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RESUMO 

 

A década de 1930, no Brasil, foi o nascedouro de correntes ideológicas 

propositoras de inovações e contraposição aos antigos modelos governamentais 

impostos pelas tradicionais oligarquias que comandavam o país, surgidas ao sabor 

de uma efervescência política aos moldes do cenário mundial contemporâneo, já 

dividido em posicionamentos de esquerda e direita no espectro político.   

A denominada Ação Integralista Brasileira (AIB) foi fundada nesse contexto e 

atuou, entre 1932 e 1937, defendendo, entre outros princípios, um “Estado Integral”, 

conservador, ultranacionalista e totalitário, além de exibir um rígido propósito 

espiritualista cristão, a partir do que pareceu se tratar de uma pessoal contribuição 

do mais proeminente de seus fundadores, Plínio Salgado. 

Situando-se na vertente política de extrema direita, foi muitíssimo 

comparada aos regimes europeus do fascismo e do nazismo e sofreu implacáveis 

críticas da oposição, relacionadas, especialmente, às inúmeras semelhanças que 

mostrava (ideologia, atuação, simbolismos etc.), assim como às manifestações 

oficiais divulgadas pelo movimento, em que se declarava admiradora daqueles 

modelos estadistas radicais ou neles inspirada. 

Mesmo diante das posturas polêmicas que adotou, a corrente angariou uma 

significativa adesão eleitoral com a criação do Partido Integralista, além de 

simpatizantes e militâncias. Ela ficou de um lado aprovada justamente pelo seu 

confirmado extremismo político e de outro, desvalorizada pelas acusações de ser 

uma caricatura fascista sem genuinidade. 

Assim, simultaneamente aclamada e rebatida, a AIB se transfigurou numa 

organização reativa e menos articulada, porta-voz de divergentes discursos e 

destoadas publicações partidárias de seus representantes, incluindo o próprio 

categórico Plínio Salgado, em nada mostrando sintonia com a aparente solidez de 

suas bases ideológicas. 

No cerne dessa questão, chega-se a aspectos da consolidação inconclusiva 

do movimento, atribuindo-se ao integralismo brasileiro uma conduta contraditória 

perante o fascismo, demonstrada pelo foco catarinense oportunamente destacado.   

 

Palavras-chave: Integralismo. Ação Integralista Brasileira. AIB. Fascismo. 
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ABSTRACT 

 

The 1930’s, in Brazil, were the birthplace of ideological currents that 

proposed innovations and opposition to the old government models, imposed by the 

traditional oligarchies that commanded the country, which arose from a political 

effervescence in the molds of the contemporary world scenario, already divided into 

left and right positions in the political spectrum.   

The so-called Ação Integralista Brasileira (AIB) was founded in this context 

and acted, between 1932 and 1937, defending, among other principles, an "Integral 

State", conservative, ultra-nationalist and totalitarian, in addition to exhibiting a rigid 

Christian spiritualist purpose, from what appeared to be a personal contribution from 

the most prominent of its founders, Plínio Salgado. 

Being on the political side of the extreme right, it was very much compared to 

the European regimes of fascism and nazism and suffered relentless criticism from 

the opposition, especially related to the innumerable similarities it showed - ideology, 

acting, symbolism etc, as well as to the official manifestations disseminated by the 

movement, in which it declared itself an admirer of those radical statesmanlike 

models or inspired by them. 

Even in the face of the polemic postures it has adopted, the current has 

gained significant electoral support with the creation of the Integralist Party, as well 

as sympathizers and militants, being then, on the one hand approved, precisely for 

its confirmed political extremism and, on the other hand, devalued by accusations of 

being a fascist caricature with no genuineness. 

Therefore, at the same time acclaimed and rejected, AIB has become a 

reactive and less articulate organization, messenger of divergent speeches and 

disparate party publications of their representatives, including the categorical Plínio 

Salgado himself, showing nothing in tune with the apparent solidity of his ideological 

bases. 

At the heart of this issue is the inconclusive consolidation of the movement, 

attributing to Brazilian integralism a contradictory conduct in the face of fascism, 

brought up by the Santa Catarina focus opportunely highlighted. 

 

Keywords: Integralism. Ação Integralista Brasileira. AIB. Fascism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2015, quando tive os primeiros contatos com pesquisas 

relacionadas à Ação Integralista Brasileira (AIB), pude perceber que a maioria dos 

autores, especialistas nesse tema, classifica o integralismo como um movimento 

fascista, como é o caso de Hélgio Trindade e René Gertz,* entre outras grandes 

referências literárias. 

De fato, existem inúmeras características semelhantes entre os movimentos 

políticos integralista e fascista, que levam a tais considerações, mas também são 

percebidas diferenças ideológicas entre ambos, as quais, com alguma relevância, 

podem indicar ambiguidade.  

Assim, num primeiro momento, considerei ser por demais simplista e 

precário impor eu mesmo o ‘rótulo’ de fascista ao movimento do integralismo 

ocorrido no Brasil, ou pelo menos seu isolamento num pacote ideológico sem que 

fossem considerados alguns parâmetros peculiares. Passei, então, a problematizar a 

matéria a partir dessa percepção, tanto em face do campo ideológico como na 

atuação política protagonizada pelos partidários e representantes do movimento. 

Como resultado de tal problematização, surgiram-me dúvidas relacionadas à 

autoavaliação dos integralistas brasileiros, como se viam e como se percebiam em 

relação às correntes fascistas europeias, muito expressivas naquele período, já que 

isso não me pareceu demonstrado claramente nos respectivos posicionamentos 

partidários a que tive, então, acesso, ora críticos e discordantes, ora concordantes e 

elogiosos, ora de afastamento, ora de aproximação.  

Assim, buscando entender o que ficava demonstrado como contradições 

integralistas absurdas, já que atribuídas a homens públicos supostamente 

preparados que, em tese, não deveriam pregar incoerências, acreditei se tratar de 

algo a ser melhor estudado e senti a necessidade de me reportar ao cenário político 

daquela época e a suas peculiaridades. 

Foi dessa forma que nasceu o núcleo desse trabalho: A Ação Integralista 

Brasileira perante o fascismo. E cheguei ao ponto mais expressivo do tema: as 

contradições integralistas em Santa Catarina, já que optei oportunamente por esse 

 
* Os títulos das principais obras de Gertz e Trindade sobre esse assunto deixam claro sua opinião 
sobre o integralismo nesse aspecto, a saber, respectivamente: O fascismo no Sul do Brasil e 
Integralismo; o fascismo brasileiro na década de 30. 
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recorte geográfico, dada a constatação da expressiva adesão regional ao 

movimento, além de se tratar do estado em que resido, circunstância favorável à 

pesquisa. 

Embora a análise que proponho não seja inédita, e isso ficará evidente no 

decorrer do seu desenvolvimento, o meu propósito é o foco na questão 

supramencionada. Esta sim é direcionada a uma abordagem de diferente conteúdo, 

sem qualquer intenção de me posicionar acerca de ser ou não o integralismo 

brasileiro um movimento fascista. 

Para melhor contextualizar a problemática levantada, tracei uma linha de 

raciocínio: o surgimento e o crescimento da AIB em meio aos principais aspectos 

das conjunturas políticas nacional e internacional naquele período; os aspectos das 

bases ideológicas próprias e as de seu fundador Plínio Salgado, bem como sua 

provável inspiração no fascismo; algumas evidentes semelhanças e diferenças entre 

o fascismo europeu e o integralismo brasileiro e as acusações que o movimento 

recebia em face disso; destacando, por fim, no âmbito do estado de Santa Catarina, 

registros acerca de manifestações integralistas formais e contraditórias sobre 

questões ideológicas fascistas. 

 

 

2 ASPECTOS DO CONTEXTO POLÍTICO MUNDIAL E AS BASES IDEOLÓGICAS 

DA AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA – AIB 

 

2.1 ASPECTOS DO CONTEXTO POLÍTICO MUNDIAL NAS DÉCADAS DE 1920 E 

1930 E O SURGIMENTO DA AIB 

 

Após o término da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos países envolvidos 

tentava se recuperar das consequências do caos estabelecido, principalmente na 

Europa, onde se deu o foco do conflito. O desemprego e a fome assolavam boa 

parte da população durante e imediatamente após o término da guerra.  

No continente europeu, quase todas as nações estavam economicamente 

falidas. O quadro social era complicadíssimo, e a inquietação política dominava. Os 

tratados estabelecidos beneficiaram poucos e deixaram grande parte das nações 

insatisfeitas. Em cada uma delas, fortalecia-se o sentimento nacionalista, e 
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começaram a surgir tentativas de estabelecer ordens políticas que resolvessem os 

efeitos negativos do pós-guerra e promovessem o desenvolvimento social e 

econômico. Em alguns casos, a insatisfação com os modelos governamentais 

antecedeu a guerra, e processos de mudança já se encaminhavam havia algum 

tempo. Assim, na década de 1920 e um pouco antes dela, diversas novas políticas 

começaram a se estabelecer dentro desse contexto e muitos recorreram a regimes 

de governo autoritários e ditatoriais. 

Na Rússia, por exemplo, em decorrência da Revolução de 1917, os 

comunistas, posicionados à extrema esquerda do espectro político, chegaram ao 

poder, liderados por Vladimir Lênin. 

Logo de início, a maioria das grandes indústrias foi nacionalizada. O governo 

passou a gerenciar bancos, estaleiros e ferrovias privadas. “Foi feito o maior 

confisco de propriedade registrado na história” (BLAYNEY, 2008, p.82). Grandes 

reformas sociais tomaram conta do país. O estado passou a se encarregar de todo o 

sistema educacional e monopolizou a publicação de livros e jornais. As forças 

armadas foram reformuladas, novos tribunais populares foram organizados e a 

liberdade religiosa, especialmente o cristianismo, foi atacada, o que proporcionou à 

Igreja Ortodoxa Russa a perda de muito dinheiro e status (BLAINEY, 2008, p.83). 

