com a UDN foi formalizada pelo PRP na sua VI Convenção Nacional em 21 de julho de 

1950. 37 congressistas votaram no apoio ao brigadeiro, contra 7 que escolheram apoiar a candidatura Cristiano 

Machado do PSD. Em 19 de julho de 1950, o PSD escreveu carta a Salgado, por meio de Gustavo Capanema, 

tentando barganhar o apoio do PRP a Cristiano Machado. Lia-se na carta de Capanema que ―1. O presidente 

Eurico Gaspar Dutra me autorizou a declarar-lhe que, na recomposição ministerial, que imediatamente fará, em 

vista da política sucessória, convocará, para uma das pastas ministeriais, um representante do PRP. [...] 2. [...] o 

candidato me autorizou a dizer-lhe que, se for eleito, convocará o PRP para cooperar no seu governo. Desde 

logo, chamará, para a direção de um dos ministérios, um elemento do PRP [...]. (Correspondência de Gustavo 

Capanema a Plínio Salgado, 19/7/1950. APHRC). 
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 Em Minas Gerais, o PRP apoiou o candidato ao governo pela UDN, Gabriel Passos, que foi derrotado pela 
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Bernardes, candidato do Partido Republicano (PR) com apoio do PSD. Amaro Lanari havia sido militante da 

AIB e chegou a fazer parte da Câmara dos 40, o mais importante órgão político daquela organização. 
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Copacabana!,  apontava para a equivalência  daqueles acontecimentos, assim como aqueles 

que eram representados como seus líderes, Salgado e Eduardo Gomes, respectivamente. 

Abaixo da foto, em que eles aparecem trocando um aperto de mão, as palavras Plínio Salgado 

e Brigadeiro Eduardo Gomes unidos pelo bem do Brasil! Essas últimas reportavam ao 

passado integralista, quando os camisas-verdes, em seus discursos políticos, finalizavam 

sempre com a frase ―pelo bem do Brasil‖. Assim, o apoio do PRP à candidatura Eduardo 

Gomes à presidência da República, em 1950, foi também uma luta política por legitimar o 

passado integralista.   

 

 

Figura 9: Cartaz de propaganda da aliança entre o PRP e a UDN nas eleições de 1950. 

Revista Avante, nº 3, 1950, p. 5. 
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Mas era em momentos como esse, em que os integralistas ficavam mais visíveis no 

espaço público, que as velhas representações presentes na memória social assombravam-nos 

de modo mais contundente. Durante a campanha de Salgado no Rio Grande do Sul para o 

senado, fora muito comum críticas retomando aquele vocabulário acusatório disponível na 

memória social, especialmente a pecha de nazista, como na matéria Eis o que são os regimes 

totalitários em toda sua cruel brutalidade, publicada no Correio do Povo, que se segue:  

O totalitarismo cruel e sanguinário, que era o integralismo alemão, depois de 

chegar ao poder, tratou de eliminar, pelos processos mais repelentes e 

brutais, todos aqueles que eram considerados adversários do regime. 

Infelizmente, porém, há os que esqueceram. Sim, há os que esqueceram que 

Plínio Salgado e seus fanáticos do PRP, se um dia chegarem ao poder, 

transformarão o Brasil nisso que aí vemos. Alerta, pois rio-grandenses de 

todos os matizes, principalmente os do PSD. O Integralismo é o vosso maior 

inimigo. Votar em Plínio Salgado representa um verdadeiro suicídio. 

Aqueles que, não sendo integralistas, trabalham, contudo, para a eleição de 

Plínio Salgado ou desejam para o Brasil os mesmos horrores que aí estão, 

então é o caso de responder-lhes com as palavras de Cristo: ‗Pai, eles não 

sabem o que fazem‘. (Correio do Povo, 1º out. 1950, p. 25). 

 A matéria foi publicada a pedidos (ou seja, ela foi paga, no caso por ex-pracinhas da 

FEB) e era acompanhada de fotografias de campos de concentração, sugerindo que o que 

ocorrera na Europa poderia ocorrer por aqui, caso Salgado e seus correligionários chegassem 

ao poder, afinal, aqueles campos de concentração haviam sido montados na Europa pelo 

integralismo alemão. 

Assim, as representações negativas quanto aos ex-camisas-verdes invocando o passado 

persistiam, mas os integralistas também persistiam em seu embate pelo passado. Além de 

democrática, as lideranças integralistas produziam a leitura de que a AIB opôs-se às doutrinas 

totalitárias. Consequentemente, essa memória recomposta dava a densidade necessária à 

identidade integralista que se fazia tendo a sua alteridade no próprio totalitarismo. 

Consideramos que a identidade se faz, entre outros elementos, com a delimitação das 

exclusões e das diferenças, além, evidentemente, da construção fantasiosa da unidade 

idêntica. Portanto, ―é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que 

falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o ‗significado‘ 
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positivo de qualquer termo — e, assim, sua ‗identidade‘ — pode ser construído‖ (HALL, 

2008, p. 110).  

Na memória integralista recomposta, os integralistas não eram totalitários, tampouco 

nazistas, mas era preciso encontrar o Outro que o fosse. Getúlio o era. Em nove de março de 

1949, Salgado concedeu uma entrevista ao Diário da Noite, jornal do grupo Diários 

Associados, acerca das eleições presidenciais que ocorreriam no ano seguinte e do papel que 

nelas se poderia esperar do trabalhismo e de Vargas. A entrevista foi publicada na íntegra no 

Idade Nova e, nesse jornal integralista, o título da matéria foi Getúlio Vargas, nacional-

socialista. O título foi retirado de um trecho da entrevista em que Salgado, ao ser perguntado 

se o PRP apoiaria o candidato Getúlio Vargas, disse que, de forma alguma, poderia apoiá-lo, 

pois que o antigo ditador e o PTB, no que se referia à doutrina, ―apresenta-se com o caráter 

totalitário do nazismo‖ (Idade Nova, 17 mar. 1949, p. 5). O próprio tópico da matéria em que 

se podia ler o trecho citado evidenciava a ênfase dada pelos perrepistas às estratégias para 

desvincularem-se da pecha de nazistas e, assim, tentavam ―pregá-la‖ em outro. O tópico era: 

―Doutrina Nazista a do PTB‖.
308

   

Por Vargas, os integralistas nutriam forte ressentimento e ―os ressentimentos, os 

sentimentos compartilhados de hostilidade, são um fator eminente de cumplicidade e 

solidariedade no interior de um grupo, e suas expressões [...] podem ser gratificantes‖ 

(ANSART, 2001, p. 21-22). E o Idade Nova, permanentemente, expunha essa posição de 

hostilidade a Vargas. Em janeiro de 1950, seu editorial apontava a ditadura varguista como a 

responsável pelo crescimento do comunismo no Brasil: ―a época da ditadura, assinalou a fase 

áurea do bolchevismo entre nós, o qual realizou, com perfeito método, o silente trabalho de 

infiltração na imprensa, no teatro, no rádio, na cátedra, nos órgãos administrativos e em outros 

importantes setores‖ (Idade Nova, 5 jan. 1950, p. 3). O vigoroso anticomunismo 

integralista
309

 imbricava-se no seu antivarguismo, produzindo a heterodoxa interpretação de 

que, durante o Estado Novo, teria ocorrido a fase áurea do bolchevismo no Brasil, dado que o 

governo teria facilitado a sua expansão.  

E, na memória integralista, os únicos que lutaram contra a ditadura no Brasil a ponto 

de derramar o próprio sangue, foram eles mesmos, como explicitava o Idade Nova, em 

matéria que versava sobre o golpe de maio de 1938: ―os únicos que derramaram o seu sangue 

no combate à Ditadura Totalitária em nossa Pátria foram os integralistas‖ (Idade Nova, 29 jan. 

                                                 
308

 Ibidem. 
309

 Na consagrada tese de doutorado acerca do movimento integralista, Hélgio Trindade (1974), ao indagar aos 

militantes os motivos que os levaram a aderir à doutrina do sigma, ouviu como resposta mais recorrente algo que 

os remetia ao anticomunismo. Também o PRP, em sua estruturação, nutriu-se de forte sentimento anticomunista. 
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1947, p. 1). A ditadura totalitária era a de Vargas e, na democracia, em 1947, o ódio 

integralista ao ex-ditador, outrora recalcado, era manifestado, criando o que Pierre Ansart 

considerou como expressão gratificante ao grupo, pois capaz de estabelecer ―uma 

solidariedade afetiva que, extrapolando as rivalidades internas, permite a reconstituição de 

uma coesão, de uma forte identificação de cada um com seu grupo‖ (ANSART, 2001, p. 22). 

A identidade integralista estabeleceu sua alteridade com o comunismo e foi também o 

anticomunismo que marcou a identidade perrepista. O integralismo dos anos de 1930 não 

levantou bandeira antinazista, mas o PRP, criado no pós-guerra, posicionava-se 

estrategicamente como antinazista. Tal movimento resultou numa singular invenção, o 

nazismo russo, a qual permitia aos perrepistas serem ao mesmo tempo antinazistas e 

anticomunistas. Essa curiosa invenção apareceu em entrevista de Salgado a redatores do Idade 

Nova conferida no dia em que o senador Villas Boas apresentou a representação junto ao TSE 

(4 de agosto de 1948) pedindo a cassação do registro do PRP. Salgado disse que o 

requerimento do senador à Justiça Eleitoral  

demonstra, antes de tudo, uma qualidade positiva de sua senhoria: a da 

gratidão. Eleito que foi pelos comunistas de Mato Grosso, cumpre 

rigorosamente as exigências do nazismo russo em nosso país, o qual deseja 

encontrar o campo livre para exercer as suas atividades subversivas. Para 

manifestar, assim, a sua fidelidade, não trepidou o sr. Villas Boas em 

praticar as maiores tropelias em poucas páginas que mandou escrever e 

comparece ao Tribunal Superior Eleitoral. (Idade Nova, 5 ago. 1948, p. 7). 

 Como vimos anteriormente, a pecha de fascista, nazista ou totalitário que o 

integralismo carregava conduziu, no período de guerra contra a Alemanha, a outra, a de 

quinta-coluna nazista. E essa pecha era fardo pesado demais no pós-guerra e, frequentemente, 

emergia publicamente no debate político. 

Em outubro de 1948, essa questão — dos integralistas serem acusados de quinta-

coluna nazista — foi aspecto central em querela na câmara municipal de Recife, envolvendo o 

vereador do PSP José Albino, e o vereador perrepista Ranilson de Sá Barreto. Nesse debate 

parlamentar, o vereador progressista acusou o colega Sá Barreto, integralista, de ter apontado 

aos nazistas, durante a guerra, as rotas dos navios brasileiros e disse ainda que os integralistas 

banqueteavam-se quando eram noticiados os afundamentos. Noutras palavras, o vereador, 

José Albino, estava dizendo que os integralistas — e, entre eles, o colega vereador perrepista 

Sá Barreto — eram quinta-coluna nazista. Ao PRP, cabia desfazer essas representações 
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negativas do passado integralista e o Idade Nova, ao noticiar a querela, assim a intitulava: 

Desmascarado o vereador comunista (Idade Nova, 14 out. 1948, p. 5).  

Na matéria citada, o vereador José Albino foi chamado de comunista e ele teria sido 

desmascarado, já que diante do pedido por parte de Sá Barreto de que fosse formada comissão 

para se investigarem as acusações a ele feitas, o parlamentar progressista recuou, pediu 

desculpas e retirou as expressões pouco antes usadas. O recuo do vereador deu margem para 

que o semanário perrepista concluísse parte da referida matéria dizendo que ―o que se viu foi 

o vereador vermelho acovardar-se‖ e que ―estava patenteada a desmoralização comunista‖ 

(Idade Nova, 14 out. 1948, p. 5). E, abaixo do título daquela matéria, podia-se ler que A 

imprensa de Recife verbera a atitude insólita do ardil moscovita
310

. Aos perrepistas, a ideia 

de que os integralistas tinham sido quinta-coluna nazista só podia ser fruto do ardil moscovita, 

mas a ardilosa prática comunista foi desmascarada pelo vereador perrepista e repudiada 

energicamente pela imprensa do Recife, segundo o jornal integralista. Na memória integralista 

que se refazia dentro do PRP, os seus militantes tinham sido, no passado, integralistas, e 

assim permaneciam, mas jamais haviam sido nazistas e traidores da pátria. A afirmação 

contrária era fruto da calúnia germinada no seio do repulsivo comunismo. Foi o que afirmou o 

vereador Sá Barreto na Câmara diante da querela com o vereador progressista. 

Estava claro, aos perrepistas, que era preciso desfazer a ideia de que os integralistas 

tinham recebido recursos das potências nazifascistas. Durante a guerra, o governo brasileiro 

interferiu nos bancos dos países do Eixo e Virgílio de Melo Franco foi nomeado interventor 

do banco alemão Transatlântico, maior agência financeira alemã no Brasil na época. Melo 

Franco morreu assassinado em 29 de outubro de 1948 e o jornal Idade Nova prestou 

―homenagem‖ ao antigo adversário. A ―homenagem‖ ao falecido político mineiro, estampada 

como matéria de capa, teve como título Ele teve coragem de defender o integralismo (Idade 

Nova, 4 nov. 1948, p. 1 e 6). O semanário integralista elogiava a ação do adversário à frente 

do banco alemão, dizendo que ele ―ali exerceu uma profícua administração‖
311

, aspecto que 

interessava de perto aos integralistas naquele singular preito, pois, como dizia o semanário,  

uma das acusações mais vulgarizadas e repetidas por toda a imprensa regida 

pela batuta dos gauleiters da propaganda totalitária era a revelação de que os 

integralistas haviam recebido vultosas somas dos ditadores teuto-italianos 

através dos estabelecimentos bancários daqueles países (Idade Nova, 4 nov. 

1948, p. 1). 
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 E, para os integralistas, segundo o Idade Nova, essa calúnia erguida pela ―máquina 

infernal da propaganda de Vargas‖
312

 foi finalmente destruída pela honesta ação de Melo 

Franco, o qual teria,  

Em plena praça pública, a plenos pulmões, diante do povo, falando como 

antigo interventor do governo naqueles estabelecimentos de crédito, gritou 

alto e bom som que durante toda a sua gestão jamais encontrara um sinal 

sequer da participação dos correligionários de Plínio Salgado nos negócios 

do eixo (Idade Nova, 4 nov. 1948, p. 1).  

 O PRP aproveitava o trágico momento para, no tributo póstumo a Melo Franco, 

refazer seu passado. E, assim, com o suposto aval do respeitado defunto, os correligionários 

de Salgado podiam afirmar que não receberam recursos das potências nazifascistas e, por 

conseguinte, quebrar forte argumento que sustentava a visão do integralismo como quinta-

coluna nazista. 

 No final de 1948, o PRP fez um balanço de suas atividades daquele ano e divulgou-o 

no seu principal jornal, o semanário Idade Nova, no dia 30 de dezembro de 1948, com o título 

Nosso balanço de 1948 (Idade Nova, 30 dez. 1948, p. 3). Na referida matéria, lia-se acerca da 

V Convenção Nacional do Partido, realizada no Rio de Janeiro, que se podia ver não só o alto 

nível intelectual e moral dos representantes do PRP, como também ficava claro ser ele o 

―mais definido e coerente partido brasileiro‖
313

. E, segundo aquele ―balanço‖, era por isso 

mesmo que o PRP provocava oposições mais fortes contra si, por ser ele partido cujo traço 

mais marcante era ―sua nítida e inconfundível definição anti-totalitária‖. Dizia-se que aquele 

era o traço ―mais incômodo para os adversários‖ e, ainda, que ―poucas agremiações políticas 

no mundo inteiro poderão competir com ele nesse terreno‖ (Idade Nova, 30 dez. 1948, p. 3). 

Tal posição fora referendada pelo discurso de Natal, proferido pelo presidente do partido dias 

antes, e a matéria acerca do balanço a ele recorria, uma vez que, naquele discurso, Salgado 

teria dito que ―o PRP é anti-totalitário e tão contrário ao internacional-socialismo quanto ao 

nacional-socialismo‖.
314

  

 Naquele balanço, não poderia ter faltado a lembrança da concreta ameaça de 

cancelamento que o PRP viveu diante da representação apresentada contra ele junto ao TSE 

pelo senador udenista Villas Boas e que o Idade Nova assim interpretava: ―Não é de admirar 
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que, em 1948, tenhamos também visto o pedido de cancelamento do registro do PRP, 

formulado pelo senador bolchevista Villas Boas‖ (Idade Nova, 30 dez. 1948, p. 3). Só mesmo 

o seu ardiloso inimigo ligado à Moscou poderia tê-lo ameaçado daquele modo, pois o PRP só 

tinha ―um campo inimigo — o comunismo —, sendo que, nos outros partidos de feição 

democrática, tem encontrado apenas adversários, mas leais adversários [...]‖
315

. Desse modo, 

no esforço de reorganização da memória integralista, um senador udenista transformava-se 

em bolchevique e a representação por ele entregue contra o PRP era vista sem perplexidade, 

pois não era de se ―espantar que os agentes bolchevistas vejam a necessidade imperiosa, para 

os seus objetivos, de liquidar o partido populista, onde se concentram os cidadãos mais firme 

e decididamente avessos à quinta-coluna de Stalin‖ (Idade Nova, 30 dez. 1948, p. 3).  

Efetivamente, o balanço perrepista divulgado no Idade Nova, naquela sua última 

edição de 1948, estava mais para um esforço de construção identitária que propriamente para 

o que comumente é considerado ―balanço‖. Nesse contexo, a identidade perrepista marcava o 

totalitarismo como o seu Outro, fosse ele o nacional-socialismo ou o bolchevismo, esse agora 

acusado pelos integralistas de manterem no Brasil uma quinta-coluna de Stalin. Desse modo, 

diante dos perrepistas, que se sentiam integralistas e, portanto, os mesmos que eram no 

período anterior à guerra, pode-se compreender a ideia de identidade como o mesmo que se 

transforma.
316

 

Apesar da existência de discurso perrepista antinacional-socialista, os seus discursos 

davam mais ênfase ao anticomunismo. No início do ano de 1949, o deputado Café Filho
317

 

disse na Câmara dos Deputados que o único partido que estava crescendo era o PRP. A fala 

do deputado norte rio-grandense foi uma espécie de alerta ao país quanto ao avanço dos 

extremismos tanto de direita quanto de esquerda. Se, para o deputado Café Filho tal situação 
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era alarmante, para os perrepistas tratava-se do contrário e de algo inevitável, pois que 

―desfeito o equívoco, desmanchadas as calúnias reencetamos nossa marcha a caminho da 

liderança política‖ (Idade Nova, 3 fev. 1949, p. 6). A ideia de reencetar a marcha rumo à 

liderança política (e não de encetar), remetia-os à leitura que tinham da presença integralista 

na década de 1930, momento, na visão interna do grupo, em que eles estavam a caminho da 

liderança política, mas foram abruptamente afastados pela implantação da ditadura 

estadonovista. No final da década de 1940, desfeitas as calúnias contrárias ao Integralismo, 

eles reencontravam o seu destino: marchar rumo à liderança política. 

E as calúnias sofridas pelos integralistas, agora perrepistas, eram incomparáveis: ―em 

nenhuma parte do mundo e em qualquer época da história de nosso país, movimento algum 

foi mais atacado, caluniado, infamado que êste que vem do Integralismo, para concluir no 

atual Partido de Representação Popular‖ (Idade Nova, 3 fev. 1949, p. 6). Ao deputado Café 

Filho, todas essas informações eram dispensáveis, pois, para os perrepistas, ele havia sido 

―um dos mais destacáveis líderes de tôda essa poderosa maquinação com que se procurou 

inutilizar, perante o presente e o futuro [...]‖
318

, o ideal integralista. A citada matéria do Idade 

Nova passa então a elencar os componentes da máquina erguida para destruir os integralistas. 

Na longa lista daqueles componentes, estavam os católicos de esquerda, alguns parlamentares 

(entre eles, o senador João Villas Boas) e parte da imprensa (entre os jornais citados, O Globo 

e o Diário de Notícias). Mas, afinal, é preciso saber que, para os perrepistas, tudo isso ―tem 

sua origem no Partido Comunista ou, mais precisamente, no velho Komintern ou no novo 

Kominform‖ (Idade Nova, 3 fev. 1949, p. 6). Mais uma vez a questão mostrava-se assim: se 

alguma força se opõe ao integralismo ou ao PRP, é porque ela é ―quinta-coluna de Stalin‖ ou 

é totalitária e antidemocrática.  

Por fim, a matéria intitulada Por que crescemos concluía dizendo que Café Filho não 

dissera por que o PRP crescia, e o motivo para os perrepistas era porque o povo havia sido 

testemunha ocular do que fizeram os integralistas: ―viram com seus próprios olhos o que 

fizemos e o que somos‖ e daí não ser possível crer que os integralistas ―fossem réus dos 

crimes de traição e indignidade que lhes acusavam‖
319

, pois que  

o povo pôde acompanhar a nossa obra; receber assistência nas nossas 

creches e alfabetização nas nossas escolas; cantar conosco o Hino Nacional 

nas praças públicas; lutar nas ruas pelos mais altos interesses patrióticos; 

vibrar com o heroísmo de líderes militares como Frei Orlando, o capitão 
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Montanha e tantos outros integralistas que tombaram nos campos da Itália 

[...]. (Idade Nova, 3 fev. 1949, p. 6).  

Consequentemente, o passado integralista fazia-se como notável, os seus militantes 

lutaram heroicamente na guerra na Itália e também internamente pelos ―mais altos interesses 

patrióticos‖, deixando mártires nessa luta, e o povo era disso testemunha. Agora, tendo o 

passado como avalista, o PRP era pelo povo julgado, o qual se encontrava em plena 

―maturidade política‖ e, portanto, capaz de abrir ―caminho para a vitória dos nossos ideais‖
320

. 

E era por isso que o PRP crescia.  

Na memória integralista, a complexa relação entre passado, presente e futuro era 

atualizada: nos anos de 1930, os integralistas forjaram ampla expectativa de futuro em relação 

à chegada ao poder e, em 1949, rememorando aquele passado, redescobriam o futuro, vendo-o 

novamente como promissor. No início de 1950, o Idade Nova expressava esse olhar otimista 

em relação ao futuro político do PRP por via de entrevista de Salgado em que ele dizia que o 

PRP formaria ―uma bancada de mais de vinte deputados federais, e às assembleias legislativas 

dos estados, mais de cinquenta‖ (Idade Nova, 16 mar. 1950, p. 1). Em junho de 1950, no 

mesmo semanário lia-se que o PRP teria condições de decidir as próximas eleições (Idade 

Nova, 1º jun. 1950, p. 1), referindo-se aqui às eleições presidenciais, e divulgava-se um 

cálculo feito por Salgado que apontava que eles obteriam 457. 593 votos
321

, resultado que se, 

de fato se desse, seria, senão extraordinário, ao menos razoável e promissor. O PRP, 

recompondo o passado integralista, via-se também capaz de reinventar o futuro.  

 

4.3.4 A memória integralista no jornal A Marcha (1953-1956) 

 

 Em fevereiro de 1953, por sua vez, o semanário A Marcha foi lançado e substituiu o 

Idade Nova
322

, que parou de ser editado em abril de 1951. O primeiro exemplar de o A 

Marcha saiu em 20 de fevereiro de 1953 e ele foi editado (com interrupção entre janeiro de 

1963 e setembro de 1964) até maio de 1965, totalizando 473 edições. Segundo seu editorial, o 
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jornal atingiu mais de 2000 municípios e chegou atingir a tiragem de 80000 exemplares
323

. O 

A Marcha, principal jornal integralista do pós-guerra, priorizou a difusão doutrinária do 

integralismo. Nele, encontramos ainda espaço dedicado à divulgação das atividades do 

partido, das convenções às participações em governos estaduais e federal, informes sobre a 

gestão de prefeituras pelo partido, sobre a posição assumida pela bancada federal nos 

principais debates nacionais, bem como amplo espaço para a cultura, abrangendo cinema, 

rádio, esporte, livros e revistas.   

 O A Marcha foi veículo fundamental na construção da memória integralista durante o 

período do qual nos ocuparemos nesse tópico. Passemos, pois, à análise de suas narrativas, 

com o intuito de perceber a importância da gestão do passado atribuída pelos líderes 

integralistas para se construírem os caminhos que engendraram a permanência do sentimento 

de permanecer o mesmo, ou seja, de permanecer integralista. 

Em 11 de maio de 1953, o putsch de maio de 1938 completou 15 anos e o semanário A 

Marcha não deixou de relembrar a data. Na edição de 15 de maio de 1953, ele publicou ampla 

matéria, cobrindo quatro de suas oito páginas. Intitulada A revolta de 11 de maio de 1938, a 

matéria de capa trazia abaixo de seu título, em letras destacadas, as seguintes palavras: ―Uma 

página deturpada da História do Brasil — Retificação que se impõe nos compêndios escolares 

— Os nobres testemunhos dos generais Castro Junior, Flores da Cunha e Euclides 

Figueiredo‖ (A Marcha, 15 maio 1953, p. 1). E a matéria começava da seguinte maneira: 

―Transcorreu na última segunda-feira, 11 de maio, mais um aniversário da revolta que, em 

1938, explodiu no Rio, objetivando a restauração da Constituição de 1934‖
324

. Na memória 

integralista, a revolta era reafirmada como movimento com a participação de vários grupos 

políticos, contrários à ditadura Vargas, com intuitos democráticos e visando restaurar a 

Constituição de 1934. 

 Contudo a verdade presente na memória integralista não era a que mais ocupava o 

espaço público e, em consequência disso, não era a que se tornava a visão mais compartilhada 

do passado, já que, como sentiam os integralistas, ―esse acontecimento vem sendo deturpado, 

desde então e apresentado, até nos compêndios escolares, como uma revolução 

exclusivamente integralista‖ (A Marcha, 15 maio 1953, p. 1). A prova de que a leitura 

difundida dos acontecimentos relevantes ao golpe de 1938 estava sendo deturpada advinha 
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dos testemunhos, já disponibilizados no espaço público, dos generais Castro Junior e Flores 

da Cunha e do coronel Euclides Figueiredo, todos não ligados ao integralismo e partícipes 

daquela conspiração. Inclusive, os dirigentes daquele jornal usavam do ―testemunho‖ de 

integralistas mortos no levante para refutarem a velha pecha de covarde que sobre eles recaía:  

[...] ao que se refere às infames acusações contidas ou acrescentadas a um 

diário de Fournier publicado na revista ‗O Cruzeiro‘, há tempos de que os 

integralistas se portaram covardemente, a melhor resposta está em que, 

enquanto Fournier operava uma retirada estratégica, dizendo ir buscar 

reforço, os homens que ele acusava deixavam o chão juncado com oito 

cadáveres (A Marcha, 15 maio 1953, p. 1). 

E esses testemunhos eram disponibilizados publicamente no semanário integralista, 

mas com alcance praticamente restrito aos indivíduos ligados ao PRP. Com efeito, ao menos 

internamente se reafirmava a versão percebida como verdade adequada ao integralismo: o 

levante foi articulado por várias forças políticas, entre as quais os integralistas, ele foi contra 

uma ditadura e favorável à democratização. E aos integralistas, que não eram covardes, coube 

o mais duro sacrifício, pois só eles deixaram cadáveres no Palácio da Guanabara.  

