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Bela, recatada e do lar: atuação sociopolítica das mulheres pernambucanas no 

movimento integralista 

                      Helisangela Maria Andrade Ferreira1 

 

RESUMO 

O presente artigo analisa a participação das mulheres no movimento integralista 

apresentando algumas especificidades no estado de Pernambuco. Foram utilizados os 

termos “bela”, “recatada” e “do lar”, pois seriam essas três qualidades que as mulheres 

que optassem por ingressarem nas fileiras do movimento integralista deveriam ter. Para 

cumprir tais atributos, elas estavam envolvidas em obras sociais voltadas aos mais 

necessitados e de educação, principalmente, quando essa alfabetização tinha a finalidade 

do voto. Ressaltamos essa participação através das práticas políticas, sociais e culturais, 

pois entendemos que estavam imersas num movimento feito por homens, mas que tinha 

como pretensão agregar a família. 

Palavras-chave: Mulheres, Integralismo, Política, Pernambuco. 

 

Beautiful, demure and the home: sociopolitical performance of Pernambuco women in 

the integralist movement 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the participation of women in the Integralist movement presenting 

some specificities in the state of Pernambuco. The terms "beautiful", "demure" and 

"home" were used, since it would be these three qualities that women who opted to join 

the ranks of the Integralist movement should have. To fulfill these attributes, they were 

involved in social works aimed at those most in need and education, especially when 

this literacy had the purpose of voting. We emphasize this participation through 

political, social and cultural practices, because we understand that they were immersed 

in a movement made by men, but that had as a pretension to add the family. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente estamos vivenciando diversos debates em relação ao papel e lugar 

das mulheres na sociedade. A presença de uma mulher sozinha seja em lugar público ou 

privado não impõe respeito a nossa sociedade e essa prática remonta há muitos anos. 

Quando me refiro a “sozinha” seria uma mulher desacompanhada de um homem. As 

ruas não oferecem segurança para que possamos ir e vir e ainda somos ameaçadas pela 

própria cultura machista que culpa as mulheres pelo fato de transitar tarde da noite na 

rua e sofrerem alguma violência. 

Não é de hoje que os espaços imprimem quem deve ou não transitar pelas vias 

públicas. Sabemos que a sociedade brasileira é marcada pela figura masculina como 

aquele que detinha e ainda hoje detém o poder. Segundo Bourdieu (2002, p. 9), a força 

da ordem masculina dispensa qualquer tipo de justificação e sendo a divisão social do 

trabalho atribuída a cada um dos sexos. Os espaços imprimem essa segregação estando 

as mulheres no espaço da casa e os homens livres para circular na rua.  

Durante a década de 1930 essa separação de público e privado era nítida, 

principalmente, em relação às classes abastadas. Uma mulher sozinha na rua não seria 

bem vista pela sociedade. A cultura da época atribuía adjetivos de fragilidade e 

incapacidade para manter as mulheres nos espaços privados tidos como locais seguros e 

apropriados. Já as mulheres das camadas pobres não tinham escolhas e por necessidade 

deveriam ir à rua para trazer o sustento para a casa, segundo Arend (2012, p. 73), nas 

famílias pobres, filhos e filhas deveriam trabalhar para garantir o sustento. Diante desse 

cenário, a educação que as mulheres recebiam estava mais voltada para os cuidados com 

o lar, já que eram educadas para o casamento. 

O que mais chama a atenção é que a maior parte das ações que as mulheres 

desenvolviam ao longo das suas vidas, deveria estar voltada para a “missão maternal”. 

De acordo com Susan Besse (1999, p. 5), havia restrições para as mulheres ter acesso à 

educação, sendo que alguns intelectuais julgavam pertinente o acesso aos estudos, 

defendendo que através da instrução teríamos melhores mães e esposas para a nação e 

reiteram que ao educar as meninas estariam educando os futuros homens da pátria. 

O desenvolvimento delas enquanto pessoas estaria atrelado ao cuidado com o 

outro, sendo esse outro marido, filho (a), mãe e outros parentes. A sua realização deveria 
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ser pautada pelo desenvolvimento de outros indivíduos, as mulheres atuavam nos 

bastidores não sendo permitido nesse momento ter escolhas, pois sabemos que as 

mulheres que ousassem transgredir essa ordem sofreriam consequências.  