Por fim, o partido bolchevique havia promovido uma ditadura.  

Lênin, após a morte, em 1924, foi sucedido por Josef Stalin, que intensificou 

o controle estatal das políticas nacionais. Com isso, a ditadura se tornou ainda mais 

implacável. “Os críticos de Stalin foram silenciados” – militares, cientistas e 

economistas, por exemplo, eram, respectivamente, rebaixados, perseguidos ou 

exilados em províncias longínquas, ou mesmo assassinados quando 

descontentavam o sistema (BLAINEY, 2008, p.90). 

Não obstante, embora cambaleasse diante das dificuldades econômicas e 

dos métodos controversos, o governo comunista, mesmo a duras custas para o 

povo, alcançou resultados impressionantes. A industrialização do país teve grande 

avanço, sobretudo durante os anos 1930, sendo que, ao fim da década, já figurava 

entre as três maiores potências industriais do mundo. O nível de alfabetização, que 

anteriormente era baixíssimo, aumentou ao ponto de se comparar com o da maioria 

dos outros países europeus bem-conceituados. E também os serviços de saúde se 
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tornaram incomparavelmente melhores do que em anos anteriores. E foi 

incrementado o desenvolvimento da ciência e da arte (BLAINEY, 2008, p.89, 90). 

Ainda que sob circunstâncias distintas dos russos, foram desenvolvidos 

regimes de poder autoritários em diversos outros países da Europa, como Itália, 

Alemanha, Portugal e Espanha, seguindo vertentes políticas opostas, de extrema 

direita. 

A Itália era um país muito dividido, com muitos dialetos diferentes e uma 

população em sua maioria analfabeta. Depois de ter passado por um penoso 

período de escassez durante a Primeira Guerra Mundial, o país enfrentava um sério 

problema econômico. Greves e desemprego eram recorrentes, e a insatisfação com 

os tratados internacionais despertava revolta e sentimentos nacionalistas em 

políticos ansiosos por torná-lo uma grande potência (BLAINEY, 2008, p.112, 113). 

O Partido Fascista, fundado em 1919, liderado por Benito Mussolini, em 

meio ao caos em que tomava parte, prometia o estabelecimento da ordem, adotando 

um discurso ultranacionalista. Ele desejava auxiliar a classe trabalhadora, mas não 

por meio dos sindicatos tradicionais. Posicionava-se contra o individualismo 

capitalista e defendia um estado com poder de impor e julgar. Mussolini acreditava 

no uso da força para resolver problemas. Por meio de seus comícios, o partido 

angariou muitos adeptos, e em pouco tempo o ditador estava no poder. O 

parlamento italiano, de início, concedeu-lhe o direito de governar por um ano. E, 

como afirma Blainey, “em seus primeiros doze meses, Mussolini proporcionou ordem 

suficiente para agradar a maioria dos italianos” (BLAINEY, 2008, p.115, 116). 

Já consolidado no poder, as medidas tomadas pelo seu governo não 

surpreenderam. As greves e os partidos rivais foram proibidos, e dissidentes 

políticos chegaram a ser presos e exilados sem julgamento. Houve grande 

interferência nas universidades e forte censura dos meios de comunicação que 

incluíam livros, jornais e até mesmo anúncios. “Ameaças e intimidações permeavam 

a vida pública e intelectual dos italianos.” No entanto, o país se reerguia de forma 

surpreendente. Houve notável crescimento econômico, diminuição do desemprego e 

controle da máfia no sul do país. Na década de 1930, a Itália chamava a atenção 

internacional com seu sucesso em grandes eventos esportivos e desenvolvimento 

das indústrias naval e aeronáutica. “Mussolini se regozijava com esses feitos 
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nacionais.” Em grande parte, a Itália fascista estava se refazendo (BLAINEY, 2008, 

p. 117, 118). 

De alguma maneira, o êxito da atuação política fascista abriu caminho para a 

eclosão do nazismo na Alemanha, que esteve entre as nações da Europa mais 

abaladas pela depressão mundial do pós-guerra. Grande parte de seu território 

havia sido repartido entre os países oponentes, seus meios de produção e comércio 

estavam destruídos, o índice de desemprego era alarmante, e uma enorme dívida 

em dinheiro e mercadorias havia sido contraída com os vitoriosos da guerra.  

A nova república alemã que se estabeleceu naquele desdobramento, com 

sede parlamentar em Weimar, nunca conseguiu ser plenamente bem-sucedida. 

Durante seu período de atuação, prolongado por toda a década de 1920, a 

economia enfraqueceu, o rendimento industrial diminuiu, e a miséria se espalhou 

pela população das grandes cidades. Com o orgulho ferido, o país estava aberto a 

todo tipo de novas soluções políticas que pudessem recuperá-lo (BLAINEY, 2008, p. 

126-129). 

Adolf Hitler e o Partido Nazista surgiram, então, como salvadores, mostrando 

patriotismo e propondo ações firmes. Fez-se uso fantástico do rádio, dos alto-

falantes, faixas e slogans em divulgações e propagandas, e em alguns anos 

conquistaram os eleitores alemães. Hitler correspondeu às necessidades do povo 

que “[...] ansiava por recuperar o respeito próprio e a segurança após a humilhante 

derrota na Primeira Guerra Mundial”. Ele chegou ao poder em 1933 e em seu 

governo extremamente autoritário agiu de maneira implacável: foram extintos todos 

os outros partidos; as diretorias de grandes companhias foram ocupadas por 

pessoas leais ao partido nazista; as igrejas, controladas; e os opositores foram 

humilhados em público, espancados ou aprisionados. “O medo... havia se tornado 

parte de um novo estilo de vida” (BLAINEY, 2008, p.129, 130). 

No entanto, a prosperidade se tornou evidente. A satisfação aumentava 

entre os cidadãos que antes sequer possuíam o necessário para sobreviver. Por 

volta de 1935, o desemprego na Alemanha chegou a atingir os mais baixos 

patamares no mundo, e grandes obras públicas foram realizadas. Rapidamente, 

foram reconstruídos o exército, a marinha de guerra e a força aérea (BLAINEY, 

2008, p.130, 131). Espantosamente, os alemães voltavam a se apresentar como 

uma proeminente potência mundial. 
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Nessa conjuntura, ainda na década de 1930, regimes autoritários também se 

destacaram em Portugal e na Espanha, a saber, respectivamente, o salazarismo 

(1933-1974) e o franquismo (1939-1975). Estes, inclusive, diferentemente do que 

aconteceu na Itália e na Alemanha, resistiram à Segunda Guerra Mundial e, com 

apoio estadunidense, estenderam-se por décadas durante o período da Guerra Fria 

(FILHO, 1999, p.18, 19). 

Quanto à situação brasileira, embora muito diferente dos países europeus no 

que diz respeito aos efeitos da guerra†, o quadro político e social, somado à 

instabilidade econômica, aumentava o descontentamento da maior parte da 

população. A política brasileira, imprecisa e inconsistente, submetia-se ao domínio 

dos partidos republicanos controlados por oligarquias regionais que “[...] fechavam 

acordos para a indicação de candidatos à presidência da República [...]” visando à 

manutenção de interesses individuais. “Tentativas de organizar partidos nacionais 

foram transitórias ou fracassaram” (FAUSTO, 2015, p.148).  

Além da fragmentação política, o modelo agrário exportador era vulnerável 

às oscilações da economia internacional, e a crise da superprodução do café se 

intensificou nos anos 1920, causando uma crescente inflação amargada 

principalmente pelas classes média e abaixo dela (FILHO, 1999, p.21). 

O Brasil talvez pudesse ser visto como um “gigante adormecido”, possuindo 

inúmeras riquezas, como vastas terras produtivas, jazidas de metais e minérios 

preciosos etc., mas sem infraestrutura e incapaz de explorar seus próprios recursos 

(BLAINEY, 2008, p.121). A modernidade, sob muitos aspectos, havia caminhado 

longe até então, embora fosse muitíssimo necessária e almejada para o 

desenvolvimento econômico do país. 

O período após a Primeira Guerra Mundial “[...] trouxe para o Brasil, como 

para outros cantos do mundo, a discussão de modernidade que já era latente”. Os 

pensamentos, então, rumavam para a exaltação e a divulgação de uma cultura 

genuinamente brasileira. Importantes grupos intelectuais se reuniam para discutir 

esse tema, e “[...] o ingrediente político central daquele período era a defesa da 

nacionalidade, através da busca da chamada identidade nacional”. Os ideais 

 
† Fatores como o distanciamento geográfico do foco dos conflitos e o envolvimento discreto na Guerra 
podem ter colaborado para que o país escapasse de danos mais severos ou, em alguns setores, até 
mesmo, prosperado durante esse período. Entretanto, os efeitos da crise financeira mundial na 
década de 1920, afetaram as exportações, principalmente do setor cafeeiro, que correspondia a uma 
parte significativa da economia do Brasil. 
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nacionalistas eram variados, e os intelectuais, cada qual com sua maneira distinta, 

tentavam sistematizar princípios supostamente mais adequados à realidade do país 

(GONÇALVES, 2012, p.52, 53). 

E se inserindo nisso, os eventos da Semana de Arte Moderna de 1922, em 

São Paulo, foram, além de um reflexo do pensamento contextual que se 

desenvolvia, uma centelha para inflamar ainda mais a mudança na maneira de 

pensar, valorizando a produção artística, literária e temas tipicamente brasileiros. 