Porém, ainda em 1953, o passado integralista estava nuançado na própria memória 

integralista. Em edição de 25 de setembro de 1953, o A Marcha respondeu a ataques que o 

deputado Carlos Lacerda fizera dias antes a Salgado, ou melhor, a suas ideias, momento em 

que Lacerda dissera que elas eram tão respeitáveis como detestáveis. A resposta integralista 

fundou-se basicamente na reprodução de entrevista oferecida por Salgado, em 1951, ao Jornal 

de Letras e, no A Marcha, foi publicada com o título A minha doutrina. Todavia, antes da 

publicação da entrevista, há uma nota dos editores do jornal, em que se explica o imbróglio, 

na qual se lê que: ―Achando-se nessa entrevista a súmula das idéias do sr. Plínio Salgado, 

ficarão os leitores sabendo quais são elas, para também ficarem sabendo o que é que o sr. 

Carlos Lacerda detesta‖ (A Marcha, 25 set. 1953, p. 3). Aliás, uma das supostas expectativas 

declaradas dos editores do semanário era de que Carlos Lacerda poderia, ao ler tal entrevista, 

―declarar o seu engano‖
325

 e isso porque eles estavam certos de que Lacerda não procuraria  

subtrair-se mediante [...] um juízo retrospectivo, rememorando, em 

contraposição às idéias essenciais da entrevista de Plínio Salgado, as idéias 

acidentais de uma época já superada, com seus anauês e camisas verdes. 
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Pois, se assim fizer, fugindo de hoje para se agarrar ao ontem, também 

ficamos no direito de o considerarmos comunista, como êle confessou que o 

foi, apesar de sua atitude de agora, em franca e corajosa luta contra os 

agentes de Moscou (A Marcha, 25 set. 1953, p. 3). 

Os integralistas não repudiavam o seu passado, mas apontavam que aquelas 

características do integralismo que foram mais estigmatizadas, ou seja, a plasticidade fascista, 

suas saudações e uniformes, eram elementos de uma época superada e marcada por ideias 

―acidentais‖. Reconhecia-se, aqui, um pequeno erro, o qual, porém, não deveria ofuscar as 

ideias essenciais (as quais se contrapunham às acidentais), difundidas na referida entrevista, 

porque não se deveria fazer um juízo retrospectivo, salvo sob o risco de ver-se também 

julgado desse modo, o que, no caso de Lacerda, significaria considerá-lo comunista.  

Das representações referentes ao passado, advinha o inesquecível elo do integralismo 

com o fascismo. E o jornal A Marcha, como seus antecessores, Reação Brasileira e Idade 

Nova, constantemente se posicionava quanto ao tema, quase sempre na defensiva frente a 

polêmicas postadas na imprensa ou para se referir aos seus detratores, os quais seriam 

acusados de fascistas ou comunistas. No primeiro semestre do ano de 1953, Lourival Fontes 

deu entrevista a uma revista semanal, na qual dizia que o Integralismo era um movimento sem 

fundo e sem sinceridade. Na edição do A Marcha de 10 de abril de 1953, a resposta a tal 

publicação veio de um texto do editor, Gumercindo Rocha Dórea. Nela, Dórea retoma a 

matéria na qual a entrevista de Lourival Fontes é publicada e diz que o próprio Fontes dissera 

ter sido considerado um dos três maiores intérpretes do Fascismo no mundo e que essa 

classificação lhe fora outorgada pela revista italiana Jerarchia, em artigo assinado pelo 

próprio Duce. Mas, conforme a matéria, quando o fascismo nacional tomou a forma de Ação 

Integralista Brasileira, ele já era um dissidente. Para Dórea, nessa matéria há verdade e 

mentiras. A verdade, no singular, tratava-se do ―fascismo sincero do sr. Lourival Fontes‖ (A 

Marcha, 10 abr. 1953, p. 2). Já as mentiras estavam postas no plural e a primeira delas 

tratava-se da consideração da AIB como o fascismo nacional, o que era, segundo Dórea, ―a 

linguagem de acordo com o internacionalismo soviético, que classificava automaticamente de 

fascismo toda reação nacionalista ao totalitarismo soviético‖
326

. Outra mentira, para Dórea, 

referia-se ao momento da dissidência de Lourival Fontes, que não ocorrera quando se 

organizou a AIB, mas bem depois, pois, ainda em 1934, quando a AIB já estava estruturada 

em todo o país, Fontes ainda nela se encontrava. Dórea prosseguia defendendo o integralismo, 
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o qual, segundo ele, é uma doutrina que defende um Brasil mais organicamente democrático, 

que defende o homem como ser livre e dono de seu destino. Logo, o integralismo opunha-se e 

opõe-se aos regimes políticos que extirparam a liberdade do homem, que negou o seu poder 

de criação, extinguiu os seus direitos e deveres, ou seja, o integralismo posiciona-se (e 

posicionava-se) contra ―o Nazismo, o Comunismo, o Fascismo (em sua última fase), o Estado 

Novo no Brasil‖ (A Marcha, 10 abr. 1953, p. 8). No discurso do editor do jornal A Marcha, 

com o intuito de controlar o passado, o integralismo nos anos de 1930 não só não havia sido 

fascista como havia combatido toda sorte de ditadura, da comunista à fascista, passando pela 

estadonovista. Dórea concluía seu artigo afirmando que aquele que acusara o integralismo de 

ser fascista é que, ele sim, o era, portanto, ele não podia efetivamente ter sido integralista: ―o 

Sr. Lourival Fontes pertenceu à Ação Integralista Brasileira sem ser integralista‖ (A Marcha, 

10 abr. 1953, p. 8), pois ―assim era o sr. Lourival Fontes. Fascista. Como tal, enganou-se 

redondamente entrando na AIB‖.
327

     

No mesmo ano de 1953, outra querela envolvendo a acusação de fascista ao 

integralismo ocupou o espaço público. Nesse momento, ela vinha de relevante personagem 

para os integralistas: Tristão de Ataíde, importante líder do laicato católico e que, nos anos de 

1930, havia tecido inúmeros elogios ao integralismo. Consoante o semanário integralista A 

Marcha, Tristão de Ataíde estava tentando construir uma imagem de ultrademocrata à custa 

de perseguição a Salgado, o qual era tachado pelo líder católico de fascista. Respondendo a 

essas acusações, o jornal A Marcha publicava matéria intitulada Tristão Ataíde, fervoroso 

fascista (A Marcha, 6 nov. 1953, p. 3). O interesse da matéria, conforme o semanário, era o de 

―refrescar a memória dos esquerdistas maritanistas e turibulários do sr. Tristão‖ para que 

fosse ―aquilatado o antifascismo de Plínio Salgado (de 1930 a 38), bem como o fervoroso 

fascismo do sr. Tristão‖
328

. E a memória era invocada por meio de supostos discursos 

emitidos por Ataíde e por Salgado em décadas anteriores quanto ao fascismo e que foram 

expostos em dois tópicos distintos — um referente às palavras de Ataíde e intitulado Aplausos 

do sr. Tristão ao Fascismo aconselhando-o ao Brasil, e o outro referente às palavras de 

Salgado e intitulado Condenação de Plínio Salgado ao Fascismo, reprovando-o para o 

Brasil. 

No tópico referente aos discursos de Tristão, lia-se    
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1935 – Tenho a mais viva simpatia pelo Fascismo e por toda esta moderna 

reação das direitas (vide Indicações Políticas, página 209). 

1929 – Precisamos imitar essa velha e admirável Península (Itália) que soube 

arrancar, de sua vontade e do seu gênio, esse milagre de um segundo 

risorgimento a que estamos assistindo deslumbrados (refere-se ao Fascismo 

– vide Estudos 1ª série, página 103). 

1935 – Grande e sadia reação Nacionalista que partiu da Itália e estendeu-se 

a vários países da Europa contra o suicídio do Ocidente pelo ceticismo 

liberal. (Ind. Polít. página 241). 

1935 – Esse ambiente de dedicação de sacrifício, dessa vida heroica, desse 

despertar das Direitas que Mussolini tem posto em foco de modo tão feliz é 

talvez a consequência mais benéfica para o espírito das novas gerações. (A 

Marcha, 6 nov. 1953, p. 3). 

 Já no tópico que supostamente publicava palavras de Salgado emitidas na década de 

1930 quanto ao fascismo, a posição expressa é oposta à de Tristão de Ataíde: 

1930 – Tenho estudado muito o Fascismo: não é esse o regime de que 

precisamos... Aliás, a minha orientação não tem nenhuma influência 

Fascista. (Carta datada de Milão, julho de 1930, a Manuel Pinto, e transcrita 

na obra Plínio Sagado, página 19). 

1931 – Os modelos de Mussolini e de Hitler, suas estratégias, seus processos 

não valem nada no caso do Brasil. (Vide artigo intitulado Fisionomia em A 

Razão retranscrito em Despertemos a Nação, página 105). 

1933 – O Integralismo é pela organização Corporativa, não à matéria do 

Fascismo, porém, exprimindo a Democracia Orgânica. (Vide Diretrizes 

Integralistas item XXV). [...]. 

1938 – A democracia Orgânica, como tínhamos sonhado, em nada se parece 

com os regimes do tipo Fascista. (Vide carta a Getúlio Vargas amplamente 

divulgada). (A Marcha, 6 nov. 1953, p. 3). 
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  O integralismo refazia-se no pós-guerra como antifascista e reconstruía sua 

memória como se ele houvesse sido antifascista também na década de 1930. E como toda 

memória ancora-se na crença de ser verdadeira, a conclusão do semanário A Marcha quanto 

às posições de Tristão de Ataíde, desafeto dos integralistas no pós-guerra, e de Salgado, seu 

líder maior, era que  

A verdade insofismável é a seguinte: 

Tristão de Ataíde defendeu o Fascismo, desabrigadamente. 

Plínio Salgado atacou o Nazi-Fascismo com todo o ardor da sua sinceridade. 

O primeiro mudou de rumo após a catástrofe dos credos Totalitários; o 

segundo permaneceu inabalável e coerente [...].
329

 

Em 13 de fevereiro de 1954, o PRP do Distrito Federal realizou, em sua sede regional, 

sessão pública de desagravo ao deputado federal Raymundo Padilha pelas críticas que o jornal 

Última Hora vinha a ele fazendo. No discurso integralista, tratava-se de defender a honra do 

―Deputado Federal integralista‖ (A Marcha, 19 fev. 1954, p. 9). O uso da expressão 

integralista para aludir ao deputado perrepista é sinal inequívoco da opção feita pelos 

integrantes daquele partido: eles eram, assumidamente, integralistas. 

 Mais emblemático que o uso da expressão integralista no lugar de populista, 

expressão que era usada em princípio pelo partido, foi o fato de que, na abertura da sessão, 

logo após a entrada, no recinto, de Raymundo Padilha, os presentes cantaram de pé o Hino 

Integralista Avante!
330

. O Hino era entoado pelos integralistas em diversas ocasiões na década 

de 1930: desde casamentos até reuniões formais da AIB. Perpetuar esse rito do passado era 

atividade capaz de fomentar o sentimento de pertencimento e de continuidade, estabelecendo 

a ilusão da manutenção do eu e do eu como partícipe do grupo, o qual também é percebido 

como tendo permanecido. Estabelece-se, então, uma luta contra a finitude do eu e do grupo 

que, em última instância, é a luta contra o esquecimento. Cantar o hino significava uma 

espécie de rito litúrgico da recordação — e recordar era permanecer.  
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E a existência do PRP pautou-se no uso da recordação. Na convenção paulista do 

partido que ocorreu — não por coincidência — no Salão das Classes Laboriosas de São 

Paulo, em 16 de novembro de 1954, o uso da memória marcou o discurso do presidente 

nacional do partido. Salgado pronunciou-se dizendo que aquele local em que se encontravam 

havia sido ―justamente o mesmo local onde, a 23 de abril de 1933, após a primeira marcha dos 

camisas-verdes, foi lido em público o já famoso e histórico Manifesto de Outubro de 1932, 

que fundou a Ação Integralista Brasileira‖ (A Marcha, 19 nov. 1954, p. 10) e, para ele, aquela 

era a ocasião propícia para recordarem-se dos integralistas que haviam morrido no embate 

com os comunistas. 

No discurso proclamado, Salgado relatou que queria ―render um preito de saudade a 

todos os integralistas que tombaram na luta contra o comunismo, oferecendo sua vida em 

holocausto à Pátria brasileira‖
331

. Também em 1947, o vereador Jayme Ferreira da Silva, ao 

referir-se ao golpe de maio de 1938, na defesa que fez em plenária ao integralismo, disse que 

―É preciso, porém, não esquecer que aos integralistas coube o sacrifício de sangue, deixando 

uma dezena de mortos no Palácio Guanabara‖.
332

  

Nas recordações realizadas pelos integralistas, a presença de mártires era constante. 

Embora os mártires presentes no discurso de Silva não estivessem ligados à luta contra o 

comunismo, havia ali pontos em comum com o discurso de Salgado, como o fato de ambos 

enaltecerem as ações integralistas no passado e, em ambos, essas ações, seja contra os 

comunistas, seja contra a ditadura Vargas, produzirem mártires, os quais não deveriam ser 

esquecidos.  

O passado integralista era frequentemente invocado como grandioso pelo PRP por 

meio da lembrança dos mártires. O semanário A Marcha, em edição de quatro de março de 

1955, publicou matéria intitulada Mártir integralista – José Luiz Schröeder. Nela, discorria-se 

sobre uma concentração integralista ocorrida em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, 

em 24 de fevereiro de 1935, a qual congregou jovens dos munícipios vizinhos (Caxias do Sul, 

Novo Hamburgo, Porto Alegre, Taquara, Montenegro e Campo Bom).  

Segundo o depoimento de Emílio Otto Kaminski (CALIL; SILVA, 2000, p. 44-45), 

militante da AIB que participou da concentração, o objetivo de semelhante atividade era 

demonstrar, naquele município, a força do integralismo no estado, com o intuito de convencer 

o prefeito, Athos de Moraes Fortes, a cessar a perseguição que ele promovia aos camisas-

verdes. A concentração, todavia, foi dispersa pelas autoridades locais e, na ação policial, 
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morreu o jovem José Luiz Schröeder que, conforme o jornal integralista, foi vítima da 

prepotência das autoridades que teriam cravado o jovem de balas quando ele estava na 

concentração ―no meio desta gente de fibra [...], vibrando em seu idealismo. E morreu, no 

verdor dos anos, por seu ideal! Vinte anos depois, o sacrifício deste mártir integralista deve 

ser lembrado, para exemplo às novas gerações‖ (A Marcha, 24 fev. 1955, p. 8).  

O jornal A Marcha retomava aquele acontecimento de 20 anos atrás, lembrado por 

Salgado na convenção do partido em São Paulo, tecendo alguns dos fios da narrativa 

memorialista integralista, na qual não faltavam, aos integralistas, fibra, vibração, mártires e, 

portanto, sacrifício, reforçando assim também a mística cristã do discurso perrepista. 

Com efeito, supomos que o jornal A Marcha, bem como os seus antecessores (Reação 

Brasileira e Idade Nova), cumpriu importante papel na atualização do integralismo no pós-

guerra. No jogo político pós-1945, para aqueles que foram integralistas e continuavam 

agrupados em torno de uma sigla política integralista, ter o passado recomposto foi decisivo. 

Se os jornais integralistas não conseguiram fazer com que as representações do passado, 

oriundas dos integralistas, se tornassem as representações mais compartilhadas, ao menos 

entre os militantes estabeleceu-se um passado mais condizente com o tempo presente, 

permitindo aos integralistas certa pacificação na relação com o passado e a afirmação do PRP, 

a partir da década de 1950, enquanto partido integralista.  
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CAPÍTULO V 

O LABIRINTO INTEGRALISTA  

 

Zeus não poderia desatar as redes  

de pedra que me cercam. Esqueci  

os homens que antes fui; sigo o odiado 

caminho de monótonas paredes  

que é meu destino. Retas galerias  

que se curvam em círculos secretos  

ao cabo dos anos. Parapeitos 

que gretou a usura dos dias.  

No pálido pó decifrei  

rastros que temo. O ar me trouxe 

nas côncavas tardes um bramido 

ou o eco de um bramido desolado.  

Sei que na sombra há Outro, cuja sorte 

é fatigar as longas solidões 

Que tecem e desfiam este Hades 

e ansiar meu sangue e devorar minha morte.  

Buscamo-nos os dois. Quem dera fosse 

 este o último dia da espera.
333

 

 

5.1 ENCONTRANDO A SI MESMO: A CANDIDATURA DE PLÍNIO SALGADO 

À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 As lideranças do PRP, ao longo dos primeiros 10 anos de atuação política do partido, 

embora tenham assumido que ele possuía posição doutrinária integralista, em muitos 

momentos de oposição mais aguda a essa condição, optaram estrategicamente senão por negá-

la ao menos por não a estampar de forma plena. Exemplo marcante dessa situação ocorreu na 

defesa do PRP diante da representação do senador da UDN, João Villas Boas, no TSE, em 

que ele acusava aquele partido de não ser democrático por ser integralista. Na ocasião, como 
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vimos no segundo capítulo, o advogado de defesa do PRP, o senador Dario Délio Cardoso 

(PSD), fez seus esforços para afastar o PRP do integralismo, entendendo o risco que ser 

integralista denotava naquele momento. A estratégia da defesa foi bem-sucedida e os 

ministros do TSE, por unanimidade, rejeitaram a representação do senador, o que significou a 

manutenção do registro do PRP, mas não de sigla explicitamente integralista.  

 Ao longo dos anos seguintes, o PRP atuou no cenário político partidário do país como 

partido capaz de costurar alianças, de acordo com as conjunturas locais e nacionais, com 

vários partidos, entre eles a UDN e o PSD
334

. Essas alianças político-partidárias, quando 

vitoriosas no processo eleitoral, significaram, para o PRP, efetiva possibilidade de 

participação nos governos estaduais. Findadas as eleições para governadores, em 1947, o 

partido liderado por Salgado integrou o governo em dois estados: Paraná (governo de Moisés 

Lupion) e Espírito Santo (governo de Carlos Lindemberg). Já a partir do resultado das 

articulações político-partidárias e do processo eleitoral para governadores em 1950, a 

participação do PRP nos governos estaduais teve aumento considerável, saltando de dois para 

cinco estados: na Bahia, no governo de Luis Régis Pacheco (PSD), com Carlos Albuquerque à 

frente do Instituto de Fomento (1951 – 1954) e com Rubem Nogueira como Procurador Geral 

(1951 – 1954); no Maranhão, no governo de Eugênio de Barros (PST), com Solano de 

Oliveira como Diretor do órgão Instrução Pública (1951– 1954) e com Benedito Lago à frente 

da secretaria do Interior e Justiça (1951 – 1954); no Paraná, no governo de Bento Munhoz da 

Rocha (PR), com Linhares de Lacerda como Procurador Geral (1951– 1954); em São Paulo, 

no governo de Lucas Nogueira Garcez (PSP), com Loureiro Junior como secretário de Justiça 

(1951 – 1953) e Mário Penteado como diretor do órgão Armazéns Gerais (1951 – 1952); e, 

por fim, em Santa Catarina no governo udenista de Irineu Bornhausen, com Luis de Souza 

como secretário de Segurança Pública (1951 – 1954).
335

 

 Quanto às eleições para o Poder Legislativo, o PRP, em 1947, elegeu 1 deputado 

federal e 18 deputados estaduais, enquanto que, em 1950, o partido elegeu 3 deputados 

federais e 19 deputados estaduais. Já em 1954, o número de deputados federais eleitos pelo 

PRP foi de 9 e, de estaduais, 16.
336

  

 Assim, nesses 10 anos de atuação (1945-1955), o PRP imiscuiu-se na malha político-

partidária brasileira. A despeito disso, o crescimento do partido — quando ocorreu — 
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mostrou-se pífio e muito aquém da expectativa de seus dirigentes e fundadores
337

. Essa 

atuação política embrenhada nas negociações de gabinete e seus resultados pouco satisfatórios 

para o PRP vinham provocando considerável descontentamento entre a militância. Guido 

Mondin, gaúcho militante integralista nos anos de 1930 e membro do PRP, testemunha que 

foi um militante apaixonado do ideal integralista e que havia  

uma distinção clara entre o PRP como partido e a Ação Integralista como 

movimento. [...] O PRP tinha um comportamento compatível com os 

partidos políticos, tanto por força da lei como na prática: a procura de 

candidatos, candidatos que não trabalhavam suficientemente para sua 

eleição, o que queria dizer dificuldade para a elevação da legenda, tudo isso 

a gente sofreu. O Partido de Representação Popular teve um comportamento 

normal de partido político, o que a muitos desagradava. [...] Eles ainda 

estavam com o espírito integralista.
338

 

 Gilberto Calil, em tese de doutoramento
339

 acerca da intervenção do PRP na política 

brasileira, constata esse descontentamento da militância a partir de diálogo com significativa 

documentação: cartas de militantes para Salgado. Em uma dessas cartas, bastante sintomática 

das sensibilidades vividas pelos integralistas no PRP, Adib Casseb, dirigente paulista do PRP, 

lamenta: ―não suporto mais aquele ambiente intoxicado de mesquinhos interesses pessoais e 

eleitorescos que domina o Partido‖.
340

 

Por conseguinte, foi diante da insatisfação significativa de militantes do PRP com o 

seu amálgama na ordem político-partidária que, em 1955, o PRP buscou caminho 

independente e de maior autoafirmação de sua identidade integralista e, dessa maneira, entrou 

na corrida presidencial sem coligação, lançando seu principal quadro, Salgado, ao cargo 

máximo do executivo da República
341

. A altura do cargo que os perrepistas pleitearam e a 

possibilidade legal desse intento demonstram que, malgrado as representações negativas do 
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passado disponibilizadas no espaço público, eles ainda encontravam espaço para a sua atuação 

política.  

E foi a partir de sua leitura do passado que Salgado encontrou a explicação para o seu 

propósito de candidatar-se à presidência da República, de preferência, naquela eleição que se 

aproximava. Não mais se sentindo ameaçado significativamente pelo passado, ou melhor, por 

certas narrativas sobre o passado, Salgado nele encontrou o sentido que justificava sua 

candidatura. A experiência integralista ainda se apresentava com capacidade de orientar o 

futuro, conforme frisou o próprio Salgado: ―tínhamos de reatar a linha de conduta, restaurando 

no país a atitude assumida em Janeiro de 1936 (lançamento do Manifesto-Programa) e 30 de 

maio de 1937 (lançamento da minha candidatura)‖ (SALGADO, 1956, p. 14). 

 Afastar-se do passado significava perder apoio dos que, com maior probabilidade, 

poderiam simpatizar com a causa perrepista, ou seja, os que no passado partilharam do 

movimento integralista. Para Salgado, o próprio crescimento insatisfatório do PRP
342

 era 

decorrente da incapacidade do partido vincular-se a sua própria história, cuja herança ainda 

poderia ser requisitada em nome da honra e da glória daqueles que deram suas energias e até 

mesmo a vida pela causa integralista nos anos de 1930. 

  Diante do Diretório Nacional do PRP, ainda em junho de 1954, Salgado expunha as 

razões que motivavam sua candidatura à presidência da República: ―Temos um compromisso 

de honra com os que morreram por nossa idéia e com milhares de brasileiros que acreditam 

em nós e que esperam algo de nós no atual momento‖ (SALGADO, 1956, p. 15). Se o PRP 

não mantivesse seu compromisso e zelo com as experiências políticas do passado, seria 

igualado a qualquer outro partido e distanciar-se-ia dos antigos eleitores integralistas ou 

simpatizantes. Ao menos era desse modo que Salgado justificava sua possível candidatura: 

como um reatamento da linha de conduta surgida nos anos de 1930. Sem esse elo, segundo o 

presidente do PRP, muitos brasileiros simpatizantes com as ideias integralistas viam o partido 

como uma agremiação que ―[...] não passa de um partido como os outros, podendo, portanto, 

todos os que vêem no integralismo a salvação nacional, operar em qualquer partido [...]‖.
343

 

 Daí se fazia necessário mostrar essa continuidade, mostrar para os integralistas e 

simpatizantes que a candidatura perrepista à presidência ―era uma conseqüência lógica da 

campanha presidencial de 1937 [...], a qual foi interrompida pela implantação da ditadura‖.
344
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Aproximar-se do passado percebido pela memória integralista era, para Salgado, 

indispensável, também, porque aquele demarcava a diferença entre eles — os que atuaram na 

AIB e lutaram por um Brasil grande — e os outros. Havia a ideia de que eles, integralistas, 

tinham construído, nos anos de 1930, um mundo comum que, embora em pedaços, sobrevivia. 

Juntar os pedaços no presente passaria, sem dúvida, pelo fortalecimento do elo entre o 

passado e o futuro por meio do presente: a candidatura de Salgado à presidência da República 

foi momento em que o integralismo marcou um encontro com sua própria história.  

 A solenidade do lançamento da referida candidatura deu-se no Palácio Tiradentes, no 

Rio de Janeiro, na noite de 21 de março de 1955. Na ocasião, primeiramente falou o líder da 

bancada perrepista na Câmara Federal, o deputado eleito pelo Rio Grande do Sul, Luís 

Compagnoni. E o seu discurso não poderia deixar de invocar o sentido que o passado dava a 

esses homens: ―hoje constitui um dia de glória e de grande emoção para todos nós. Quem 

acompanhou, há mais de vinte anos, a nossa luta há de compreender a nossa satisfação‖ (A 

Marcha, 25 mar. 1955, p. 8). A inteligibilidade da satisfação por eles vivida era 

compreendida, segundo Compagnoni, por aqueles que acompanharam a trajetória integralista 

nas duas últimas décadas e que, portanto, eram capazes de compartilhar de um mesmo sentido 

de tempo. E era o tempo vivido como integralista que dava àquele momento o sentido de 

glória que o deputado invocava. 

 Depois, Rubem Nogueira, líder da delegação baiana, fez também um pronunciamento 

e aqui novamente a alusão ao passado integralista estabelecia um elo inquebrantável entre os 

velhos militantes e o seu chefe: ―Nós que viemos dos dias gloriosos do Integralismo militante, 

preferimos abandonar a política a abandoná-lo. Preferimos errar com êle a acertar com 

outro!‖
345

. Ali, naquele dia 21 de março, a candidatura de Salgado era lançada e o passado era 

o tempo que permitia àqueles homens projetarem o futuro. E o tempo passado não cessou de 

comandar as ações no presente e a expectativa de futuro daqueles integralistas que militavam 

no PRP. Em 1º de abril daquele ano, no jornal A Marcha, Inácio Beroaldo, ao referir-se ao 

candidato Salgado, disse que  

[...] Suas atividades e realizações, seu apostolado de esperanças pregado por 

todos os quadrantes do território pátrio, a partir de 1932 até a sua brusca 

interrupção pelo golpe de 37, ficarão indelevelmente gravados na memória 

dos contemporâneos e terão um lugar destacado na História Nacional [...] (A 

Marcha, 1º abr. 1955, p. 8).   

                                                 
345

 Ibidem, p. 14. 



