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Resumo 

 

O presente trabalho irá se debruçar nas conferências do líder integralista Gustavo 

Barroso em sua visita à cidade mineira de Juiz de Fora. Nosso trabalho se dividirá em 

três partes, inicialmente faremos um breve levantamento da trajetória do Integralismo 

nacionalmente, o seu surgimento, seu desenvolvimento, sua expansão pelo país pela 

criação das bandeiras integralistas e o seu fim enquanto partido organizado 

nacionalmente, através da proibição dos partidos políticos, depois, no segundo 

capítulo, analisaremos o surgimento e desenvolvimento da Ação Integralista Brasileira 

especificamente no munícipio de Juiz de Fora. No último capítulo aprofundaremos em 

nosso objeto de estudo em especial - as conferências de Gustavo Barroso na cidade, 

nas quais foram três, duas em uma instituição de ensino e outra em um Hotel, com 

isso realizaremos uma leitura sobre as ideias trazidas pelo ideólogo para a cidade. 

Encontraremos nas suas conferências em Juiz de Fora a chegada do seu 

antissemitismo, nacionalismo e ideias totalitárias. 

Palavras-chave: Gustavo Barroso; Integralismo; Juiz de Fora 
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Abstract 

 

This paper is going to focus on the conferences of the integralist leader Gustavo 

Barroso during his visit to Juiz de Fora, State of Minas Gerais. It is going to  be divided 

in three parts: Firstly, we are going to make a brief research about the trajectory of 

Integralism in Brazil, its emergence, development, and expansion throughout  the 

country and its end as a national organized party, because of the prohibition of the 

existence of political parties. Then, in the second chapter, we are analyzing  the 

emergence and development of the “Ação Integralista Brasileira” specifically in the city 

of Juiz de Fora. Finally, In the last chapter we are going to deepen our research object 

specially about the conferences of Gustavo Barroso in this city, in which there were 

three, two in a teaching institution and another in a Hotel. Hence, we are going to do a 

study about the ideas brought by him  to Juiz de Fora. We are going to highlight in his 

conferences the arrival of his anti-Semitism, nationalism and totalitarian ideas. 

Keywords: Gustavo Barroso; Integralismo; Juiz de Fora 
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1. Introdução 

 

 O presente trabalho se insere como uma síntese do meu percurso na 

graduação, trajeto composto por várias inflexões e debates. Neste processo 

percorrido encontrei diversos desafios que possibilitaram o aprofundamento em 

diversos temas. Neste sentido as discussões acerca de que a investigação histórica 

parte, e se insere, nas questões postas no presente, como pensado por Marc Bloch, 

contribuíram para a alicerçar a importância do tema proposto. 

Um pilar importante que me fez ansiar pela escrita deste trabalho, como já 

indicado no parágrafo anterior, foi o trabalho realizado pelo historiador francês Marc 

Bloch, na sua obra Apologia da história. Nela, o autor trabalha a noção de ofício do 

historiador, pautando a importância do fato histórico e das pessoas que as produzem, 

se opondo a leituras históricas factuais e lineares e resgatando, a partir disso, a 

importância do testemunho, este que será objeto de estudo do historiador, tendo a 

consciência clara de que o pesquisador também está inserido em certo momento do 

desenvolvimento histórico. De acordo com Bloch (2002) 

 

Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as 
máquinas,] por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as 
instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os 
homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, 
no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o 
ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. (p.54)  
 

 

Acreditamos, a partir desse apontamento do autor, que a investigação histórica 

depende da compreensão de que a História é feita por homens e mulheres que agem 

dentro do seu tempo histórico, o ressignificando e dando novas facetas e 

possibilidades a vida humana. 

 É exatamente neste eixo que pretendemos inserir o estudo sobre o ideólogo 

integralista Gustavo Barroso, a partir de sua agência na sociedade e nas suas 

relações se cria novos aspectos para o estudo. Queremos, para além da compreensão 

restrita sobre sua trajetória e sua produção, almejar contribuir para as discussões que 

inserem o seu pensamento como um problema histórico dentro do país e, mais 

objetivamente, para a cidade de Juiz de Fora. 

Falamos problema histórico justamente porque concordamos com a 

perspectiva de Bloch e Febvre da história como problema. O passado revisitado pelo 
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historiador não existe por si só, o investigador se coloca no tempo presente e a sua 

investigação e rompe, portanto, sempre de uma questão socialmente viva no nosso 

presente, farejada pelo historiador como o “ogro que fareja a carne” (BLOCH, 2002). 

A questão socialmente viva pode oferecer lacunas, novas perspectivas, óculos 

diferentes, mobilizados em nosso olhar para nossos próprios espaços de experiência 

que buscamos revisitar e ressignificar na medida em que novos horizontes de 

expectativas se impõem a nós. Como é colocado por Kosellek (2006): 

 

Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias 
vivências e recordações, conduzido por perguntas, mas também por desejos, 
esperanças e inquietudes, ele se confronta primeiramente com vestígios, que 
se conservaram até hoje, e que em maior ou menor número chegaram até 
nós. (p.305)  
 

 O que nos motiva, e nos desafia, neste momento histórico que vivemos, é o 

ressurgimento, cada vez mais fortalecido, de movimentos conservadores e 

reacionários que utilizam de formas idênticas ou semelhantes de atuação política ao 

que se configurou ao redor da Ação Integralista Brasileira na primeira metade do 

século XX, compreensão que nos causa um forte elã para ampliar a compreensão 

deste fenômeno histórico que reverbera no tempo presente. Como indica o 

pesquisador Marcelo Braz (2017):  

 

Se o fascismo é uma forma política sempre possível desde quando os 
monopólios constituíram-se como dominantes na economia capitalista, no 
Brasil ele se amalgama com os elementos históricos de uma cultura de classe 
dominante que se alimenta do racismo. Junta-se a isso uma cultura política 
que, mesmo nos períodos republicanos, pouco avançou em relação à 
laicidade e que se alimenta também da intolerância religiosa. (p.102) 

 

O nosso trabalho procura perceber as contingências colocadas na nossa vida 

social no tempo presente, na qual sirva de alerta para o enfrentamento de uma cultura 

política autoritária, tão presente em nosso país e que ganha maior vigor nesse 

momento recente de nossa história. 

Para além da relação com a conjuntura política de nosso país, aspectos que 

tangenciaram a minha formação enquanto graduando em Licenciatura em História na 

UFJF me aproximaram do tema que será discutido nas próximas páginas.  

Tudo se inicia quando, no início de minha graduação, tive contato, através de 

disciplinas realizadas na Faculdade de Serviço Social, com o trabalho do filósofo 

húngaro Gyorgy Lukács. Seu amplo trabalho filosófico e seus apontamentos sobre a 
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construção do conhecimento científico me possibilitaram uma leitura mais crítica do 

conhecimento histórico.  

A partir desse enfrentamento inicial tomei conhecimento de um importante 

comentador e difusor da ontologia lukacsiana no Brasil: José Chasin. O filósofo, além 

de se debruçar sobre as questões de método e diferentes capítulos da obra tardia de 

Lukács, desenvolveu sua tese de doutoramento estudando “O integralismo de Plínio 

Salgado: forma de regressividade no capitalismo hiper-tardio" (1978), em que com seu 

rigor e ferramentas analíticas erigiu uma extensa e complexa contribuição ao estudo 

sobre as particularidades do movimento integralista. Esta aproximação inicial foi um 

catalisador que me aproximou de forma irremediável da temática do Integralismo. 