É possível notar que esses aspectos, como desfragmentação política, 

modernização dos setores produtivos e institucional, e exaltação nacional, discutidos 

como necessidades urgentes para o contexto brasileiro, eram alguns dos êxitos 

alcançados pelas ditaduras na Europa. A relativa prosperidade de países que 

haviam estabelecido governos autoritários talvez servisse, de certo modo, como 

inspiração para ideologias políticas que se desenvolviam por aqui, somando-se à 

conjuntura de um ambiente favorável para o seu avanço. Assim, a exemplo do que 

ocorreu nos países supracitados, ficando a Rússia de um lado, posicionada na 

extrema esquerda e, de outro os demais, destacando-se Itália e Alemanha na 

extrema direita, regimes autoritários e nacionalistas se tornavam opções possíveis 

aos brasileiros na tentativa de reformular seus quadros político, econômico e social. 

Embora a crescente classe média urbana tendesse a apoiar movimentos 

defensores do liberalismo, a polarização ideológica observada em quase todo o 

mundo progredia no Brasil. Assim, muitos intelectuais e militares criam em uma via 

autoritária para reformar o Estado e a sociedade (FAUSTO, 2015, p.171, 175). 

Difundia-se no meio político uma “[...] atmosfera de descrença no Estado Liberal... e 

na democracia”. As necessidades fundamentais no contexto nacional debatidas na 

época, “[...] levaram a maior parte dos ideólogos e políticos a concluírem que o 

autoritarismo seria o único regime harmonizado [...]” com a realidade brasileira 

(CHAUÍ; FRANCO, 1978, p. 64). 

Os movimentos tenentistas, ocorridos entre 1922 e 1925, a propósito, “[...] 

sustentavam que um dos grandes males do domínio oligárquico consistia na 

fragmentação do Brasil [...]”, e pretenderam, por meio da força, “[...] dotar o país de 

um poder centralizado [...]” capaz de sustentar uma política nacionalista e, 

consequentemente, tirar o poder das mãos dos domínios regionais. Contudo, todas 



17 
 

as tentativas de tomada de poder pelos “tenentes” fracassaram, e as reformas 

pretendidas permaneceram pendentes (FAUSTO, 2015, p. 171-175). 

Os comunistas também estavam presentes no cenário político brasileiro 

desse período. Em 1922, fundaram, possivelmente, o primeiro partido nacional 

assumidamente de esquerda, sendo grande parte de seus integrantes dissidentes 

de organizações anarquistas ligadas aos movimentos operários que eclodiram nas 

décadas anteriores. Contudo, embora a Revolução Russa pudesse servir de 

entusiasmo, o partido teve um número muito limitado de adeptos até 1930, e os 

movimentos nacionais de esquerda só foram melhor organizados e expressivos nas 

décadas seguintes (FAUSTO, 2015, p.170).  

Mesmo assim, por haver muita repercussão internacional da corrente 

comunista em voga, o assunto era muito discutido e já angariava oposicionismos. O 

Partido Fascista Brasileiro, por exemplo, estabeleceu em seu manifesto de 

lançamento em 1930, o objetivo de unir os brasileiros contra a “[...] ascensão do que 

considerava o grande perigo externo, o comunismo” (FAGUNDES, 2011, p.48). 

Em adição a esse cenário, também em 1930, eclodiu no Brasil uma 

revolução que, bem-sucedida, colocou Getúlio Vargas na presidência. Estabeleceu-

se um período distinto do antigo modelo em alguns aspectos, como a centralização 

do poder, o impulsionamento da indústria e a promoção de políticas de proteção aos 

trabalhadores urbanos. No entanto, como afirma Fausto, “[...] ocorreu uma troca de 

elite do poder sem grandes rupturas [...]” e a revolução “[...] não foi feita por 

representantes de uma suposta nova classe social [...]”, foi mais o resultado do 

desentendimento entre antigas oligarquias poderosas (FAUSTO, 2015, p.181, 182). 

Velhos oligarcas mineiros, gaúchos e paraibanos se articularam junto aos “tenentes”, 

industriais e jovens intelectuais civis da classe média (parte desses incluía o Partido 

Democrático que compunha boa parte da oposição política no estado de São Paulo), 

contra a oligarquia paulista para inferir um efetivo golpe de estado, implantando um 

governo que permaneceria no poder pelos 15 anos subsequentes (FAUSTO, 2015, 

p.178 – 183). 

Em meio a essa conjuntura, em março de 1932, o jornalista e escritor Plínio 

Salgado formou um grupo de reflexão política e sociológica na capital paulista, 

chamado Sociedade de Estudos Políticos (SEP), que agrupava intelectuais, 

militantes e lideranças políticas contrárias aos modelos socialistas. E foi numa das 
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reuniões com a SEP que Salgado propôs a criação da Ação Integralista Brasileira - 

AIB (BARBOSA, 2006, p.67, 68). 

Não tendo sido a única organização brasileira daquele período 

aparentemente inspirada no mencionado modelo italiano‡, a AIB, fundada 

oficialmente no dia 7 de outubro de 1932, estabeleceu-se “[...] como um grupo 

político que tinha como propósito a formação de um grande movimento nacional” 

(GONÇALVES, 2012, p.49). Defendia-se um estado forte e militarizado, o 

nacionalismo extremado, o unipartidarismo, a disciplina e a hierarquia na sociedade, 

a censura às manifestações artísticas e aos meios de comunicação e, entre outras 

diretrizes, o combate aos adversários políticos, principalmente ao comunismo 

(FILHO, 1999, pg. 36). 

A influência da expansão de ideias fascistas faz da década de 30 no Brasil 
um período de ascensão de ideias radicais de direita. [...] A publicação, 
neste período, de uma série de livros analisando a situação política 
brasileira numa perspectiva antiliberal, bem como o aparecimento de várias 
revistas e movimentos ideológicos de orientação fascista, monarquista ou 
corporativista, comprovam a receptividade das ideias autoritárias na década 
de 1930. A importância desses grupos é desigual à sua ação e revela uma 
predisposição em influenciar ideologicamente o governo provisório. Mais 
tarde, a maior parte desses grupos políticos ou intelectuais vai se 
amalgamar na Ação Integralista Brasileira (TRINDADE, 1979, p.97). 

 

O incômodo com a fragmentação política e o objetivo de centralização do 

poder nacional por meio de um estado autoritário, ficou claro no manifesto de 

convocação ao movimento/partido, publicado na data de sua fundação: 

A Nação Brasileira deve ser organizada, una, indivisível, forte, poderosa, 
rica, próspera e feliz. Para isso precisamos de que todos os brasileiros 
estejam unidos. Mas o Brasil não pode realizar a união intima e perfeita de 
seus filhos, enquanto existirem Estados dentro do Estado, partidos políticos 
fracionando a Nação, classes lutando contra classes, indivíduos isolados, 
exercendo a ação pessoal nas decisões do governo; enfim todo e qualquer 
processo de divisão do povo brasileiro [...]. Precisamos de hierarquia, de 
disciplina, sem o que só haverá desordem [...]. [No governo] deve repousar 
a confiança do povo. A ele devem ser facultados os meios de manter a 
justiça social, a harmonia de todas as classes, visando sempre os 
superiores interesses da coletividade brasileira [...] Pretendemos realizar o 
Estado Integralista, livre de todo e qualquer princípio de divisão: partidos 
políticos; estadualismos em luta pela hegemonia; lutas de classes; facções 
locais; caudilhismos; economia desorganizada; antagonismos de militares e 
civis; antagonismos entre milícias estaduais e o Exército; entre o governo e 
o povo; entre o governo e os intelectuais; entre estes e a massa popular. 
Pretendemos fazer funcionar os poderes clássicos (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), segundo os impositivos da Nação Organizada, com bases nas 

 
‡Armando Filho cita outras seis organizações que considera ser de “tipo fascista”: Ação Imperial 
Provisória (1928); Ação Social Brasileira (1930); Partido Fascista Brasileiro (1930); Legião de Outubro 
(1931); Legião Cearense do Trabalho (1931); e Partido Nacional Sindicalista (FILHO, 1999, pg. 28, 
29). 
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suas Classes Produtoras, no Município e na Família. Pretendemos criar a 
suprema autoridade da Nação (MANIFESTO, 1932, s/p.). 

 

O mesmo documento também demonstra a exaltação do nacionalismo e a 

ideia de desenvolvimento de uma identidade nacional: 

O cosmopolitismo, isto é, a influência estrangeira, é um mal de morte para o 
nosso Nacionalismo. Combatê-lo é o nosso dever. E isso não quer dizer má 
vontade para com as Nações amigas, para com os filhos de outros países, 
que aqui também trabalham objetivando o engrandecimento da Nação 
Brasileira e cujos descendentes estão integrados em nossa própria vida de 
povo. Referimo-nos aos costumes, que estão enraizados, principalmente 
em nossa burguesia, embevecida por essa civilização que está periclitando 
na Europa e nos estados Unidos. Os nossos lares estão impregnados de 
estrangeirismos; as nossas palestras, o nosso modo de encarar a vida, não 
são mais brasileiros. Os brasileiros das cidades não conhecem os 
pensadores, os escritores, os poetas nacionais. Envergonham-se também 
do caboclo e do negro de nossa terra. Adquiriram hábitos cosmopolitas. Não 
conhecem todas as dificuldades e todos os heroísmos, todos os sofrimentos 
e todas as aspirações, o sonho, a energia, a coragem do povo brasileiro. 
Vivem a cobri-lo de baldões e de ironias, a amesquinhar as raças de que 
proviemos. Vivem a engrandecer tudo o que é de fora, desprezando todas 
as iniciativas nacionais [...]. Temos de invocar nossas tradições gloriosas, 
temos de nos afirmar como um povo unido e forte, que nada mais poderá 
dividir. O nacionalismo para nós não é apenas o culto da Bandeira e do 
Hino Nacional; é a profunda consciência das nossas necessidades, do 
caráter, das tendências, das aspirações da Pátria e do valor de um povo. 
Essa é uma grande campanha que vamos empreender [...]. Nós, brasileiros 
unidos, de todas as Províncias, propomo-nos a criar uma cultura, uma 
civilização, um modo de vida genuinamente brasileiros (MANIFESTO, 1932, 
s/p.). 