228 

 

 

Beroaldo expressava o sentimento que nutriam os integralistas de que a trajetória que 

seguiam para cumprir o que consideravam o seu ―destino histórico‖ fora interrompida: 

―tivemos nossa rota desviada‖
346

. Mas aqueles que, como ele, quando moço, fora despertado 

―pelo apelo de Plínio Salgado pela salvação do Brasil‖ poderiam agora reatar à sua 

expectativa de futuro construída no passado, a qual anunciava que, com Salgado presidente, 

teriam o marco inicial da grande marcha heroica que seria então empreendida pela nação 

brasileira, na prossecução dos seus ainda não sonhados destinos históricos (A Marcha, 1º abr. 

1955, p. 8).   

Projetar as expectativas de futuro promissor era retomar o nexo entre presente e 

passado. Só assim seria possível escapar de futuro catastrófico que se anunciava diante de um 

presente lido como desastroso. Edgard Rocha, militante integralista que escrevia para o A 

Marcha, avaliou o ―memorável‖ discurso de Salgado no dia do lançamento de sua 

candidatura, em 21 de março. Mais uma vez a fala do militante reforçou a avaliação negativa 

de um presente marcado pelo ―manto miserando que cobre a Pátria e a mácula que pesa sobre 

a consciência de um povo dito civilizado‖ (A Marcha, 29 abr. 1955, p. 3). A perspectiva 

catastrófica, entretanto, não era percebida como fatalidade, pois havia salvação com Salgado: 

―Plínio Salgado desfraldou a bandeira da redenção nacional [...]. Ei-lo forte e digno em seu 

posto, novamente apelando ao seu povo, no sentido de ajudá-lo na imunização da Pátria 

contra o advento da catástrofe‖.
347

 

Somente a recorrência a experiência gloriosa da ação integralista poderia salvar o país 

da desagregação, todavia esse passado deveria ser claramente assumido pelos integralistas, do 

contrário havia o risco de afastamento da velha militância do partido. Luiz Compagnoni, ao 

apoiar a campanha do PRP, em 1955, invocava a militância da extinta AIB: ―Companheiro! 

Integralista da primeira hora. Não tens o direito de negar teu passado. Teu lugar é ao lado de 

Plínio Salgado‖. (A Marcha, 29 abr. 1955, p. 3). O passado se dirigia ao presente e não 

poderia ser negado.  

A posição de um passado integralista assumido com orgulho era reiteradas vezes 

exposta no semanário A Marcha quando daquela candidatura. Em edição do dia 12 de agosto 

de 1955, João Carlos Fairbanks
348

 afirmou que a prioridade do futuro governo de Salgado 
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seria criar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). A criação desse órgão era 

postulação antiga que ele, Fairbanks, já havia assumido ―tantas vezes na Assembleia de São 

Paulo quando tinha a honra e o prazer de envergar a ‗camisa verde‘‖ (A Marcha, 12 ago. 

1955, p. 9).  

O passado integralista ganhava atualidade por meio da evocação da memória. As 

expectativas de futuro para o Brasil, na década de 1950, dialogavam com a experiência 

integralista por meio da candidatura Salgado, situação explicitada no semanário integralista 

por Edgard Rocha: ―Os outros candidatos, possuidores de inegáveis qualidades, nada 

representam na perspectiva dos grandes dias sonhados para a Pátria que quisemos construir 

entre 1932 e 1937‖ (A Marcha, 29 abr. 1955, p. 3). Aos outros candidatos faltava o aval do 

passado, enquanto os integralistas dispunham de um projeto para o Brasil amadurecido no 

enfrentamento do tempo. Edgar Rocha, militante integralista nos anos de 1930, ―viveu o 

entusiasmo e o idealismo daquela época gloriosa‖ e ―sente orgulho de ser chamado de 

integralista‖. O militante integralista buscava orientar os antigos parceiros do sigma: 

―Companheiro! Teu lugar é entre aqueles que estiveram ao teu lado de 1932 a 1937‖ (A 

Marcha, 29 abr. 1955, p. 3). Assim, para os integralistas, ―fora da Doutrina e dos Princípios 

pregados por Plínio Salgado, não haverá salvação para a nossa estremecida Pátria‖.
349

  

As lideranças perrepistas tinham como objetivo de campanha resgatar o que diziam 

considerar ―o maior exército cívico que já teve no Brasil‖ (A Marcha, 19 ago. 1955, p. 3), 

remontando ao suposto um milhão de militantes da extinta AIB. Na edição de 19 de agosto de 

1955, em editorial intitulado O elogio da ausência, o A Marcha justificava a ausência de 

Salgado em várias cidades durante a campanha presidencial a partir da estratégia estabelecida 

para resgatar o apoio dos antigos integralistas. Dizia aquele editorial: 

Nós, os seguidores de Plínio Salgado, já fomos um milhão. É a este milhão 

que ele está pondo em movimento: o maior exército cívico que já teve o 

Brasil. Com base nesse milhão de brasileiros, — cada um dos quais deverá 

levar o voto dos de sua família e seus parentes, — Plínio Salgado está 

comandando a estratégia da vitória (A Marcha, 19 ago. 1955, p. 3). 

Em busca dos velhos integralistas, o editorial finalizava invocando a velha divisa da 

AIB: ―Que todos compreendam a dor da ausência de Salgado e façam dela o impulso decisivo 

                                                                                                                                                         
Fairbanks finalizou com a polêmica sentença: ‗Prometo trabalhar pelo bem de São Paulo e, por conseguinte, 

fazer todo o mal à liberal-democracia‘, o que causou ruidosa agitação dos camisas-verdes presentes, bem como 
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da vitória que se aproxima — por Deus, pela Pátria e pela Família [...]‖
350

. Essa vitória, 

segundo o deputado federal perrepista, Luiz Compagnoni, adviria de progressão geométrica 

em função da grandiosidade do movimento integralista vinte anos atrás: 

não há mistério na progressão verdadeiramente geométrica da candidatura 

Plínio Salgado. Há mais de vinte anos, ele lançou um movimento cívico, o 

maior da História do Brasil. Mais de um milhão de brasileiros 

acompanharam-no então. As idéias não morrem. Aquele milhão está 

voltando, agora multiplicado naturalmente pelo crescimento das famílias. 

Multipliquemos o milhão por três ou por quatro e teremos a vitória certa, 

matemática, de Plínio Salgado. (A Marcha, 19 ago. 1955, p. 3). 

A ideia de continuidade do integralismo era perpassada em discursos proferidos nas 

rádios, nos comícios e nos jornais integralistas. No semanário A Marcha, a matéria intitulada 

Candidatura de uma doutrina, publicada em 16 de setembro daquele ano, reproduzia fala de 

Salgado proferida dias antes na Rádio Globo, na qual o candidato perrepista abordava as 

dificuldades de uma campanha nacional com esparsos recursos, mas, diante do apoio que 

vinha recebendo em diversas regiões do Brasil, concluía que ―tudo isso conforta nesse 

instante em que, com os maiores sacrifícios, percorremos o território nacional para anunciar o 

que vai pelo Brasil e expender idéias acerca dessa doutrina, que tem sido motivo de meu 

martírio e de minha luta durante 23 anos‖ (A Marcha, 16 set. 1955, p. 3). A ideia de luta 

durante 23 anos estabelecia um claro marco inicial para as hostes integralistas: o ano de 1932 

com o lançamento do Manifesto de Outubro. 23 anos depois, em 1955, a candidatura de 

Salgado à presidência era apresentada como a candidatura daquela mesma doutrina. 

O passado atualizado anunciava a vitória no futuro próximo, mas tratava-se de passado 

que deveria se converter aos valores e necessidades políticas do presente: ele, o passado 

integralista, tinha que ser o que o presente perrepista demandava. Em 1955, o passado da AIB 

parecia redivivo. Salgado mantinha um programa semanal na Rádio Globo, às quartas-feiras, 

às 20h35min. A questão da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas foi tema 

do programa do dia 11 de julho. A esse respeito, o presidente do PRP assim se pronunciou: 

―Essa idéia foi lançada, pela primeira vez no Brasil, pela Ação Integralista Brasileira. Já dizia 

eu, no meu Manifesto-Programa de 1936, o seguinte: deve haver a participação dos 

empregados nos lucros das empresas [...]‖ (A Marcha, 15 jul. 1955, p. 4). Quatro dias depois 

do programa, a manchete do semanário A Marcha reafirmava exatamente aquela posição: ―O 
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Integralismo foi, no Brasil, precursor na participação dos lucros‖
351

. Salgado, candidato à 

presidência, posicionava-se como o grande defensor dos trabalhadores: ―[...] ninguém poderá 

ser mais a favor dos empregados no Brasil do que eu. Quero dar-lhes a felicidade que 

realmente merecem, mas efetiva e não de mentira‖ (A Marcha, 15 jul. 1955, p. 4). A garantia 

da felicidade, certamente, se encontrava no reencontro do PRP com o passado integralista. 

Na semana seguinte, em nova edição do A Marcha, figurava uma matéria cobrindo 

toda a página 3 intitulada Porque Plínio vencerá. Nela, mais uma vez, o passado se 

apresentava ao presente: 

O Plínio Salgado que, em 1936, preconiza, em seu Manifesto-Programa, a 

unificação da cobrança dos impostos é o mesmo homem que hoje — 20 anos 

depois! — afirma a necessidade urgente desse remédio para solucionar — 

embora parcialmente — a profunda crise que domina setores da produção (A 

Marcha, 29 jul. 1955, p. 3). 

Para os integralistas, o tempo parara. Os problemas brasileiros eram os mesmos. Por 

conseguinte, a mesma solução integral ainda se apresentava como projeto para o presente. 

Assim, os integralistas buscavam aglutinar, em torno da candidatura do PRP, aqueles que, na 

década de 1930, apostaram no projeto integralista.  

Somente os medíocres podiam opor-se ao projeto levantado pelos integralistas em 

1930. Desse modo argumentava um ardoroso militante do integralismo, Gumercindo Rocha 

Dórea. Em matéria intitulada A Força dos medíocres (A Marcha, 12 ago. 1955, p. 2), Dórea 

dizia que ―enfrentar a mediocridade dos que nos atacam, dos que nos sabotam, dos que [...] 

pretendem impedir que objetivemos o nosso grande sonho, é uma bela e estranha e irrecusável 

tarefa‖. Os medíocres tinham objetivos imediatistas, mas eles, integralistas, faziam parte da 

―parcela positiva que faz, que constrói realmente, que [...] trabalha vindo do passado, 

transpondo o presente e rumando o futuro‖ (A Marcha, 12 ago. 1955, p. 2). A ordenação do 

passado na memória integralista estabelecia nítida alteridade para o ex-camisa-verde. Aqueles 

que não fizeram parte de sua trajetória e que, portanto, não compartilhavam de sua 

expectativa de futuro só podiam ser medíocres e imediatistas.  

Entre esses, os medíocres, estava um ex-integralista, o médico Belmiro Valverde. Ele 

fez declarações quanto ao candidato Plínio Salgado, que foram publicadas na grande imprensa 

(por exemplo, no Correio da Manhã, no OESP e no Tribuna da Imprensa) no dia 15 de 
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setembro, abordando problema fundamental na luta enfrentada pelos integralistas pela 

representação do passado: o golpe de 1938. Nela, Valverde atingiu a honra de Salgado, 

apontando-o como vacilante e covarde e, ainda, mentiroso. Por fim, pediu aos integralistas 

que votassem em Juarez Távora. A resposta do PRP a tão alarmantes declarações, seguindo a 

estratégia oriunda do trabalho de memória integralista, veio no dia 16 de setembro, nas 

páginas do A Marcha. A manchete expunha: Belmiro, um dos responsáveis pela ditadura do 

Estado Novo. E a interpretação quanto ao golpe de 1938, que dava sentido à referida 

manchete ali apresentada pelo deputado federal perrepista, Luiz Compagnoni, narrava que 

Sobre a intentona de 1938, julgo ser o dr. Belmiro Valverde um dos 

responsáveis pela implantação da ditadura do Estado Novo. Se ele tivesse 

obedecido às ordens do General Castro Junior que, juntamente com Armando de 

Sales Oliveira, Octavio Mangabeira, Generais Flores da Cunha e Euclides 

Figueiredo, chefiava o movimento armado para derrubar a Carta Constitucional 

de 10 de novembro e restabelecer a Constituição de 1934 — se ele tivesse 

obedecido, como mandou Plínio Salgado, a intentona não teria fracassado e a 

ditadura não teria durado até 1945. (A Marcha, 16 set. 1955, p. 11). 

A memória integralista acionada pela provocação de Valverde, no que concerne ao 

levante de 11 de maio de 1938, voltava a exibir a ideia da ação de várias forças pela 

restauração da Carta de 1934 (aliás, a matéria acima citada trazia como subtítulo o seguinte: O 

deputado Luiz Compagnoni desmascara o falso líder juazerista — O movimento de 1938 

visava restabelecer a Constituição de 1934) e, portanto, contra a ditadura. Entretanto 

Valverde, ao não obedecer às ordens de Salgado, pôs tudo a perder, permitindo vida longa à 

ditadura. Destarte, a narrativa do jornal perrepista punha em dúvida o testemunho de 

Valverde, que era qualificado como simples mentira (Valverde dizia ter recebido aval por 

escrito de Salgado autorizando a tomada de decisão para o início do levante. No entanto 

Valverde disse ter destruído a referida autorização para não comprometer o chefe integralista) 

e apontava-o como responsável pela duração da ditadura estadonovista, criticada pelos então 

democratas perrepistas. 

Na mesma edição do A Marcha, em matéria denominada Juarez considera-se fora da 

sucessão (A Marcha, 16 set. 1955, p. 1 e p. 15), a afirmação de identidade democrática dava-

se na alteridade com os chamados, pelo jornal integralista, de neototalitários. Nela, o editorial 

do semanário expressava que ―A democracia pressupõe perdedores e vencedores. Aqueles que 

não querem, não admitem perder, não são democratas. É contra esses neo-totalitários que nos 
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insurgimos‖
352

. Os perrepistas eram apresentados, assim, como verdadeiros democratas e tal 

situação encontrava substância no passado, afinal, a candidatura Salgado nada mais era que a 

continuidade da pregação da doutrina integralista iniciada em 1932: ―Plínio Salgado está 

fazendo a sua campanha com tranquilidade. Está continuando com sua pregação cívica, 

iniciada há mais de vinte anos‖ (A Marcha, 16 set. 1955, p. 15). 

Na semana seguinte, o semanário perrepista voltava a defender-se das acusações de 

Valverde e reafirmava o caráter democrático do integralismo. Segundo a matéria assinada por 

Henrique de Brito Pereira (presidente do Comitê Nacional de Relações Públicas e Sociais da 

Campanha pró-Plínio Salgado), Valverde havia afirmado na Televisão Tupi, no dia 10 de 

setembro, ―que foi um integralista convicto, tipo nazista ou fascista, tendo hoje se convertido 

à democracia‖ (A Marcha, 23 set. 1955, p. 10). No entanto, para os integralistas, Valverde 

estava completamente equivocado, já que, se ―ele tivesse sido, algum dia, um integralista, não 

teria necessidade dessa conversão tardia, pois a sentença do Superior Tribunal Eleitoral 

afirmando que o Integralismo tem uma doutrina democrática devia já lhe ter ensinado o que 

não foi capaz de aprender quando entre nós‖
353

. A memória integralista invocava o 

julgamento realizado no TSE, com o devido trabalho que ela foi capaz de realizar: como 

vimos, o TSE não julgou o integralismo propriamente dito e sim o PRP. Entretanto a memória 

integralista apresentava leitura adequada àqueles que não renegavam o passado integralista, 

mas que o ressignificavam à luz do tempo democrático. É nesse sentido que o julgamento do 

TSE é deslocado do PRP para o integralismo, deslocado do tempo em que ocorreu, o ano de 

1948, para a década anterior, a de 1930. 

Diante da aproximação do pleito, os ânimos acirravam-se. Entre os perrepistas, a 

tensão dava-se especialmente na relação com a campanha do general Juarez Távora. A 

reexposição de certas representações do passado era o maior incômodo à campanha 

integralista. A partir da segunda quinzena de setembro, matérias acusando os integralistas de 

terem atuado como quinta-coluna nazista, durante a segunda guerra, voltaram a ocupar a 

grande mídia. Se os integralistas assim fossem vistos, eles evidentemente seriam percebidos 

como corresponsáveis pela morte de centenas de brasileiros, sejam os membros da tripulação 

de navios mercantes afundados pelos submarinos do Eixo, sejam os soldados na guerra na 

Itália. A exposição dos integralistas como quinta-coluna nazista era apresentada pelos editores 

do A Marcha como uma ação torpe e vil dos inimigos de Salgado, que 
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não respeitam nem sequer as cinzas sagradas dos heróis da Pátria. No seu afã 

de vomitar ódio e mentira sobre o homem que está erguendo o Brasil, vêm 

os sinistros profanadores de túmulos explorar o nome dos nossos pracinhas, 

numa onda de calúnias e infâmias repudiada pelas nossas heroicas forças 

armadas, repudiada pelo povo brasileiro que exige, pelo menos, respeito para 

com os seus mortos (A Marcha, 23 set. 1955, p. 5). 

 A ideia de que os integralistas haviam colaborado com a Alemanha nazista não era 

nova e estava presente na memória integralista como calúnia que só poderia partir das hostes 

comunistas: 

É velha mania dos comunistas de profanar as cinzas dos que tudo 

sacrificaram pela grandeza da Pátria. Já em 1947, foi feita a mesma pergunta 

infame ao vereador major Jaime Ferreira em plena Câmara Municipal: ‗é ou 

não é verdade que VV Exas. colaboraram com os alemães no afundamento 

dos navios brasileiros?‘‖ (A Marcha, 23 set. 1955, p. 5).  

 A resposta do vereador perrepista àquela acusação em 1947 era apresentada quase uma 

década depois do imbróglio na câmara do Rio de Janeiro como memorável discurso que se 

contrapunha aos discursos produzidos pelo DIP, o qual só era evocado como um 

departamento de triste memória: ―Respondeu o major Ferreira, em memorável discurso, 

rebatendo com provas e documentos os clichês baratos da mentira elaborados no DIP de triste 

memória‖ (A Marcha, 23 set. 1955, p. 5). Na memória integralista, a calúnia que considerava 

o integralismo quinta-coluna nazista havia sido criada e propagada pelo DIP e pelos 

comunistas e, estes sim, os caluniadores comunistas, eram a quinta-coluna, mas a serviço da 

Rússia, como o próprio subtítulo da matéria apontava: Desmascarada a direção da AAC
354

, 

hoje servindo de covil aos comunistas da quinta coluna.  

 A ordenação do passado se transformava em arena de disputa, entretanto permanecia 

na memória social, a despeito dos esforços dos integralistas, a interpretação de que, no 

mínimo, os integralistas eram próximos dos fascistas. Essa proximidade era frequentemente 

afirmada no debate público. Em setembro de 1955, quando o deputado federal perrepista, 

Loureiro Junior, respondia a um deputado na Câmara a certa insinuação de corrupção de um 

ex-secretário de Salgado, em episódio ocorrido em 1932, o deputado João Falcão
355

, em 
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aparte, disse não estar a par do caso, que não era de seu tempo, mas aproveitou a ocasião para 

afirmar que ―entretanto, declaro a V. Ex.ª — e nisso vai um sentimento que toda a nação, 

tenho certeza, endossa — que o Sr. Plínio Salgado foi chefe de um partido aliado ao nazi-

fascismo!‖ (A Marcha, 30 set. 1955, p. 8). Loureiro Junior não desviou o foco, que era a caso 

da tômbola
356

, mas não deixou de responder ao colega João Falcão a partir de posição 

consensual entre os integralistas de que os que o assim os chamavam eram seus ardilosos 

inimigos comunistas, daí o deputado perrepista, Loureiro Junior, ter explanado: ―Estou 

respondendo a um discurso, não perco tempo com um candidato de Prestes, que hoje nega o 

comunismo nesta Casa. Tenha coragem, como eu, que me confesso integralista‖
357

. Loureiro 

Junior, desse modo, asseverava, como deputado perrepista, a identidade integralista e 

atualizava a memória do grupo, afastando-se do nazifascismo, cuja proximidade só poderia se 

dar a partir do sórdido discurso comunista. Em síntese, o discurso do deputado na Câmara 

marcava os perrepistas como integralistas, democratas e anticomunistas, exatamente o que os 

perrepistas buscavam afirmar ser. Daí o principal veículo de comunicação do PRP publicar 

aquele discurso de Loureiro Junior às vésperas da eleição.   

 Naquela mesma edição do A Marcha há uma matéria cobrindo três páginas do 

semanário (páginas 13, 14 e 16) que visava mais uma vez rebater as acusações oriundas da 

memória social, em que o integralismo havia sido, na Segunda Guerra, a quinta-coluna nazista 

no Brasil. A acusação vinha sendo publicada nos grandes jornais, em seções ―A pedidos‖, isto 

é, em matérias pagas, assinadas pela Associação dos Ex-Combatentes. Nessas matérias, a 

associação dos pracinhas repudiava a candidatura Salgado, que era acusado de ser o chefe da 

quinta-coluna nazista no Brasil, o chefe de espiões e traidores aliados dos nazistas. A matéria 

intitulada Esta sim é a grande verdade! trazia as declarações do almirante Gerson de Macedo 

Soares feitas a um jornal de Recife rebatendo as acusações aos integralistas. O almirante, cujo 

testemunho fora invocado pelo jornal integralista, teria sido o comandante das Forças Navais 

do Atlântico Sul, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, testemunho ocular de muitos 

dos dramas vividos naquela ocasião. E a grande verdade por ele proferida era a seguinte: 

―Pracinhas e marinheiros, soldados do ar, do mar e da terra, que viram companheiros seus 
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baquear frente ao aguerrido inimigo! Bem sabeis que nenhuma deles foi vítima da traição ou 

da felonia de brasileiros que seguiam os sadios ensinamentos de Plínio Salgado!‖ (A Marcha, 

30 set. 1955, p. 16). 

A três dias do pleito, o semanário A Marcha, em artigo enviado pelo Comitê Central 

Pró-Candidatura Plínio Salgado, intitulado Consagração final da vitória de Plínio - mensagem 

aos homens de bem, insistia na qualidade de Salgado como democrata, com o suposto aval do 

TSE: ―Democrata sincero, como reconheceu o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no julgar os 

estatutos do PRP e da antiga AIB [...]‖ (A Marcha, 30 set. 1955, p. 6). A qualidade de 

democrata, afirmada pelo jornal integralista, que Salgado possuía, não datava só do tempo 

presente, mas também do tempo passado, pois ―sempre se bateu pela relatividade no Poder e 

pela manutenção do Legislativo‖
358

. O Comitê, por fim, abria caminho em sua narrativa para a 

conclusão do apelo ―aos homens de bem‖ para que votassem em Salgado, reforçando o caráter 

democrático de Salgado e invocando a velha divisa integralista: ―Votar em Plínio Salgado, 

pensador, doutrinador, homem coerente, verdadeiro democrata, apóstolo de Deus, da Pátria e da 

Família, é a única maneira de mudar, reconstruindo a nação sobre bases espiritualistas e cristãs, 

com harmonia, justiça e progresso‖ (A Marcha, 30 set. 1955, p. 6). 

O discurso perrepista, em 1955, revelava o entrelaçamento entre memória e política. O 

PRP, ao ancorar-se em representações do passado, intentava reagrupar o capital político 

supostamente obtido nos anos de 1930. Nesse sentido, os perrepistas organizavam a memória 

como forma de orientação política no presente: arquivo, documento, testemunho e imprensa 

integralista recriavam os sentidos de intervenção política percebidos como dentro da órbita 

integralista ainda na década de 1950. No entanto o passado poderia ser visado por outro viés: 

a imprensa está voltada para um público heterogêneo e sua pretensa objetividade se 

transforma em vetor capaz de definir o sentido do acontecimento. O jornal articula uma vasta 

rede discursiva cujo desdobramento implica fixar o sentido das representações do passado 

como verdade.  Sua interpretação é incorporada ao senso comum e se espraia até o livro 

didático. O resultado do confronto entre a imprensa integralista e a grande imprensa já é 

conhecido de antemão. Os primeiros falam de um lugar específico, enquanto a fala da grande 

imprensa desliza no espaço impreciso da pretensa objetividade do jornal. O chão da grande 

imprensa se move como as nuvens, mas ao final há um desenho que se apresenta como 

verdade para o grande público. O desenho integralista será sempre localizado na experiência 
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do grupo e nele tem o seu limite. Sem capacidade de adentrar no terreno da memória social, o 

integralismo é prisioneiro de sua memória.  

5.2 AS REPRESENTAÇÕES DA CANDIDATURA PLÍNIO SALGADO NA GRANDE 

IMPRENSA: O PASSADO PRESENTE 

Nos anos de 1930 e início da década de 1940, os discursos ridicularizando os 

integralistas — chamando-os de galinhas verdes, patéticos, covardes, extremistas, golpistas, 

fascistas e quinta-coluna — ganharam circularidade e, ainda em 1955, permaneciam vivos na 

memória social. Essa memória irrompia no espaço público por via da grande imprensa, 

marcando a candidatura Salgado de maneira negativa. Passemos então a avaliar as 

representações da candidatura perrepista nas páginas dos jornais o Correio da Manhã, 

Tribuna da Imprensa e de O Estado de São Paulo.     

Em edição de 16 de setembro de 1955, o Correio da Manhã descreveu as atividades 

dos candidatos à presidência da República no dia anterior e mesmo suas agendas para o dia 

seguinte. No que concerne ao candidato Salgado, a matéria dispensava tratamento distinto, na 

medida em que ironizava a presença do perrepista na corrida presidencialista. Ao referir-se a 

Salgado, aquela publicação apareceu com o sugestivo subtítulo ―E Plínio...‖ e ironizou os 

frequentes discursos feitos pelo candidato perrepista, em que ele dizia que ganharia as 

eleições com maioria absoluta:  

[...] não é preciso falar muito sobre o candidato do PRP: ele tem dito várias 

vezes que já ganhou e que será presidente da República com maioria 

absoluta... Depois dessa afirmação, que poderemos dizer? Só mesmo 

repetindo a frase de um deputado juarezista, que assim se expressou sobre a 

―bomba‖ de Plínio: ―Quem sou eu, primo, para contradizer tão alta figura?‖ 

(Correio da Manhã, 16 set. 1955, Notícias Políticas, p. 4). 

 Também outro jornal ridicularizou a afirmação de Salgado de que teria maioria 

absoluta, afirmando que o candidato do PRP ―enfrenta o ridículo de anunciar que vai ser 

eleito por maioria absoluta [...]. Sabe-se que, dizendo-se crente na vitória (e por maioria 

absoluta!), assume, aos olhos de todas as pessoas sensatas, o papel de um imbecil‖
359

. O 
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 Na documentação pessoal de Salgado (e disponível no APHRC) essa matéria está como recorte de jornal, com 

a referência anunciando tratar-se de artigo intitulado Misto de paranoico e embusteiro o sr. Plínio Salgado, de 

Rafael Magalhães Júnior, publicado no Tribuna da Imprensa, em 20 de setembro de 1955, na página 3. No 
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OESP também se reportou ao acontecimento, mas apenas noticiando que Salgado havia dito 

que teria maioria absoluta (OESP, 21 set. 1955, p. 4). 