Essa relação de poder que a sociedade exercia sobre as mulheres estava presente 

nos seus corpos, pois esse lugar era também território de manipulação. O corpo deveria 

ser cuidado, higienizado e preparado para a procriação. Mary Del Priore (2009, p. 24; 

27) aponta que desde a colonização havia essa normatização. O discurso médico foi um 

grande responsável em relação ao funcionamento do corpo feminino, da mesma forma 

que o discurso religioso. “Ela deveria apagar todas as marcas da carnalidade e 

animalidade do ato pela imediata concepção. Daí serem malditas as infecundas, as 

incapazes de revestir com a pureza da gravidez a dimensão do coito”. (DEL PRIORE, 

2009, p. 24), Ano, p) O casamento seria como uma salvação afastando as mulheres 

dessas marcas de animalidade, já que deveriam seguir padrões de comportamento. Fora 

da maternidade as mulheres estariam presas a própria sorte, alastrava-se a melancolia, a 

luxúria, e, por conseguinte, a exclusão da sociedade. O enlace matrimonial também era 

uma maneira de normatizar a sociedade que em meados de 1930 estava em busca de 

uma padronização em relação aos costumes. 

O Brasil vinha se organizando e buscando elementos de reelaboração e 

afirmação de sua própria identidade nacional. Uma nação tão marcada pela diversidade 

cultural, estando presente desde a sua origem os povos africanos, europeus e indígenas. 

O modelo europeu sempre esteve muito forte nos costumes brasileiros e isso se estendia 

a formação das famílias. As mulheres deveriam exibir elegância através das roupas, 

calçados e os acessórios, sendo considerado como exemplos de beleza e distinção. E 

também deveriam ter uma boa educação, com a ressalva de que as mulheres eram tidas 

como menos inteligentes e mais frágeis que os homens. Dessa maneira, “foi incluída a 

economia doméstica em seu currículo, porque ‘a mulher é a rainha do lar’” 

(ROSEMBERG, 2012, p. 338). As mulheres das camadas médias e altas deveriam ser 

educadas para gerir a casa, dar ordens as trabalhadoras do lar e saber conduzir todo o 

funcionamento da casa. 

Dessa maneira a contribuição feminina era indispensável nesse modelo de nação. 

Uma das obrigações das mulheres como já foi citado era gerar os filhos da pátria. A 

maternidade era um lugar de destaque atribuído à mulher, tanto que mesmo que a 

mulher não fosse mãe biologicamente deveria ser mãe socialmente, sendo essa função 
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considerada “natural”. Plínio Salgado reitera no capítulo XII da sua obra “A mulher no 

século XX”, a missão maternal da mulher. “Ora, na mulher, a função física que 

distingue do homem manifesta-se na maternidade” (SALGADO, 1947, p. 73). As ações 

da mulher deveriam se pautar no sentido maternal, e essa afirmativa estaria em voga 

tanto para o Movimento Integralista quanto para a sociedade de 1930.  

Durante o mestrado (2014-2016), pesquisei sobre a participação das mulheres 

pernambucanas no movimento integralista em Pernambuco. O movimento chega à 

cidade do Recife pelos braços da intelectualidade da Faculdade de Direito do Recife. 

Plínio Salgado, o chefe nacional da Ação Integralista Brasileira em consonância com 

outros intelectuais como Miguel Reale e Gustavo Barroso pensaram num novo modelo 

de nação. Tendo como base um forte nacionalismo, poder centralizado no chefe, 

antiliberal e anticomunista2.  

Para o Movimento Integralista as mulheres deveriam corresponder à tríade de 

bela, recatada e do lar, canto que há muito vinha sendo entoado pela sociedade de 1930. 

Sendo essas três características primordiais para que o país tivesse futuros filhos da 

pátria saudáveis e bem-educados, pois a educação feminina era pensada para que a 

mulher pudesse ser uma mãe e esposa melhor. Em relação a beleza, Plínio Salgado 

afirmava que a mulher não deveria ser uma bonequinha de cabeça vazia, preocupada 

com as futilidades de uma vida ociosa. Mas também não deveria abandonar o que se 

relaciona com seus encantos, já que a mulher não tem apenas o direito, mas o dever de 

ser bela. Já o afastamento da mulher do lar era considerado uma anormalidade 

biológica, pois a missão da mulher é educar as crianças e disciplinar a casa3. Tais pontos 

em relação ao modelo que as mulheres deveriam seguir estão presentes na pesquisa de 

mestrado pela qual desenvolvi. 