 

Percebe-se nas palavras do manifesto, um alinhamento da ideologia 

integralista com o avanço das ideias totalitárias no Brasil. O contexto era de uma 

sociedade em transformação – não apenas nos setores político e econômico, mas 

até mesmo cultural§ – atenta à situação política ao redor do mundo. A AIB havia se 

desenvolvido justamente como “[...] uma proposta de mudança das velhas estruturas 

de poder vigentes no país [...]” e suas bases ideológicas se formaram em meio ao 

quadro político-social concisamente apresentado acima (FILHO, 1999, p. 22). 

 

2.2 O FUNDADOR DO PARTIDO INTEGRALISTA: PLÍNIO SALGADO 

 

 
§ Um exemplo disso foi a Semana de Arte Moderna, ocorrida de 11 a 18 de fevereiro de 1922, 
expondo uma arte inovadora popular que “procurou romper com o predomínio cultural da Europa”, 
questionando os valores estéticos tradicionais (FILHO, 1999, pg. 21, 22). Plínio Salgado, principal 
fundador da AIB, esteve diretamente envolvido com esse evento. 
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Embora não se possa restringir a compreensão de um movimento ideológico 

político a concepções psicológicas e intelectuais de seus idealizadores, nesse caso, 

a do seu próprio fundador, Plínio Salgado, ainda assim, é interessante notar alguns 

aspectos de sua vida e a relação desta com as doutrinas e bases do movimento. 

Afinal, o pacote ideológico e as doutrinas de quaisquer movimentos muito refletem 

os pensamentos de seus criadores.** Dessa forma, proponho a consideração de 

alguns fatores. 

Primeiramente, Salgado foi criado em uma família cristã conservadora. 

Desde pequeno, foi fortemente influenciado pela presença de uma doutrina 
cristã e autoritária. De ancestralidade espanhola, a família do pai, coronel 
Francisco das Chagas Esteves Salgado e da mãe, Senhora Anna Francisca 
Rennó Cortez são vistas em tom memorialísticos como “modelos de 
honradez e de virtudes cristãs e cívicas”. A imagem de defensor dos valores 
do cristianismo sempre foi a marca central de Plínio Salgado (GONÇALVES, 
2012, p.51). 
 

Outrossim, tendo-se constituído num homem douto, Salgado, desde muito 

novo, passou a produzir literatura e a engajar-se no meio político nacional muito bem 

alinhado com a tendência nacionalista que se espalhava entre os intelectuais 

brasileiros. Mesmo na década anterior, em que esse ideal ainda começava a ganhar 

força, ele já demonstrava um exacerbado patriotismo, conforme podemos ver nas 

suas próprias palavras pronunciadas numa conferência em 1916, por ocasião do 

aniversário da independência do Brasil: 

Brasileiros! Precisamos amar nossa Pátria até o delírio e entre as duas 
palavras de D. Pedro (Independência ou Morte), optar sempre pela 
independência. Sejamos patriotas até o delírio, sejamos unidos e fortes e o 
futuro será nosso. Nunca morra em nossos corações a fagulha do 
patriotismo (TRINDADE, 1979, p.38). 

 

Dessa forma, mesmo sem um aprofundamento maior na biografia de Plínio 

Salgado, é possível notar, nesse ponto, claras relações entre tópicos da sua própria 

ideologia e alguns que acabaram por se tornar importantes pilares do movimento 

integralista no Brasil: a fé cristã e o nacionalismo. 

Gonçalves (2012) observa, ainda, uma importante relação entre o aspecto 

autoritário dos princípios integralistas e o ambiente familiar hierárquico e paternalista 

 
** Embora Plínio Salgado seja considerado o principal fundador da AIB, o desenvolvimento ideológico 
e doutrinário do partido teve a participação direta de outros integrantes do movimento, a exemplo de 
Gustavo Barroso e Miguel Reale, ambos intelectuais destacados no meio político brasileiro daquele 
período e membros da Academia Brasileira de Letras. Barroso era declaradamente antissionista, uma 
característica marcante na ideologia integralista. 
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em que Salgado passou sua infância. Seu pai “[...] costumava reunir os filhos à 

noite, narrando-lhes as façanhas de Osório, de Caxias, os episódios das vidas dos 

grandes estadistas do Império”. Tal fato pode ter contribuído para o que o autor 

citado chama de “[...] fascinação pelo poder do chefe, justamente o que ele se 

transformou com a fundação da Ação Integralista Brasileira, o Chefe supremo e 

absoluto” (GONÇALVES, 2012, p.51,52). 

Tais circunstâncias parecem ensejar realmente a personificação de seu 

fundador em grande parte da doutrina integralista. E esta, como seu próprio nome 

sugere, defendia um estado integral com o poder centralizado nas mãos de um 

único chefe, possuidor de “direção total e indivisível” (TRINDADE, 1979, p.164). 

Além disso, o lema do movimento era: “Deus, Pátria e Família”, sendo base dos 

princípios unificadores em que se assentava sua ideologia (FAUSTO, 2015, p.194). 

Demonstrando convicção extrema na crença de que oferecia a melhor 

solução para o país, Salgado protagonizava discursos inflamados e empolgantes 

para as massas populares. E, embora não se possa afirmar que fosse tão 

carismático quanto os estadistas conservadores de maior destaque naquele período, 

tais como Mussolini e Hitler, suas manifestações públicas costumavam entusiasmar 

e convencer a muitos. 

 

2.3 O CONTATO DE PLÍNIO SALGADO COM O FASCISMO  

 

Em abril de 1930, Plínio Salgado partiu para uma viagem à Europa onde 

ficou por meses estudando os regimes políticos que lá se desenvolviam. Segundo 

Trindade, ele estava desiludido e revoltado com os homens e a política brasileira. 

Nas suas próprias palavras, ele considerava impossível “[...] fazer algo de novo 

dentro dos velhos quadros partidários e sociais do país”. Com isso, desligou-se do 

Partido Republicano (PRP) do qual participava há anos. Sua mentalidade caminhava 

no sentido de “transformar a consciência das massas brasileiras”, conduzindo o país 

a um regime político diferente de tudo que havia estado em vigor até aquele 

momento. Sobre o objetivo dessa viagem, conta-se que ele disse para dois de seus 

amigos, antes de partir: “Voltarei para fazer a nossa revolução” (TRINDADE, 1979, 

p.74). 
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O contato que teve com os países que visitou, embora não tenha sido o 

despertar do seu ideal revolucionário, certamente o fortaleceu. Ele mesmo 

confessou, por meio de cartas, o efeito que lhe causava observar a “[...] renovação 

política na Turquia, o fascismo na Itália, [...] o estudo da social democracia da 

Alemanha”. Tudo faz crer que as experiências vividas naquele período lhe serviram 

para corroborar a ideia da “[...] morte de uma civilização e o advento de uma nova 

etapa humana” (TRINDADE, 1979, p.74). 

Contudo, o contato com o fascismo italiano pareceu ser o fator mais 

marcante dessa viagem. Numa daquelas cartas, ele revela uma conversa que teve 

com o líder fascista italiano Mussolini: 

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 um 
movimento de idéias [...]. 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 
(TRINDADE, 1979, p.75). 
 

Essas palavras de Salgado ainda não são exatamente conclusivas para que 

seja feita uma relação entre a ideologia fascista italiana e o integralismo brasileiro. 

Contudo, o fato de admitir ter refletido sobre a situação de seu país após conversar 

com Mussolini revela grande relevância desse diálogo para suas inspirações, ainda 

que estivesse momentaneamente mais eufórico com os resultados do fascismo 

europeu como um todo (seu crescimento, abrangência internacional etc.) do que 

com seus aspectos ideológicos.  

Mas é aparente o encantamento que a ideologia fascista proporcionou a 

Salgado e a ideia de que fosse aplicável à realidade brasileira. Percebe-se isso em 

outra de suas cartas, escrita a um amigo de sua cidade natal em julho de 1930: 

Estou hoje convencido de que o Brasil não pode continuar a viver na 
comédia democrática. Aí eu já era um descrente em relação ao sufrágio. A 
eleição que juntos fizemos, inspirou-me uma profunda repulsa pelo regime 
[...] De há tempos que me impressiona o enfraquecimento do poder central 
[...], o espírito de regionalismo que se acentua dia a dia e que nos leva a 
caminho do separatismo; [...] a República, com mais vinte ou trinta anos, 
terá completado a sua obra de dissociação (TRINDADE, 1979, p.74,75). 
 

Salgado foi ainda mais contundente sobre como a observação dos efeitos do 

governo fascista na Itália influenciaram suas ideias para as soluções dos problemas 

nacionais, quando disse: 
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É necessário agirmos com tempo de salvarmos o Brasil. Tenho estudado 
muito o fascismo; não é exatamente esse regime que precisamos aí, mas é 
coisa semelhante. O fascismo, aqui, veio no momento preciso, deslocando 
o centro de gravidade política, que passou da metafísica jurídica às 
instituições das realidades imperativas [...] O fascismo não é propriamente 
uma ditadura (como está sendo o governo da Rússia enquanto não chega a 
prática pura do Estado Marxista), e sim um regime. Penso que o Ministério 
das Corporações é a máquina mais preciosa. O trabalho é perfeitamente 
organizado. O capital é admiravelmente bem controlado [...] Volto para o 
Brasil disposto a organizar as forças intelectuais esparsas, coordená-las, 
dando-lhes uma direção, iniciando um apostolado (TRINDADE, 1979, p.75). 