As eleições aproximavam-se e o Correio da Manhã acompanhava diariamente a 

movimentação dos candidatos. Mas a candidatura do PRP era representada a partir de 

elementos presentes na memória social e um de seus componentes, era o discurso de que o 

integralismo e seu candidato não passavam de algo risível. Em 18 de setembro, em matéria 

intitulada Às vésperas das eleições: candidatos na corda bamba, o Correio da Manhã, usando 

o subtítulo Plínio, o caboclo, para se reportar à candidatura Salgado, noticiou que havia um 

novo cartaz de propaganda de sua campanha na qual se via um grupo de nordestinos apáticos 

assistindo a um de seus comícios e onde se podia ler: ―As palavras do líder caboclo penetram 

os recessos da alma dos heróis da caatinga. Encontraram em quem votar. Um deles exclamou: 

— até pagando valia a pena escutar êsse homem!‖. E o referido jornal assim concluiu a nota: 

―O cartaz não diz se o comício estava de tal forma hilariante‖. (Correio da Manhã, 18 set. 

1955, Notícias Políticas, p. 1).   

No dia seguinte, segunda-feira, 19 de setembro, ocorreu comício de Salgado na 

Esplanada do Castelo, na Capital da República. Antes do longo discurso do candidato 

perrepista à presidência, discursou na ocasião seu genro e correligionário, Loureiro Junior. 

Em seu discurso, o perrepista, recém-chegado de viagem à Paraíba feita com o ―Chefe‖, disse 

que lá o governador, José Américo de Almeida, decretara ponto facultativo ao funcionalismo 

para que o candidato do PRP pudesse ter uma grande recepção popular. E disse ainda, sobre a 

presença deles na Paraíba, que o arcebispo reunira o clero e recomendara que todos lutassem 

por Salgado, o único candidato cristão e nacionalista. O Correio da Manhã noticiou o comício 

com o título Imaginação delirante e rebateu as afirmações feitas por Loureiro Junior em tom 

irônico: ―[...] Um deputado do PSD paraibano assustou-se, mas [...] colocou as coisas nos 

devidos lugares: o governador autorizou realmente a saída mais cedo das repartições, meia 

hora antes das 17 horas, para atender a um apelo que lhe formularam os integralistas. E foi só‖ 

(Correio da Manhã, 20 set. 1955, Notícias Políticas, p. 1). Quanto à suposta recomendação do 

arcebispo, o Correio da Manhã também ironizou: ―Novo susto dos representantes paraibanos, 

que estão na expectativa de um pronunciamento do arcebispo‖
360

. E a matéria prosseguia, 

conferindo sentido ao título (Imaginação delirante), tratando do discurso do candidato 

perrepista: 

                                                                                                                                                         
entanto, não localizamos a matéria no citado jornal carioca. Interessa-nos, de todo modo, perceber como era 

recorrente a disponibilização no espaço público de discursos com essa natureza.  
360
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Bom exemplo deu o próprio candidato, que, do alto do palanque, afirmou 

que estava sendo ouvido no comício por 100 000 pessoas. Sim, 100.000 

pessoas, declarou êle com ênfase. Mas todos estavam vendo que, no 

máximo, 10.000 pessoas achavam-se nas adjacências, computados os 

transeuntes desprevinidos: é a imaginação delirante do ‗chefe‘ e dos seus 

correligionários. (Correio da Manhã, 20 set. 1955, Notícias Políticas, p. 1).  

A ideia de imaginação delirante de Salgado, expressa no Correio da Manhã, ganhou 

nas folhas do OESP, para referir-se a mesma afirmação do candidato perrepista, o adjetivo 

paranoico. Trata-se de texto de Gustavo Corção em prol da candidatura udenista, apontando a 

esperança na vitória de Juarez Távora, mas, como ele disse quanto a essa vitória, eles tinham 

―esperanças bem fundadas‖, pois, ―não sendo paranoicos, nós não afirmamos a vitória com a 

maioria absoluta, como ouvimos afirmar o Chefe dos integralistas‖ (OESP, 25 set. 1955, p. 5). 

Mesmo depois das eleições, à medida que se contabilizavam os votos no processo de 

apuração, o Correio da Manhã continuou ridicularizando Salgado e o que considerou seu 

―pífio‖ resultado. Em 11 de outubro, a matéria que noticiava a conclusão das apurações do 

pleito para a Câmara Municipal de São Paulo e que abordava centralmente a ascensão do 

Partido Democrata Cristão (PDC), marginalmente, criticava o perfil do eleitorado de Adhemar 

de Barros, sentenciando que ―a grã-finagem de 400 e menos anos, os novos ricos (viva a 

inflação!) descarregaram votos no candidato pessepista. Mas isso é minoria.‖ (Correio da 

Manhã, 11 out. 1955, Notícias Políticas, p. 1). E o texto prosseguia na recorrente política de 

ridicularizar o presidente do PRP: ―Minoria absoluta como a que obteve o sr. Plínio Salgado, 

o homem da maioria absoluta‖
361

. A matéria era relativamente extensa, ocupando 113 linhas 

em duas colunas e a única parte em que ela aludia ao candidato do PRP era a acima citada. 

Mesmo assim, dos três subtítulos que faziam a chamada da matéria, um deles centrava-se em 

Salgado e trazia o frequente ar de chacota: ―Plínio conseguiu a minoria absoluta‖. 

Para tanto, claro está que a grande imprensa dispensava à candidatura perrepista um 

tratamento que não se confundia com o atribuído aos demais candidatos. Apesar da posição 

claramente udenista do Correio da Manhã, as candidaturas Juscelino Kubitschek e Adhemar 

de Barros não eram expostas como ridículas ou risíveis. Expressões como ―imaginação 

delirante‖, ―minoria absoluta‖, ―cartaz e comício hilariantes‖, ―paranoico‖, vistas acima, 

compuseram uma vasta rede discursiva usada exclusivamente contra os perrepistas e que 

contribuía para marcar a candidatura Salgado como risível. 

                                                 
361

 Ibidem. 



240 

 

 

Além da chacota que se fazia da candidatura Salgado, os integralistas/perrepistas 

depararam-se com discursos de outra natureza, mas que também os atingiam gravemente. 

Eram discursos centrados em temas por demais perturbadores quanto ao passado integralista, 

como o de que o Integralismo possuía natureza fascista e a leitura de que golpe de 1938 havia 

sido integralista, temas aos perrepistas ligados de modo ameaçador. Melhor que tanto um 

quanto o outro fossem esquecidos. Mas a incômoda lembrança era permanentemente exposta 

a todos, impedindo-lhes o salutar esquecimento.  

No decorrer da campanha, estrategistas da candidatura Juarez Távora, da UDN, viam 

maior proximidade entre o eleitor de Salgado e o de Juarez Távora que entre o eleitor daquele 

e o dos outros dois candidatos. Supunham que, na ausência da candidatura do PRP, a maioria 

dos votos desse partido migraria para a UDN. Partindo desta avaliação, em 20 de setembro de 

1955, o destacado membro da UDN, Carlos Lacerda, encontrou-se com Salgado, no intuito de 

convencê-lo a retirar sua candidatura em prol da candidatura udenista, já que, segundo a 

interpretação udenista, aquele não possuía chance alguma no pleito que se aproximava.  

Todavia Salgado mostrou-se irredutível diante de tal possibilidade. O Correio da 

Manhã, ao noticiar o encontro no dia seguinte, assim se reportava ao fato: 

Fizeram os dois primeiros ‗Lacerda e uma correligionária‘ uma sondagem 

sobre as possibilidades de o candidato do PRP desistir em favor do sr. Juarez 

Távora. Sabido é que o ex-chefe do fascismo brasileiro não tem qualquer 

possibilidade eleitoral. Não obtiveram nenhuma palavra favorável do sr. 

Plínio Salgado, que se mostra disposto a comparecer às urnas e a receber os 

votos de alguns integralistas e daqueles que discordam das outras 

candidaturas (Correio da Manhã, 21 set. 1955, Notícias Políticas, p. 1). 

O Correio da Manhã, ao reportar-se a Salgado como o ex-chefe do fascismo 

brasileiro, trazia para o presente os discursos atinentes ao passado que tachava o integralismo 

de fascismo e, ao fazê-lo, atualizava uma crítica que desqualificava o candidato perrepista. 

Salgado, na condição publicada pelo Correio da Manhã, de ex-chefe do fascismo brasileiro, 

não tinha qualquer possibilidade eleitoral e, se insistia em comparecer às urnas, era para 

receber uma ridícula votação: somente de alguns integralistas e daqueles que discordavam das 

outras candidaturas.  

É também afirmando que o PRP, se insistisse naquela candidatura, teria ridícula 

votação, que o OESP noticiou o encontro de Carlos Lacerda com o candidato integralista:  
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O sr. Carlos Lacerda mostrou ao sr. Plínio Salgado a completa inviabilidade 

do seu sucesso eleitoral, dizendo-lhe que a um resultado ridículo no pleito de 

3 de outubro seria preferível e até mesmo aconselhável o seu afastamento da 

batalha sucessória, desde que isso pudesse fortalecer a candidatura do 

general Juarez Távora. [...] Mas não foi feliz. (OESP, 21 set. 1955, p. 3). 

Se a crítica na imprensa desqualificava o integralismo, o PRP e Salgado, por outro 

lado, o pragmatismo político informava o comportamento da UDN. Ciente das vantagens que 

seu partido teria se conseguisse a retirada de Salgado do pleito
362

, Lacerda, representando seu 

partido, estabeleceu negociações políticas com aquele, as quais, porém, foram infrutíferas.  

Sem a perspectiva da retirada da candidatura perrepista, o Tribuna da Imprensa passou 

a representar o integralismo como movimento que apenas atrapalhava a candidatura Juarez 

Távora, favorecendo assim a candidatura de Juscelino Kubitschek, o que, na visão daquela 

frente udenista representada por Lacerda e seu jornal, viria, por fim, ajudar mesmo os 

comunistas, os quais estavam apoiando Juscelino e João Goulart (para vice-presidente).   

Em edição do dia 23 de setembro, o Tribuna da Imprensa chegava às ruas com matéria 

com o título em letras enormes, cobrindo todo o alto da página 6: Votar em Plínio é ajudar a 

vitória dos comunistas (Tribuna da Imprensa, 23 set. 1955, p. 6). A matéria referia-se a 

pronunciamento de Lacerda, na noite anterior, transmitido pela Rádio Globo. Segundo o 

Tribuna da Imprensa, naquela ocasião, Lacerda teria afirmado que ―Um voto no sr. Plínio 

Salgado é um voto tirado de Juarez e dado ao Partido Comunista. Por um terrível paradoxo, o 

sr. Plínio Salgado culminou sua vida política ajudando o Partido Comunista a dar a vitória a 

Juscelino Kubitschek e Jango Goulart‖ (Tribuna da Imprensa, 23 set. 1955, p. 6). Dessa feita, 

Lacerda, senão com esperança de ver Salgado retirar sua candidatura, agia ao menos em busca 

de convencer os eleitores de Salgado de que, se eles eram contrários aos comunistas, 

deveriam unir-se à candidatura de Juarez Távora. No mesmo pronunciamento feito na Rádio 

Globo, em 22 de setembro de 1955, Lacerda realizou apelo aos integralistas:  
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A avaliação da UDN nesse sentido era tão acertada que Juscelino Kubitschek obteve 3 077 411 votos, 

enquanto seu opositor, Juarez Távora, obteve 2 610 462. Salgado, por sua vez, foi sufragado por 714 379 

eleitores (dados fornecidos pelo IBGE em Estatísticas do século XX). Somando-se os votos do PRP aos da UDN 

num só candidato, Juscelino teria sido derrotado. Evidentemente que, em uma eleição, não se tem uma 

matemática tão simples, mas os eleitores do PRP eram muito mais simpáticos à candidatura Juarez que à 

candidatura Juscelino. Como a vantagem que tal somatória simples (votos ao candidato do PRP somados ao da 

UDN) daria a Juarez uma votação superior em relação à recebida por Juscelino, é possível supor (mesmo 

reduzindo a migração dos votos de Salgado para Juarez) que as chances da UDN de vencer as eleições teriam 

aumentado significativamente com a retirada da candidatura perrepista. 
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Ainda é tempo de juntarmos os ombros para elegermos certamente esse 

homem de bem: Juarez. Apelo para que nos unamos, pois não há dúvida de 

que os votos do sr. Plínio Salgado, juntados aos de Juarez, seriam a vitória 

incontestável. Seriam a derrota dos aventureiros e bandidos, conluiados com 

a quinta-coluna comunista para a desagregação do Brasil. (Tribuna da 

Imprensa, 23 set. 1955, p. 6). 

Uma semana depois, em 30 de setembro de 1955, já bem próximo do pleito, era 

publicada, no alto da primeira página daquele jornal, charge de Hilde, ironizando a referida 

situação em que a candidatura Salgado servia apenas de estorvo à candidatura Juarez, 

atendendo assim ao interesse dos comunistas:   

 

 

Figura 14
363

 – Tribuna da Imprensa, 30 set. 1955, p. 1. 
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 Na figura, vê-se Juarez Távora, candidato da UDN, com toda a pompa de sólido candidato à presidência. Mas 

eis que um ―nanico‖, como é ali representado Salgado, trabalha para cortar a solidez de Juarez. Ao fundo, Luiz 

Carlos Prestes aplaude o trabalho do líder integralista.  
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 Mesmo depois de realizado o pleito, o Tribuna da Imprensa — diante de resultados 

parciais que apontavam para a derrota do candidato da UDN, mas que, ao mesmo tempo, 

permitiam perceber que a somatória de votos obtidos pela UDN com os obtidos pelo PRP, se 

direcionados a Juarez Távora, dariam a esse a vitória — iniciou uma série de matérias 

acusando o integralismo de provocar a derrota de Juarez, a qual era representada por aquele 

jornal como uma verdadeira desgraça. Assim, ainda no dia cinco de outubro, o Tribuna da 

Imprensa publicava, em sua primeira página, matéria intitulada Coerência integralista, em 

que dizia:   

Aí estão os primeiros resultados do pleito de 3 de outubro. Ainda não 

indicam o resultado definitivo, mas um dado vai ficando claro: somadas, até 

agora, a votação Juarez-Plínio, a votação do general Juarez Távora estaria 

muito acima das votações de Ademar e de Juscelino. [...] Se Juscelino ou 

Ademar vencerem o pleito, aí temos o maior responsável: Plínio Salgado, 

que, assim, por mera vaidade de uma demonstraçãozinha de força, entregará 

o país a um daqueles dois homens, e um deles aliado público e oficial do 

Partido Comunista. [...] do Rio Grande do Norte chegam as primeiras 

verificações: [...] constatou-se que comunistas e integralistas votaram juntos, 

no mesmo candidato ao governo do Estado. Não há dúvida de que os 

extremos tocam-se. O pior é que, às vezes, conluiam-se para a desgraça do 

povo (Tribuna da Imprensa, 5 out. 1955, p. 1).  

  Os integralistas se apresentavam como vigorosos anticomunistas, como democratas 

que atuavam pelo bem do Brasil, mas nas páginas do Tribuna da Imprensa, a coerência 

integralista era representada no sentido oposto: nelas, o integralismo aproximava-se do 

comunismo, já que os extremos — o integralismo e o comunismo — tocam-se e 

aproximavam-se também, porque votavam juntos; o integralismo era, ainda, apresentado 

como não-democrata, como extremista e como organização que se associava aos comunistas 

não para o bem do Brasil, mas para a desgraça do povo. No dia seguinte, o jornal de Carlos 

Lacerda publicou, na primeira página, nova charge de Hilde insistindo na tese de que Salgado 

trabalhara na vitória de JK: nas eleições, a sua missão fora ajudar a carregar Juscelino 

Kubitschek até a presidência da República, nada mais.    
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Figura 15 – Tribuna da Imprensa, 6 out. 1955, p. 1. 

 

Para o grupo que atuava no PRP e, mormente, para os que, além de atuarem no PRP, 

haviam militado na AIB, era o passado que insurgia perturbadoramente. E a acusação de 

fascista repetia-se insistentemente. Em 24 de setembro, o Correio da Manhã noticiou debate 

ocorrido na Câmara dos Deputados entre os parlamentares Nestor Duarte (Partido Libertador 

– BA), Loureiro Junior (PRP – SP) e Ponciano dos Santos (PRP – ES). Na sessão, Nestor 

Duarte subiu à tribuna para provar — como prometera dias antes que o faria — que o 

integralismo nascera do nazifascismo. E o deputado baiano, para tal, recorreu ao passado 

presente na memória social e assim proferiu: ―[...] para compreender o problema, tornava-se 

necessário um retrospecto histórico, remontando-se à época em que o totalitarismo assustara o 

mundo, no segundo quartel dêste século, liderado por Hitler, Mussolini e Hiroito‖. (Correio 

da Manhã, 24/9/1955, Notícias Políticas, p.1). Portanto, a fim de se entender a doutrina 

integralista, defendida pelo PRP, era preciso buscá-la em suas raízes (que, aliás, dava o título 
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à matéria: As raízes do integralismo) e, ao encontrá-las, deparar-nos-íamos com uma doutrina 

totalitária, como o deputado Duarte prosseguia na tribuna explicando a posição de Salgado 

nos anos de 1930: ―Começaram as suas afirmações totalitárias: a preeminência do Estado 

sobre o indivíduo; os valores espirituais preterindo as atividades econômicas; o partido único 

organizado em moldes paramilitares e a simbologia dos gestos e ‗slogans‘ nos moldes nazi-

fascistas‖
364

. E, para não haver dúvidas do que se tratava aquilo tudo, ele terminou
365

 

equiparando Salgado a Hitler e a Mussolini: ―— Também Mussolini e Hitler assim 

procederam‖ (Correio da Manhã, 24 set. 1955, Notícias Políticas, p.1). 

No mesmo dia 24 de setembro, o Tribuna da Imprensa também noticiou o debate 

ocorrido no dia anterior na Câmara dos Deputados. A manchete trazia, na página 3, em 

grandes letras em negrito, o seguinte título: Nenhuma diferença entre nazismo e integralismo. 

Na matéria, lia-se que: 

O deputado Nestor Duarte, disse ontem, na Câmara, que integralismo e 

nazismo eram a mesma coisa, porque ambos defendiam: 1. A preeminência 

do Estado sobre o indivíuo; 2. A preterição das atividades econômicas em 

benefício dos valores espirituais; 3. O partido único; 4. A organização 

paramilitar; 5. O mito do chefe. Nestor, que não concluiu o discurso, voltará 

a falar sobre o assunto (Tribuna da Imprensa, 24-25 set. 1955, p. 3). 

 O espaço do jornal destinado ao título da matéria era maior que o da matéria 

propriamente dita, evidenciando-se o seu intuito em reforçar a equivalência simbólica 

nazismo igual a integralismo, até porque a diminuta matéria não explorou a discussão travada 

na Câmara dos Deputados, apenas resumiu os argumentos do deputado Nestor Duarte que 

―comprovavam‖ aquela equivalência. 

Referendando tal propositura, a de que o integralismo é nazifascismo, emergia no 

espaço público suposta memória dos ex-combatentes da guerra em oposição à candidatura de 

Salgado. O OESP trazia a seguinte manchete, em 17 de setembro de 1955, Manifestam-se os 

ex-combatentes da FEB contra a candidatura do líder integralista (OESP, 17 set. 1955, p. 3). 

Segundo aquela matéria, os ex-combatentes asseguravam que votar em Salgado seria uma 

afronta à memória dos brasileiros que haviam morrido na guerra: ―Os ex-combatentes estão 

tomando posição ativa em face do pleito de 3 de outubro. Em sua campanha, combatem 
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encerramento da sessão. 
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tenazmente o sr. Plínio Salgado, afirmando que o voto dado ao chefe integralista representa 

uma ‗afronta aos mortos e mutilados da gloriosa FEB‘‖ (OESP, 17 set. 1955, p. 3). 

Já no dia 25 de setembro, o OESP, em texto assinado por Gustavo Corção, 

desqualificava as demais candidaturas em prol da candidatura udenista. Nela, Salgado era 

exposto como ―fascista fracassado‖. No seu texto intitulado Ainda a política, Corção ainda 

argumentava que da Argentina vinham boas notícias (a queda de Peron), mas que, enquanto 

isso, ―nós aqui assistimos ao comício de Plínio Salgado. [...] Esse comício e essa candidatura 

expõem-nos ao ridículo‖ (OESP, 25 set. 1955, p. 5). Salgado ganhava espaço na grande mídia 

conforme a imagem negativa delineada pela memória social acerca do líder integralista: 

fascista e ridículo. Poucos dias depois, em 29 de setembro, o OESP publicou parte da 

entrevista coletiva concedida por Afonso Arinos no dia anterior, momento em que Arinos 

afirmou que a vitória de Juarez seria ―a salvação da democracia e da decência na vida pública 

brasileira‖ (OESP, 29 set. 1955, p. 3) e que contra a candidatura udenista 

se acumpliciaram os restos das sinistras doutrinas e experiências ditatoriais 

que macularam o nosso recente passado político. Comunistas de Prestes, 

fascistas de Plínio e caudilhistas de Jango juntaram-se num esforço frustrado 

e desesperado para subjugar o ímpeto da ressurreição democrática, 

personalizada na chapa Juarez-Milton (OESP, 29 set. 1955, p. 3). 

Os seguidores de Salgado eram parte da ameaça à democracia e essa leitura advinha de 

representações de passado recente em que os integralistas eram vistos como reunidos em 

torno de sinistra doutrina: o fascismo.  

Se as dificuldades para o PRP de dispor-se na cena política já eram significativas, 

tendo ele que enfrentar a acusação de fascista e, ao mesmo tempo, a vulgarizada visão de que 

se tratava de organização risível, no que diz respeito às narrativas acerca do golpe de 1938, 

essas dificuldades ganhavam mais um agravante, que era o da corrosão interna — os 

testemunhos extremamente prejudiciais ao partido surgiam das próprias orlas integralistas. As 

narrativas quanto ao golpe de 1938 de ex-integralistas eram lançadas na grande imprensa e 

diferenciavam-se rigorosamente do discurso que os integralistas no PRP convencionaram 

tornar público. Nuno Barbosa de Oliveira e Silva, almirante da reserva e ex-integralista que 

havia participado ativamente das ações relativas ao golpe de 1938, e Belmiro Valverde, 

médico ligado a AIB do Rio de Janeiro, que chefiara politicamente a ação armada de 11 de 

maio de 1938, foram personagens centrais desse embate.   
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Valverde, com o fracasso do movimento de 1938, foi preso pela repressão 

estadonovista e dela só saiu com a anistia de abril de 1945. Nas eleições de 1955, ele apoiou a 

UDN e, em setembro, já perto do pleito que ocorreria em três de outubro, passou a dar 

declarações públicas quanto ao referido golpe, nas quais o presidente e candidato do PRP, 

Salgado, aparecia como covarde e desleal. Em 9 de setembro, em entrevista à imprensa 

publicada no dia seguinte em vários jornais, entre eles o Correio da Manhã, o OESP e o 

Tribuna da Imprensa, Valverde explicou, a partir de relatos sobre o golpe de 1938, os motivos 

que o levaram a romper com o Chefe Nacional: 

[...] Aceitas essas condições, vi depois que o sr. Plínio Salgado não cumprira 

o prometido. Depois de dada a ordem e evidenciado que o movimento fora 

vencido, [...] o sr. Plínio Salgado negou-se terminantemente a assumir 

qualquer responsabilidade pelo fato. Situação diferente tivemos nós. Presos e 

sob as mais variadas ameaças, rasgamos sua carta a nós dirigida sobre o 

assunto e eliminamos qualquer documento capaz de comprometê-lo. Por 

isso, enquanto todos nós padecíamos no cárcere, ele pôde embarcar para 

Portugal. Ali, a despeito de ser um homem válido e de comprovada 

capacidade intelectual, viveu às custas do movimento e dos heróicos 

integralistas que ficaram no país. (Correio da Manhã, 10 set. 1955, Notícias 

Políticas, p.1).  

Covardia, injustiça e deslealdade caracterizavam, no discurso de Valverde, o ―Chefe-

Nacional‖. Valendo-se de suposta ascendência sobre vários integralistas, ele, na citada 

entrevista, pediu aos seus ex-correligionários que votassem em Juarez Távora e não em 

Salgado. Assim, no dia seguinte, o Correio da Manhã expôs tal posição em matéria intitulada 

Antigos chefes do Integralismo resolvem apoiar a chapa Juarez-Milton.
366

 

Também no Tribuna da Imprensa publicou-se parte da entrevista de Valverde com o 

mesmo viés: o de que os integralistas apoiariam a candidatura Juarez e não a de Salgado. Em 

matéria intitulada Plínio sem o apoio dos camisas-verdes (Tribuna da Imprensa, 10 set. 1955, 

p.1), o jornal carioca assegurava que ―a grande maioria dos ex-integralistas votará contra o sr. 

Plínio Salgado‖
367

. E, no dia 12 de setembro, esse jornal publicou matéria acerca de um dos 

imbróglios referentes ao golpe de 1938, qual seja o fato de Salgado ter ou não dado 

autorização para Valverde realizar o levante. Embora a matéria do Tribuna da Imprensa 
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viesse intitulada Ordem escrita para a rebelião (Tribuna da Imprensa, 12 set. 1955, p. 2), ela 

não era conclusiva quanto a essa questão, pois que o jornal entrevistara, além de Valverde 

(que dizia que Salgado dera-lhe sim ordem por escrito autorizando o levante), Raimundo 

Barbosa Lima, que acompanhara Valverde na organização do levante de maio de 1938 e que 

dissera àquele jornal que Valverde jamais comunicara a ele a existência de tal ordem, e, por 

fim, Raymundo Padilha, que dissera nada saber desse assunto. Porém, no dia seguinte à 

publicação daquela matéria, o Tribuna da Imprensa noticiou reunião de integralistas com o 

intuito de repudiar a posição de Valverde. A matéria intitulada Manifesto integralista contra 

Belmiro Valverde (Tribuna da Imprensa, 13 set. 1955, p. 3) exibia que os integralistas 

estavam organizando um manifesto refutando as acusações de Valverde e que ele já contava 

com mais de 50 assinaturas. Segundo o Tribuna da Imprensa, os integralistas pretendiam 

refutar ponto por ponto as acusações de Valverde, principalmente a referente à suposta ordem 

dada por Salgado para que a rebelião fosse deflagrada. No entanto a matéria concluía 

certificando que ―[...] Pelo que apuramos, existia uma ordem dada pelo sr. Plínio Salgado ao 

sr. Valverde, mas não em cartão, como este divulgou, mas sim em papel aéreo. Essa ordem 

era uma autorização para o sr. Valverde coordenar o movimento, isto é, uma espécie de 

delegação de poderes‖ (Tribuna da Imprensa, 13 set. 1955, p. 3).  