A documentação utilizada para fazer as análises foram os prontuários funcionais 

                                                 
2 VER: AMORIM, Fábio Lima. Uma Cidade Germanófila em 30: O integralismo em Pesqueira (1934-

1939). Recife: UFPE, 168 f. Dissertação (Mestrado em História). UFPE/CFCH. Recife, 2002. 

BERTONHA, João Fábio. Integralismo: problemas, perspectivas e questões historiográficas. 

Maringá: Eduem, 2014. 

BULHÕES, Tatiana da Silva. Evidências esmagadoras dos seus atos: fotografia e imprensa na 

construção da imagem pública da Ação Integralista Brasileira (1932-1937). Niterói, Dissertação de 

Mestrado em História, UFF, 2007. 

SILVA, Giselda Brito. A Ação Integralista em Pernambuco (AIB-PE): 1932-1938. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal de Pernambuco, 1996. 

______. A lógica da Suspeição contra a força do Sigma: discursos e polícia na repressão aos 

integralistas em Pernambuco. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco/CFCH, 2002. 
3 Op. Cit. 
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que se encontram no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE) no setor 

do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). O DOPS foi criado em 1924, 

sendo um instrumento de grande repressão durante o Estado Novo.  Quando a Ação 

Integralista Brasileira (AIB) foi fechada todo o material encontrado pelos investigadores 

foi retido por esse Departamento nos proporcionando uma infinidade de informações 

acerca das atividades realizadas pelos núcleos integralistas. Podemos citar: o livro de 

Adidos, relatório de investigadores, informes, organização dos núcleos e principais 

atividades. Nos prontuários funcionais, divididos por núcleos integralistas, de cada 

município tem-se acesso a nomes, endereços, fichas de inscrições, fotografias, cartas 

pessoais, bilhetes, hinos, letras de músicas, recorte de jornais, selos, documentos 

eleitorais e pedaços de bandeira integralista e etc. Alguns integralistas que foram detidos 

pelo DOPS para averiguação têm suas fichas individuais com informações e 

depoimentos dos acusados de ter alguma ligação com o movimento. 

No presente artigo apresento as particularidades da participação feminina 

pernambucana no Movimento Integralista. Diante do cenário sociocultural, muitas 

foram as contribuições das mulheres e elas deveriam atender um determinado perfil para 

estarem à frente das fileiras do movimento. Frequentavam as ruas vestidas com 

uniformes integralistas, discursavam, educavam outras mulheres, estudavam, estavam a 

frente dos núcleos femininos, escreviam em meios de comunicação do movimento, mas 

com a ressalva de nunca esquecer que seu verdadeiro santuário era a casa.  

 

1. Ação Social das Mulheres Integralistas na Sociedade de 1930 

O lugar que cabia às mulheres das camadas médias e altas da década de 1930 era 

o tradicional papel de mãe, esposa e dona de casa. As mulheres eram educadas desde 

muito cedo para assumir essas responsabilidades, tanto que as escolas tinham 

disciplinas voltadas para as prendas domésticas.  

Educar adequadamente a mulher significava muito mais no Puríssimo e isso 

aparece em temas aparentemente opostos, mas que se fundiam nessa escola. 

[...] Bordado, costura, piano, pintura, etiqueta, boas maneiras estavam 

direcionadas para o polimento cultural e, em seguida, todas essas técnicas se 

uniam para a demonstração na passarela (LEONARDI, 2011, p. 5) 

As meninas recebiam uma educação para que elas fossem futuras mães e 

esposas, uma educação feminina deveria ser voltada para os cuidados com o lar, o 

marido e os filhos. Sendo elas responsáveis por gerir as funções dentro da casa, mas 
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infelizmente o espaço da rua não era assim tão convidativo, para as que ousassem nela 

permanecer. 