Com toda essa miríade de situações e reflexões que me defrontei durante o 

meu processo formativo me vi instigado sobre a constituição e reprodução do 

pensamento integralista como um todo. Ao descobrir, através de um artigo de Leandro 

Pereira Gonçalves (2011), que o líder integralista Gustavo Barroso, em 1934, havia 

visitado Juiz de Fora, minha cidade natal e onde resido até a presente data, para 

discursar sobre variados temas, notei, então, que o problema socialmente vivo que 

me mobilizou a investigar o integralismo poderia ser plausível em virtude das fontes 

existentes que revelam a proeminência de Barroso no movimento integralista e a 

relevância de Juiz de Fora no contexto mineiro e nos estudos regionais, ela seria uma 

das 9 cidades escolhidas na região Sul e Sudeste do Brasil para receber tais 

discursos. 

 Após esquadrinhar, de forma bem sucinta e breve a aproximação que me fez 

almejar escrever o presente trabalho, chego, portanto, aos problemas encontrados por 

minhas comedidas investigações: compreender, de forma introdutória, qual sociedade 

era aquela em que se inseria as ponderações apontadas por Barroso e quais ideias 

foram trazidas por este ideólogo a cidade de Juiz de Fora. 

Procuraremos contribuir, sem ilusões de que tal empreitada esgotará a 

discussão ao redor do tema, mas almejando contribuir o máximo que pudermos para 

o debate histórico sobre Gustavo Barroso e o Integralismo através da investigação da 

relação posta entre o ideólogo e o movimento de massas na cidade de Juiz de Fora, 

coadunamo-nos com o campo florescente dos estudos regionais e novas abordagens 

sobre o Integralismo (OLIVEIRA, 2010) e observando, de maneira atenta e rigorosa, 

as especificidades da construção discursiva de Barroso na cidade. 
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2. O integralismo, sua expansão e o movimento como objeto de estudo 

 

O início dos anos de 1930 no Brasil foi um período de muita radicalização, de 

surgimento de formas políticas distintas que questionavam o modus operandi de ser 

e ir sendo da República brasileira. Esse período marcou as transformações da 

Primeira República para o que se chamaria o Estado Novo.  

Dentro desses novos projetos de radicalização nascidos neste momento no 

país, há o destaque de dois movimentos de massa que surgem e se fortalecem nesse 

período: a Ação Integralista Brasileira (AIB), tema do nosso presente estudo, e a 

Aliança Nacional Libertadora, grupo formado por militantes de esquerda e claramente 

anti-integralista. Essas duas frentes políticas ganham muita notoriedade e força, pois, 

como indica Maio e Cytronowicz: “os dois movimentos tinham críticas profundas aos 

preceitos liberais da República Velha e também os descaminhos da Revolução de 

1930.” (MAIO e CYTRYNOWICZ, 2007, P.41). 

A AIB surge oficialmente em 7 de Outubro de 1932 com o chamado “Manifesto 

de Outubro”, a partir da aglutinação de grupos de direita e extrema direita ao redor de 

um ideário mais amplo, mas ainda assim com grandes divergências. Barbosa nos 

ajuda na compreensão dessa aproximação: 

 

As origens da Ação Integralista Brasileira (AIB) remontam ao jornal "A 
Razão", onde Plínio Salgado era jornalista, e a Sociedade de Estudos 
Políticos (SEP), centro de reflexão política e sociológica criado por Salgado 
em março de 1932, visando congregar intelectuais e lideranças políticas 
contrárias aos modelos de cunho liberal ou socialista. (BARBOSA, 2006, 
P.67). 

 

 Esta aproximação de intelectuais e grupos políticos ao redor da Sociedade de 

Estudos Políticos possibilitou a Plínio Salgado a proposição da fundação da frente 

integralista, pautada em ideários comuns, como o nacionalismo, religiosidade e 

reação aos valores liberais, que irá oficialmente ser realizada apenas alguns meses 

depois, em outubro, como indicado no parágrafo anterior. Os grupos fundadores deste 

novo movimento político são a  

 

Ação Social Brasileira (Partido Nacional Fascista); Legião Cearense do 
Trabalho, de 1931, dirigida por Severino Sombra; Partido Nacional 
Sindicalista, de Minas Gerais, fundado por Olbiano de Melo; e o monarquista 
Ação Imperial Pátrio-novista.(MAIO e CYTRYNOWSK, 2007, P.41). 
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 Essa associação de forças políticas vai se agrupando e se reúnem ao redor da 

figura de Plínio Salgado, tendo grande influência e se inserindo no espectro dos 

grandes partidos e movimentos fascistas que se fortalecem por todo o mundo. A partir 

deste momento a AIB se tornaria a maior experiência de organização fascista no 

Brasil, com um grande e relevante número de adeptos, tendo uma ampla participação 

política e atenção da opinião pública, despertando o olhar e adesão de grupos 

intelectuais pelo país durante seu período de existência, consolidando suas lideranças 

nas figuras de Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. 

 Sobre sua relação com o Fascismo é importante ter a compreensão de que “a 

ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha criou as condições políticas 

e ideológicas para o surgimento de partidos similares”(MAIO e CYTRYNOWICZ, 2007, 

P.44) em países da Europa e das Américas, obviamente cada um com sua 

particularidade que distingue um do outro, mas ainda assim com uma mesma matriz 

ideológica (MAIO E CYTRYNOWICZ, 2007). Essa leitura, de reconhecer a AIB como 

um partido fascista, escolhida por nós no presente trabalho gerou importantes 

discussões dentro do meio acadêmico através das últimas décadas do século 

passado, em que muito se debateu se esse movimento era ou não pertencente da 

mesma matriz ideológica dos movimentos autoritários europeus. 

 Sua configuração nacional se tornaria uma distinção clara em relação aos 

antigos partidos da Primeira República, em que além de não conseguirem a expansão 

de suas bases políticas para além de suas regionalidades não conseguiam atrair ao 

seu redor os profissionais liberais e classe médias urbanas, coisa que o Integralismo 

conseguirá com relativa facilidade. 

 

A Ação Integralista Brasileira foi o primeiro partido político brasileiro com 
implantação nacional e chegou a reunir - segundo diferentes estimativas - 
entre 500 mil e 800 mil aderentes, para uma população do país de 41,5 
milhões de habitantes em 1935 (Hilton, 1983).(MAIO E CYTRYNOWICZ, 
2007, P. 42). 

 

 No 2º Congresso Nacional da AIB, realizado em 1936 na cidade de Petrópolis, 

se estruturou sistematicamente como um partido político, com anseios de concorrer 

às eleições de 1938 (MAIO e CYTRYNOWICZ, 2007). Cria-se uma estrutura interna 

complexa e que o grande líder, chamado de Chefe Supremo, seria Plínio Salgado. De 

acordo com Maio e Cytrynowicz (2007) observa-se neste momento a criação de uma 
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estrutura pré-estatal dentro da organização partidária, um laboratório experimental 

para se pensar a organização política de um possível estado. 

 Um momento relevante para compreender a força dessa frente política foi o seu 

primeiro ato público realizado em 1933 na cidade de São Paulo contando com cerca 

de 40 mil adeptos e lançando Miguel Reale para concorrer na Assembleia Constituinte 

de 1934 (Maio e Cytrynowicz, 2007). 

 Os integralistas foram, nos primeiros anos de Vargas, importantes aliados ao 

governo, com uma agenda semelhante: combate ao comunismo e ao liberalismo. 