 

Como se vê, Salgado voltou de sua viagem muito mais motivado a agir em 

prol dos ideais políticos e chegou mesmo a afirmar noutra correspondência enviada 

de Veneza: “Da Itália, saí com o programa de ação. Esse fogo sagrado não se 

apagará [...] Levá-lo-ei ao Brasil. Volto cheio de entusiasmo para trabalhar pela 

nossa pátria” (TRINDADE, 1979, p.76). Todavia, ao retornar ao Brasil, seu projeto 

revolucionário não pôde ser colocado em prática. Nem mesmo a mobilização de 

seus grupos de interesse pôde ser realizada imediatamente. Isso se deu porque em 

outubro de 1930, na ocasião de sua chegada, já havia eclodido a revolução que 

colocara Vargas no poder, “[...] não sendo o melhor momento para fundar um novo 

movimento político”. (TRINDADE, 1979, p.76). A fundação da Ação Integralista 

Brasileira só aconteceria exatamente dois anos mais tarde. 

 

 

3 INTEGRALISMO E FASCISMO – ABORDAGEM COMPARATIVA 
 

Conforme mencionado na introdução, isentar-me-ei de classificar o 

integralismo como sendo, ou não, um movimento fascista, isto porque tal análise 

implicaria um profundo estudo de conceituação e aplicação do termo ‘fascismo’, não 

sendo o foco deste trabalho. Inúmeros historiadores tentam há muitas décadas 

estabelecer modelos para que os elementos comuns dessa “família política” sejam 

identificados com clareza e assim classificados (BERTONHA, 2014, p.66). 

Portanto, sem entrar no campo da conceituação, atentar-me-ei apenas ao 

que indico como algumas evidentes semelhanças observadas entre a AIB e os 

movimentos fascistas europeus, as quais serviam de argumentos aos ataques 

políticos oposicionistas, destacando-se também, por outro lado, algumas diferenças. 
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3.1 SEMELHANÇAS – ENFOQUES SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A 

EXTERIORIZAÇÃO 

 

3.1.1 No campo ideológico – nacionalismo, autoritarismo, controle estatal do 

capital nacional e hegemonia política 

 

O nacionalismo excessivo talvez tenha sido o atributo mais marcante de 

similaridade entre os movimentos, com evidente identidade de matrizes.  

Bertonha comenta sobre isso:  

Todos os movimentos fascistas [...] [tinham] a necessidade de provar que 
eram autenticamente nacionais, sem ligação com nada que não fosse local 
[...]. O integralismo não foi diferente, e o fato de ele se afirmar 
autenticamente nacional o torna mais próximo do modelo fascista do que o 
contrário (BERTONHA, 2014, p.67). 
 

Já apontados na breve análise feita do contexto político espacial e 

cronológico, elementos como o estabelecimento de uma ordem autoritária, o 

controle estatal do capital nacional e o desejo de hegemonia política, ao menos em 

âmbito continental, pregado pelos integralistas brasileiros, estavam sendo postos em 

prática na Itália e na Alemanha. E tais países foram as duas principais referências 

dentro do que se considera consensualmente como o universo político fascista, o 

que resultou em inevitáveis comparações e críticas negativas à AIB. 

 

3.1.2 Na atuação política e estratégica – centralização do poder, organização 

partidária, forças paramilitares 

 

Perante a administração pública, torna-se difícil dar enfoque consistente, 

visto que os integralistas nunca chegaram de fato ao poder nacional. Os cargos 

políticos exercidos por militantes, como de prefeitos e vereadores, eram limitados 

pela hierarquia estatal e constitucional, que restringia, por via legal, a execução de 

decisões e atos extremos. No entanto, isso não impedia que o movimento operasse 

a condução partidária de forma prática, tanto quanto fosse possível. 

Tão logo se organizaram como partido, os integralistas articularam um de 

seus fundamentos essenciais – a centralização de poder nas mãos do pretendente 

chefe de estado, para ser visto e respeitado como um líder e chefe supremo. “A AIB 

parece ter sido especialmente cuidadosa em delimitar e em reforçar a autoridade e a 
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mística ao redor de Plínio Salgado”, muito semelhante ao que acontecia em relação 

a Mussolini e a Hitler na Europa (BERTONHA, 2014, p.164). 

A estrutura do partido era minuciosamente organizada para garantir que a 

doutrina do movimento fosse passada adequadamente aos seus militantes e as 

ordens do chefe transmitidas com diligência, e funcionava como uma antecipação do 

modelo de estado que eles pretendiam implantar. Além da ordenação hierárquica de 

células e núcleos e um infindável número de organizações e serviços, os 

integralistas, como seus congêneres europeus, davam muito valor à “conquista da 

juventude” (BERTONHA, 2004, p.65). 

Dentro desse sistema existiam “organizações infanto-juvenis” notadamente 

semelhantes ao fascismo da Itália. Segundo Bertonha (2004), eles dividiam os 

jovens conforme a tabela a seguir. 

 

 Integralistas Fascistas 

Infantes (4 a 8 anos) Filhos da Loba (4 a 6 anos) 

Curupiras (8 a 14 anos) Balilla (6 a 9 anos) 

Vanguardistas (14 e 15 anos) Avanguardistas (10 a 12 anos) 

Pioneiros (acima de 15 anos) Juventude Fascista (13 a 15 anos) 

Fonte: (BERTONHA, 2004, p.65). 

 

Outrossim, criaram o que foi chamado de Milícia Integralista. Essa entidade 

era estruturada e organizada com funções muito bem definidas, hierarquia de 

patentes e setores que cumpriam tarefas desde a logística e serviço de informações 

até a instrução e elaboração de planos e operações militares. As manifestações 

públicas dessa milícia, não raro, terminavam em confusão, conflitos, violência e até 

mesmo mortes (FILHO, 1999, p. 45). 

Esse foi também um caminho seguido na Itália e na Alemanha fascistas. 

Para proteger seus líderes, intimidar adversários e controlar os militantes, foram 

formadas, também por lá, forças paramilitares que se tornaram características 

marcantes daqueles movimentos. Na Itália, havia a violenta Milícia Voluntária para a 

Segurança Nacional; e, na Alemanha, Hitler constituiu as Tropas de Assalto (SA) e 

as Tropas de Proteção (SS),†† que espalharam destruição e terror pela Europa 

(FILHO, 1999, p. 45). 

 
†† As siglas AS e SS representam, respectivamente, os termos Sturmabteilung, que significa “divisão 
tempestade” e Schutzstaffel, que significa “tropa de proteção”. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/De-Schutzstaffel.ogg
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3.1.3 Na identificação simbólica – indumentária, insígnia, rituais 

Os rituais eram ainda mais preciosos para o integralismo. Eles celebravam a 
força e o poder do movimento e transmitiam a seus adeptos a ideologia 
integralista. Para esse fim, toda a ocasião era aproveitada: casamentos, 
batizados, funerais. A Ação Integralista Brasileira tinha minuciosos rituais 
para cada ocasião e também para as reuniões em suas sedes e para o 
encontro com os líderes (BERTONHA, 2006, p. 67). 
 

Entre todas as características observadas, os aspectos mais gritantes e que 

talvez chamassem mais atenção para a AIB em relação às semelhanças com o 

fascismo não estavam exatamente nos campos ideológico, político ou estratégico, 

mas nos simbolismos e rituais adotados por eles, os quais se tornaram muitíssimo 

emblemáticos a partir da criação de inúmeras exterioridades, dotando o movimento 

de uma profunda mística muito semelhante ao que acontecia especialmente com o 

nazismo.‡‡ 

Os militantes ativistas se apresentavam formalmente com uniforme 

caracterizado por uma camisa verde, sendo por esse motivo comumente chamados 

de “camisas verdes”, conforme diversas referências da época e mesmo atualmente 

na Internet. Similarmente, a guarda organizada por Mussolini era conhecida como 

“camisas negras”, assim como na Alemanha os integrantes da SA eram chamados 

de “camisas pardas” (FILHO, 1999, p.45). 

A correspondente aparência na caracterização dos uniformes não se limitava 

ao padrão de cor. Os nazistas ostentavam, em sua bandeira e em seus braços, a 

suástica como símbolo; e os integralistas, da mesma forma, o sigma, uma letra 

grega, que, conforme informação do site da atual Frente Integralista Brasileira, 

representava “o somatório de todos os valores nacionais”. 

 

 

Ilustração da bandeira da AIB, exibindo a letra grega sigma como símbolo.  

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/o-fascismo-no-brasil/. 

 
‡‡ É importante salientar que estou incluindo o nazismo no universo político fascista, considerando 
que isso seja aceitável por se tratar de um consenso praticamente geral entre especialistas do tema, 
ainda que tenha consciência de suas características distintas. Porém, não pretendo problematizar 
essa questão por não ser o foco deste trabalho. 

https://super.abril.com.br/historia/o-fascismo-no-brasil/
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Adicione-se a isso, a saudação formal que se tornou prática comum entre os 

militantes do partido, lembrando muito os trejeitos das saudações adotadas por 

Hitler e Mussolini. A saudação consistia em erguer esticado o braço direito com a 

mão espalmada e pronunciar a palavra Anauê, cujo significado e origem são 

explicados no site citado como sendo “você é meu irmão” na língua tupi. 

Os símbolos e ritos, estratégias de padronização e unificação do 
integralismo, responsáveis por criar, junto aos militantes, a "mística" do 
movimento, constituíam-se também em eficiente estratégia de 
arregimentação de novos adeptos. Desempenhavam, portanto, no interior 
da AIB, uma dupla função: unificavam e arregimentavam (CAVALARI, 1999, 
p. 163,164). 

 

 

 

Plínio Salgado fazendo a saudação integralista. Fonte: http://www.integralismo.org.br. 

 

 

Adolf Hitler fazendo a saudação nazista. Fonte: https://oglobo.globo.com. 

http://www.integralismo.org.br/


28 
 

 

Benito Mussolini fazendo a saudação fascista. Fonte: https://noticias.bol.uol.com.br. 

 

 

3.2 DIFERENÇAS SUBSTANCIAIS – A ESPIRITUALIDADE BASILAR E A 

RELEVÂNCIA DA MISCIGENAÇÃO RACIAL NO BRASIL 

 

Embora não tão importante para a presente abordagem, é importante 

destacar, ao menos para efeitos de contraposição às semelhanças comentadas, 

duas substanciais diversidades entre o integralismo brasileiro e as, ora comparadas, 

correntes fascistas europeias: a espiritualidade fundamental e a questão da 

formação racial miscigenada do povo. 