Quando abordamos esse lugar que as mulheres ocupavam estamos lidando com 

as mais diversas e variadas situações. Sabemos que desde os tempos da escravidão as 

mulheres estavam na rua seja por necessidade ou não, na função de quituteiras, 

mucamas, lavadeiras (mulheres negras) ou mesmo na função de escritoras em jornais, 

comerciantes, trabalhavam em escritórios, professoras (mulheres brancas).  

Ao pensar nos grandes avanços que tivemos e no protagonismo feminino na 

política em décadas recentes, com mulheres assumindo espaços e cargos públicos, que 

antes eram dominados pelo sexo masculino, é importante refletir a ação de mulheres 

consideradas da direita conservadora e tradicional, a exemplo das Integralistas, a fim de 

contribuir para uma concepção mais ampla da História das Mulheres na primeira metade 

do século XX. 

Observa-se que as participações políticas e culturais das mulheres integralistas 

resultaram numa série de atividades que nem mesmo a feminista e a mulher de esquerda 

tiveram a oportunidade de exercer naquele momento de luta pelo voto. Dentro dos 

núcleos integralistas, espalhados em todo Brasil, elas assumiram o dever de educar para 

o Voto. Plínio Salgado, o líder do movimento e interessado em adquirir votos para sua 

candidatura à Presidência da República, questionava a participação da mulher em cargos 

que eram tidos como masculinos, sendo contra a disputa de empregos entre mulheres e 

homens. Contudo, o setor da educação das crianças, de outras mulheres e dos 

analfabetos, que era em grande número na década de 1930, deveria ficar a cargo das 

Plinianas (nome alusivo a Plínio Salgado para se referir as mulheres que faziam parte do 

movimento integralista), conforme se lê nos documentos internos do Departamento 

Feminino da AIB. 

Nesta atividade de educar outros, as Plinianas também deveriam propagar a 

ideologia do movimento e fazer campanha para o Chefe, Plínio Salgado. Além disso, 

elas deveriam educar e orientar sobre os valores morais envolvendo as condutas aceitas 

pela sociedade da época, incluindo orientação sexual, para o Lar e para a educação dos 

filhos, de acordo com a Cartilha da AIB, cujo lema central era “Deus, Pátria e Família”, 

como o tripé que sustentava a sociedade. E, ainda atuavam num campo assistencialista. 

 Desta forma, a militância política das integralistas estava atrelada as práticas 

socioculturais que envolvia desde as práticas assistencialistas até a instrução primária e 
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alfabetização. Para o integralismo, a nação estava sustentada pelas famílias, dentro 

destas a mulher era considerada uma figura muito influente porque ficava encarregada 

de cuidar da educação dos filhos, da família e dos filhos da pátria. No campo do 

assistencialismo, o lugar que o movimento integralista vai eleger para as mulheres será 

nesse papel de grande mãe que cuida dos necessitados. 

 É importante destacar que, o movimento integralista era antifeminista e nesse 

sentido, se contrapunha a um discurso emancipatório da mulher, reforçando uma 

ideologia que colocava a mulher em um lugar de submissão, voltada aos afazeres 

domésticos. Plínio Salgado (1947) afirmava que na busca por esse caminho de 

igualdade, a mulher seria desviada do seu caminho natural. A mulher deixaria de 

considerar o lar como sendo o centro da sua atividade principal e passaria a viver mais 

na rua, do que no remanso fecundo e cheio de misteriosos encantos do recolhimento 

doméstico.  “A mulher desvaloriza-se na indistinção dos sexos, e, em consequência, o 

homem rebaixa-se perdendo o teor viril, porque nos países onde a mulher se 

masculiniza, o homem também se torna efeminado” (SALGADO, 1947, p. 108). 

 

 

Imagem 1. Prontuário 29.078 – DOPS/APEJE – Núcleo Integralista em PE 

 

 Os gêneros para o movimento integralista deveriam seguir o padrão conservador 
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da época, o homem mantendo uma postura séria e sendo o provedor do lar. Ele estaria à 

frente das decisões referentes ao destino da política, já as mulheres deveriam participar 

do espaço que lhe competia, como já fora mencionado. Assim como os homens as 

mulheres apresentavam uma postura séria com vestes pesadas e que cobriam todo o 

corpo. E esses lugares de participação estariam delimitados, sendo a mulher responsável 

pelo meio social, educação e filantropia, e para os homens o controle do estado e a 

distribuição dos cargos de poder. 