Dois dias depois, em 15 de setembro de 1955, o Tribuna da Imprensa insistia no 

assunto, agora com uma longa entrevista com Jair Tavares, integralista que participara da 

intentona em maio de 1938. Ele afirmou ter visto o documento que Salgado entregara a 

Valverde, o qual, segundo ele, autorizava Valverde apenas a organizar os integralistas da 

Guanabara, mas não o autorizava a decidir sobre a insurgência. O intrigante é que o título de 

tal matéria era: Em meia folha de papel de seda, três linhas de Plínio Salgado provocaram o 

assalto ao Guanabara (Tribuna da Imprensa, 15 set. 1955, p. 3). O título contradizia a 

matéria e passava a mensagem que, por fim, importava ao jornal juarezista: Salgado era 

golpista. 

A declaração de Valverde motivou o jornal O Estado de São Paulo a cobrir, com 

maior desenvoltura, a candidatura Salgado. O OESP dedicava boa parte de sua página 3, na 

sessão O momento político, para expor questões referentes à disputa eleitoral que estava em 

curso. O OESP era abertamente udenista e anticomunista e centrava sua atividade jornalística 

quanto à questão das eleições para presidente da República na cobertura da agenda de Juarez 

Távora e em criticar Juscelino Kubitschek, João Goulart e o PTB, frequentemente os 

vinculando ao comunismo. Nos nove primeiros dias de setembro de 1955, o OESP em 

nenhum momento citou o candidato do PRP, Salgado. Mas, no dia 10, diante das declarações 
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de Valverde, o jornal paulistano publicou, em sua página três, matéria intitulada Ex-líder 

integralista rompe com Plínio Salgado e passa a apoiar Juarez Tavora. Nela, lia-se que 

[...] O chefe da intentona integralista de 1938 alegou que o sr. Plínio Salgado 

não lhe merece confiança e isso por uma razão muito simples: o atual 

candidato do PRP autorizou naquela ocasião o sr. Belmiro Valverde (é este 

quem explica) a promover e dirigir a referida intentona, negando, logo 

depois, a sua participação no fato. [...] O seu objetivo é um só, alertar os 

antigos integralistas para que não votem no seu antigo chefe. Afirmou ainda 

o sr. Belmiro Valverde que, para não comprometer o sr. Plínio Salgado, 

rasgou, na prisão, a autorização escrita que este lhe dera para deflagrar e 

chefiar a insurreição de 1938. (OESP, 10 set. 1955, p. 3). 

A notícia que motivou o OESP a sair de sua posição de silêncio quanto à candidatura 

Salgado era certeira diante dos seus objetivos naquela eleição: atingia a honra do candidato 

perrepista a partir de declaração de um ex-correligionário, Valverde, que ainda pediu como 

ex-líder integralista apoio à candidatura Juarez: ―Valverde, que foi um dos principais 

dirigentes do Movimento Integralista, reuniu os representantes da imprensa para uma 

entrevista sobre o atual momento político, no curso da qual fez um apelo aos seus amigos e 

correligionários para que votem no general Tavora‖.
368

 

No dia seguinte, o OESP reforçou os argumentos de Valverde, divulgando o 

testemunho de outro integralista partícipe do levante de 1938, o almirante Nuno Barbosa de 

Oliveira e Silva. A matéria intitulada Severa crítica à atuação do sr. Plínio Salgado na chefia 

da Ação Integralista Brasileira iniciava-se atingindo a honra do candidato perrepista:  

o almirante Nuno Barbosa de Oliveira e Silva, que foi elemento preeminente da 

extinta Ação Integralista Brasileira, faz revelações que deixam muito mal 

perante a opinião pública o sr. Plínio Salgado, no tocante a sua tibieza em 

cumprir compromissos e enfrentar responsabilidades (OESP, 11 set. 1955, p. 4). 

 E a avaliação de Nuno Barbosa dava-se em função da leitura do comportamento de 

Salgado atinente a acontecimento passado: o golpe de 1938. Segundo o OESP, 

Confirmando o que disse ontem à imprensa o sr. Belmiro Valverde, o 

almirante Nuno Barbosa, que chegou a ser condenado a nove anos de prisão, 
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por sua participação na intentona integralista de 38, começa dizendo: ‗Logo 

após o malogro do movimento de 11 de maio, vimos com surpresa que o sr. 

Plínio Salgado não tinha envergadura de chefe [...]‘ (OESP, 11 set. 1955, p. 4). 

 Além de não ter, consoante aquele testemunho, envergadura de chefe, Salgado era 

apontado como traidor e medroso: ―Todos quanto tomaram parte naquela intentona foram 

traídos pelo sr. Plínio Salgado, que entrou numa série de conchavos com a ditadura, por força 

de um elemento atuante de seu caráter: o medo‖
369

. E ainda confirmou a declaração de 

Valverde de que Salgado fora o chefe do levante: ―o chefe e inspirador da intentona de 38 foi, 

em verdade, o sr. Plínio Salgado‖
370

. O OESP saía do silêncio para apresentar, em suas 

páginas, discursos presentes na memória social, corroborando a sua atualização e, pois, o veto 

a Salgado, afinal, esse homem era representado como alguém que não tinha envergadura de 

chefe e que era traidor, mentiroso e medroso.
371

  

O Correio da Manhã insistentemente desqualificava Salgado e, muitas vezes, para tal, 

recorria à entrevista de Belmiro Valverde ou às falas que a ela reportavam-se. Em 15 de 

setembro daquele mesmo ano, o referido jornal publicou nota na qual se divulgava o Voto de 

Louvor concedido pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro ao jornalista Vicente Lima 

por reportagem publicada em revista da Capital (não foi divulgada em qual), denunciando que 

João Goulart, candidato a vice-presidente da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), era dono de um cabaré em São Borja (RS), local onde também se exploravam jogos de 

azar. O Correio da Manhã não perdeu ocasião para finalizar a nota, colocando, à parte, que o 

vereador Magalhães Júnior ―asseverou que também o sr. Plínio Salgado, que tem diploma de 

covarde dado pelo sr. Belmiro Valverde, também é favorável à exploração do jogo.‖ (Correio 

da Manhã, 15 set. 1955, p.1). 

As narrativas de Valverde eram ameaçadoras, pois que capazes de quebrar a unidade 

nas fileiras do PRP quanto à compreensão de fatos marcantes do passado integralista e ainda o 

eram porque referendavam narrativas que desprestigiavam o chefe integralista. Valverde 

havia sido um dos atores centrais no golpe de 1938 e, logo, testemunha ocular que poderia 
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e pouco espaço, ao contrário da situação referente às declarações de Valverde e Nuno Barbosa. 
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narrar o que vira com certa autoridade. Toda testemunha quer ser acreditada e as falas da 

testemunha Valverde têm um apelo do gênero ―Eu estava lá‖ e ―Se não acreditam em mim, 

perguntem a outra pessoa‖ (RICOEUR, 2007, p. 173). Nessa perspectiva, o testemunho de 

Nuno Barbosa de Oliveira e Silva, também ex-integralista e partícipe no golpe de 1938, 

aumentou o problema para o PRP em relação ao seu passado, pois referendava as narrativas 

de Valverde
372

. Em edição de 16 de setembro, o Correio da Manhã publicou as seguintes 

declarações de Oliveira e Silva: ―[...] apesar de não falar com o sr. Belmiro Valverde desde 

quando estivemos presos em Fernando de Noronha, confirmo integralmente suas declarações 

por representarem a verdade nua e crua dos fatos ocorridos em 1938 [...]‖ (Correio da Manhã, 

16 set. 1955, p. 9). E, se a confiabilidade do testemunho advém de sua reputação, Oliveira e 

Silva, ao reforçar o valor do testemunho de Valverde, igualmente se serviu desse estratagema 

ao dizer que ―[...] o sr. Belmiro Valverde é um homem cujo passado digno e honrado não lhe 

permitiria falsear a verdade‖
373

. Por conseguinte, tratava-se de argumento credenciador do 

testemunho, o que autenticava ainda mais a narrativa de Valverde. Ao mesmo tempo em que 

Oliveira e Silva ressaltava de forma positiva a dimensão fiduciária do testemunho de 

Valverde, ele desqualificava a de Salgado, atacando exatamente a reputação deste: 

Ao passo que do sr. Plínio Salgado, nesse particular, –  com base em fatos 

comprovados e documentos que possuo – não posso dizer o mesmo. 

Foi um chefe que pecou pela vacilação e falta de coragem nos momentos 

mais difíceis. Fugiu às responsabilidades de chefe de um movimento 

doutrinário e demonstrou, em várias oportunidades, ter agido deslealmente 

[...] (Correio da Manhã, 16 set. 1955, p. 9).  

Vacilante, covarde e desleal eram características do ―Chefe Nacional‖, consoante o 

testemunho de Oliveira e Silva, pessoa que corroborou as declarações publicadas por 

Valverde. O testemunho ocupou o espaço público, trazendo o passado para o presente. 

Valverde e Nuno de Oliveira e Silva não foram os únicos que viram tampouco os únicos que 

narraram tal acontecimento. Sob outra perspectiva, outros atores, também testemunhas 

oculares do mesmo acontecimento, narraram o que viram e suas narrativas não se confundiam 
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com as daqueles testemunhos acima citados. Para aqueles que permaneceram integralistas e 

militavam no PRP, o passado era lido de outra maneira. Se, em algum lugar, há embate entre a 

história e a memória, não foi aqui a arena em que ele se deu. Nesse espaço público em que os 

atores políticos digladiam-se em busca de poder, a memória, por meio do testemunho, foi 

senhora. Mas, ela sim, a memória, estava em disputa.  

Nesse contexto, o PRP vagava entre as memórias que os vetava e as que os unia. 

Diante do apelo a essa última, sem nuanças, na eleição presidencial de 1955, e do relativo 

sucesso nela obtido, o PRP decidiu por apostar na retomada da tradição integralista.  

5.3 A VOLTA DO SIGMA 

Salgado, malgrado tenha sido — entre os quatro candidatos que concorreram ao pleito 

— o menos sufragado daquela eleição, obteve cerca de 8% dos votos nacionais, percentual 

não desprezível. Essa foi a maior votação em termos percentuais e absolutos obtida por 

agremiação integralista em toda a história do movimento. Ver tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Resultados eleitorais para Presidente da República de acordo com o candidato 

(partido/coligação), por estado brasileiro (1955; em %) 

                                                      

ESTADO 

JUSCELINO  

KUBITSCHEK 

(PSD-PTB) 

JUAREZ    

TÁVORA 

(UDN- PDC) 

ADHEMAR 

DE BARROS        

(PSP) 

PLÍNIO   

SALGADO 

(PRP) 

Acre 45,2 31,2 20,9 2,7 

Amazonas 35,4 16,7 39,8 8,1 

Pará 49,6 11,9 36,2 2,3 

Amapá 82,7 6,3 9,4 1,6 

Rondônia 30,9 5,3 61,5 2,3 

Roraima 69,4 17,0 12,3 1,3 

NORTE 47,3 13,2 36,1 3,4 

Alagoas 39,2 44,5 10,3 6,0 

Bahia 43,1 32,3 11,0 13,6 
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Ceará 38,3 49,5 8,4 3,8 

Maranhão 47,3 11,2 39,6 1,9 

Paraíba 36,6 51,4 7,6 4,4 

Pernambuco 38,2 43,0 12,0 6,8 

Piauí 53,4 34,3 10,4 1,9 

R. G. do Norte 40,7 32,3 17,7 9,3 

Sergipe 45,6 49,1 3,3 2,0 

NORDESTE 41,2 39,6 12,4 6,8 

E. Santo 36,1 18,9 26,2 18,8 

M. Gerais 58,4 23,2 12,0 6,4 

R. de Janeiro 46,2 21,7 26,2 5,9 

São Paulo 12,7 33,1 45,8 8,4 

Guanabara 29,5 25,9 39,4 5,2 

SUDESTE 32,3 27,5 32,7 7,5 

Paraná 24,8 21,0 29,3 24,9 

R. G. do Sul 37,7 34,6 20,1 7,6 

Santa Catarina 39,2 26,3 17,0 17,5 

SUL 34,6 29,3 21,9 14,2 

Goiás 43,2 17,6 36,8 2,4 

Mato Grosso 47,0 34,4 17,0 1,6 

CENTRO-OESTE 44,6 24,1 29,2 2,1 

BRASIL 35,7 30,2 25,8 8,3 

VOTOS 

(VALORES 

ABSOLUTOS) 

 

3.077.411 

 

2.610.455 

 

2.222.725 

 

718.609 

Fonte: Lavareda (1999, p. 203). 
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 Tal situação parecia apontar para o acerto da aposta em definir uma maior 

proximidade em relação ao passado integralista e instigou os dirigentes do PRP a adotar novo 

posicionamento quanto à atitude política do partido. A ideia construída na cúpula perrepista a 

partir de então era a de que o PRP não havia crescido até aquele momento como poderia ter 

ocorrido, porque ele não se diferenciava significativamente de outros partidos políticos e 

porque ele não se vinculou radicalmente ao seu maior patrimônio: o passado integralista. 

Salgado, em abril de 1956, portanto apenas alguns meses após o pleito, publicou artigo no A 

Marcha em que avaliava a sua candidatura como o marco de uma ressurreição: 

Nunca o PRP poderia ter adotado uma orientação mais certa, uma atitude de 

maior clarividência. O pleito de outubro deu consciência de autonomia, de 

autodeterminação a um partido que vinha perdendo a substância pela adesão 

a candidatos estranhos à sua doutrina em duas eleições sucessivas, a de 1945 

e a de 1950. Embora dignos dos sufrágios dos brasileiros, o marechal Dutra e 

o brigadeiro Eduardo Gomes, cujos méritos pessoais não negamos, não 

polarizavam os anseios mais profundos dos integralistas, nem daqueles que 

aspiram a reformas largas e decisivas dos costumes políticos e das normas 

administrativas em nosso país. O desfraldar de uma bandeira própria deu ao 

partido herdeiro da doutrina espiritualista e cristã da democracia orgânica 

uma energia nova que se revelou numa verdadeira ressurreição.
374

 

Destarte, ante o resultado daquela eleição, o PRP buscou uma afirmação mais 

ostensiva quanto ao seu posicionamento de filiação à doutrina e aos signos integralistas. 

É nesse sentido que, pela primeira vez, em ocasião solene do PRP, em dezembro de 

1956, evocou-se a velha saudação Anauê!. Tratava-se da Convenção Regional do partido no 

Rio de Janeiro, em dezembro de 1956. Nela, elegeu-se para presidente regional Álvaro 

Sardinha. O novo presidente da sessão do PRP do Rio de Janeiro, ladeado pelo presidente 

nacional do partido e diante da plateia, a essa solicitou que Salgado fosse saldado com três 

anauês, sendo imediatamente atendido. A edição seguinte do A Marcha assim noticiou o 

episódio: ―Álvaro Sardinha pediu à assistência 3 anauês para o Chefe Nacional! A enorme 
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poderia alegar que o coadjuvasse um candidato à vice-presidência, porque o PRP quis mesmo isolar o seu Chefe 

para ver quantos brasileiros acompanhavam-no‖ (ibidem, p. 8). 
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multidão que superlotou os salões da Associação Comercial, com os braços erguidos na 

saudação indígena, mostrava que a fibra dos integralistas mantinha-se inabalável‖.
375

  

Questão relevante na matéria citada é também o fato do presidente nacional do partido, 

Salgado, ser nela chamado de ―Chefe Nacional‖, expressão usada na década de 1930 para 

remontar-se ao líder da AIB. Empolgado com o reencontro com o passado, Salgado criou, em 

maio de 1957, o Conselho Político Nacional. A explicação da finalidade de tal órgão era dada 

pelo semanário perrepista, invocando o passado como o tempo que os orientava na ação 

presente, pois que o Conselho Político Nacional visará ―congregar, como no passado fazia a 

AIB, todos os adeptos do integralismo que reclamam um movimento político feito em torno 

de princípios e idéias e organizado com disciplina e hierarquia‖.
376

 

Em 1957, ano do aniversário de 25 anos de fundação da AIB, o Conselho Político 

Nacional do PRP propôs que o velho símbolo da AIB, o sigma, passasse a ser o símbolo do 

partido.  

O sigma era o símbolo do movimento integralista e era colocado no centro da bandeira 

integralista, no centro dos distintivos integralistas e na camisa-verde e blusa-verde no braço 

esquerdo. A escolha do sigma como símbolo da AIB nos anos de 1930 deveu-se, cosoante 

explicações dadas em seus ―protocolos e rituais‖, ao fato daquele movimento visar integrar 

todas as forças sociais do país na suprema expressão da nacionalidade; por ele representar a 

soma dos finitamente pequenos; por ser o nome da Estrela Polar do hemisfério sul; e ainda 

por remeter ao cristianismo, já que o sigma era a letra com a qual os primeiros cristãos da 

Grécia indicavam o nome de Cristo (Soteros)
377

. Retomar o uso do sigma era reencontrar o 

passado idealizado.  

 O semanário A Marcha, em edição de 5 de julho de 1957
378

, noticiou semelhante 

proposta na primeira página com o seguinte título: O sigma será o símbolo do PRP. E, para o 

Conselho Político Nacional desse partido, o sigma deveria sim ser o símbolo dele, porque era 

bastante conhecido nacionalmente como escudo representativo da doutrina integralista e 

porque era público e notório que a filosofia orientadora do PRP era a baseada no pensamento 

integralista. Ao mesmo tempo, o Conselho Político do PRP invocava mais uma vez a 

representação do senador Villas Boas no TSE — e, a partir de ressignificação na memória 

integralista da posição do TSE diante daquela representação, concluía que utilizar novamente 
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 Como no tempo da AIB: vibração cívica na Província Fluminense. A Marcha, 7 dez. 1956, p. 1 e 10. 
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 Importante decisão: Conselho Político Nacional criado por Plínio Salgado. A Marcha, 10 maio 1957, p. 1. 
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 In: Enciclopédia do Integralismo. Vol. 11, Rio de janeiro: Edições GRD, 1957-1963, p. 78-79.  
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o sigma não seria problema algum, pois ele era o símbolo de uma doutrina que estava de 

acordo com a ordem democrática vigente, como o semanário A Marcha explicitava:  

[...] quando um senador pretendeu, anos atrás, o fechamento do PRP, 

fundando em que êste se baseava no integralismo, o Tribunal Superior 

Eleitoral teve ocasião de pronunciar-se em magnífico acórdão a êsse 

respeito. 

Reconheceu e proclamou que a filiação doutrinária do PRP ao Integralismo 

não o torna de nenhum modo contrário aos princípios constitucionais 

prescritos na Constituição Brasileira de 1946. A doutrina integralista é e 

sempre foi nacionalista e democrática e, portanto, o uso do símbolo não 

poderá jamais e de modo algum infringir qualquer dispositivo legal (A 

Marcha, 5 jul. 1957, p. 1).  

Como já foi exposto no capítulo I, a doutrina integralista não foi julgada pelo TSE e 

avaliada como democrática no passado, mas na recomposição do passado na memória 

integralista essa situação já estava dada, ou seja, a memória integralista já havia feito um 

trabalho de enquadramento na nova realidade que era democrática e, portanto, o integralismo 

era percebido como tendo sido sempre democrático, situação referendada, na versão 

integralista, pelo próprio TSE.  

A sugestão do Conselho Político do partido seria, por fim, levada para o I Conclave 

Nacional do PRP, o qual ocorreria em Vitória nos dias 26, 27 e 28 do mês de julho daquele 

mesmo ano de 1957. E, para o periódico A Marcha, tal sugestão teria enorme repercussão no 

meio perrepista, pois que seria a ―volta do Partido às suas fontes autênticas de inspiração 

doutrinária e conduta política [...]‖ (A Marcha, 5 jul. 1957, p. 1). As lideranças do PRP viam 

nessa adoção o passo decisivo para a afirmação de sua identidade integralista. 

O I Conclave do PRP foi planejado para acontecer em Vitória em função de outra 

simbologia com o intuito de incorporar o passado integralista. E essa situação era elucidada 

pelo semanário A Marcha, que, em matéria publicada poucos dias antes do início do evento, 

afirmava que ―Vitória, a capital espirotosantense, tem sido a terra dos grandes marcos 

integralistas‖ (A Marcha, 19 jul. 1957, p. 1). E os marcos a que esse texto remontava eram o I 

Conclave da AIB, que teve lugar nos anos de 1930, e o Conclave do PRP, também 

integralista, que ocorreria em breve, já que agora ―o instrumento político do Integralismo é o 

Partido de Representação Popular que está preparando também para Vitória o seu primeiro 
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grande Conclave‖
379

. Realizar o I Conclave do PRP em Vitória, cidade em que havia ocorrido 

o I Conclave da AIB, era igualmente um modo de simbolicamente voltar às suas ―fontes 

autênticas de inspiração doutrinária‖ (A Marcha, 19 jul. 1957, p. 1). 

Em dezembro de 1957, o semanário A Marcha publicou matéria intitulada Ninguém 

pode dizer que é integralista se não cumpre os seguintes preceitos (A Marcha, 19 dez. 1957, 

p. 3). E a matéria trazia quinze preceitos que deveriam ser seguidos pelos integralistas e um 

deles (o terceiro da lista) exigia que o integralista usasse o distintivo do sigma. 

Os integralistas, militantes do PRP, voltavam-se para o passado para distanciar-se dos 

outros partidos, para reencontrar a ―força‖ da AIB e a perspectiva de futuro que essa teve e 

para construir a própria identidade do grupo. É nesse sentido que a comemoração do Jubileu 

de Prata do integralismo, em 1957, pode ser percebida. Nas festividades dos seus 25 anos 

ocorreu marcante encontro no teatro João Caetano no Rio de Janeiro, momento relatado pelo 

jornal Tribuna da Imprensa da seguinte maneira: 

Todos os assentos do Teatro João Caetano estavam completamente lotados 

quando uma tocha negra empunhada por um idoso e uma adolescente 

fardados com vestimenta verde desfilou sobre a passarela do salão de espera 

do teatro. Era o archote da geração, bastião que representava a passagem de 

poder de uma geração a outra do movimento que comemorava aniversário. 

Era o Jubileu de Prata integralista e a imprensa estava presente. Por todos os 

lugares do teatro, se viam simpatizantes, curiosos e desafetos de Plínio 

Salgado, que do alto do palco, na plenitude de seus 62 anos, ergue o braço 

direito e com a mão estendida grita para a catarse geral do salão. Mais de mil 

braços direitos são erguidos. O coro é uníssono: três Anauês! A saudação 

exclusiva ao chefe! Era a comemoração que marcaria o retorno simbólico 

integralista no pós- guerra. (Tribuna da Imprensa, 7 out. 1957, p. 3). 

 A euforia narrada pelo jornal nada simpático ao integralismo efetivamente era vivida 

por algumas centenas de militantes, os quais pareciam acreditar na retomada do ímpeto 

integralista dos tempos da AIB e por isso gritavam em uníssono, como o braço direito 

erguido, os três anauês em saudação ao chefe nacional. Segundo Rodrigo Christofoletti 

(2010, p. 45) 

Em finais de agosto de 1957, começou a ser idealizado um cronograma de 

festividades que visava dar notoriedade ao jubileu integralista. A sugestão de 
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um calendário de celebrações visava compartilhar a história do movimento, 

sensibilizando a sociedade para o retorno do Integralismo. Tal cronograma 

coincidiu com a retomada do calendário oficial integralista, datado de duas 

décadas atrás. O jornal A Marcha publicou o quadro de atividades da 

Semana do 7 de outubro. A veiculação do Programa das Festividades foi 

intensa durante todas as semanas do mês de setembro. Durante a primeira 

semana de outubro foi prevista uma programação específica para cada dia.  

Dos eventos arrolados no calendário, um em especial merece destaque: a 

Exposição Histórica do Integralismo, que, de acordo com as fontes 

disponíveis, (fontes partidárias e jornais de grande circulação carioca) 

congregou milhares de pessoas (sic) nos cinco dias em que foi aberta ao 

público. Realizada no Salão Assírio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

esta exposição refazia a trajetória histórica do movimento, expondo 

suvenires e mais de 30 quadros explicativos sobre o seu aparato simbólico.  

  Nessa extensa programação de reorganização da memória integralista, destaca-

se o imenso projeto editorial de lançamento da Enciclopédia do Integralismo (EI), vasta 

coletânea de textos publicados pela Edições GRD, em 12 volumes, arganizada por 

Gumercindo Rocha Dórea
380

. Como ressaltou Christofoletti, em sua tese de doutorado (2010), 

o objetivo maior de semelhante projeto era o de propagandear as conquistas integralistas 

apresentando ao seu público leitor, naquele momento comemorativo, os feitos de maior 

relevância do integralismo. Em termos gerais, a Enciclopédia do Integralismo sugeria para 

seus leitores (foram impressos um pouco mais de 50 mil exemplares da EI) a manutenção e a 

valorização de seu passado. 

Contudo era a partir de representações do integralismo no tempo passado que 

emergiam discursos que impunham significativo veto aos militantes do sigma. Em virtude 

disso, para que o PRP se inserisse com eficácia no jogo político, ele precisava exercer certo 

controle de um tempo outro, o da AIB, época da qual se valiam as representações que 

estabeleciam certo veto ao integralismo. 
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5.4 O PRP DO SIGMA E A DISPUTA PERDIDA PELO PASSADO  

Assumida explicitamente a identidade integralista, ao PRP impunha exercer algum 

controle sobre o passado para que pudesse expressivamente atuar politicamente no tempo 

presente. Nesse embate pelo passado, destacou-se a atuação do presidente do partido e, desde 

1958, deputado federal, Salgado
381

. É nesse sentido que, durante a sessão realizada em cinco 

de julho de 1959, na Câmara dos Deputados, sessão em que os parlamentares dedicaram todo 

o tempo a discursar em homenagem aos revolucionários de 1922, 1924, 1930 e 1932, o 

deputado Salgado pediu um aparte. Todos aqueles anos datam fatos que se tornaram marcos 

na história do Brasil, quais sejam, respectivamente, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana; 

as revoltas tenentistas em São Paulo e no Rio Grande do Sul; a Revolução de 1930 e a 

Revolução Constitucionalista de 1932. A história ancora-se nesses fatos, fatos capazes de 

orientar uma temporalidade, pois que, ―pela obra da transubstanciação, uma enorme gama de 

significações pode ser alocada aos episódios de um dia, de um mês, convertidos em fato 

histórico‖ (VESENTINI, 1997, p. 26). Cada uma das homenagens prestadas pelos deputados 

naquele cinco de julho de 1959 expressava a ―existência de um conjunto de representações já 

situadas com relativa precisão para todos‖
382

. E, se esse conjunto de representações do 

passado estava situado, como Vesentini disse, com relativa precisão para todos, podemos 

pensar que eram leituras presentes não só na história, mas também na memória social.  