Possuía por parte do Getúlio e seus asseclas certa simpatia, mas ao mesmo tempo 

gerava um desassossego, pois tinham um projeto político distinto ao que se 

configurava no estado. Em 1937 contribuem de forma indireta com apoio ao golpe 

perpetrado por Getúlio Vargas, mas após disso a relação entre ambos se desgasta 

com a proibição dos partidos políticos por parte do governo e alguns levantes por parte 

dos integralistas. Configura-se assim o fim da AIB enquanto um partido político 

legalizado em 1937. 

 Para os integralistas, o processo de difusão e interiorização dos seus projetos 

políticos era muito importante para o ideário de país que se pretendia construir, a AIB 

devia conquistar novos adeptos e ampliar sua base de apoio. Neste sentido são 

organizadas as chamadas “Bandeiras Integralistas” que funcionarão como 

ferramentas para disseminação desse projeto e inseri-lo em novas camadas sociais 

em direção ao Nordeste e o Sul do país, reafirmando ainda mais o seu diferencial - 

sua estrutura enquanto um partido nacional e não apenas regional. Essa agenda 

expansionista teria como motivação a busca pela descoberta do que seria o “Brasil 

Real” e as demandas das mais diversas partes do país.  

Dentro desse processo de expansão do Integralismo pelo Brasil é que se insere 

o nosso objeto de estudo para este presente trabalho: Gustavo Barroso, importante 

líder integralista que fora  chefe das milícias do movimento integralista viria à Juiz de 

Fora, Minas Gerais, em 1934, proferir uma série de discursos doutrinários voltado para 

a consolidação e ampliação da influência integralista na cidade, ela seria uma das 

nove cidades escolhidas na região Sul e Sudeste do Brasil para receber tais discursos. 

Estes excertos serão trabalhados no capítulo três do presente trabalho e tentaremos 

contribuir para a compreensão das ideias trazidas para a cidade nesses esforços da 

AIB. 
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A confecção de um trabalho monográfico nos coloca de maneira imperativa a 

relevância acadêmica do tema que vamos investigar. Além disso em uma investigação 

sistemática é necessário encontrar, antes de tudo, lacunas em que podem ser 

inseridas novas contribuições. Neste sentido buscaremos também delimitar os 

estudos integralistas como um campo específico de investigação que se constitui 

historicamente dentro da comunidade científica de historiadores e pensadores da área 

de Ciências Humanas através de diferentes gerações marcadas por debates e 

perspectivas teóricas distintas. 

Desde pouco depois do surgimento da AIB ela tem se configurado como um 

campo de estudo para diversos pesquisadores. O início dos estudos acadêmicos 

relacionado a este tema é, como indicado por Oliveira(2010), o trabalho de Carlos 

Henrique Hunsche que defende a tese de doutoramento em 1937 intitulada O 

integralismo brasileiro: história do movimento fascista no Brasil na faculdade de 

Filosofia da Universidade Friederich Wilhelm, Berlim, outro contemporâneo foi 

“Arnoldo Nicolau de Flue Gut defendeu a tese de doutoramento Plínio Salgado, o 

creador do integralismo brasileiro na literatura brasileira na Ludwig-Maximilian 

Universität de Munique”(OLIVEIRA, 2010, p. 121), estudos importantes e que se 

inserem como uma produção acadêmica realizada dentro da Alemanha Nazista, 

porém diferentes entre si, enquanto o primeiro buscava certa isenção em relação ao 

tema, o segundo buscava a defesa e admiração ao líder Plínio Salgado, ambos porém 

buscavam uma análise sobre os aspectos do nacionalismo, mesmo que de 

perspectivas distintas.  

Há, após este período, um certo hiato em relação a estudos acadêmicos sobre 

o tema, sendo retomados novamente na década de 1970, quando, de forma pioneira, 

como indicado por Gonçalves e Corrêa (2011), Maurício Costa Corrêa apresenta em 

1973 o Ação Integralista Brasileira: seus reflexos em Juiz de Fora. Porém fora a partir 

de 1974 com a tese de doutoramento de Hélgio Trindade intitulada Integralismo - o 

Fascismo Brasileiro na década de 30 que os estudos sobre os integralistas irão ganhar 

grande fôlego dentro da grande área das Ciências Humanas. Será, portanto, na 

década de 70 do século XX que grandes estudiosos irão se debruçar sobre o assunto, 

buscando compreender de forma mais abrangente o integralismo como um 

movimento nacional. 

Iremos dividir a produção historiográfica sobre o Integralismo, como indicado 

por Rodrigo Santos de Oliveira, em três grandes fases de análise sobre o movimento, 
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divisão visando estritamente maior organização e compreensão sobre as formas de 

abordagem, nada além disso. A 1a é a AIB como movimento nacional, a 2a os estudos 

regionais sobre o integralismo e a 3a diferentes abordagens sobre a Ação Integralista 

Brasileira.  

A primeira fase se inicia com o trabalho citado acima de Hélgio Trindade, que 

se torna um clássico na literatura sobre o Integralismo, nele o autor parte de uma 

análise sociológica ampla para uma análise comparativa entre o movimento brasileiro 

e os fascistas europeus, fazendo uma leitura estrutural levando em conta os aspectos 

sociais, culturais e políticos. Se torna, neste período, o principal e mais amplo trabalho 

sobre a AIB (SERRATO, 2007). 

Como observado por Oliveira (2010), a pesquisa de Trindade se deu de uma 

forma heterodoxa e buscando vários ideólogos do movimento integralista para se 

propor uma análise ampla e geral. O autor conclui com seu trabalho que a AIB é 

amplamente influenciada pela ascensão de outros movimentos autoritários pela 

Europa, como o Fascismo Italiano, e que sua organização e forma de se reproduzir 

enquanto organização burocrática teria estrita ligação com as tendências totalitárias 

observadas pelo mundo. 

Gilberto Vasconcellos é outro pesquisador que se debruça sobre o Integralismo 

neste período, sua análise busca a partir de um viés marxista e estruturalista e 

também influenciado por leituras mais heterodoxas das ciências sociais, como a 

literatura e psicanálise, buscou interpretar o movimento a partir da lógica do Brasil 

como um país periférico, concluindo que o pensamento integral seria um mimetismo 

europeu em terras brasileiras (OLIVEIRA, 2010). 

Outro trabalho importante que inserimos nesta primeira geração sobre o tema 

é o do filósofo José Chasin, ele busca compreender o fenômeno integralista a partir 

da análise dos discursos de Plínio Salgado pautando-se de uma metodologia marxista 

influenciada pela produção do hungáro Gyorgy Lukacs. Seu trabalho recusou o que 

ele chama de “analítica liberal”, deixando de lado o conceito autoritarismo e a ligação 

entre o movimento integralista e o fascismo europeu. Para ele o movimento se 

fundaria a partir de uma base nacional em um país hiper retardatário no mundo 

capitalista, em uma compreensão de que os movimentos fascistas demandam uma 

sociedade capitalista mais desenvolvida, o que impossibilitou esse movimento ser 

fascista.   
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Para Chasin, o núcleo ideológico da atuação de Plínio Salgado era a formação 

de um “Utopia ruralista” que buscava barrar o avanço econômico da modernidade 

capitalista no Brasil, aspecto este que ia de encontro ao cerne do fascismo europeu, 

que era a industrialização e urbanização, portanto a clássica análise do filósofo nega 

o que ele chama de “mimetismo” das outras análises que buscam uma interlocução 

entre do fascismo europeu e a Ação Integralista Brasileira. 