A começar pela religiosidade, diferentemente daquelas correntes, constata-

se que a ideia da supremacia divina fez parte da gênese filosófico-ideológica da AIB. 

Além disso, a AIB pregava a espiritualidade cristã ao povo brasileiro como um 

caminho obrigatório recomendado insistentemente. 

Tal berço se mostra muitíssimo provável a partir da contribuição própria do 

fundador Plínio Salgado, como já citado, cujos valores pessoais formados desde o 

âmbito familiar cristão parecem ter sido decisivos na construção espiritualista do 

movimento. Não obstante, a fundamentação na religiosidade foi recorrente durante 

https://noticias.bol.uol.com.br/
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todo o período de existência da AIB, não apenas no discurso de Salgado, mas da 

maioria de seus membros. 

A edição de 17 de maio de 1935 do jornal Alvorada cita duas declarações 

que exemplificam isso. Numa delas, as palavras de Salgado: “[...] o Integralismo é o 

soldado de Deus e da Pátria.” Em seguida, as de Gustavo Barroso: “Admitindo o 

Espírito, consequentemente admitimos a indestroctibilidade do indivíduo” 

(ALVORADA, 1935, p.6). 

E não faltam outros registros e exemplos confirmadores dessa característica 

peculiar; ao contrário, eles são fartos. 

A começar pelo lema da organização sustentada em crenças, que situava 

“Deus” claramente num primeiro patamar, precedendo tudo mais: “Deus, Pátria e 

Família”, sendo possível até considerar que o Integralismo se definia como religioso 

antes mesmo de nacionalista ou conservador. Em quase todas as falas, o divino se 

antepunha aos demais fundamentos. 

Concepção do Universo e do Homem 
Deus dirige os destinos dos povos. O Homem deve praticar sobre a terra as 

virtudes que o elevam e o aperfeiçoam. O homem vale pelo trabalho, pelo 

sacrifício em favor da Família, da Pátria e da Sociedade (MANIFESTO, 

1932). 

 

 

Logotipo da AIB, muito encontrado em seus periódicos, exibindo o lema do movimento.  

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/o-fascismo-no-brasil/. 

https://super.abril.com.br/historia/o-fascismo-no-brasil/
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O jornal integralista A Razão publicou no início do movimento: 

Procura a séde do Integralismo que ha em todos os bairros. Lê os seus 
prospectos, consulta os espiritos sérios em quem confias, e sobretudo 
consulta tua consciência. E se achares que os Integralistas trabalham 
realmente pela Gloria de Deus, pela integridade da pátria e pela segurança 
da Família, então, sem demora, aconselha e concita os teus filhos, o teu 
marido, os teus irmãos, os teus parentes a procurarem a séde mais próxima 
e formarem desassombradamente nas fileiras dos camisas-verdes [...] (A 
Razão,1935, p. 4). 
 

E mesmo sendo esclarecido eventualmente o posicionamento católico 

cristão do movimento, isso, todavia, pode ter significado mais uma opção vertente do 

que nuclear, pois é a figura do “Deus” cristão que aparece como antecessora de 

qualquer escolha doutrinária que tenham feito. Plínio Salgado, inclusive, negou que 

a organização estivesse submetida a um monopólio do catolicismo, chegando a 

conclamar outros segmentos religiosos cristãos ao que entendia como sendo o 

perigo materialista que assolava o país, conforme observamos em sua obra 

intitulada A Doutrina do Sigma: 

É isso que se chama “ordem espiritual e moral”, confraternização de “todos 
os que, acreditando num Deus, fazem dÊle o fundamento de tôda ordem 
social” conforme diz a Encíclica de Pio XI, cujo texto foi compreendido pelos 
Integralistas tanto católicos, como luteranos, presbiterianos e espíritas, pois 
hoje formamos a frente única espiritual, arrebatada pela bandeira de Deus, 
da Pátria e da Família, disposta a todos os sacrifícios para salvar a Nação 
das garras do materialismo do século (CAZETTA, 2013, p. 57). 
 

Como visto, o primado do espírito na ideologia integralista diferia da 

pregação dos regimes fascistas que ascendiam contemporaneamente.  

Se os estadistas europeus chegaram a usar a retórica religiosa e a 

aproximação com a Igreja para a condução das massas, isso foi agregado no 

intercurso dos fatos, o que, aliás, não se trata de algo inusitado ou que surpreenda, 

tratando-se de movimentos políticos de massa. Entretanto, por aqui, o integralismo 

deu outro enfoque à questão, pois foi antecedente aos fatos, foi inspiradora para seu 

nascimento, imposta aos partidários e indicada como uma opção indispensável ao 

povo. 

A AIB ideológica nasceu descendente de muitos princípios direitistas 

extremos, travestindo-se no ultranacionalismo, autoritarismo, hegemonia, entre 

outros. Contudo, ao inserir a religiosidade cristã como fundamento basilar essencial 

e não somente pragmático, diferenciou-se sobremaneira dos fascismos europeus 

inspiradores com que flertou. 
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A segunda característica que aponto como diferenciadora e de suma 

importância é a exaltação do miscigenado povo brasileiro pela AIB. 

No movimento italiano não se encontram indicações de que a formação 

racial da população pudesse servir como fundamento ou ideologia.  

Já para a Alemanha nazista, a considerada supremacia da raça ariana foi 

um fator imposto como crença e constituiu-se até mesmo como base do conceito de 

cidadania nacional. A pura raça ariana, supostamente caracterizadora do seu povo, 

servia como elemento de exaltação e orgulho, circunstância muitíssimo explorada 

nos discursos do partido.    

No Brasil idealizado pelo movimento integralista, entretanto, dava-se um 

relevo completamente contrário ao assunto. A miscigenação do povo era algo 

considerado positivo e comumente enfatizado. Destacava-se toda a complexa 

formação étnica do país como virtude, onde caboclos e indígenas, por exemplo, 

tratavam-se de consideráveis constituidores da genuinidade brasileira que se queria 

engrandecer.  

Sobre isso, Gertz comenta: “O nazismo defendia um estado baseado na 

ideia de raça pura; o integralismo, em contrapartida, adotou o modelo da 

miscigenação como o ideal a ser alcançado num possível regime integralista” 

(GERTZ, 2010, s/p.). 

 

 

4 O CRESCIMENTO DA AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA E A ADESÃO 

CATARINENSE – A APROXIMAÇÃO E A NEGAÇÃO DO FASCISMO – 

POSICIONAMENTOS CONTRADITÓRIOS 

 

4.1 O CRESCIMENTO DA AIB E A ADESÃO CATARINENSE 

 

Após a oficialização do movimento por meio do manifesto de 1932, a AIB 

teve uma rápida expansão nacional. Parte da classe média, empresários, oficiais 

das forças armadas e até mesmo uma parcela do clero aderiram ao partido. Os 

integralistas logo montaram um amplo aparelhamento de comunicação que incluía 

jornais, revistas e até estações de rádio, em várias regiões.  Em 1936, apenas 

quatro anos depois, a revista Anauê, compilava o número de oitocentos mil 

membros (FILHO, 1999, pg.35, 36). E havia estimativas de que tenha passado de 
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um milhão no mesmo ano. A quantidade de combatentes de sua milícia somou 

aproximadamente 100 mil (BERTONHA, 2004, pg.68). E o número de núcleos em 

todo o país chegou ao total de 1381 (FIORUCCI, 2016, pg.144). 

 

 

 

Ilustração da revista Anauê, em 1935, mostrando o crescimento nacional da AIB.  Fonte: 

http://m.memorialdademocracia.com.br/. 

 

Chega-se a Santa Catarina, estado que passou a ser palco da AIB em 1934, 

atingindo grandes proporções em pouco tempo, “[...] tornando-se uma das principais 

alternativas de oposição frente aos grupos políticos que estavam no poder do 

estado” (ZANELATTO, 2013, p.379). 

Seu crescimento ocorreu especialmente nas zonas de colonização alemã e 

italiana no Vale do Itajaí e Norte do estado (ZANELATTO, 2012, p.38). Os números 

da adesão catarinense foram muito expressivos. A primeira evidência disso é a 

quantidade de candidatos eleitos no estado. Nas eleições de 1º de março de 1936, 

por exemplo, foram eleitos 8 prefeitos e 72 vereadores integralistas. Na quantidade 

total de votos para os dois cargos disputados, o Integralismo figurou em segundo 

lugar, ficando atrás apenas do Partido Liberal Catarinense, ligado à família Ramos 

(ZANELATTO, 2012, p.101, 102). “Nesse momento, o sigma já estava organizado 

em praticamente todo o estado, pois dos 43 municípios existentes na época os 

integralistas já tinham núcleos e subnúcleos em 39” (ZANELATTO, 2012, p.48). 

http://m.memorialdademocracia.com.br/
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Prefeitos eleitos pela AIB em 1936, no estado de Santa Catarina: 

Alberto Stein Blumenau 

Aristides Largura Joinville 

Carlos Brandes Timbó 

Leopoldo Augusto Gerent Jaraguá do Sul 

Frederico Schmidt Hamônia (atual Ibirama) 

Mateus Conceição Rio do Sul 

Antonio Venera dos Santos São Bento 

AngeloTomelin Rodeio 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

 

 

Demonstrativo do resultado das eleições municipais de 1936, publicado no jornal A GAZETA. Fonte: 
“A GAZETA: A voz do Povo”, 7 de março de 1936. Ano II. n. 45. 
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Outro aspecto que chama atenção é a quantidade significativa de periódicos 

integralistas produzidos em Santa Catarina.  