Porém os mártires integralistas não estavam entre os homenageados e também os 

marcos integralistas não eram ali lembrados. Foi diante desse esquecimento que Salgado 

pediu o aparte. Mas Salgado não negou nem se opôs à memória social, memória com seus 

mártires e fatos, como se observa em suas primeiras palavras proferidas naquele aparte: 

―Nobre Deputado, estou ouvindo os oradores falarem sobre os movimentos revolucionários 

do Brasil numa justa homenagem àqueles que foram pioneiros de reformas sociais das mais 

importantes [...]‖ (SALGADO, 1982, p. 455). Embora aquelas homenagens fossem vistas pelo 

deputado Salgado como justas, para ele nem todos os mártires que mereciam ser lembrados 

estavam citados nos discursos dos colegas parlamentares. E aí ele mencionou os mártires 

integralistas que, segundo Salgado, faltava mencionar: 

E, nesse momento, não posso deixar de render homenagem aos mártires – e 

contamos com trinta e tantos deles – que foram assassinados e derramaram 

seu sangue para a implantação das idéias democráticas e de uma democracia 
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verdadeiramente representativa dos anseios da Nação, à procura, também, 

como todos os outros movimentos, daquele equilíbrio tão desejado desde a 

proclamação da República no nosso país [...] (SALGADO, 1982, p. 456).  

Naquele momento, Salgado lutava por estar presente com seus camisas-verdes em 

passado mais compartilhado e manifestava-se como que contestando o não reconhecimento da 

nação quanto ao que por ele era visto como mérito das ações integralistas para a implantação 

das ideias democráticas e do desejado equilíbrio da República. O movimento integralista não 

fora esquecido, tampouco o golpe de maio de 1938. Contudo o integralismo não era lembrado 

pela luta pela implantação de uma ordem democrática e, sim, pelo seu oposto, suas 

características vistas como fascistas. E o golpe de 1938 não estava presente na memória social 

como golpe contra a ditadura Vargas em prol de uma democracia, como queria o líder 

integralista, mas como golpe que contribuíra para que o integralismo fosse representado como 

golpista, covarde e extremista.  Salgado sentia-se injustiçado e lutava para que seus mártires, 

de valor exemplar na memória integralista, estivessem disponíveis a todos nos mesmos 

moldes com que estavam presentes na memória integralista, ele lutava para que os marcos 

integralistas estivessem também, juntamente com os marcos já consagrados, presentes na 

memória da nação.   

É dentro dessa luta que, no trigésimo aniversário da Ação Integralista Brasileira, em 

seis de abril de 1962, esse líder perrepista discursou no parlamento, sempre lembrando os 

marcos de seu movimento, tentando fixá-los na memória social. Eis algumas de suas palavras: 

Sr. Presidente, a 7 de outubro de 1962 completam-se trinta anos do 

lançamento de um grande movimento por mim presidido, a Ação Integralista 

Brasileira. [...] O Partido de Representação Popular, herdeiro daquele 

movimento, entende ser oportuno reafirmar, perante a Nação, a doutrina que 

esposa [...] (SALGADO, 1982, p. 465).  

 Para os líderes integralistas, era importante que o PRP reafirmasse, naquela 

solenidade, a presença da doutrina integralista. Assim os integralistas se afirmavam os 

mesmos.  Apesar da passagem do tempo ainda se reconheciam como portadores de princípios 

afirmados na década de 1930. A memória integralista se afirmava na experiência vivida no 

passado, embora não conseguisse ampliar o sentido dessa vivência no âmbito de uma 

memória social definidora do espaço simbólico da nação. Os militantes, ou simpatizantes, do 

integralismo eram constantemente assombrados pelas imagens, disseminadas no espaço 
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público, que assemelhavam o integralismo ao fascismo. Exemplo notável dessa irrupção do 

passado se apresenta na trajetória política de Raymundo Padilha, que, mesmo tendo rompido 

com o PRP em 1955
383

, não conseguia libertar-se das representações negativas referentes ao 

seu passado integralista. Já filiado à UDN, em 1963, envolveu-se, como deputado udenista, 

eleito pelo estado do Rio de Janeiro, em querela com a UNE. Padilha liderou a abertura de 

uma CPI para investigar os recursos movimentados pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e eis que, diante do embate político, viu-se ameaçado pelas representações do passado, 

principal arma usada por seus adversários. Em edição de 6 a 13 de setembro de 1963, o 

semanário Novos Rumos, em chamada de capa acerca do ex-integralista, exibia: Espião 

Nazista (Padilha) Comanda Operação Gorila Contra a UNE. A mencionada matéria, que 

ocupava toda a página 7, primeiramente anunciava que estava em andamento uma CPI com o 

intuito de investigar as atividades da UNE e o emprego que ela fazia das verbas que recebia e 

que a CPI fora aberta a pedido do deputado Raymundo Padilha. Em seguida, a matéria 

perguntava (e respondia) quem era Raymundo Padilha. A longa resposta explanava que, em 

1946, o Departamento de Estado norte-americano distribuíra aos diversos governos latino-

americanos um documento chamado Livro Azul, que se referia às atividades dos espiões que, 

durante a Segunda Guerra, desenvolveram, nas Américas, um ataque contra os aliados. 

Conforme aquele semanário:  

Raymundo Padilha era precisamente o principal responsável, em nosso país, 

da rede de espionagem hitlerista estabelecida entre o Brasil e a Argentina. O 

Livro Azul cita seu nome com todas as letras, ao esclarecer como os 

integralistas entraram em contato com os agentes nazistas na Argentina a fim 

de concertarem um plano de conspiração contra o Brasil, que minasse o 

esforço de guerra brasileiro contra o nazismo, tornando útil à Alemanha um 

serviço de espionagem em nosso país. [...] O resultado desse plano de 

espionagem e conspiração nazistas tutelado por Raymundo Padilha não se 

fez esperar: torpeamento do Baependi, do Araraquara e de outros navios 

brasileiros, todos denunciados aos submarinos alemães através da rede de 

espionagem chefiada por Padilha, que enviava em código, graças ao adido 
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militar argentino, as notícias exatas sobre partida e destino dos nossos 

navios. (Novos Rumos. Rio de Janeiro, 6 a 13 set. 1963, ano V, nº 237, p. 7). 

  Da leitura daquele jornal, depreendia-se o que estava disponível na memória social: 

Raymundo Padilha, o homem que, nos anos de exílio de Salgado, havia sido por este delegado 

como o seu representante no Brasil, assim como os seus integralistas, havia agido como 

quinta-coluna nazista. E esse discurso era repetido praticamente duas décadas após o fim da 

guerra, corroborando o veto político que se estabelecia ao integralismo.   

 As representações do passado presentes na memória social que estigmatizavam o 

integralismo não foram superadas, resistiram ao tempo e à ação perrepista a fim de neutralizá-

las. Vencidos nos embates pela memória, a perspectiva de futuro imaginada pelos 

integralistas, a partir da votação obtida por Salgado, em 1955, e da retomada de alguns 

símbolos integralistas, esvaía-se. Nas eleições após 1955, o PRP não atingiu crescimento 

relevante, como se observa na tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Votação recebida pelo PRP, por estado, nas eleições para assembleias legislativas em 1947, 

1950, 1954, 1958 e 1962. Média por estado e nacional obtida antes e depois de 1955. 

Estado/Eleição 1947 1950 1954 Média 1958 1962 Média 

Alagoas 1,4% 0,8% 0,1% 0,8% 0,5% 1,3% 0,9% 

Amazonas 2,8% 2,0% n.d. 2,4% 1,7% 2,5% 2,1% 

Bahia 2,8% 4,0% 3,5% 3,4% 2,9% 4,1% 3,5% 

Ceará 2,5% 1,5% 0,5% 1,5% 2,4% 4,8% 3,6% 

Distrito Federal / 

Guanabara 
2,2% 2,9% 2,4% 2,5% 2,6% 0,3% 1,5% 

Espírito Santo 7,2% 7,0% 5,9% 6,7% 8% 8,3% 8,2% 

Goiás 0,4% 2,8% 1,6% 1,6% 0,4% 1% 0,7% 

Maranhão 1,2% 2,7% 0,8% 1,6% n.d. n.d. n.d. 

Mato Grosso 1,5% - n.d. 0,8% 0,6% n.d. 0,6% 

Minas Gerais 2,5% 2,8% 2,3% 2,5% 1,8% 3,1% 2,5% 

Pará 1,4% 1,0% 0,4% 0,9% n.d. 0,5% 0,5% 
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Fonte: TSE (1964)
384

 

 

Ao avaliarmos a participação do PRP no processo eleitoral, tendo como parâmetro as 

eleições para as assembleias legislativas, constata-se que, em algumas regiões estratégicas 

para o partido, ele apresentou mesmo decréscimo, como foi o caso do estado do Paraná 

(queda de 40,5%), da Guanabara (queda de 40%), do Rio de Janeiro (queda de 41%) e do Rio 

Grande do Sul (queda de 23,5%). Em estado importante da federação, como Minas Gerais, o 

PRP obteve, nos períodos comparados, o mesmo percentual de votos: 2,5%. Na Bahia, obteve 

crescimento irrelevante de 2,9%. Seu crescimento mais significativo foi em Pernambuco 

(147,8%), São Paulo (75,6%), Santa Catarina (39,4%) e Espírito Santo (22,4%). Em termos 

de desempenho médio do partido após 1955, se comparado ao período anterior, ele cresceu de 

3,1% para 3,5% do total de votos nas eleições para os legislativos estaduais, um crescimento 

de 12,9%. Semelhante desempenho poderia ser lido como significativo, não fosse o patamar 
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 A tabela 14 traz a votação recebida pelo PRP, por estado, nas eleições para assembleias legislativas em 1947, 

1950, 1954, 1958 e 1962. Calculamos a média de votos obtida para as assembleias legislativas antes e depois de 

1955. Para se calcular a média por estado, atribuiu-se 0% para os casos das eleições em que o PRP não 

participou, mas não se levou em consideração as eleições em que a votação não foi determinada. A média nos 

pleitos foi calculada a partir do eleitorado total do país, assim, a existência de votação não determinada em prol 

do PRP implica que os índices reais do PRP, onde quer que a indeterminação apareça, foram um pouco melhores 

que os apresentados na tabela. 

Paraíba 0,4% 0,2% n.d. 0,3% 1,9% 0,1% 1% 

Paraná 6,1% 3,8% 1,1% 3,7% 2,1% 2,3% 2,2% 

Pernambuco 2,6% 2,8% 1,6% 2,3% 2,0% 9,3% 5,7% 

Piauí 0,3% - n.d. 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 

Rio de Janeiro 3,1% 2,6% 0,9% 2,2% 1,3% 1,3% 1,3% 

Rio Grande 

 do Norte 
0,9% 1,8% 0,4% 1,0% 1,2% n.d. 1,2% 

Rio Grande 

 do Sul 
8,8% 7,8% 7,6% 8,1% 5,9% 6,4% 6,2% 

São Paulo 2,3% 2,6% 4,9% 3,3% 5,2% 6,3% 5,8% 

Santa Catarina 4,1% 2,7% 3,1% 3,3% 3,7% 5,4% 4,6% 

Sergipe - - - 0,0% 0,7% n.d. 0,7% 

Territórios - - - 0% - - 0% 

Média Brasil 3,4% 3,1% 2,8% 3,1% 3,2% 3,8% 3,5% 



264 

 

 

baixo do ponto de partida (3,1%). Efetivamente, esse crescimento médio mostrou-se 

insignificante.  

Consequentemente, se os integralistas conseguiram atuar na cena política pós-1945 e 

nela permanecer, por outro lado, eles não se inseriam de forma expressiva, já que tinham as 

representações atinentes ao passado presentes na memória social como forte obstáculo. Era 

preciso que a memória integralista afirmasse-se como memória mais compartilhada pela 

sociedade brasileira para que o passado pudesse legitimar a ação política integralista no pós-

guerra. No entanto era o contrário que ocorria: o passado mais compartilhado condenava o 

integralismo.  

Anos mais tarde, Salgado prosseguia em sua luta pelo passado. Já quase no final de 

sua vida, ele insistia em incluir seus camisas-verdes e a si mesmo na memória social há muito 

constituída. Na Câmara dos Deputados, durante a sessão de 10 de outubro de 1972, o 

deputado perrepista discursou a fim de incluir a data de lançamento do Manifesto de Outubro 

de 1932 no rol dos marcos presentes na memória:  

Sr. Presidente, srs. Deputados, este ano de 1972 tem sido um ano de 

comemorações: a do Sesquicentenário da Independência; o quarto centenário 

de publicação de Os Lusíadas, de Camões; o cinqüentenário da Semana da 

Arte Moderna; o quadragésimo aniversário da Revolução Constitucionalista 

de São Paulo e, agora, o do lançamento do Manifesto de 7 de outubro de 

1932, que fundou, no Brasil, a Ação Integralista Brasileira (SALGADO, 

1982, p. 455). 

Ao fazer menção à Semana de Arte Moderna ou a Revolução Constitucionalista de 

1932, Salgado dava pistas de que não pretendia rever a memória social e seus grandes marcos. 

Não era sua pretensão fundar outra temporalidade, mas, sim, fazer com que a memória social 

e a memória integralista fossem uma só: a memória nacional. Entretanto um dos 

parlamentares presentes àquela sessão reagiu, como que a indicar que, na memória já 

constituída, não havia lugar para o integralismo. Em aparte concedido por Salgado, o 

deputado Alencar Furtado comparava o fascismo ao integralismo e separava, explicitamente, 

a memória social da integralista: 

Nobre deputado Plínio Salgado, quando do manifesto, hoje comemorado e 

revivido por V. Ex.ª, a Itália de Mussolini vivia uma década. [...] Tendo para 

mim, nobre deputado, que V. Ex.ª, naquele manifesto, que retrata as posições 

radicais de direita, fez pouco de originalidade. V. Ex.ª [...] copiou também a 
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indumentária, que, na década de 30, para 40, configurava-se entre aqueles que 

defendiam o fascismo na Itália. V. Ex.ª comemora os quarenta anos do seu 

manifesto. Nós, nobre deputado Plínio Salgado – com o respeito à pessoa e à 

cultura de V. Ex.ª –, contraditando hoje, ontem, e amanhã os pontos de vista 

radicais de V. Ex.ª, homenageamos hoje também, neste ano de 1972, os 

pracinhas que tombaram em Pistóia. (SALGADO, 1982, p. 507-508).  

No discurso do deputado Alencar Furtado, percebe-se um mapeamento da diferença: 

‗nós‘ – a nação – homenageando os pracinhas que tombaram na Itália na luta contra o 

fascismo; V. Exª, ‗fascista‘, V. Exª que tem ―pontos de vista radicais‖, V. Exª que ―retrata as 

posições radicais de direita‖ comemora o que nós não comemoramos, ―os quarenta anos do 

seu manifesto‖. O emprego do pronome possessivo ―seu‖, por Alencar Furtado, não deixa 

dúvidas: o manifesto integralista não pertence a ―nós‖, à nação, mas a V. Exª, com quem 

―nós‖ estamos ―contraditando hoje, ontem e amanhã‖.  

 A nação não celebrava os quarenta anos do manifesto integralista, pois o movimento 

integralista não estava presente na memória social enquanto fato que devesse ser 

comemorado. Porém algumas pessoas comemoravam aquela data, como noticiou o OESP: 

Cerca de trinta integralistas, quase todos idosos, assistiram ontem, em Belo 

Horizonte, à missa mandada celebrar pelo transcurso do 40ª aniversário do 

―Manifesto de Outubro‖. O ato, com duração de pouco mais de 15 minutos, 

realizou-se às 9 horas, no altar-mor da Matriz de São José, no centro da 

cidade. [...] Nenhum deputado ou ex-deputado que pertenceu, em Minas 

Gerais, ao extinto Partido de Representação Popular, compareceu à 

cerimônia [...]. (OESP, 8 out. 1972, p. 4).  

 Os que comemoravam os 40 anos do Manifesto Integralista eram poucos, eram idosos 

e o ato em lembrança daquele episódio durara pouco mais de 15 minutos. Noutras palavras, 

aquele acontecimento não tinha importância alguma.   

Mas os integralistas prosseguiam em sua perdida disputa pelo passado. Em 1974, no 

aniversário de 36 anos do golpe integralista, uma organização integralista chamada Instituto 

Carioca de Estudos Brasileiros (ICEB), liderada pelo então general Jayme Ferreira da Silva, 

ergueu, no cemitério São Francisco Xavier (conhecido como cemitério do Caju), mausoléu 

em homenagem aos ―mártires‖ integralistas daquele levante. No local, encontravam-se 

depositadas as cinzas daqueles militantes. Salgado, embora não tenha comparecido ao evento, 
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enviou carta que foi lida pelo veterano da AIB, Jáder Araújo de Medeiros. Para aquela 

ocasião, o líder integralista escreveu:  

A maior homenagem, entretanto, que prestamos a nossos mortos é a de 

prosseguirmos na difusão de nossa Doutrina, acima das competições 

políticas, convencidos de que a Filosofia Integralista constitui a salvação dos 

povos e a garantia da sobrevivência do nosso querido Brasil. Assim, 

procedendo, seremos dignos e teremos o direito de erguer o braço diante 

deste Mausoléu, bradando com a mesma fé de ontem e a mesma fé de hoje e 

de amanhã: Anauê! Anauê! Anauê! (SALGADO, Plínio. Renovação 

Nacional, Rio de Janeiro, 20 maio 1974, p. 3). 

 A comemoração, em 1974, dos 36 anos do golpe de maio de 1938 contra a ditadura Vargas, 

com a criação do mausoléu no cemitério do Caju, revelava a disposição integralista em manter 

sua memória. Assim, o integralismo teimava em sobreviver ancorado em suas próprias 

leituras do passado, a despeito de todas as denegações da memória social. No entanto, como 

ressaltou Pollak (1992, p. 204), a ―construção da identidade é um fenômeno que se produz em 

referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros‖. Os integralistas, 

todavia, fracassaram na afirmação de índices razoáveis de aceitabilidade, de admissibilidade e 

de credibilidade, e isso porque havia um passado cristalizado na memória social, o qual os 

integralistas jamais conseguiram nuançar, que os tachavam de quinta-coluna nazista, fascistas, 

golpistas, extremistas e patéticos. 

 Em face disso, a derrota política do integralismo adveio da derrota na luta pela disputa 

das representações do passado. Mas, mesmo que a luta pelo controle das representações do 

passado pelos integralistas tenha fracassado, a memória integralista permaneceu e garantiu a 

sobrevivência do grupo, que, mesmo em 1974, no Cemitério do Caju, nas palavras de 

Salgado, insistia em bramir ―com a mesma fé de ontem e a mesma fé de hoje e de amanhã: 

Anauê! Anauê! Anauê!‖
385

, palavras que pareciam enunciadas em um labirinto, com suas 

retas galerias que se curvam em círculos secretos e que soavam como o eco de um bramido 

desolado.
386
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando, na década de 1930, surgiu o movimento integralista, ele pareceu a centenas 

de milhares de brasileiros um movimento fecundo em busca de uma perspectiva de ação 

política embasada nos elementos definidores da nacionalidade. A defesa da pátria, da família 

e da formação cristã povoou o sonho de milhares de homens e mulheres influenciados pelo 

desejo de ordem, palavra-chave no discurso político na década de 1930. O flerte com os 

fascismos europeus seguramente se deu e estimulou a adesão ao integralismo, visto, por 

muitos de seus militantes, como o fascismo brasileiro. Para estes, a expressão usada para 

referir-se ao líder do movimento integralista, Chefe Nacional, era a versão brasileira de Duce 

e de Führer e a camisa verde era, sem dúvida, a réplica nacional da camisa negra do fascismo 

italiano e da camisa parda do nazismo alemão. Ainda os gestos de saudação ―Salute il Duce‖ e 

―Heil Hitler‖, com o eriçamento do braço direito, encontrou sua réplica na saudação Anauê!. 

A semelhança entre integralismo e fascismo não se constitui em problema de vulto para os 

simpatizantes do movimento na década de 1930, momento em que a popularidade da 

experiência política italiana, conduzida por Mussolini, ganhava adeptos mundo afora. 

Entretanto, após a decretação do Estado Novo e o golpe de 1938, dito integralista, houve 

significativa mudança. De partícipes privilegiados do golpe que impôs o regime ditatorial, os 

integralistas foram considerados inimigos da pátria. 

Desse modo, entre o final do ano de 1937 e o início do ano de 1945, os integralistas 

estiveram alijados do espaço público e silenciados pela ditadura estadonovista. Nesse período 

ditatorial, narrativas que desmereciam o integralismo ocuparam o espaço público, tanto por 

meio da grande imprensa como pelos textos dos livros didáticos de história. Por esses vetores de 

memória, forjava-se memória social na qual o integralismo era percebido como fascista, 

extremista, quinta-coluna, risível, patético, com militantes fanáticos e covardes. O que se 

desviasse desse modelo não chegava ao grande público. O número dos que podiam ter acesso a 

leituras que os próprios integralistas faziam de seu movimento era bastante limitado, dado que a 

ditadura, ao colocar o movimento na clandestinidade, estabeleceu restrições de toda sorte.   

 Em 1945, com o abrandamento da censura e o início do processo de democratização 

do Brasil, as lideranças integralistas organizaram uma nova forma de inserção no mundo 

político por via da fundação de um partido, o PRP, fundado em setembro daquele ano. O 

primeiro passo integralista visando a sua rearticulação política deu-se em maio de 1945: a 
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publicação, como matéria paga, em inúmeros jornais, do documento Carta aberta à nação 

brasileira, assinado por dezenas de integralistas, em que se defendia o integralismo e a sua 

memória. A publicação do documento provocou considerável reação por parte de inúmeros 

setores da sociedade e manifestações e declarações anti-integralistas e antifascistas ganharam 

as páginas dos jornais. Isso mostrava aos integralistas que voltavam do exílio, que saíam dos 

porões da ditadura ou ainda que deixavam o silêncio e retomavam a vida político-partidária 

que o tempo era outro e o passado em que vestiram a camisa-verde e desfilaram pelas ruas era 

um tempo distante.  

 Assim, diante de tal reação, ao voltarem para a atividade política, em 1945, os 

integralistas trocaram a camisa-verde pelo paletó, a braçadeira com o sigma pela gravata, as 

marchas com seus estandartes pelas reuniões de gabinetes, o Chefe Nacional pelo presidente 

do partido, a insurgência pela estratégia eleitoral.  Desse modo, o PRP afastou-se da plástica 

que lembrava a AIB, nuançando a identidade integralista, a qual não fora em um primeiro 

momento assumida plenamente. 

  Seja como for, o integralismo estava de volta à cena política. A aceitação de seu 

registro como PRP implicava aceitar a presença de um pensamento conservador, ainda que 

renovado, que certamente teria como missão conter o avanço dos comunistas entre os 

trabalhadores. Se, em um passado recente, a prática política integralista conquistara milhares 

de adeptos em todo território nacional, ela poderia, diante de um novo ordenamento político, 

cumprir um papel político significativo em uma sociedade que se urbanizava rapidamente.    

Mesmo assim, o passado presente na memória social perseguia aqueles que outrora 

haviam militado na AIB e a própria nova associação partidária sentia-se ameaçada por essa 

memória, como quando da representação contra o registro do partido apresentada junto ao 

TSE, em 1948, invocando representações do passado integralista.  

O passado assombrava-os de tal modo que vários integralistas recusaram-se a entrar no 

PRP. Os motivos da recusa foram inúmeros, dentre os quais destacaríamos primeiramente o 

reposicionamento do antigo militante integralista diante do presente. Nessa direção, importava 

reconhecer que a militância no movimento integralista fora um equívoco que deveria ser 

desfeito. Entre a experiência vivida no passado e a condenação ao integralismo constituída 

como memória social, restava um só caminho: reconhecer o equívoco, geralmente associado 

aos tempos de juventude e à defesa do ideário nacionalista. A força coercitiva da memória 

social impedia a valorização, ou mesmo a evocação, da experiência vivida pela comunidade 

integralista. É exatamente a partir desse foco que se pode compreender a mudança de alguns 

integralistas acerca do movimento do qual fizeram parte na década de 1930, ou seja, é 
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possível admitir que os integralistas estivessem sujeitos a uma violência simbólica e vários 

dentre eles tenderam a abdicar de sua própria identidade (como integralistas) e de sua 

memória. Ao antigo militante integralista, restava aceitar o veto ao passado como forma de 

obter um novo passaporte que permitisse o reconhecimento de sua identidade no presente. É 

como se eles se esquecessem do próprio passado como integralistas e aceitassem outro 

passado, perdendo-se, assim, noutra temporalidade que não aquela construída pelo próprio 

grupo integralista. Noutras palavras, o indivíduo integralista esteve sujeito a uma violência 

simbólica que atuou a fim de enquadrar a sua memória na memória social.  

 Porém é preciso nuançar esse processo de enquadramento da memória: o caminho não 

é unilateral. Não foi só pela força da violência simbólica que alguns integralistas aceitaram a 

percepção de passado presente na memória social. O próprio integralista, como sujeito, 

corroborou a construção de uma memória, referente aos anos de 1930, distinta da percepção 

que outrora ele, integralista, tivera. Como ―o que está em jogo na memória é também o 

sentido da identidade individual e do grupo‖ (POLLAK, 1989, p. 10), e, na luta pela 

identidade, entra em jogo o ―ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento 

dos outros‖ (BOURDIEU, 1988, p. 117), a identidade integralista fez-se problemática 

essencialmente porque, no cerne da identidade, há a necessidade do reconhecimento dos 

outros. Ocorre que o reconhecimento do indivíduo integralista não se fez a não ser a partir da 

rejeição, visto que, no amplo processo de construção da memória social, a percepção do 

integralismo deu-se frequentemente baseada em expressões com significados pejorativos. Ou 

seja, o integralista sofreu uma ação no sentido não só de negar a si próprio e a seu passado, 

mas também de alinhá-lo às representações de passado presentes na memória social. Uma 

ação destinada a fazê-lo desistir ―de sua posição de sujeito, de sua identidade própria, para 

salvar a si próprio, perdendo a si mesmo‖ (GAGNEBIN, 2003, p. 96). O memorar e o 

esquecer estariam entre ―engenho e razão‖ (WEINRICH, 2001, p. 67).   

Todavia há outra questão sensível que afastou os ex-militantes integralistas do PRP: 

trata-se da ideia de que o PRP não representava verdadeiramente o integralismo. A 

candidatura de Salgado à presidência da República, em 1955, foi um marco no sentido de 

sanar esse dilema: a sua significativa expressão eleitoral, sem alianças político-partidárias, 

pareceu apontar à direção do partido qual seria o melhor caminho a ser trilhado — ao partido 

pareceu fundamental refazer o caminho de volta e valorizar a experiência do movimento 

integralista. A direção do PRP organizou a retomada, de maneira mais explícita, de signos da 

década de 1930 que marcaram a existência do integralismo. Nesse sentido, em 1957, no 

Jubileu de Prata do Integralismo, ocorreu o retorno do velho símbolo integralista, o sigma, 
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como símbolo do PRP e, ainda, o lançamento de ambicioso projeto memorialístico, a 

Enciclopédia do Integralismo. O futuro afigurou-se então, aos integralistas, novamente 

promissor, como havia sido nos anos de 1930.     