A segunda fase dos estudos se inicia com maior vitalidade no final dos anos de 

1970 com o trabalho de René Gertz chamado “Os Teuto-brasileiros e o Integralismo 

no rio Grande do Sul”, que fazia uma análise de cunho regional “em contraposição 

aos trabalhos que estudam o movimento organizado nacionalmente, que havia sido a 

característica principal da ‘primeira fase’”. (OLIVEIRA, 2010) Este trabalho iniciou uma 

série de pesquisas voltadas às mais diversas regiões do Brasil e, a partir disso, foi 

possível observar as alternâncias de formas organizacionais que ocorreram na 

consolidação e ações do movimento integralista, muito influenciadas pelas suas 

especificidades e trazendo novos atores para a discussão, como indicou o trabalho de 

Gertz que percebeu a atuação de integralistas também na zona rural.  

As produções regionais do integralismo ajudaram a relativizar grandes 

máximas propostas pelas análises mais gerais advindas da primeira geração de 

clássicos, pois ela trouxe novos aspectos que demonstraram grandes diferenças entre 

as mais diversas regiões do país. 

Nos anos de 1990 há um aprofundamento das questões regionais, em que cada 

vez mais foram sendo delimitadas menores áreas de análise, ao invés de regiões 

pautavam-se municípios e estudos sobre regiões antes não estudadas também estão 

ganhando ampla produção sobre o tema. 

Seguindo a “divisão” proposta por Rodrigo, chegamos, portanto, a Terceira 

Fase, que é voltada a temas mais diversos do que as fases anteriores, seguindo uma 

inflexão que ocorre de forma mais sistemática pelo desenrolar das mudanças nas 

formas de escrever e perceber a História por parte da historiografia mundial e nacional, 

cada vez mais as grandes narrativas generalizantes vão perdendo sua força, antigos 

pilares e enfoques na produção da história vão perdendo seu protagonismo e outros 

vão entrando em seu lugar, como percebe Jaume Aurell ao demonstrar que a partir 

dos anos 1970 essa inclinação em âmbito amplo na historiografia: 
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En primer lugar, la conexión entre la historia y la antropología dio como fruto 
la sustitución de la economía como tema estrella de las narraciones 
históricas. La cultura pasó a ser definitivamente el tema fundamental. El 
marxismo dejó de ser tomado como el modelo metodológico hegemónico. La 
disciplina histórica se abrió a nuevos ámbitos temáticos, generándose un 
nuevo método de acercamiento a la realidad -la historia de las mentalidades- 
que, aunque hoy en desuso, constituyó por aquel entonces una verdadera 
revolución metodológica y epistemológica. (AURELL, 2004, p.3) 

 

Isso ocorre também na desconstrução de ideias postas no estudo do 

integralismo que foram se abrindo também a diferentes temáticas mais específicas, 

vários trabalhos caminharam nesse sentido, como alguns elencados por Serrato 

(2007): 

 

Alguns  títulos que representam esta historiografia são os trabalhos de Roney 
Cytrynowicz (Cytrynowicz, 1992), intitulado Integralismo e anti-semitismo nos 
textos de Gustavo Barroso na década de 1930, o de Fábio Bertonha 
(Bertonha, 1992), A máquina simbólica do integralismo: controle e 
propaganda política no Brasil dos anos 30, o de Castro Caldeira (Caldeira, 
1999), Integralismo e política regional: a ação integralista no Maranhão (1933-
1937) e o de Rosa Maria Feiteiro Cavalari (Cavalari, 1999), Integralismo: 
ideologia e organização de um movimento de massa no Brasil (1932-1937). 
(p.6) 

 

Os trabalhos que surgem neste período buscam tocar em assuntos que antes 

estavam às margens das grandes pesquisas relacionadas ao movimento, trazem a 

tona novos atores sociais e novos objetos de estudo. 

 É, portanto, a partir dessas novas possibilidades nascidas pela construção do 

conhecimento histórico é que se insere nosso presente trabalho. Queremos contribuir 

a essas novas possibilidades de análise e observação do objeto de estudo. Juiz de 

Fora por ser um núcleo importante da zona da mata mineira ela se constitui como 

objeto importante de estudo sobre o movimento integralista. Queremos compreender 

a importância da vinda de Gustavo Barroso para proferir suas conferências 

doutrinárias e quais foram as ideias trazidas por ele para a cidade de Juiz de fora. A 

partir desses apontamentos, portanto, iremos trabalhar agora com a chegada e 

consolidação do movimento em Juiz de Fora, cidade que iremos nos debruçar para 

compreender uma parte da expansão integralista pelo Brasil.  
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3. A Ação Integralista Brasileira em Juiz de Fora 

 

 Juiz de Fora no início dos anos de 1930 viveria um momento complicado de 

sua vida econômica-social, o início do que seria a crise das commodities, iniciada em 

1929, com a quebra dos mercados internacionais, comprometeria a principal e 

alavancadora atividade econômica do município: a cafeicultura.  

As três primeiras décadas do século XX se configura como a bélle époque da 

cidade mineira (PAULA, 2008), em que o crescimento exponencial possibilitado pela 

produção do café possibilitou a diversificação econômica da região, fortalecendo 

também o setor industrial e financeiro.  

Após este período econômico importante para a cidade no início do século 

passado, a década de 30 será pautada por um desafio econômico maior, uma nova 

configuração econômica seria demandada da zona da mata mineira e, 

consequentemente, da cidade de Juiz de Fora. Apesar desses empecilhos por causa 

da crise do café e também dos novos rearranjos políticos que nasceram neste período, 

a atividade econômica juiz-forana continuou a possuir certo dinamismo ao redor das 

atividades urbanas, seja no setor de serviços, seja no industrial, aumentando 

quantitativamente seus habitantes e empregados nos setores secundários e terciários. 

A partir dessa configuração econômica da cidade, é existente na cidade o 

fortalecimento de um setor médio de profissionais liberais e estudantes de nível médio 

e superior que será a base do movimento integralista que se fundará na Manchester 

Mineira. 

Como indicado no capítulo anterior, aqui tentaremos dialogar e discutir um 

pouco sobre a chegada e a relevância dessa frente de massas na cidade de Juiz de 

Fora, não muitos trabalhos caminharam nesse sentido e os usaremos como base para 

compreender melhor tal configuração. 

 Para compreender melhor os primeiros passos dos Integralistas em Juiz de 

Fora utilizaremos o trabalho de Leandro Pereira Gonçalves e Maurício de Castro 

Corrêa, no artigo Ação Integralista Brasileira: seus reflexos em Juiz de Fora, um 

resgate historiográfico, este trabalho será um resgate da pesquisa pioneira realizada 

por Corrêa no ano de 1973 na UFJF, chamada Ação Integralista Brasileira: seus 

reflexos em Juiz de Fora que participou do IIº Prêmio de Pesquisa realizado pelo DCE 

do período. 
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As primeiras referências à AIB na cidade foram notícias sobre a organização 

em aspecto nacional no ano de 1932, ressaltando a influência fascista no ideário do 

partido. 

Em 1933 um evento em especial amplia as discussões políticas na cidade de 

Juiz de Fora, como indicado por Gonçalves e Corrêa, a visita do Ministro alemão 

Schmidt Elskop chamou atenção da imprensa local e vários elogios são feitos ao 

nazismo e o líder Adolf Hitler.  

As referências relativas à visita do Ministro alemão Elskop são necessárias, 
pois serão despertadas as consciências locais para o fenômeno nazifascista. 
Essa visita coincidiu com o movimento inicial de propagação das ideias 
integralistas. (GONÇALVES, CORRÊA, 2011, p.216). 