A professora Rosa Maria Cavalari, da UNESP, apresenta em seu livro 

Integralismo: ideologia e organização de um partido de massa no Brasil uma lista 

dos jornais integralistas brasileiros. Segundo sua pesquisa, apenas quatro estados 

imprimiam mais periódicos do que Santa Catarina (CAVALARI, 1999). Com isso, 

talvez seja possível entender a maior demanda deles por um determinante 

meramente demográfico, sendo: São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. 

Além dos periódicos impressos pela própria AIB, eles ainda contavam com 

uma grande quantidade de jornais catarinenses simpatizantes ao movimento, como 

O Farol, em Itajaí; O Progresso, em Brusque; o Blumenauer Zeitung, em Blumenau, 

entre outros (ZANELATTO, 2012, p.49). Com o grande apoio dos jornais 

propagando o movimento, o crescimento da AIB ganhou ainda maior expressão.  

Hélgio Trindade, quando analisa as motivações dos integrantes da AIB a 

aderirem ao movimento em âmbito nacional, destaca pontos como o anticomunismo, 

simpatia pelo fascismo, nacionalismo, oposição ao sistema político vigente e até 

mesmo valores espirituais (TRINDADE, 1979, p.152, 153).  A questão da etnicidade, 

contudo, é pouco valorizada pelo autor. No entanto, ao elaborar um quadro das 

origens paternas e maternas dos dirigentes e militantes de base do partido, fica 

evidente a quantidade muito maior de alemães e italianos§§ do que de luso-

brasileiros (TRINDADE, 1979, p. 150). 

O caso de Santa Catarina é especialmente notável nesse respeito por boa 

parte de sua população ser composta por teuto e ítalo-brasileiros e, mesmo sendo 

habitado por cerca de somente um milhão de pessoas dos quarenta milhões totais 

da população brasileira na década de 1930, teve o terceiro maior contingente de 

filiados à AIB, ficando atrás apenas de São Paulo e Bahia (ZANELATTO, 2012, 

p.38). 

Não pretendo afirmar que o caráter étnico alemão e italiano tenha sido um 

fator decisivo para explicar o fortalecimento do integralismo na política catarinense. 

É possível que a “consciência conservadora”, sugerida por Chauí, numa análise de 

abrangência nacional, ligada à classe média e alinhada com o pensamento que se 

 
§§ Alemanha e Itália eram os países onde se estabeleciam os principais movimentos fascistas. A Itália 
havia sido o berço do movimento. 
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desenvolvia também em outras regiões do país, tenha sido muito mais determinante 

nesse aspecto (CHAUÍ; FRANCO, 1978, p.67).  

Em algumas cidades, por exemplo, os militantes da AIB chegaram a entrar 

em disputa com membros locais do Partido Nazista, mostrando que a etnicidade não 

garantia a identificação ideológica, nem inibia a discórdia (FAGUNDES, 2011, 

pg.57). Outrossim, Hackenhaar lembra que a maioria dos que aderiram ao 

integralismo no estado era formada por jovens colonos com menos de 30 anos, em 

processo de ascensão social e política, insatisfeitos com as opções partidárias 

ligadas às oligarquias tradicionais. Dessa forma, o integralismo aparecia como 

opção alternativa a suas aspirações e engajamento político (HACKENHAAR, 2014, 

p.85, 86). 

A baixa adesão de teuto e ítalo-brasileiros ao movimento, no sul de Santa 

Catarina, também desvincula, de certo modo, a etnicidade como fator 

preponderante. Alguns imigrantes dessa região haviam prosperado 

economicamente, ligados à oligarquia Ramos. Outros apoiavam o movimento de 

1930, liderado por Getúlio Vargas, pelas possíveis mudanças positivas no sul do 

estado, promovidas pelo novo governo nacional. Dessa forma, “[...] o integralismo 

não teria encontrado terreno fértil para prosperar, não atraindo as populações da 

região com a mesma intensidade que fez entre as populações do Vale do Itajaí” 

(HACKENHAAR, 2014, p.86, 87). 

Contudo, parece ser por demais relevante considerar nessa análise o fato de 

haver no estado como um todo uma significativa população de origem italiana e 

germânica. Pode-se juntar a isso a evidente conformidade entre os princípios do 

movimento integralista nacional e os regimes políticos da Itália e da Alemanha 

naquela época. Então é possível concluir ter havido possivelmente, em alguns 

casos, relações de causalidade. Mais do que isso, a grande adesão catarinense ao 

integralismo por aqueles imigrantes e seus descendentes leva a crer, inclusive, que 

deva ter dado azo às comparações pejorativas sofridas pelo partido nessa região. 

 

4.2 AS CONTRADIÇÕES INTEGRALISTAS– A APROXIMAÇÃO E A NEGAÇÃO DO 

FASCISMO 
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Embora o recorte geográfico aqui escolhido tenha sido o estado de Santa 

Catarina, é importante salientar que aquilo que defino como contradições 

integralistas extrapolam os periódicos catarinenses. Destaco, inclusive, o registro de 

uma polêmica declaração atribuída a Plínio Salgado, fundador e líder do partido, ao 

discursar na cidade de São Paulo em 24 de abril de 1933, num congresso 

integralista. Ainda que costumasse rejeitar as acusações de ser o integralismo uma 

cópia dos fascismos europeus, ele teria dito: 

Somente o fascismo, grande força organizadora e disciplinadora, poderá 
reerguer o Brasil. O povo brasileiro, para melhor trabalhar por este ideal, 
terá que se acolher sob a bandeira da AIB. Estou certo de que nossas 
idéias patrióticas e elevadas vingarão e crescerão e, dentro de dois anos, o 
fascismo estará organizado de modo a poder já alcançar brilhantes vitórias 
(BERTONHA, 2014, p.68,69). 
 

É de se estranhar obviamente que, partindo de Salgado, pudesse haver tal 

aparente inconsistência de posicionamentos, haja vista a postura rigorosa que 

assumia, nada alinhada ao que poderia ser entendido como falsa identidade 

ideológica ou dúvidas sobre ela. Sua conduta política convicta, ao contrário, 

mostrava-se por demais imponente e certeira, pelo que se observa, e não parece 

fazer sentido que ele viesse a mudar suas afirmações diante de questões menos 

relevantes do que seus ideais, mesmo diante de críticas e pressões opositoras. O 

movimento e o partido surgiram com bases aparentemente rígidas e amplamente 

aprovadas por significativa parte da população, fosse o que fosse. Portanto, serem 

negadas no intercurso por seus porta-vozes não parecia sequer fazer parte de 

alguma estratégia. Mas isso ocorreu. 

E surgiram assim, no mesmo sentido incoerente, algumas manifestações 

partidárias em Santa Catarina, foco desse trabalho, cujas dissonâncias retóricas 

conferem o desalinhamento que indico. 

Chamo a atenção, nesse ponto, para publicações colhidas de periódicos 

regionais daquele período, ora descrevendo a sintonia da AIB com o universo 

fascista em voga, muitas vezes imputada e recriminada pela oposição, ora 

descrevendo a refutação disso pelos representantes do movimento no estado.      

Por mais que os camisas-verdes evitassem, muitas vezes, a associação 

direta com o nazifascismo, a admiração pelos seus ideais e a inspiração nos 

resultados obtidos pelo movimento europeu eram usualmente externadas em seus 

discursos.  
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A primeira edição do jornal integralista Alvorada, de Blumenau, em janeiro 

de 1935, deixou clara sua simpatia pelo movimento nazista estampando uma 

gravura de Adolf Hitler com uma frase afirmando que o nazismo “[...] produzia frutos 

que apenas os cegos se recusavam a ver [...]”, embora a “[...] ênfase dada a Hitler e 

à Alemanha Nazista contradizia a proposta de não se envolver em questões [...]” de 

natureza política (ZANELATTO, 2013, p.389). 

Contudo, algum tempo depois, o mesmo jornal Alvorada defendeu “[...] o 

integralismo da acusação de ser um movimento desnacionalizador” (ZANELATTO, 

2012, p.305). Esse jornal adotou um discurso totalmente nacionalista e desvinculado 

de qualquer inspiração ou admiração a outras ideologias políticas. E direcionou a 

atenção dos críticos e simpatizantes, principalmente os imigrantes, para questões 

internas, de forma a promover o seu acolhimento como brasileiros, sem qualquer 

alusão ou enaltecimento a regimes estrangeiros.  

E o nosso colono, o nosso artífice, o nosso comerciante ou industrial, o 
nosso homem de trabalho enfim, de origem estrangeira, que até aqui, fora 
das preocupações decorrentes de seu interesse individual e imediato, só 
tinha sua atenção voltada para os fatos que dizem respeito ao país de seus 
ancestrais, cujos jornais, cujos livros somente lia, hoje volta sua atenção 
para as cousas de sua Pátria. Si o faz através de sua língua materna é 
porque a da sua Pátria não lhe ensinaram (ZANELATTO, 2012, p.306). 

 

Em outro episódio, também em janeiro de 1935, o jornal conservador 

lagunense O Albor, cobrindo um evento integralista organizado em comemoração ao 

aniversário de Plínio Salgado, comparou-o a Hitler numa referência elogiosa. 

Contudo, na mesma edição do jornal, Antonio Mussi, chefe municipal de 

Laguna, afirmava que o integralismo “[...] não era uma cópia dos movimentos 

congêneres” (ZANELATTO, 2007, p.218-219). 