No entanto, ao assumir-se como organização integralista, o PRP deparou-se, de 

maneira mais sintomática, com os vetos estabelecidos pela memória social. Por mais que a 

opção política do PRP pela identidade integralista tivesse sido capaz de agregar parcela 

significativa da comunidade política integralista em torno da defesa do movimento, o contexto 

fora adverso. O ex-dirigente do PRP gaúcho, Mário José Maestri, descreveu de forma 

simplificada, mas reveladora, a existência de representações do passado que vetavam a 

atuação do integralismo no pós-guerra. E, em sua visão, elas centravam-se na equivalência 

simbólica entre o integralismo e o nazismo: ―Depois da guerra, é o seguinte: Integralismo é 

nazismo. O nazismo matou judeus. Pronto, acabou-se‖
387

. Logo, depois de breve relampejo de 

expectativa de futuro promissor, em 1955, com a candidatura Salgado, o integralismo voltou a 

deparar-se com a impossibilidade de exercer papel de maior relevância no cenário político 

brasileiro. As urnas, nas eleições para legislativo estadual em 1958 e 1962, quando 

comparadas às eleições de 1947, 1950 e 1954
388

, apontavam basicamente para a estagnação 

do PRP em índices de votação bastante baixos.   

Assim sendo, pudemos aferir, ao longo da tese, que o grande conflito político dos 

integralistas do pós-guerra sucedeu no conflito entre as memórias. Havia uma memória 

referente à militância na AIB, nos anos de 1930, que agregava a comunidade política 

integralista. Porém, daquele mesmo passado, embora percebido a partir de outros vetores, 

existia memória que vetava o movimento integralista. O fato de os perrepistas exporem-se no 

domínio público com os signos que os ligavam à AIB, ou seja, como integralistas de modo 

pleno, conduziram-nos ao labirinto, de onde não encontraram caminhos para sair. O 

integralismo no pós-guerra vagava entre as memórias que o vetavam e as que o uniam.   

De qualquer forma, mesmo encampando signos do integralismo e a própria doutrina 

integralista, o PRP adaptou-se às regras do jogo político brasileiro da década de 1950 e do 

início da de 1960, imbricando-se na máquina político-partidária brasileira com suas alianças, 

suas negociatas de gabinete, deixando enterrado um tempo em que o ímpeto revolucionário 

moveu não só a pena de Salgado como também o ânimo de milhares de militantes do sigma. 

Tal situação anunciou aos integralistas um partido que pouco se parecia com a AIB. Essa 
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opção de forma de atuação política fora aposta, e fora perdida, como o fora também a aposta 

feita pela AIB na década de 1930.  

O golpe de 1964, por seu turno, interrompeu o jogo político-partidário de então e 

implantou regime autoritário. Nesse momento, os integralistas não foram banidos do espaço 

público como o foram na ditadura de Vargas. No entanto o papel por eles desempenhado 

como agrupamento cooptado pela ARENA fora de considerável insignificância. Na ditadura 

Vargas, Salgado amargou longo exílio em terras portuguesas e, durante o regime militar, viu-

se exilado em sua própria terra. Já afastado da vida política, nos seus últimos meses de vida, 

passava boa parte de seu tempo em uma chácara que possuía nas proximidades de Brasília. 

Maria Amélia Salgado Loureiro, na biografia de Plínio Salgado, seu pai, afirmou que ele   

quando deixou a vida ativa da política, não retornando à Câmara dos 

Deputados, recolheu-se no seu pequeno retiro e, só recebendo visita de um 

ou outro amigo fiel – pois, fora do poder, as falsas amizades debandam –, ele 

comprazia-se no convívio com seus animais e sua vegetação (LOUREIRO, 

2001, p. 492). 

 E isso porque, para ele,  

Diante das misérias dos homens, das confusões políticas, da tristeza que 

invade todos os que sentem as amarguras da Pátria e do mundo, que melhor 

solução, senão fazer como Cincinato, o grande romano, que fugiu de tudo 

recolhendo-se em sua pequena herdade, onde convivia com a natureza?.
389

  

Maria Amélia Salgado Loureiro, ainda na referida biografia de seu pai, ao anunciar a 

sua morte em 7 de dezembro de 1975, disse: ―Encerrava-se, assim, uma vida de luta, 

sofrimento, decepções, amarguras‖ (LOUREIRO, 2001, p. 496). Por metáfora, estenderíamos 

essa trajetória de luta, sofrimento, decepções e amarguras ao próprio movimento integralista 

que se viu preso no labirinto das memórias. Memórias que, para os seus integrantes, 

situavam-nos em um espectro que os mantinha oscilando entre o assombro e a inspiração, a 

ameaça e a chance. O assombro e a ameaça, por fim, fizeram-se maiores e deixaram o 

integralismo perambulando sem saída no labirinto em que se encontrava desde 1945.  
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ANEXO I  

FIGURAS 

 

 

Figura 2: Desfile integralista na cidade do Rio de Janeiro (1/11/1937). 

Revista Anauê!, n° 22, dez/1937, p. 22. 
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Figura 3: Getúlio Vargas assistindo, do Palácio do Catete, ao desfile integralista de 1º de novembro de 

1937. Revista Anauê!, n°22, dez/1937, p. 39. 
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Figura 5: Plínio Salgado assistindo, do Hotel da Glória, ao desfile integralista de 1º novembro de 1937. 

Revista Anauê!, n°22, dez/1937, p. 38. 

Figura 6 (foto abaixo): desfile integralista de 1º novembro de 1937. Ibidem. 
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Figura 8: Capa da Revista Cruzeiro em 

sua 1ª edição (10 dez. 1928). 
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Figura 10: Propagandas em muros da candidatura Plínio Salgado à presidência da República. 

Arquivo público do munícipio de Rio Claro – SP. 
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Figura 11:Panfleto de propaganda da campanha de Plínio Salgado 

à presidência da República, 1955. Arquivo público do munícipio de Rio Claro – SP. 
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Figura 12: Cartaz de propaganda da campanha de Plínio Salgado à presidência da República, 1955. 

Arquivo público do munícipio de Rio Claro – SP. 
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Figura 13: Semanário A Marcha anunciando para a militância do PRP a adoção do sigma como 

símbolo do partido. (5 jul. 1957, p. 1). Arquivo público do município de Rio Claro – SP. 
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ANEXO II 

TABELAS 

Tabela 1: Relação nominal dos candidatos eleitos para a Câmara 

dos deputados por partido/coligação no Paraná (1958) 

CANDIDATO 
PARTIDO-

COLIGAÇÃO 
Nº DE VOTOS 

1. Jânio Quadros PTB 78.810 

2. Ney Amintas 

Braga 
PDC 57.099 

3. Francisco Accioly 

Filho 
PSD 56. 392 

4. Plínio Salgado PRP 50.628 

5. Rafhael F. 

Rezende 
PSD 27.802 

6. Petrônio Fernal PTB 26.129 

7. Miguel Bufara PTB 22.614 

8. Mário Gomes da 

Silva 
PSD 18.847 

9. Othon Mäder UDN/PR/PSP 17.821 

10. José Teixeira da 

Silveira 
PTB 17.536 

11. Bento Munhoz da 

Rocha Neto 
UDN/PR/PSP 17.199 

12. Jorge de Lima PTB 15.977 

13. Manuel de 

Oliveira Franco 

Sobrinho 

PSD 14.046 

14. Antonio Baby PTB 9.806 

Fonte: Ipardes (1989, p. 113). 
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Tabela 2: Resultados eleitorais para Presidente da República de acordo com o candidato 

(partido/coligação), por estado brasileiro (1955; em %)  

ESTADO 

JUSCELINO  

KUBITSCHEK 

(PSD-PTB) 

JUAREZ    

TÁVORA 

(UDN- PDC) 

ADHEMAR 

DE BARROS        

(PSP) 

PLÍNIO   

SALGADO 

(PRP) 

Acre 45,2 31,2 20,9 2,7 

Amazonas 35,4 16,7 39,8 8,1 

Pará 49,6 11,9 36,2 2,3 

Amapá 82,7 6,3 9,4 1,6 

Rondônia 30,9 5,3 61,5 2,3 

Roraima 69,4 17,0 12,3 1,3 

NORTE 47,3 13,2 36,1 3,4 

Alagoas 39,2 44,5 10,3 6,0 

Bahia 43,1 32,3 11,0 13,6 

Ceará 38,3 49,5 8,4 3,8 

Maranhão 47,3 11,2 39,6 1,9 

Paraíba 36,6 51,4 7,6 4,4 

Pernambuco 38,2 43,0 12,0 6,8 

Piauí 53,4 34,3 10,4 1,9 

R. G. do Norte 40,7 32,3 17,7 9,3 

Sergipe 45,6 49,1 3,3 2,0 

NORDESTE 41,2 39,6 12,4 6,8 

E. Santo 36,1 18,9 26,2 18,8 

M. Gerais 58,4 23,2 12,0 6,4 

R. de Janeiro 46,2 21,7 26,2 5,9 

São Paulo 12,7 33,1 45,8 8,4 

Guanabara 29,5 25,9 39,4 5,2 

SUDESTE 32,3 27,5 32,7 7,5 
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Paraná 24,8  21,0  29,3    24,9 

R. G. do Sul 37,7  34,6  20,1    7,6 

Santa Catarina 39,2  26,3  17,0    17,5 

SUL 34,6  29,3  21,9    14,2 

Goiás 43,2  17,6  36,8    2,4 

Mato Grosso 47,0  34,4  17,0    1,6 

CENTRO-

OESTE 
44,6 24,1 29,2 2,1 

BRASIL 35,7 30,2 25,8 8,3 

VOTOS 

(VALORES 

ABSOLUTOS) 

    

 3.077.411 

    

2.610.455 

   

 2.222.725 

   

 718.609 

Fonte: Lavareda (1999, p. 203). 

                                               

 Tabela 5: Votação recebida pelo PRP por estado na eleição para Câmara Federal em 1945, nas 

eleições para Assembleias Legislativas em 1947, 1950 E 1954, na eleição presidencial de 1955 e 

nas eleições para Assembleias Legislativas em 1958 e 1962 

Estado/Eleição 1945 1947 1950 1954 1955 1958 1962 

Alagoas - 770 720 103 5.907 559 1.736 

Amazonas 700 649 882 n.d.
*
 3.648 1.302 2.417 

Bahia 13.173 8.381 23.028 22.517 63.136 25.123 32.105 

Ceará 3.144 6.753 7.603 2.891 13.408 13.523 28.153 

Distrito 

Federal /Guanabara 
7.712 9.351 16.267 16.138 35.495 23.766 3.078 

Espírito Santo - 6.430 8.523 10.023 29.531 17.640 18.704 

Goiás - 344 3.836 3.413 3.732 918 3.375 

Maranhão - 890 3.950 1.568 2.599 n.d. n.d. 

Mato Grosso - 596 - n.d. 1.570 950 n.d. 

Minas Gerais 15.094 20.694 35.311 32.963 78.213 34.077 54.452 

http://www.rbcp.unb.br/artigo_html.php?id=82#_ftn21
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Pará 996 1.589 1.777 725 4.213 n.d. 1.175 

Paraíba - 583 614 n.d. 9.900 4.993 307 

Paraná 10.807 8.160 9.818 4.539 103.256 12.322 17.007 

Pernambuco 3.979 6.248 10.621 6.836 29.200 10.709 51.606 

Piauí - 267 n.d. n.d. 2.395 878 872 

Rio de Janeiro 8.884 8.269 10.887 4.831 27.683 9.620 10.076 

Rio Grande do 

Norte 
- 1.041 2.984 829 13.888 2.255 n.d. 

Rio Grande do Sul 22.197 46.783 53.862 61.218 66.109 71.958 79.071 

São Paulo 39.543 25.344 35.937 89.722 159.051 140.247 164.460 

Santa. Catarina 8.771 7.230 16.059 9.803 59.162 18.314 27.477 

Sergipe - - - - 1.809 777 n.d. 

Territórios - - - - 474 - - 

Total Brasil 133.990 160.372 242.679 265.168 714.379 378.979 468.703 

Fonte: TSE (1964)
 

*
 Votação não determinada. O PRP participou com candidatos em coligação com outros partidos, ou 

com candidato apresentado por meio de outra legenda, mediante acordo partidário, mas não foi 

possível identificar seus candidatos ou a votação por eles recebida. 

 

Tabela 6: Percentual de votos obtidos pelo PRP em relação aos válidos por estado na eleição para 

Câmara Federal em 1945, nas eleições para Assembleias Legislativas em 1947, 1950 e 1954, na 

eleição presidencial de 1955 e nas eleições para Assembleias Legislativas em 1958 e 1962 

Estado/Eleição 1945 1947 1950 1954 1955 1958 1962 Média 

Alagoas - 1,4% 0,8% 0,1% 6,0% 0,5% 1,3% 1,4% 

Amazonas 3,2% 2,8% 2,0% n.d. 8,1% 1,7% 2,5% 3,4% 

Bahia 3,8% 2,8% 4,0% 3,5% 13,6% 2,9% 4,1% 5,0% 

Ceará 1,1% 2,5% 1,5% 0,5% 3,8% 2,4% 4,8% 2,4% 

DistritoFederal / 

Guanabara 

1,6% 2,2% 2,9% 2,4% 5,2% 2,6% 0,3% 2,5% 
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Espírito Santo - 7,2% 7,0% 5,9% 18,8% 8% 8,3% 7,9% 

Goiás - 0,4% 2,8% 1,6% 2,4% 0,4% 1% 1,2% 

Maranhão - 1,2% 2,7% 0,8% 1,8% n.d. n.d. 1,3% 

Mato Grosso - 1,5% - n.d. 1,6% 0,6% n.d. 0,7% 

Minas Gerais 1,5% 2,5% 2,8% 2,3% 6,4% 1,8% 3,1% 2,9% 

Pará 0,9% 1,4% 1,0% 0,4% 2,3% n.d. 0,5% 1,0% 

Paraíba - 0,4% 0,2% n.d. 4,5% 1,9% 0,1% 1,2% 

Paraná 5,8% 6,1% 3,8% 1,1% 24,0% 2,1% 2,3% 6,5% 

Pernambuco 1,5% 2,6% 2,8% 1,6% 6,8% 2,0% 9,3% 3,8% 

Piauí - 0,3% - n.d. 1,9% 0,4% 0,4% 0,5% 

Rio de Janeiro 2,8% 3,1% 2,6% 0,9% 5,9% 1,3% 1,3% 2,6% 

Rio Grande do 

Norte 

- 0,9% 1,8% 0,4% 9,8% 1,2% n.d. 2,3% 

Rio Grande do 

Sul 

3,7% 8,8% 7,8% 7,6% 7,6% 5,9% 6,4% 6,8% 

São Paulo 3,0% 2,3% 2,6% 4,9% 8,4% 5,2% 6,3% 4,7% 

Santa. Catarina 4,5% 4,1% 2,7% 3,1% 17,5% 3,7% 5,4% 5,9% 

Sergipe - - - - 2,0% 0,7% n.d. 0,5% 

Territórios - - - - 2,2% - - 0,3% 

Média Brasil 2,3% 3,4% 3,1% 2,8% 8,3% 3,2% 3,8% 3,8% 

Fonte: TSE (1964) 

 
*
 O cálculo da média por estado não levou em consideração as eleições em que se considera como 

votação não determinada, mas atribuiu 0% para os casos das eleições nas quais o PRP não participou. 

**
 A média por pleito, para eleições de 1954, 1958 e 1962, foi calculada em relação ao eleitorado total 

do país em cada eleição. Considerando-se que há seis casos relativos a 1954, seis casos relativos a 

1958 e nove casos relativos a 1962, nos quais não foi possível determinar a votação, os índices aqui 

calculados para estes pleitos são levemente inferiores ao índice real alcançado pelo partido. Optou-se 

por não deixar de considerar os eleitores destes estados pelo fato de que em sua maioria são estados 

nos quais o PRP tinha votação abaixo da média nacional e, caso se tomasse este procedimento, o 

índice apresentado estaria inflacionado.  
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Tabela 7: Evolução da população e da escolarização; 1940/1960 

Ano 

População 

total 

População 

de 5 a 19 

anos 

% de 

analfabetos 

Matrícula 

no ensino 

primário 

Matrícula 

no ensino 

secundário 

1940 41.236.315 15.530.819 56,2 3.068.269 260.202 

1950 51.944.397 18.826.409 50,0 4.366.792 477.226 

1960 70.119.071 25.877.611 39,5 7.458.002 1.177.427 

Fonte: IBGE, Séries Estatísticas restrospectivas; 1940/1960 

 

Tabela 8: Candidatos aos governos estaduais apoiados pelo PRP na eleição de janeiro de 1947 

Estado 

Candidato ao 

Governo Partido 

Partidos 

coligados Eleito? 

Votos 

obtidos 

nºs  

absolutos 

% 

Sobre 

os votos 

votos 

apurados 

Bahia 
Otávio 

Mangabeira 
UDN PSD/PRP Sim 211.121 67,89 

Ceará 
Onofre Muniz da 

Silva 
PSD PSD/PTB Não 124.852 44,51 

Espírito 

Santo 

Carlos 

Lindemberg 
PSD UDN Sim 59.008 63,32 

Goiás Jerônimo Bueno UDN - Sim 40.792 50,87 

Minas 

Gerais 
Milton Campos UDN 

PRD/PR 

PDC/PTN 
Sim 448.073 52,22 

Paraná Moisés Lupion PR 
PSD/UDN 

PTB/PRP 
Sim 91.059 64,08 

Rio Grande 

do Sul 
Walter Jobim PSD - Sim 229.129 41,25 

São Paulo Mário Tavares PSD PR/PDC Não 289.575 25,50 

Santa 

Catarina 

Irineu 

Bornhausen 
UDN - Não 81.313 45,3% 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Dados Estatísticos. Brasília, Imprensa Oficial, 1964. 

Documentação do Diretório Nacional (APHRC).  
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Tabela 9: Candidatos aos governos estaduais apoiados pelo PRP na eleição de 1950 

Estado 

Candidato 

ao governo Partido 

Partidos 

coligados Eleito? 

Votos 

obtidos 

Números 

absolutos 

% sobre 

os votos 

apurados 

Amazonas Manuel Nunes UDN PRP Não 15.542 34,00 

Bahia 

Luís Régis 

Pacheco 

Pereira 

PSD PTB-PRP Sim 321.168 53,70 

Ceará Edgard Arruda UDN - Não 205. 453 42, 20 

Espírito 

Santo 

Afonso 

Schwab 
PSP 

PR/PRP 

UDN/PST/PDC 
Não 49.913 41,20 

Goiás 
Altamiro 

Pacheco 
UDN 

 PSP/PR 

PRP/PTN 
Não 56.432 40,00 

Maranhão 
Eugênio de 

Barros 
PST - Sim 74.279 50,50 

Minas 

Gerais 
Gabriel Passos UDN    PDC Não 544. 086 40,80 

Paraná 
Bento Munhoz 

da Rocha 
PR 

UDN/PST 

PR/PRP 
Sim 172.638 64,14 

Pernambuco João Cleofas UDN 
PR/PDC 

PTB/PL 
Não 189.185 48,8 

Piauí 

Pedro de 

Almeida 

Freitas 

PSD - Sim 74.768 45, 79 

Rio de 

Janeiro 

José Eduardo 

Prado Kelly 
UDN - Não 121.689 29,8 

Rio Gde do 

 Norte 
Manoel Varela PST    UDN Não 68.448 38,90 

Rio Gde do  

Sul 
Cilon Rosa PSD UDN/PL/PRP Não 283.942 40,83 

São Paulo 

Lucas 

Nogueira 

Garcez 

PSP   PSP/PTB  Sim 672.863 45,48 

Santa 

Catarina 

Irineu 

Bornhausen 
UDN - Sim 147.074 53,42 

Fonte: Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Anuário estatístico do Brasil 1950. Rio de Janeiro: 

IBGE, v. 11, 1951. Documentação do Diretório Nacional do PRP (APHRC).   
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Tabela 10: Candidatos aos governos estaduais apoiados pelo PRP nas eleições de 1954 

Estado 

Candidato 

ao governo Partido 

Partidos 

coligados Eleito? 

Votos 

obtidos 

Números 

absolutos 

% sobre 

os votos 

apurados 

Amazonas 

José Francisco 

da Gama e 

Silva 

PSP     - Não 5.298 8,64 

Ceará 
Armando 

Falcão 
PSD  PSP/PRP Não 257.567 49,18 

Espírito 

Santo 

Francisco 

Lacerda 

de Aguiar 

PTB 
PR/PSP 

PRP 
Sim 95.359 54,00 

Goiás 
Galeno 

Paranhos 
UDN PSP Não 105.412 48,05  

Pernambuco 

Osvaldo 

Cordeiro 

de Farias 

PSD 
PDC/PSP 

PL 
Sim 239.315 53,00 

Piauí 
Jacob Gayoso 

E Almendra 
PSD PTB Sim 99.006 54,00 

Rio de 

Janeiro 

José Carlos 

Pinto 
UDN PDC/PR Não   

Rio Gde do 

Sul 

Wolfram 

Metzler 
PRP      - Não 71.110 8,66 

São Paulo 

Francisco 

Prestes 

Maia 

UDN 

UDN/PSD 

PDC/PR/PL 

PRT/PRP 

PST 

Não 492.518 26,27 

Fonte: Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Anuário Estatístico do Brasil. In: IBGE: estatísticas 

populacionais, sociais, políticas e culturais (http://www.ibge.gov.br). Documentação do Diretório 

Nacional do PRP (APHRC).   
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Tabela 11: Número de deputados federais e estaduais eleitos, por estado, pelo PRP 

 nas eleições de 1945, 1950 e 1954 (para a Câmara Federal) e nas eleições de 1947, 1950 e 1954 

(para as Assembleias Estaduais). 

Deputados federais eleitos, 

por estado, pelo PRP 

Deputados estaduais eleitos, 

por estado, pelo PRP 

Eleição 1945 1950 1954 Total 1947 1950 1954 Total 

Bahia - - 1 1 1 2 2 5 

Ceará - - - - 1 - - 1 

Guanabara - - 1 1 1 1 1 3 

Espírito Santo - 1 1 2 2 2 2 6 

Goiás - - - - - - 1 1 

Mato Grosso - - - - 1 - - 1 

Maranhão - - - - 1 - - 1 

Minas Gerais - - -  1 2 1 4 

Paraná - - -  2 1 1 4 

Pernambuco - - - - 1 1 - 2 

Piauí - - 1 1 - - - - 

Rio de Janeiro - - 1 1 1 1 - 2 

Rio Gde do Sul - 1 2 3 4 4 4 12 

São Paulo 1 - 1 2 1 2 3 6 

Santa Catarina - 1 1 2 1 3 1 5 

Total  1 3 9 13 18 19 16 53 

Fonte: TSE (1964) 
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Tabela 12
390

: Votação em números absolutos recebida pelo PRP, por estado, na eleição para a Câmara 

Federal, em 1945, e nas eleições para as Assembleias Legislativas em 1947, 1950 e 1954.  

Estado/Eleição 1945 1947 1950 1954 

Alagoas - 770 720 103 

Amazonas 700 649 882 n.d. 

Bahia 13.173 8.381 23.028 22.517 

Ceará 3.144 6.753 7.603 2.891 

Distrito Federal / 

Guanabara 

7.712 9.351 16.267 16.138 

Espírito Santo - 6.430 8.523 10.023 

Goiás - 344 3.836 3.413 

Maranhão - 890 3.950 1.568 

Mato Grosso - 596 - n.d. 

Minas Gerais 15.094 20.694 35.311 32.963 

Pará 996 1.589 1.777 725 

Paraíba - 583 614 n.d. 

Paraná 10.807 8.160 9.818 4.539 

Pernambuco 3.979 6.248 10.621 6.836 

Piauí - 267 n.d. n.d. 

Rio de Janeiro 8.884 8.269 10.887 4.831 

Rio Grande do Norte - 1.041 2.984 829 

Rio Grande do Sul 22.197 46.783 53.862 61.218 

São Paulo 39.543 25.344 35.937 89.722 

Santa. Catarina 8.771 7.230 16.059 9.803 

Sergipe - - - - 

Territórios - - - - 

Total Brasil 133.990 160.372 242.679 265.168 

Fonte: TSE (1964)  

 

 

 

                                                 
390

 Nessa tabela, nos quadros em que se encontra n. d., tem-se votação não determinada. O PRP participou com 

candidatos em coligação com outros partidos ou com candidato apresentado por meio de outra legenda, mediante 

acordo partidário, contudo não foi possível identificar seus candidatos ou a votação por eles recebida. 
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Tabela 13
391

: percentual de votos, obtidos pelo PRP, por estado, na eleição para a Câmara Federal, em 

1945, e nas eleições para as Assembleias Legislativas em 1947, 1950 e 1954.   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TSE (1964) 

                                                 
391

 O cálculo da média por estado não levou em consideração as eleições em que se considera como votação não 

determinada, porém atribuiu 0% para os casos das eleições nas quais o PRP não participou. A média por pleito, 

para a eleição de 1954, foi calculada em relação ao eleitorado total do País em cada eleição. Considerando-se 

que há seis casos relativos a 1954, nos quais não foi possível determinar a votação, o índice aqui calculado para 

esse pleito é levemente inferior ao índice real alcançado pelo partido. Optou-se por não deixar de considerar os 

eleitores desses estados pelo fato de que, em sua maioria, são estados nos quais o PRP tinha votação abaixo da 

média nacional e, caso se tomasse tal procedimento, o índice apresentado estaria inflacionado.   

Estado/Eleição 1945 1947 1950 1954 Média 

Alagoas - 1,4% 0,8% 0,1% 0,6% 

Amazonas 3,2% 2,8% 2,0% n.d. 2,7% 

Bahia 3,8% 2,8% 4,0% 3,5% 3,5% 

Ceará 1,1% 2,5% 1,5% 0,5% 1,4% 

Distrito Federal / 

Guanabara 
1,6% 2,2% 2,9% 2,4% 2,3% 

Espírito Santo - 7,2% 7,0% 5,9% 5,0% 

Goiás - 0,4% 2,8% 1,6% 1,2% 

Maranhão - 1,2% 2,7% 0,8% 1,2% 

Mato Grosso - 1,5% - n.d. 0,4% 

Minas Gerais 1,5% 2,5% 2,8% 2,3% 2,3% 

Pará 0,9% 1,4% 1,0% 0,4% 0,9% 

Paraíba - 0,4% 0,2% n.d. 0,2% 

Paraná 5,8% 6,1% 3,8% 1,1% 4,2% 

Pernambuco 1,5% 2,6% 2,8% 1,6% 2,1% 

Piauí - 0,3% - n.d. 0,1% 

Rio de Janeiro 2,8% 3,1% 2,6% 0,9% 2,3% 

Rio Grande do Norte - 0,9% 1,8% 0,4% 0,8% 

Rio Grande do Sul 3,7% 8,8% 7,8% 7,6% 7,0% 

São Paulo 3,0% 2,3% 2,6% 4,9% 3,2% 

Santa. Catarina 4,5% 4,1% 2,7% 3,1% 3,6% 

Sergipe - - - - 0,0% 

Territórios - - - - 0,0% 

Média Brasil 2,3% 3,4% 3,1% 2,8% 2,9% 



291 

 

 

FONTES 

ARQUIVOS E BIBLIOTECAS CONSULTADOS    

A) Arquivo Público e Histórico de Rio Claro (Rua 8, nº 3300 – Alto de Santana – Rio Claro – SP). 

B) Arquivo Público do Estado de São Paulo (Rua Voluntários da Pátria, 596 – São Paulo – SP). 