 

Uma passagem breve de dois dias realizada no ano de 1933 de Plínio Salgado 

e Olbiano de Mello seria o início de conversações, ainda incipientes, sobre a formação 

do movimento integralista em Juiz de Fora (Gonçalves, Corrêa, 2010). Porém o 

pontapé inicial, de forma ampla para vários setores da sociedade civil juiz forana, do 

movimento será as conferências realizadas na cidade pelo líder integralista Gustavo 

Barroso nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 1933. As conferências A Inquietação do 

Século XIX e a Reconstrução do Século XX, O Sentido Novo da Política, da Educação 

e da Economia e Liberalismo, Integralismo e Comunismo, sendo as duas primeiras 

ministradas no Instituto Granbery e a terceira no Palace Hotel. Esse enfoque no 

Instituto Granbery, de princípios Metodistas, tem a ver com uma importante figura para 

o futuro integralista em Juiz de Fora, o professor e então diretor Oscar Machado, que 

será uma personalidade significativa para a inserção do movimento na cidade. 

A importância da vinda de Barroso para Juiz de Fora é relatada por Gonçalves 

e Amâncio (2010), ao indicar a relevância deste acontecimento para a fundação do 

movimento em Juiz de Fora:  

 
Juiz de Fora, outubro de 1933. A Princesinha de Minas entrava de forma 
notória para a história do integralismo nacional. Esta pode ser considerada a 
data marco da influência e do desenvolvimento do ideal integralista em terras 
juizforanas. A esse momento deve-se a relação do integralismo com uma 
instituição de ensino, o Instituto Granbery da Igreja Metodista. Como 
propulsor dessa empreitada ideológica esteve à frente o professor do instituto 
e mediador da vinda de um dos militantes mais destacados da Ação 
Integralista Brasileira, Oscar Machado. Ao lado dessa iniciativa, esteve 
presente uma figura de grande peso na época, o então Presidente da 
Academia de Letras, uma das principais influências ideológicas dentro do 
movimento integralista, Gustavo Barroso. (p.178). 

 

O início do movimento se dará oficialmente em dezembro do mesmo ano, após 

uma visita no mês anterior do líder Plínio Salgado. Tem-se como uma data importante 
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para sua consolidação a de 6 de abril de 1934, quando o professor Oscar Machado 

assume o cargo de Primeiro Chefe Municipal da Ação Integralista Brasileira e inicia 

de forma sistemática os trabalhos de propaganda e crescimento da frente no 

município. 

No primeiro ano do movimento muitas atividades foram realizadas pelo núcleo 

da cidade, em que “Junho de 1934 foi um mês de grandes realizações no núcleo 

integralista de Juiz de Fora”(GONÇALVES, CORRÊA, 2011, p.220), no referido mês 

criou-se a Milícia Integralista, chefiado por Mauro Moreira, organização paramilitar 

para acondicionamento físico dos seus militantes; a mudança de sua sede e o 

surgimento do jornal O Sigma de editorial municipal. No mês seguinte foi realizada a 

Semana Integralista de Juiz de Fora para levar as ideias do movimento para maior 

parte das pessoas da cidade e em agosto criou-se a Juventude Integralista visando a 

formação de crianças e adolescentes para se tornarem futuros membros da 

organização. Gonçalves e Corrêa observam, portanto, que: 

 

Podemos, então, fazer um rápido balanço do que foi o movimento integralista 
até esse momento. Principiou com conferências de líderes nacionais; depois 
seguiram-se as conferências dos primeiros líderes locais. A seguir, a 
constituição do quadro dirigente; logo após, o surgimento do jornal, da Milícia 
e da Juventude Integralista. (GONÇALVES, CORRÊA, 2011, p.221). 

 

 Em 1935, um ano após atividades intensas da frente em Juiz de Fora, a AIB 

seguia intensa em suas atividades, agora com um novo chefe - Cyro Gusmão, após a 

saída de Oscar Machado transferido para o Rio Grande do Sul. No momento a Milícia 

já não existia mais e se converteu na Escola de Educação Física e outras alterações 

ocorriam, mas o movimento seguia forte na cidade e conferências de líderes como 

Olbiano de Mello e San Thiago Dantas no dia 6 e 7 de abril de 1935 continuavam as 

atividades de formação e o ampliamento do núcleo municipal. 

 A cidade de Juiz de Fora foi o principal núcleo do que seria a 17a Região da 

Ação Integralista Brasileira, em Minas Gerais. Esta 

 

compreendia os municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa, Santos Dumont, 
Lima Duarte, Mercês, Rio Pomba, Ubá, Guarani, Rio Novo, São João 
Nepomuceno, Bicas, Mar de Espanha e Guarará. Era governador da 17a 
Região, Severino Buettemuller, que também ocupou o cargo de Secretário 
Municipal de Educação do núcleo de Juiz de Fora e o alto posto de Chefe 
Provincial do Estado do Pará. (GONÇALVES, CORRÊA. 2011, p.225). 

 



19 
 

 Dentro desses municípios, Juiz de Fora se configurou como um centro de 

influência para alavancar e contribuir para os núcleos das cidades menores, sendo o 

mais importante da região.  

 Em franca expansão, o integralismo juiz forano teve que realizar a transferência 

de sua sede para uma maior no ano de 1935, mudando da Galeria Pio X para a Rua 

Halfeld, nº 405, local onde se alocaria mais membros. Ganha ainda mais força com a 

extinção da Aliança Nacional Libertadora (ANL), forte movimento de oposição aos 

camisas verdes, enfraquecendo as forças antagônicas. (GONÇALVES, CORRÊA, 

2011).  

 Apesar da dissolução da ANL outras forças políticas cresceriam seu tom em 

relação aos integralistas, novas vozes discordantes surgem na cidade no 

enfrentamento ao autoritarismo da frente, como a União Democrática Estudantil de 

Juiz de Fora que lançou um manifesto convocando a luta contra o Integralismo e em 

defesa da democracia. (GONÇALVES, CORRÊA, 2011). A reação da AIB fora através 

de notas e denunciando as forças antagônicas de associação com o comunismo. 

 No ano de 1936 na data de 7 de julho há a vinda de Carmela Salgado, esposa 

do chefe supremo, para instruir sobre os aspectos da mulher integralista, e em 

Outubro Paulo Japiassu, então Secretário Municipal de Imprensa assume 

provisoriamente a chefia em Juiz de Fora (GONÇALVES, CORRÊA, 2011), ainda 

mantendo a vinda de muitas figuras importantes do movimento nacional. Em 3 de 

Dezembro de 1936 é eleito Antônio Procópio Teixeira como chefe municipal. 

 Ações de divulgação do movimento continuam de vento em poupa, passando 

por sessões de cinema e solenidades. Porém o ano de 1937, que será o último do 

movimento enquanto uma organização legalizada, foi muito mais conturbado e 

complexo para os integralistas do que os que se passaram. Enfrentando, de forma 

cada vez mais sistemática, ataques de seus opositores o movimento fora perdendo 

força, chegando ao seu fim quando é assinado em 2 de dezembro de 1937 a extinção 

de todos partidos políticos. Sendo no dia seguinte fechada a sede juiz-forana e é 

realizada a prisão de vários membros. 

 Após esse breve levantamento sobre a existência da AIB em Juiz de Fora, 

partiremos agora mais precisamente para o nosso objeto de estudo: os discursos de 

Gustavo Barroso em Juiz de Fora, conferências que iniciaram de forma mais 

sistemática a estruturação dos integralistas na cidade e constitui como um pontapé 

inicial nas conferências doutrinárias na manchester mineira. 
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 Quais foram as ideias trazidas pelo ideólogo e membro da Academia Brasileira 

de Letras para Juiz de Fora?  
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4. Gustavo Barroso e suas conferências em Juiz de Fora 

 

 Gustavo Barroso foi um importante líder Integralista em âmbito nacional, tendo 

o seu pensamento, no período, uma entrada muito grande nos círculos de intelectuais 

do seu tempo. Sua filiação à AIB é considerada um marco no seu pensamento, neste 

seu período ele tentará formular caminhos para o que seria uma educação integral e 

a construção de um novo homem para o surgimento da sociedade integral.  