Em 1936, o governador Nereu Ramos, nitidamente descontente com o 

resultado das eleições municipais favorável ao partido integralista, atacou-o por meio 

do jornal Kolonie Zeitung, de Joinville, denominando-o “hitlerismo”. Seguem suas 

palavras:  

Quero explicar-lhes a vitória do integralismo, ou melhor, do hitlerismo. [...] 
Eu disse hitlerismo, porque ali o fenômeno do integralismo não se apresenta 
com as mesmas características que nos demais estados da federação. Em 
todos os municípios em que o integralismo venceu predomina o elemento 
alemão. A bandeira não é Plínio Salgado, mas Hitler. Quando se pergunta a 
um colono ‘és integralista’, ele responde ‘sou hitlerista’. É uma mística do 
militarismo alemão, como o caracterizou com muita propriedade o ministro 
Marques dos Reis. [...] Creio que está na hora de se iniciar uma enérgica 
obra nacionalizadora nos municípios em que a colonização alemã não quer 
adaptar-se a vida brasileira [...]. Isto significa: estacionar mais tropas nas 
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zonas de imigração alemã, para que a mística do militarismo alemão tenha, 
em nossas casernas, um derivativo e os elementos teuto-brasileiros 
aprendam a integrar-se na vida brasileira. (ZANELATTO, 2012, p.314). 

 

No entanto, como sempre, seguindo com retrancas diante de tamanhas e 

ferrenhas críticas proferidas especialmente por figuras influentes no cenário político 

regional, a exemplo das acima citadas, os integralistas contestavam-nas 

categoricamente, parecendo ignorar suas contradições. 

Há que se considerar, obviamente, haver por parte deles a preocupação de 

também exibirem mais brasileirismo na imagem do partido. Nesse sentido, há uma 

passagem contada pelo historiador catarinense João H. Zanelatto, na qual diz que 

os três principais jornais integralistas de Santa Catarina (Anauê, Alvorada e Flamma 

Verde) eram dirigidos por luso-brasileiros, os quais “[...] encontravam-se entre as 

pessoas com mais prestígio dentro do movimento”. Os candidatos apresentados 

para representar o estado na Câmara e no Senado também eram descendentes de 

portugueses, conforme evidenciavam seus sobrenomes. Assim, as lideranças do 

partido pretendiam “[...] evitar a acusação de ser o integralismo um nazismo 

disfarçado” (ZANELATTO, 2013, p.386). 

No mesmo sentido, voltando a novembro de 1935, o jornal Anauê já havia 

refutado as acusações feitas pelo deputado Marcos Konder no artigo intitulado “O 

opúsculo do sr. Marcos Konder”, de que “[...] o integralismo era um travesti do 

fascismo italiano, inadequado às condições do Brasil”. Ele disse que “[...] o 

Integralismo é um movimento profundamente nacional, nada tendo que ver com o 

fascismo italiano que como bem disse Mussolini não é mercadoria de exportação” 

(ZANELATTO, 2012, p.311). 

Embora seja evidente que a AIB precisasse desvincular sua imagem da 

imputada identidade fascista, verifica-se na afirmativa “nada tendo que ver com o 

fascismo” a indicação notória de uma distorção de fatos, uma verdadeira 

contradição, já que esta não era uma nova retórica “divisora de águas” ou de um 

novo posicionamento de seus representantes. Ao contrário, tratava-se da ocorrência 

de mais uma expressão controversa, como tantas outras que proferiam, num 

constante confirmar e negar as circunstâncias óbvias. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Durante todo o período em que o movimento integralista atuou no Brasil 

desde a fundação do respectivo partido, de 1932 até 1937, ele seguiu as mesmas 

bases ideológicas em que foi erguido. No seu estatuto, no seu lema, nos seus 

manifestos oficiais e nos seus demais atos constitutivos, desde sempre, denotou 

extremismo e rigor especialmente no tocante aos aspectos morais e religiosos em 

que acreditava.  

Não há dúvidas de que a AIB nasceu e existiu sob uma configuração 

emblemática vigorosa, na qual o homem deveria viver num estado integral 

disciplinado e espiritualista, nacionalista e centralizado na figura de um chefe 

supremo, entre outras rígidas diretrizes. 

Destoando, entretanto, da forma com que se delineou, o movimento 

apresentou fraqueza nas afirmações contextuais de seus membros, muitas vezes 

controversas em razão das circunstâncias, em meio à declarada inspiração fascista 

de sua ideologia e às visíveis semelhanças com os polêmicos regimes de Mussolini 

e Hitler. E isso comumente resultava em avaliações negativas, mesmo a despeito de 

existirem também diferenças cabais entre eles, como o citado incomparável caráter 

religioso de sua gênese e o enaltecimento da miscigenação do povo brasileiro.  

A propósito, há quem defenda existirem muito mais divergências entre 

fascistas e integralistas do que identificação e relacionamento (GERTZ, 1987, 

p.172), mesmo com a maioria dos pesquisadores do tema identificando-os dentro do 

universo fascista.  

Seja como for, em dados momentos daquela época, houve, por parte da 

AIB, a óbvia tentativa de preservação de uma imagem que se desgastava ao sabor 

das críticas, a exemplo das pontuais ocorrências em Santa Catarina. Entretanto, é 

necessário considerar também que a retórica desencontrada de seus representantes 

não combinou com a precisão e a firmeza que pregava o movimento. E pior, mesmo 

os elementos de propaganda que eles usavam nas publicações dos periódicos 

partidários, importantes ferramentas de estratégia, não seguiram a mesma linha de 

posicionamento ao longo do seu curto tempo de vida. 

Conflitaram, assim, em face das próprias palavras, numa verdadeira mostra 

de identidade inconsistente. 
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Por outro lado, há outra importante questão nesse universo contraditório a 

ser considerada, isto é, a questionada falta de genuinidade nacional que os 

oposicionistas preconizavam. Se num ponto, o expresso nacionalismo estava no 

princípio, meio e fim da organização, precisavam os integralistas garantir que se 

tratasse de algo original e pátrio propriamente dito, e jamais um protótipo importado. 

Situação que se apresentou de difícil trato diante da forma como se comportavam 

nas mostras de sintonia e conexões com os citados modelos autoritários. 

Nessa abordagem, parece ter havido, de fato, entre os integralistas, alguma 

divisão em face das aspirações fascistas e da defesa de seus ideais singulares, 

conforme conclui o historiador Murilo A. Paschoaleto: 

Ao mesmo tempo em que os integralistas identificavam o seu movimento 
com o fascismo europeu, buscavam diferenciá-lo, retratando suas 
singularidades, suas raízes nacionais, sua brasilianidade (PASCHOALETO, 
2010). 
 

Gertz também comenta:  

Os integralistas procuravam demonstrar seu distanciamento em relação à 
Alemanha e seu partido, pois queriam ser vistos como um produto 
tipicamente brasileiro – que não era cópia do nazismo e muito menos 
dependia dele (GERTZ, 2010, s/p.). 
 

Contudo, a conjectura própria de que o nazismo produzia frutos que apenas 

os cegos se recusavam a ver, a comparação elogiosa que fizeram entre Plínio 

Salgado e Hitler e, sobretudo, a afirmação de que somente o fascismo, grande força 

organizadora e disciplinadora, poderia reerguer o Brasil, parecem ter sido suficientes 

para reduzir à insignificância quaisquer afirmações em sentido contrário que tenham 

sido por eles feitas. Foram por demais taxativas. 

Embora o ambiente nacional estivesse propenso a se sugestionar com tais 

declarações, haja vista o já comentado cenário da época, e também pelo fato de que 

os regimes fascistas europeus se encontravam em ascensão com ampla aprovação 

popular, ainda assim havia muita resistência ao autoritarismo exibido nos 

respectivos levantes.  

Em Santa Catarina, porém, parece ter havido um cenário favorável, visto que 

as comparações críticas com o fascismo não chegaram a abalar a reputação do 

partido, fato que é evidenciado pela expressiva adesão ao movimento, tudo 

descrevendo uma atmosfera que aparentemente não deveria ter forçado os 

integralistas catarinenses aos discursos defensivos e inconsistentes observados. 

Entretanto, foi um verdadeiro paradoxo o que se viu nas contraposições entre o ser 
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e o não ser, num indo e vindo que não se explica, quando considerados os fatores 

trazidos à presente análise. 

A AIB foi um forte movimento de massa que arrebatou simpatizantes por 

onde esteve, tendo em vista o número significante do eleitorado que conquistou e de 

sua militância partidária, a despeito das convicções polêmicas e de tudo mais que se 

pudesse imputar. Por isso, enfatiza-se aqui, a dita consistente prosperidade havida 

entre os catarinenses, mas mesmo assim, sem motivo que parecesse justificar, o 

movimento se transfigurou perdido nas próprias convicções. 

Quanto a isso, inclusive, o já mencionado historiador Murilo A. Paschoaleto 

discorreu, ao considerar uma dubiedade havida entre seus membros, quando se 

identificavam com o fascismo europeu e, ao mesmo tempo, buscavam diferenciá-lo, 

dizendo: “[...] a relação entre integralistas e demais movimentos fascistas foi 

marcada pela presença de um sentimento dúbio” (PASCHOALETO, 2010). 

Mas, fosse para consolidar uma ideologia nacionalista sob risco, acusada de 

subproduto estrangeiro, ou fosse para tentar desgarrar-se de prejuízos vislumbrados 

pela proximidade fascista assumida, considera-se e ressalta-se que talvez bastasse 

mudar definitivamente o discurso de cunho fascista, ao invés de atuarem na 

defensiva, distribuindo negações indecisas. Ousa-se refletir, ainda, que, articulados 

como eram, encontrariam possivelmente os mais variados pretextos para, inclusive, 

um eventual ajuste ideológico ou um diferente arranjo estratégico, dada a própria 

instabilidade da política mundial. Haveria muito argumento para tanto, só que isso 

não aconteceu. 

Na verdade, conflitaram-se o tempo todo com visível irracionalidade, 

levando-me a concluir que as contradições integralistas em face do espelhamento 

fascista, à luz do enfoque catarinense trazido, é a de que, não somente se justificou 

pela defesa da imagem partidária original e genuinamente brasileira que pretendiam 

expor, ou pela eventual necessidade estratégica de negar suas aspirações, mas 

também porque, de fato, teria havido um dispersar ideológico na consolidação 

prática do movimento, o qual permaneceu inconclusivo, como se sabe, a partir da 

dissolução do partido sem nunca terem chegado ao poder. 
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