C) Centro de Documentação sobre a Ação Integralista Brasileira e o Partido de 

Representação Popular (Rua Coronel Vicente 520 cj. 2 – Centro – Porto Alegre – SP). 

Obs.: a documentação do CD – AIB/PRP foi confiada à PUC – RS e deslocada para o seu 

arquivo. 

D) Arquivo Nacional (Praça da República, 173 – Rio de Janeiro – RJ). 

E) Biblioteca Nacional (Av. Rio Branco, 219 - Rio de Janeiro – RJ). 

F) Biblioteca Monteiro Lobato (Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque - São Paulo – SP). 

G) Arquivo Companhia Editora Nacional (Av. Alexandre Mackenzie, 619 - Jaguaré – São 

Paulo – SP). 

H) Biblioteca Florestan Fernandes – SBD/FFLCH/USP (Av. Lineu Prestes, Travessa 12, nº 

350 – Cidade Universitária, São Paulo – SP). 

 

A) IMPRENSA 

Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 12 jan. 1934; 1945; 1955. 

Correio do Povo. Porto Alegre, 12 maio 1938; 1º out.1950. 

Diário da Noite. Rio de Janeiro, 30 abr. 1945. 

Diário de Notícias. Porto Alegre, 11 maio 1938; 12 maio 1938; 6 jul.1945; 17 maio 1945; 6 

jul.1945. 

Diário de São Paulo. São Paulo, 19 jan. 1943; 20 jan. 1938; 31 jul. 1943. 

Diário Oficial. Rio de Janeiro, 18 abr. 1936; 5 jan. 1939; 22 fev. 1952; 29 set. 1945. 

Diário Oficial do Estado do Ceará. Fortaleza, 23 abr. 1948. 

Folha de São Paulo. São Paulo, 15 ago. 2007. 

Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 12 maio 1938 e 8 out. 1942. 

Mapa da Companhia Editora Nacional no período de 1946 a 1960. Arquivo Companhia 

Editora Nacional, São Paulo – SP. 

Novos Rumos. Rio de Janeiro, 6 a 13 de setembro de 1963, ano V, nº 237. 

O Estado de São Paulo. São Paulo, 1945; 1946; 22 jul. 1950; 1955; 8 out. 1972.  



292 

 

 

O Imparcial. Salvador, 16 dez. 1943. 

Tribuna da Imprensa. Rio de Janeiro, 1950 e 1955. 

 

B) LIVROS DIDÁTICOS 

CABRAL, Mário da Veiga. História do Brasil (Curso Superior). 16ª edição. Rio de Janeiro: 

Editora A Noite, 1949. 

______. História do Brasil (Curso Superior). 19ª edição. Rio de Janeiro: Editora Francisco 

Alves, 1959. 

CALMON, Pedro. História do Brasil. 7 v. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1959. 

Da MATTA, Ary. História do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1946. 

GOMES, Alfredo. História do Brasil. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1940. 

HERMIDA, Antônio José Borges. História do Brasil. 69ª edição. São Paulo: Editora do 

Brasil, 1957. 

LOBO, R. Haddock. História contemporânea e história do Brasil. 4ª edição. São Paulo: 

Edições Melhoramentos, 1959. 

MAGALHÃES, Basílio de. História do Brasil (4ª série). Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves, 1943. 

RIBEIRO, João. História do Brasil – curso superior. 14ª edição, revista e completada por 

Joaquim Ribeiro. Rio de Janeiro: Livraria São José Editora, 1953. 

______. História do Brasil – curso superior.14ª edição, revista e completada por Joaquim 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Livraria São José Editora, 1954. 

______. História do Brasil – curso superior. 16ª edição, revista e completada por Joaquim 

Ribeiro. 3ª reimpressão. Rio de Janeiro: Livraria São José Editora, 1957.  

SILVA, Joaquim. História do Brasil – quarta série ginasial. 5ª edição. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1943. 

______. História do Brasil – quarta série ginasial. 25ª edição. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1950.   

______. História do Brasil – quarta série ginasial. 8ª edição. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1954.   

______. História do Brasil – quarta série ginasial. 16ª edição. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1956. 

SOUZA, Alcindo Muniz de.  História do Brasil – terceiro ano colegial. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1953. 

 

C) FONTES INTEGRALISTAS (OU OBRAS DE INTEGRALISTAS) 

A Offensiva. Rio de Janeiro, 16 ago. 1934. 

A Marcha. Rio de Janeiro, 1953 – 1958. 

Correspondência de Plínio Salgado a Raymundo Padilha. 19/2/1946. APHRC. 



293 

 

 

Documentação do Diretório Nacional do PRP. APHRC. 

Enciclopédia do Integralismo. Rio de janeiro: Edições GRD, 1957-1963. 12 vols.  

Idade Nova. Rio de Janeiro, 1946 - 1951. 

LAFAYETTE, Pedro. Os crimes do Partido Comunista. Rio de Janeiro: Editora Moderna, 1946. 

LOUREIRO, Maria Amélia Salgado. Plínio Salgado, meu pai. São Paulo: GRD, 2001. 

Manifesto de Outubro de 1932. Varginha: Gráfica Correio do Sul LTDA, 1982. 

MELO, Olbiano de. A marcha da revolução social no Brasil (ensaio histórico-sociológico do 

período 1922 a 1954). Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1957. 

Monitor Integralista, ano II, n. 6, maio de 1934; ano IV, n. 15, outubro de 1936; ano V, n. 18, 

abril de 1937.  

Ofício do Presidente Nacional do PRP. 21 nov. 1949. APHRC. 

Reação Brasileira. Rio de Janeiro, 1945 e 1946. 

REALE, Miguel. Memórias: destinos cruzados. vol. I. São Paulo: Editora Saraiva, 1987.  

______. Memórias: a balança e a espada. vol. II. São Paulo: Editora Saraiva, 1987.  

______. Centenário de Plínio Salgado. In: DOREA, Gumercindo Rocha (org.). Anais do 

Centenário e da 2ª Semana Plínio Salgado. São Paulo: Edições GRD, 1996.  

Renovação Nacional. Rio de Janeiro, 20 maio 1974. 

Revista Avante. Ribeirão Preto, n. 3, 1950. 

SALGADO, Plínio. Mussolini e o Brasil Novo. O Paiz. Rio de Janeiro, 27 jul. 1930, p. 1-5. 

______. Como eu vi a Itália. São Paulo: Sociedade Editora Latina, 1932.    

______. Carta a Manuel Pinto da Silva. Revista Panorama, São Paulo, 4ª ed., p. 20-21, 1936.  

______. Vida de Jesus. 4ª edição. São Paulo: Panorama, 1950.  

______. Livro verde da minha campanha. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira S. A., 

1956a. 

______. Obras Completas. 20 vols. São Paulo: Editora das Américas, 1956b.   

______. Sentimentais. São Paulo: Editora das Américas, 1956c.  

______. O estrangeiro. Rio de janeiro: José Olympio, 1972.  

______. Discursos parlamentares. Sel. e intr. de Gumercindo Rocha Dorea. (Perfis 

Parlamentares, 18). Brasília, Câmara dos deputados, 1982. 

SILVA, Jayme Ferreira da. A verdade sobre o integralismo – respondendo a Carlos Lacerda e 

outros. São Paulo: Edições GRD, 1996. 

 

D) DIVERSAS 

ABREU et alii (coord.). Dicionário histórico-biográfico brasileiro. 2ª edição. Rio de Janeiro: 

FGV, 2001. 



294 

 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946.  

In: Presidência da República/ Casa Civil (Subchefia para Assuntos Jurídicos). 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/noticias-1/subchefia-para-assuntos-juridicos.  

Correspondência de Gustavo Capanema a Plínio Salgado, 19 jul. 1950. Arquivo Público e 

Histórico de Rio Claro. 

COUTINHO, Lourival. O General Góes depõe.... Rio de Janeiro: Livraria Editora Coelho 

Branco, 1955. 

Dados Estatísticos. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1964. 

Decreto-Lei nº 1006/38. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 5 jan. 1939, p. 5. 

Decreto-Lei nº 1202. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 10 abr. 1939. 

Decreto-Lei nº 4244 (9/4/1942). Diário Oficial da União - Seção 1 – 10 abr. 1942, p. 5798. 

Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 22 fev. 1952. 

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. In: http://www.dicionariompb.com.br. 

IPARDES. Resultados eleitorais. Paraná 1945-82. 2ª ed. Curitiba: Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social, 1989. 

LAVAREDA, Antônio. A democracia nas urnas: o processo partidário-eleitoral brasileiro, 

1945-1964. 2ª ed. Rio de Janeiro: Iuperj/Revan, 1999. 

NASSER, David. A revolução dos covardes – diário secreto de Severo Fournier, reportagens 

políticas e ordens da censura do ditador. 2ª edição. Rio de Janeiro, Gráfica O Cruzeiro, 1947. 

Plano Nacional de Educação (1936). Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 18 abr. 1936. 

Portaria Ministerial nº 1045 de 14 de dez. de 1951. Diário Oficial, 22 fev. 1952, p. 7. 

Processo de nº 600 do TSN. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. 

REGO, Pedro da Costa. A pesca do Pirarucu. Correio da Manhã, 12 jan. 1934, p. 2. 

SCHWARTZMAN, Simon (org.). Estado Novo, um auto-retrato. Brasília: CPDOC/FGV, 

Editora Universidade de Brasília, 1983. 

VARGAS, Getúlio. Diário. v. 2. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1995. 

______. O Brasil na Guerra, 1º de maio de 1943 a 24 de maio de 1944. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1944.  



295 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA Jr., Antônio Mendes de. Do declínio do Estado Novo ao suicídio de Getúlio 

Vargas. In: FAUSTO, Boris. (Org). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil 

Republicano. v. 3: Sociedade e Política (1930-1964). 3. ed. São Paulo: Difel, 1986. p. 225-

256.  

ALVES, Ivan. Os nossos super-heróis: nem notívagos, nem marinheiros, são os integralistas 

que chegam. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1982. (Coleção Os Grandes Enigmas da Nossa 

História). 

ANSART, Pierre. História e memória dos ressentimentos. In: BRESCIANI, Stella; 

NAXARA, Márcia (orgs.). Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão 

sensível. Campinas, SP: editora da Unicamp, 2001. p. 15-36. 

ARAÚJO, Ricardo Benzaquen de. Totalitarismo e revolução: o integralismo de Plínio 

Salgado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. 

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

ATHAIDES, Rafael. As paixões pelo sigma: afetividades políticas e fascismos. 2012. 304f. 

Tese (Doutorado em História). UFPR, Curitiba, 2012. 

BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita.  UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo 

brasileiro (1945-1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

BERTONHA, João Fábio. Entre Mussolini e Plínio Salgado: o Fascismo italiano, o 

Integralismo e o problema dos descendentes de italianos no Brasil. Revista Brasileira de 

História, São Paulo, vol. 21, n.40, p. 85-104, 2001. 

______. Integralistas e pesquisadores do integralismo: o embate entre memória e história. In: 

DOTTA, Renato Alencar; POSSAS, Lídia Maria Vianna; CAVALARI, Rosa Maria Feiteiro. 

(Orgs.). Integralismo: novos estudos e reinterpretações. Rio Claro: Arquivo Público do 

Município de Rio Claro, 2004. p. 155-166. 

______.Sobre a Direita: estudos sobre o fascismo, o nazismo e o integralismo. Maringá: 

Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2008. 

BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. In: BITTENCOURT, Circe 

(org.). O saber histórico na sala de aula. 7 ed. São Paulo: Editora Contexto, 2002. 

(Repensando o Ensino). p. 69-90. 

BORGES, Jorge Luis. Elogio da sombra. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1970. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 9. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. 



296 

 

 

BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire (l‘économie des échanges linguistiques). 

Poitiers: Fayard, 1982.  

______.O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.  

BURKE, Peter. O mundo como teatro — estudos de antropologia histórica. Lisboa: Difel, 

1992.  

CALIL, Gilberto Grassi; SILVA, Carla Luciana. (Orgs.). Velhos integralistas: a memória dos 

militantes do sigma. Porto Alegre: Edipucrs, 2000. 

CALIL, Gilberto Grassi. O integralismo no pós-guerra — a formação do PRP (1945-1950). 

Coleção história. Porto Alegre: Edipucrs, 2001.  

______.O integralismo no processo político brasileiro: a trajetória do PRP — cães de guarda 

da ordem burguesa. 2005. 819f. Tese (Doutorado em História). UFF, Niterói 2005. 

______.Integralismo e hegemonia burguesa: a intervenção do PRP na política brasileira 

(1945 – 1965). Cascavel: Edunioeste, 2010. 

______.A imprensa integralista no pós-guerra: os jornais Reação Brasileira, Idade Nova e A 

Marcha. In: GONÇALVES, Leandro Pereira; SIMÕES, Renata Duarte (orgs.). Entre tipos e 

recortes: histórias da imprensa integralista. Guaíba: Sob Medida, 2011. p. 327-354. 

CAMARGO, Aspásia. Carisma e personalidade política: Vargas, da conciliação ao 

maquiavelismo. In: D‘ARAUJO, Maria Celina (org.). As instituições brasileiras da Era 

Vargas. Rio de Janeiro: EdUERJ: Ed. FGV, 1999. p. 13-34. 

CANDAU, Joël. Anthropologie de la mémoire. Paris: Armand Colin, 2005.  

______.Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. 

CANDIDO, Antonio. Prefácio. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

CAPELATO, Maria Helena Rolim. Multidões em cena: propaganda política no varguismo e 

no peronismo. Campinas: Papirus, 1998. (Coleção textos do tempo). 

CARNEIRO, Márcia. Do sigma ao sigma – entre a anta, a águia, o leão e o galo – a 

construção de memórias integralistas. 2007. 415f. Tese (Doutorado em História) – Curso de 

Pós-Graduação em História, UFF, Niterói, 2007. 

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros Proibidos, Idéias Malditas – O Deops e as Minorias 

Silenciadas. São Paulo: Estação Liberdade: Arquivo do Estado/SEC, 1997. 

CARONE, Edgard. O Estado Novo: 1937-1945. São Paulo: Difel, 1977. (Coleção corpo e 

alma do Brasil).  

CARVALHO, Luiz Maklouf. Cobras Criadas: David Nasser e O Cruzeiro. São Paulo: 

Editora SENAC São Paulo, 2001. 



297 

 

 

CATROGA, Fernando. Os passos do homem como restolho do tempo; memória e fim do fim 

da história. Coimbra: Edições Almedina, 2009. 

CAVALARI, Rosa Maria Feiteiro. Integralismo: ideologia e organização de um partido de 

massa no Brasil (1932-1937). Bauru: Edusc, 1999. 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense 

Universitária, 2000. 

______. A invenção do cotidiano. 7ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2002.   

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1990. 

CHAUÍ, Marilena. Notas sobre o pensamento conservador dos anos 30: Plínio Salgado. In: 

ANTUNES, Ricardo; FERRANTE, Vera B.; MORAES, Reginaldo. (Org.). Inteligência 

Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 27-42.  

______. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 3. ed. São Paulo: Editora 

Moderna, 1982. 

CHAUÍ, Marilena e FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Ideologia e mobilização popular. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

CHRISTOFOLETTI, Rodrigo. A Enciclopédia do Integralismo: lugar de memória e 

apropriação do passado (1957-1961). 2010. 254f. Tese (Doutorado em História). FGV-

CPDOC, Rio de Janeiro, 2010.  

D‘ARAÚJO, Maria Celina. O Segundo Governo Vargas: democracia, Partidos e Crise 

Política. 2ª edição. São Paulo: Ática, 1992.  

DIETRICH, Ana Maria. Caça às Suásticas: o Partido Nazista em São Paulo sob a mira da 

Polícia Política. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, Fapesp, 2007. 

______. Nazismo Tropical?: o Partido Nazista no Brasil. São Paulo: Todas as Musas, 2012. 

DOTTA, Renato Alencar; POSSAS, Lídia Maria Vianna; CAVALARI, Rosa Maria Feiteiro. 

(Orgs.). Integralismo: novos estudos e reinterpretações. Rio Claro: Arquivo Público do 

Município de Rio Claro, 2004. 

DOTTA, Renato Alencar. Apontamentos para uma história da Ação Integralista Brasileira em 

São Paulo (1932-1938). In: GONÇALVES, Leandro Pereira; PARADA, Maurício B. Alvarez; 

SILVA, Giselda Brito (orgs.). Histórias da política autoritária – integralismos, nacional 

sindicaliasmo – nazismo – fascismo. Recife: Editora da UFRPE, 2010. p. 347-364. 

DURKHEIM, Emile. Les formes élémentaire de la vie religieuse. Paris: PUF, 1960. 

DUTRA, Eliana. O ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos 30. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997. 



298 

 

 

FAGUNDES, Pedro Ernesto. Os primeiros anos da Ação Integralista Brasileira (AIB): da 

Sociedade de Estudos Políticos ao I Congresso Nacional da AIB. In: VICTOR, Rogério 

Lustosa (org.). À direita da Direita – estudos sobre o extremismo político no Brasil. Goiânia: 

Editora da PUC-GO, 2011. p. 47-64. 

FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinícius de. Renovação da história da 

América. In: KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula. 6 ed. São Paulo: Contexto, 

2010. p. 143-162. 

FERREIRA, Jorge (org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001. 

FERREIRA, Laís Mônica Reis. O Integralismo na Imprensa da Bahia: o caso de O Imparcial. 

Revista de História Regional 11(1): 53-86, Verão, Salvador, 2006. 

FERRO, Marc. Comment on raconte l‘histoire aux enfants à travers le monde entier. 2ª ed. 

Paris: Payot, 1983. 

FILGUEIRAS, Juliana Miranda. Os processos de avaliação de livros didáticos na comissão 

nacional do livro didático. In: Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência 

e Exclusão. ANPUH/SP – USP. 08 a 12 de setembro de 2008. Cd-Rom. 

FONSECA, Thaís Nívia de Lima e. História & ensino de história. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003.  

FRANCO, Maria Laura P. B.. O Livro Didático de História no Brasil: a versão fabricada. São 

Paulo: Global Editora, 1982. 

 FREDRIGO, Fabiana de Souza ; OLIVEIRA, Laura de. A ascensão da Bioética na segunda 

metade do século XX: da memória do Holocausto à afirmação histórica dos Direitos 

Humanos. Textos de Historia (UnB), Brasília, v. 16, p. 129-153, 2009. 

FREDRIGO, Fabiana de Souza; OLIVEIRA, Laura de. A memória da catástrofe como 

unificadora do acontecimento e da experiência: um exame da narrativa testemunhal de Bruno 

Bettelheim em "Revisitando Dachau". Projeto História (PUCSP), São Paulo, v. 42, p. 303-

330, 2011.  

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Após Auschwitz. In: SELIGMANN-SILVA, Márcio (org). 

História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2003. p. 91-112. 

GANZO, Robert. L‘oeuvre poétique. Paris: Gallimard, 1997. (Collection Blanche). 

GERTZ, René. Os teuto-brasileiros e o integralismo: contribuições para a interpretação de 

um fenômeno político controverso. Porto Alegre: Mercado aberto, 1987. 

GILROY, Paul. O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34, 

2001. 



299 

 

 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Memória coletiva e história científica. In: Revista Brasileira 

de História: São Paulo, v.14, n. 28, p. 180-193, 1994. 

HALBWACHS, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Éditions Albin Michel S. 

A., 1994. 

______. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.  

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: Sua História. 2. Ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2005. 

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade 

e diferença – a perspectiva dos estudos culturais. 8 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 103-

133. 

HARTOG, François. Regimes d‘historicité – présentisme et experiences du temps. Paris: 

Éditions du Seuil, 2003. 

______. O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 1999. 

KANSTEINER, Wulf. Finding meaning in memory: a methodological critique of collective 

memory studies. History and Theory. Nova York: Wesleyan University, p. 179-197, 2002.  

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. 

Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC – Rio, 2006. 

LEAL, M. J. D. Rufino. Política e imprensa no Rio de Janeiro nas décadas de 40 e 50. VIII 

Congresso Brasileiro de Marketing Político - Politicom, 2009. Anais do VIII Congresso 

Brasileiro de Marketing Político - Politicom.    

LE GOFF, Jacques. História e memória. 4ª edição, Campinas: Ed. Unicamp, 1996.   

______. Documento/monumento. Enciclopédia Einaudi, Campinas: Unicamp, v. 1, p. 95-106, 

1997.  

LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. Os partidos políticos brasileiros: a experiência federal e 

regional. 1945-1964. Rio de Janeiro: Graal, 1983.     

MANNHEIM, Karl. O pensamento conservador. In: MARTINS, José de Souza. Introdução 

Crítica à Sociologia Rural. São Paulo, HUCITEC: 1986. 

MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. 45ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1998. 

MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tânia Regina de. Imprensa e cidade. São Paulo: Editora 

UNESP, 2006. 

MARTINS, Estevão C. de Rezende (org.). Memória, identidade e historiografia. Textos de 

História: Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UnB, Brasília: UnB, v. 10, 

n.1/2, 2002. 



300 

 

 

______. Historiografia: o sentido da escrita e a escrita do sentido. História & Perspectivas, 

Uberlândia (40), p. 55-80, jan-jun. de 2009. 

______ (org.). A História pensada: teoria e método na historiografia europeia do Século XIX. 

1ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

MICELI, Paulo. Por outras histórias do Brasil. In: O ensino de história e a criação do fato. 

Jaime Pinsky (org.). São Paulo: Contexto, 2000. p. 31-42. 

MORAIS, Fernando. CHATÔ: o rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

MURRIETA, Rui Sérgio S. A mística do Pirarucu: pesca, ethos e paisagem em comunidades 

rurais do baixo Amazonas. Horizontes Antropológicos. [online]. Porto Alegre, v. 7, n. 16, p. 

113-139, 2001.  

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História. São Paulo, n. 10, dez, 

1993. 

______. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984. 

OLIVEIRA, Laura de. ―Estudar, Investigar, Adestrar‖: entre as Edições GRD e as políticas 

culturais do Ipês, a consonância de dois projetos autoritários para o Brasil (1962-1964). In: 

VICTOR, Rogério Lustosa (org.). À direita da Direita: estudos sobre o extremismo político 

no Brasil. Goiânia: Editora PUC – GO, 2011. p. 155-178.  

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, Campinas: Unicamp, 1999. 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. In: Revista Estudos Históricos, São 

Paulo, p. 3-15, ed. Revista dos Tribunais, 1989/3.  

______. Memória e identidade social. In: Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 

10, p. 200-212, 1992. 

POSSAS, Lídia Maria Vianna. O trágico três de outubro – estudo histórico de um evento. 

Bauru: Universidade do Sagrado Coração, 1993. 

PRADO, Antônio Arnoni. 1922- Itinerário de uma falsa vanguarda: Os dissidentes, a 

Semana e o Integralismo. São Paulo: Brasilense, 1983.  

RANQUETAT Jr., Cesar Alberto. A dimensão simbólica e o ritual na política moderna: o 

caso das religiões políticas. Composição (Revista de Ciências Sociais do Mato Grosso do 

Sul). Campo Grande, n. 4, jun./2009. 

RICOEUR, Paul. O passado tinha um futuro. In: MORIN, Edgar. A religação dos saberes – o 

desafio do século XXI . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 369-378. 

______. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 



301 

 

 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. 15ª edição. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1993. 

ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; 

AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da história oral. 8ª edição. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2006. p. 93-102. 

RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-história. História 

da historiografia. Ouro Preto: Edufop,  n. 2, p. 163-209, 2009.  

SANDER, Roberto. O Brasil na mira de Hitler: a história dos afundamentos de navios 

brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

SANDES, Noé Freire. A Invenção da Nação: entre a Monarquia e a República. Goiânia: 

Editora da UFG/Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, 2000. 

______. Entre a memória e a história: os exilados da velha república. In: GONÇALVES, Ana 

Teresa Marques et alii (orgs.). Escritas da história: memória e linguagem. Goiânia: UCG, 

2004. p. 89-111. 

______. O jornalista Costa Rego e o tempo revolucionário (1930). Revista Brasileira de 

História, São Paulo, v. 28, p. 41-61, 2008,. 

 ______. O passado como negócio: o tempo revolucionário (1930). Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 

v. 23, nº 43, p. 125-140, janeiro-junho de 2009. 

______. O tempo revolucionário e outros tempos: o jornalista Costa Rego e a representação 

do passado (1930-1937). Goiânia: UFG, 2012. 

SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: 

Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

SCHWARTZMAN, Simon (org.). Estado Novo, um auto-retrato. Brasília: CPDOC/FGV, 

Editora Universidade de Brasília, 1982. 

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. 

In: BRESCIANI, Stella – NAXARA, Márcia (orgs). Memória e (res)sentimento –  indagações 

sobre uma questão sensível. Campinas: Unicamp, 2001. p. 37-58.  

SERPA, Élio Catalício. Revolução, integração e educação: escritas para comemorar. In: 

GONÇALVES, Ana Teresa Marques et alii (orgs.). Escritas da história: memória e 

linguagem. Goiânia: UCG, 2004. p. 65-88. 

SILVA, Hélio. 1938 – Terrorismo em campo verde. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1971. (Coleção Documentos de História Contemporânea).    

SILVA, Vandré Aparecido Teotônio da. ―Notícias do Rio‖: jornal censurado como elemento 

de produção de saber. In: Anais do Seta (Revista da Pós-Graduação do Instituto de Estudos da 

Linguagem da UNICAMP), Campinas, n. 4,  2010. 



302 

 

 

SILVEIRA, Joel. A milésima segunda noite da avenida Paulista e outras reportagens. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003.  

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1966. 

TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 1930. São Paulo: 

Difel, 1974. 

______. Integralismo: teoria e práxis política nos anos 1930. In: FAUSTO, Boris (Org.). 

História geral da civilização brasileira – o Brasil republicano: sociedade e política (1930 – 

1964). 3ª ed. São Paulo: Difel, 1983. p. 297-336. 

VASCONCELLOS, Gilberto. A ideologia curupira: análise do discurso integralista. São 

Paulo:         Brasiliense, 1979. 

 VESENTINI, Carlos Alberto. A instauração da temporalidade e a (re)fundação na história: 

1937 e 1930. In: Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, ed. Tempo Brasileiro, n. 21. out-

dez 1986. 

______. A fulguração recorrente. São Paulo: Brasiliense, 1978. 

______. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a Memória Histórica. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

VICTOR, Rogério Lustosa. O imaginário nacional em O Estrangeiro, de Plínio Salgado. 

Fragmentos de Cultura. Goiânia. Ed. da PUC - GO, v. 13, p. 163-174, 2003. 

______. O integralismo nas águas do lete: história, memória e esquecimento. Goiânia: UCG, 

2005. 

VIDAL-NAQUET, Pierre. Os assassinos da memória: um Eichmann de papel e outros 

ensaios sobre o revisionismo. Campinas, SP: Papirus, 1988. 

VON PLATO, Alexander. Mídia e memória: apresentação e ‗uso‘ de testemunhos em som e 

imagem. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, nº 61, p. 211-229, 2011. 

WEINRICH, Harald. LETE – arte e crítica do esquecimento. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001.  

WOOD, Nancy. Vectors of Memory: legacies of Trauma in Postwar Europe. Oxford: Berg, 

1999. 

______. Vichy memories. New formations. Methuen & Co. Ldt. Londres, 1992.  