 Sua atuação para a difusão dos seus pensamentos irá ocorrer a partir da 

criação das Bandeiras do Integralismo, esse movimento será voltado para a difusão 

do pensamento integralista e o crescimento da organização. Dantas observa a 

importância e relevância dada por Barroso para esse projeto:  

 

A utilização do termo “bandeiras” tem muito a nos dizer da percepção 
barrosiana de uma identidade e espacialidade brasileira: para Gustavo 
Barroso, era no passado colonial, ligado à atuação do homem branco, 
bandeirante e católico, que estaria à origem posta da nossa nacionalidade. 
Assim como os bandeirantes teria definido as silhuetas do território brasileiro 
a partir da experiência andeja, Barroso, dotando suas palestras e 
conferências pelo país, com esse sentido de bandeiras, tenta mostrar que o 
passado ainda estava vivo, e que ele revivendo essas experiências, estaria 
ajudando a redefinir a nação. (DANTAS, 2014, p. 47). 

 

  Este pretensioso projeto da Ação Integralista Brasileira irá visitar diversas 

cidades do Brasil para suas discussões doutrinárias, neste âmbito é que está inserida 

a série de conferências proferida por Gustavo Barroso em Juiz de Fora, que será 

objeto do nosso estudo neste capítulo, esses encontros serão de grande importância 

para a cidade mineira, pois será a partir deles é que se consolidará o movimento na 

cidade, atraindo os olhares dos jovens e intelectuais da cidade. Serão realizadas nos 

dias 20, 21 e 22 de outubro de 1933, as conferências A Inquietação do Século XIX e 

a Reconstrução do Século XX, O Sentido Novo da Política, da Educação e da 

Economia e Liberalismo, Integralismo e Comunismo, sendo as duas primeiras 

ministradas no Instituto Granbery e a terceira no Palace Hotel. 

 A primeira conferência realizada foi A inquietação do século XIX e a 

reconstrução do século XX, realizada no Instituto Granbery, nela Barroso formula 

algumas concepções sobre o século XIX e as mudanças demandadas pelo XX. 

 O século XIX seria, para ele, o momento da inquietação, em que as economias 

estavam à mercê de forças estranhas, os trabalhadores inquietos pela destruição da 
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autoridade e em busca da implementação do “coletivismo”. Todos esses aspectos 

relacionados aos pensamentos dos séculos passados: O Liberalismo e o Comunismo. 

Os valores decadentes da sociedade liberal são ligados ao “materialismo 

semita” em que formas capitalistas são ligadas às tradições judaicas, mostrando 

claramente seu antissemitismo. Para ele o “espirito do judaismo-cosmopolita preparou 

os meios duma sintese que lhe será fatal”. (BARROSO, 1934, p.98) 

A partir dessa fragmentação ocorrida no século XIX, o XX seria o momento 

crucial para a reconstrução da sociedade que fora destruída pelo Liberalismo, 

Judaísmo e Comunismo. Todas forças desagregadoras que causaram um 

desvirtuamento dos valores tradicionais. 

Para Barroso, a reconstrução possível da sociedade proposta por ele no século 

XX só foi possível por que os valores tradicionais ainda se mantinham em embate com 

a perspectiva liberal, mesmo que enfraquecidos. A resposta se deu de forma natural 

porque “o mundo fartára-se de ruinas nas almas, nos corpos, na fisionomia da terra.” 

(BARROSO, 1934, p.99). 

 A reconstrução se finca em alguns eixos: reconstrução dos fundamentos 

espirituais da cultura; do homem, da família, da ordem social, da moral, das nações e 

outros. Seria uma “reconstrução total do mundo sobre as bases impostas pelo 

desenvolvimento histórico” (BARROSO, 1934, p.102). A marcha para reconstruir esse 

arcabouço de valores perdidos partiria de algo que ele chamou de “totalismo”, que “é 

sintese, é reunião da Direita e da Esquerda em marcha para Frente.”(BARROSO, 

1934, p.105). Penetraria em todos aspectos da vida social em busca de um bem 

comum a todos, uma unidade nacional em vários aspectos.  

 Por fim, ele reafirma os valores por ele defendido e clama pelo fortalecimento 

dos “movimentos totalitarios” que, para ele, serão os pilares fundamentais para a 

possibilidade de uma reconstrução dos valores humanos. 

 

Êsse movimento, refletido no nosso país e adaptado á sua realidade, creará 
o sentimento de brasilidade que nos ha de salvar da ruina, sentimento de 
brasilidade que não póde talvez residir no nosso sangue mestiçado, mas que 
se deve estratificar na nossa consciência; que não póde talvez residir na 
nossa raça ainda não caraterizada, mas que se deve enraizar na mentalidade 
nacional. (BARROSO, 1934, p.108) 

 

 A segunda conferência ocorre também no Granbery no dia 21 de Outubro, esta 

é nomeada O Sentido Novo da Política, da Educação e da Economia, nela Barroso 
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busca traçar novos valores para serem construídos visando a nova sociedade 

integralista. 

 Gustavo Barroso inicia esta conferência valorando a importância da educação 

para a formação das consciências, para ele a educação e formação seriam mais 

importantes que os bens materiais, portanto era de importância vital para o 

fortalecimento da nação o foco na formação intelectual dos jovens.  

 Para ele, o principal problema do seu tempo acaba sendo a falta de uma ordem 

genuína, citando Hitler ele clama que se realinhe a religião e economia com a política, 

pedindo por uma orientação contrária ao que fora cultivado pelas sociedades liberais. 

A economia não deveria ser o aspecto mais valorizado da sociedade, ela deveria estar 

relacionada com a moral, para que ela faça sentido. 

 

Esqueceu-se que o fim da sociedade não é e não póde ser a riqueza, como 
a imitação iánqui fez correr mundo, e que, por essa razão, a economia não 
deve tomar o lugar de tudo, hipertrofiando-se como o fígado dum ganso na 
engorda; mas deve ser subordinada á moral. (BARROSO, 1934, p. 112) 

 

 Indica a necessidade de uma reforma brusca na educação, superando os 

valores “universalistas” da liberal existente, o caminho seria voltado à valorização dos 

aspectos nacionais e cristãos. A partir do conceito de universalista, ele faz um 

apanhado dentro dos movimentos artísticos e científicos para demonstrar a 

perseguição contra as produções patrióticas, a valorização de autores e pensadores 

que não se voltavam ao nacional. Sobre essas indicações e observações realizadas 

da sociedade, ele diz:  

 

Em todas essas manifestações, não é possível deixar de sentir como que o 
plano de conjunto, a trama completa duma como empreza secreta anti-
tradicional, anti-cristã, tendente a partir todas as fôrmas da cultura, a quebrar 
todos os padrões de valor da humanidade, de maneira a deixá-la sem defeza 
ás mãos dum empirismo grosseiro e dum materialismo desabusado. 
(BARROSO, 1934, p. 118). 

 

 Gustavo Barroso  acredita que, para superar o esfacelamento da sociedade e 

seus valores, o fascismo é a ferramenta restauradora dos aspectos do estado cristão 

da idade média, recriando um novo sentido da vida “cuja unidade social valoriza o 

indivíduo pelo respeito á autonomia de sua personalidade, subordinando-o, contudo, 

aos interesses da comunhão.”(BARROSO, 1934, p. 120) 

 As formas econômicas, políticas e sociais dos estados capitalistas liberais 

seriam as causadoras das deturpações nas sociedades, esses aspectos serão 
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ressaltadas pelo ideólogo em Juiz de Fora claramente em um embate com o capital 

financeiro e a forma democrática liberal, clama, com isso, por uma nova forma de 

organização que necessitará de um apelo muito grande da “mocidade”, que será a 

possibilitadora para a difusão e ampliação do movimento integralista. A seguir, um 

trecho deixa bem claro a quem ele se direcionava mais sistematicamente: 

 

A mocidade é primavera, aurora e esperança. A mocidade é a maior fonte de 
energia de um povo. A mocidade é o futuro do Brasil. A mocidade é a garantia 
da pátria nova. A mocidade é até a superioridade numérica. (BARROSO, 
1934, p. 124). 

 

 Na parte final o Gustavo Barroso continua a convocar os jovens para a 

construção de uma nova pátria, valorizando os aspectos religiosos e nacionalistas, 

seguindo o mesmo caminho anterior - o foco nos jovens e na valorização de suas 

capacidades. 

 A última conferência realizada pelo ideólogo é a mais longa e foi proferida no 

dia 22 de outubro de 1933 no salão de festas do Palace Hotel, intitulada Liberalismo, 

Comunismo e Integralismo, nela ele conceitualiza qual sua leitura sobre o que são 

esses três modos de organização societária. 

 Gustavo Barroso possuía a tese de que cada corrente política, cada forma de 

organização da sociedade tinha sua base filosófica. Com isso ele busca, nesta 

conferência, explicar quais são os fundamentos que constituem o que seria o 

Liberalismo, o Comunismo e o Integralismo. 

Liberalismo é herdeiro direto dos racionalistas do século XVIII destruindo o que 

seriam os estados cristãos pré-modernos, criaram a partir do exagero do 

individualismo, do “espírito judaico e o espírito filosófico” a corrosão da autoridade. 

Barroso proclama nesta conferência a farsa que seria a divisão dos poderes 

dos liberais, do sufrágio universal, critica o que seria um estado contra o indivíduo, 

ressalta sempre que este privilegia os mais poderosos e pune os pobres: “Elas 

seguraram todos os pequenos e todos os pobres, mas deixaram sempre fugir todos 

os ricos e todos poderosos”. (BARROSO, 1934, p.13). 

Ele busca sempre associar a sociedade criada pelos liberais como um passo 

anterior para a implantação do comunismo, induzindo que o “racionalismo-

individualista” destruiu as bases de autoridade e não construíram nada acima disso. 

Cria uma História do capital, partindo do que seria uma posição de 

criminalidade da atividade “capitalista” para até o período de maior protagonismo do 
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capital na atividade econômica na sociedade liberal, sempre associando a uma 

atuação dos judeus como agentes econômicos importantes nesse crescimento. Para 

ele o capital no mundo liberal  

 

(...)tornou-se um elefante, esmagou tudo, passou a ser um fim, e ainda 
descontente, levou subterraneamente ás massas exploradas as doutrinas do 
desespero social. Com elas pretende destruir o pouco que ainda escapou dos 
quadros sociais á inundação sangrenta e lamacenta da democracia liberal, 
afim de tudo açambarcar e fazer pastar os dóceis rebanhos dos povos 
embrutecidos sob o cajado de ferro dos Messias materialistas.  (BARROSO, 
1934, p.15). 

 
É almejado em suas análises a contínua associação do liberalismo com o 

Comunismo, outro aspecto que ele acredita pavimentar o solo para a implantação do 

socialismo são as tradições filosóficas racionalistas, que negaria as questões da alma. 

Para Barroso: “Em tudo e por tudo se nota o parentesco do liberalismo e do 

comunismo. Um parece a sombra do outro.” (BARROSO, 1934, p.17) 

O Liberalismo desmancharia todas as tradições e “paredes sociais” das sociedades 

em um caminho ao comunismo, como o direito à greve e o sufrágio universal, coloca 

portanto, latente a necessidade de combater o liberalismo visando a destruição do 

comunismo. 

 A sociedade liberal produziu uma sociedade sem direção, sem ideal superior, 

sem doutrina moral, este seria o veredicto do ideólogo integralista, portanto seria 

crucial essas denúncias para erigir novas perspectivas.  

 

Cada dia mais doente em todas as instituições legislativas, executivas e 
judiciarias - a democracia-liberal creou por falta duma doutrina de conjunto 
um cáos politico e social, injetou nas almas o desdem, o ceticismo e a 
amargura, e premiou todos os ineptos e flexiveis, desprezando, se não 
perseguindo, os altivos e preparados. (BARROSO, 1934, p.22). 

 
 Para Barroso o Liberalismo é o criador de todas essas tendências que 

terminarão no Comunismo, este último o seu principal inimigo, porém para combatê-

lo é latente o enfrentamento ao primeiro. 

 No próximo trecho da Conferência será analisada pelo ideólogo integralista o 

que seria o Comunismo. Para Barroso teria uma tradição filosófica antiga, dos gregos, 

em que os materialistas os ressignificam. Tendo também evidentemente uma união 

com a tradição filosófica liberal, reafirmando os pontos indicados por ele ao se 

debruçar sobre o Liberalismo.  
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O ponto principal de críticas seria certa centralidade econômica em relação às 

questões da sociedade, para ele o Comunismo reduziria tudo ao “movimento 

automatico da economia e das reações que produz. A sociedade toda se explica pelo 

desenvolvimento economico.” (BARROSO, 1934, p.28). Estaria diretamente ligada às 

ciências burguesas e seu materialismo criaria contradições absurdas.  

Para ele é importante demonstrar que a conceitualização do Comunismo, seu 

arcabouço de ideias, sua forma de se organizar e pensar é algo retrógrado. Partiria 

de uma tradição e esta era óbvia à ele: o judaísmo.  

 

O verdadeiro creador do comunismo marxista é o velho materialismo judaico 
que vem dêsde muitos centenarios solapando os alicerces da civilização 
cristã. Êle influenciou o advento do liberalismo que abriu as portas ao 
comunismo. (BARROSO, 1934, p. 39). 

 

Para Barroso é claro que o Comunismo é o principal inimigo, porém só fora 

possível seu advento pela difusão ampliada do Liberalismo e seus conceitos. Todos 

esses movimentos que destruíram a sociedade ocidental estão diretamente ligados 

ao que seria um movimento conspirador e sabotador dos judeus, evidenciando um 

aspecto importante do pensamento Barrosiano - o seu antissemitismo.  

Ao se direcionar aos pensadores marxistas e suas origens judaicas ele afirma: 

As suas doutrinas são, na verdade, de traição nacional e de decomposição social, 

destinando-se a destruir a religião, o principio de autoridade e a idéa de pátria, 

transformando-a em espirito odioso de classe. (BARROSO, 1934, p. 41). 

Por último, ele defende a sociedade do “futuro”, que seria a superação da dupla 

Liberalismo e Comunismo, o Integralismo. Ele indica que o integralismo seria um 

avanço em relação às outras teorias sociais, em que este embate seria o “da mocidade 

contra a velhice”. Estabelece com isso o século XX como este ambiente para o 

surgimento do novo, em detrimento dos pensamentos dos séculos XVIII e XIX, 

liberalismo e comunismo respectivamente. 

Esta nova doutrina recém-nascida teria como pilar a valorização dos 

sentimentos, da cultura, a moral e os valores, reafirmando o que seriam as “verdades 

eternas”. Para ele, o Integralismo seria a grande ferramenta que  

 

(...) na eterna luta entre o espírito e a materia, êle intervem para impôr ordem 
a ambos, reconhecendo embora o primado da idéa, de modo a encaminhar 
os fátos para uma finalidade superior. É a valorização dos fatores espirituais 
sem desvalorização dos economicos. (BARROSO, 1934, p.52). 
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Traçando um aspecto até mágico de um sistema político ele indica que: 

 

O integralismo enquadra todos os potenciais da terra e da raça numa unidade 
de cultura e de pensamento. É uma completa configuração da sociedade para 
novos fins. (BARROSO, 1934, p.52). 
 

É ressaltada constantemente os valores da integralidade proposta pelo 

Integralismo, a sociedade devia se tornar una, sem divisões e articulada ao redor de 

um projeto comum. O estado seria “o coração da sociedade”. Diferenciando do que 

seriam os estados liberais e socialistas, em que no primeiro Barroso aponta para o 

seu individualismo e o segundo é um estado voltado à uma só classe; o estado 

integralista é um ente de autoridade “una e unitaria, afim de poder dar a cada um sua 

tarefa e sua direção.”(BARROSO, 1934, p.55). É observável o apelo importante que o 

líder integralista dá para a necessidade da cooperação de classes dentro de um 

estado, em que é importante valorizar os valores nacionais em detrimento de aspectos 

classistas, na qual o aparato estatal seria o vetor dessa cooperação. Como é 

observado a seguir:  

 

Considera a nação entidade viva, enraizada nas tradições, florescendo no 
presente e destinada a frutificar no futuro, na qual se integram todas as 
classes, solidariamente, sem regionalismos, separatismos, hegemonias(...) 
(BARROSO, 1934, p. 56). 

 
Esse projeto de nação proposto na conferência estudada é indicado por dois 

eixos elencados pelo próprio autor, o nacionalismo e corporativismo. O primeiro 

voltado ao combate ao internacionalismo dos comunistas, e o segundo apontado 

como capaz de unir os interesses nacionais e diluir os conflitos de classe. Claramente 

é formulado uma teoria do estado antes mesmo de qualquer possibilidade de poder. 

Com evidentes alusões ao Fascismo e Nazismo europeus, ele clama pelo 

poder da juventude em dar novos ares à essa teoria política autoritária organizada 

pelo integralismo, pensamento este que seria o de mais novo e moderno para o 

período, numa tentativa clara de inflamar os anseios dos jovens estudantes. 

Após a análise dessas três conferências realizadas na cidade mineira de Juiz 

de Fora, podemos ter uma breve discussão de quais foram as ideias trazidas pelo 

líder integralista ao município. 

Observamos como comum nas conferências a valorização da mocidade, uma 

qualidade muito prezada por Barroso que ele traz à cidade, com um foco voltado à 
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uma instituição de ensino, sempre relembrando a importância da educação para o seu 

ideário de nação e de sociedade. 

O combate aos valores da modernidade liberal também é um aspecto de 

grande relevância encontrado na sua passagem pela cidade, a identificação do 

sistema liberal como causador das mazelas da sociedade, consequentemente ao 

Comunismo que seria um fruto da depravação nascida pela desorganização do mundo 

liberal.  

A partir das críticas ao modo de ser do mundo capitalista ele traz uma marca 

importante do seu pensamento dentro da AIB, o seu antissemitismo, é observado que 

grande parte das mazelas são, para ele, parte de um complô judaico, em que os 

valores do povo hebreu serviria única e exclusivamente para destruir os valores 

cristãos e a estabilidade do mundo ocidental. Para Barroso, era um inimigo que 

precisava ser combatido. 

 Outro aspecto importante ressaltado por Barroso por suas conferências é a 

necessidade de uma “restauração moral”, fator crucial indicado por ele como vital para 

erigir uma nova sociedade integral. 

 Percebemos com nosso trabalho que as ideias trazidas pelo ideólogo 

integralista Gustavo Barroso para a cidade de Juiz de Fora foram àquelas voltadas à 

valorização do jovem, do moço, reafirmando os valores trazidos pelo pensador a todo 

momento. A valorização da mocidade para o enfrentamento do Liberalismo, 

Comunismo e em busca da restauração de valores que poderiam possibilitar a 

construção do estado integralista. Aspectos que relacionam com os primeiros 

integralistas que se uniriam à essa frente na cidade. 
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5. Conclusão 

 

O líder integralista e membro da Academia Brasileira de Letras fundou seu 

pensamento a partir de alguns eixos importantes, estes inseridos dentro do leque de 

pensamento no interior da AIB, que não se constituía como uma frente homogênea, 

mas constituía alguns arcabouços comuns. No caso de Barroso o aspecto da 

educação integral, do antissemitismo, a volta ao lema “Deus, pátria e família”, tão 

utilizada por movimentos autoritários no período, é também de grande relevância para 

o pensamento barrosiano. 

As ideias de Gustavo Dodt Barroso chegam em Juiz de Fora através de suas 

conferências e com isso observamos que, de forma ampla, são convicções levadas 

por ele para vários lugares do país. Suas ideias base estão presentes nas suas 

conferências, e a partir desse aspecto mais amplo fora explorado aspectos mais 

específicos ao seu público. 

Um fator importante para nós é perceber que Barroso trouxe à cidade ideias 

semelhantes às que eram difundidas por ele em todo âmbito nacional, porém, ainda 

assim, suas conferências trouxeram os valores pontuais que ele acreditava ser as 

ideias para o seu público. 

Duas das três conferências são realizadas em uma instituição de ensino 

religiosa e tradicional da cidade, em que seu público seria majoritariamente de jovens 

moços estudantes, forças estas cruciais para o crescimento da AIB, por isso 

percebemos em sua vinda a grande valorização da mocidade como pilar da sociedade 

do futuro, a partir desse enaltecimento é indicado o Integralismo e o seu estado 

integral a superação das diferenças e conflitos dentro das sociedades modernas, para 

ele funcionaria como um organismo vivo acima da danosa divisão de classes. Com 

isso acreditamos que esta escolha do elogio à juventude e a associação do movimento 

com a criação de algo novo, diferente da desigual sociedade brasileira dos anos 1930, 

possa ter contribuído para a adesão de jovens no início da construção do integralismo 

juiz-forano. 

Outro traço importante observado pelo nosso trabalho é o desembarque 

também do seu antissemitismo, em suas convenções é latente a associação do 

judaísmo à sabotagem econômica, ao esfacelamento dos valores morais cristãos e a 

substituição da sociedade pré-moderna ligada à tradição cristã pela modernidade 
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decadente. É presenciado uma reafirmação dos seus preconceitos racistas a todo 

momento. 

Sabendo do enfraquecimento dos valores liberais e da busca por alternativas 

econômicas e sociais à bancarrota do liberalismo no início do século XX, o ideólogo 

busca na sua vinda à cidade desvincular o movimento integralista do pensamento 

Liberal e do Comunista, se colocando como uma terceira via, um caminho muito 

comum pelos movimentos fascistas pelo mundo, na qual se configurariam como um 

alternativa nova à antiga dicotomia liberalismo-comunismo. 

Por fim, vimos que a vinda do líder integralista para Juiz de Fora se caracterizou 

pela valorização dos aspectos relevantes ao seu público alvo, mas ainda assim 

diretamente ligado ao pensamento barrosiano padrão, que fora levado para várias 

cidades na expansão das bandeiras integralistas pelo país. Portanto, acreditamos ser 

relevante as suas ideias para o pontapé inicial do movimento na zona da mata mineira, 

e mais exclusivamente na cidade de Juiz de Fora. 
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