Essa participação política nos moldes integralistas não dizia respeito à 

emancipação que era reivindicada pelos movimentos feministas. O integralismo era 

contra a mulher independente porque considerava que prejudicava toda família. Na 

concepção da AIB, as mulheres deveriam ser agregadas nas suas fileiras porque o 

movimento era de caráter familiar. Por outro lado, ao agregar as mulheres nas fileiras 

dos desfiles, colocavam para ela o dever de preparar a população que aceitava adentrar 

na AIB para o voto, atuar no campo social e cultural não deixava de ser ações que 

muitas feministas e mulheres de esquerda ainda não haviam conquistado.  

 Não é sem razão que alguns autores vão defender uma posição modernista e de 

vanguarda em Plínio Salgado e na AIB no contexto da década de 1930, onde as 

mulheres tinham poucos direitos e seus deveres eram muito limitadas à vida doméstica.  

Vale ressaltar que não estamos aqui dizendo que as Plinianas eram melhores que as 

feministas ou as mulheres de esquerda, estamos registrando que o fato delas terem 

adentrando no campo de ação política, cultural e social muito mais do que aquelas, 

obviamente, defendendo suas ideologias, a da direita conservadora. Ou seja, iam à rua 

em desfiles e comícios políticos para dizer para as mulheres que seus lugares eram 

dentro do seio da família, cuidando dos filhos e do marido. Por outro lado, não se pode 

negar que as integralistas tiveram uma participação política e cultural muito ativa dentro 

da Ação Integralista, com grande influência na formação ideológica e social entre 

aqueles que aceitaram a AIB e mesmo entre a população mais pobre, onde elas 

acabavam atuando no campo assistencialista.  

Havia vários grupos de feministas entre as décadas de 1910 e 1930, sendo as 

feministas católicas um desses grupos, como aponta Susan Besse. Esses grupos iam 

desde as feministas católicas que acreditavam que sem “Deus, Pátria, Honra e Família” 

não há feminismo possível, até as mulheres profissionais solteiras que buscavam 

modelos na Europa e dos Estados Unidos. Esse último modelo de feministas pregava 



nº16 
maio-out  

2017 

 

9 

que o pré-requisito essencial seria o emprego assalariado como forma da emancipação 

feminina (BESSE, 1999, p. 182). 

 No tema do trabalho feminino, a AIB não se opunha ao fato das mulheres 

trabalharem fora de casa, desde que fosse em profissões próprias das mulheres, fora 

disto somente em casos de necessidade. A emancipação feminina não era apoiada, pois 

o chefe nacional com a sua visão cristã e familiar defendia o matrimônio para as 

mulheres. E temia que essa mulher ocupasse uma vaga no mercado de trabalho de um 

homem, o verdadeiro chefe da família cuja função era levar os provimentos e sustento 

de todos. Para ele, a sua maior e melhor função seria como mãe, esposa e dona de casa, 

mas era favorável à que a mulher cuidasse da educação dos filhos.  

 Giselda Silva (1996), cita uma entrevista com Dona Zita (1994) que dizia que a 

função da mulher na família era de muita importância. Em casa, educando os filhos e 

cuidando do marido, a mulher evitava que os filhos fossem criados na rua ou por 

estranhos, sem a verdadeira orientação a que tinham direito pela presença da mãe.  À 

noite, prestava contas de tudo que se passou no dia ao marido, de modo que a família se 

reunia para um segundo momento de educação, formando assim jovens cidadãos 

conscientes de seus deveres para com a família e a pátria, temerosos a Deus. Quando a 

mulher vivia no trabalho e na rua, a família estava abandonada. 

Essa questão da diferença entre os sexos, de acordo com Plinio Salgado (1947), 

traria para a mulher a sua “desvalorização”, pois a mulher estaria afastada da sua missão 

junto à sociedade que seria a edificação da família e do lar. O teor viril do homem 

estaria atrelado ao comportamento da mulher, como se fosse algo indissociável. O fato 

dos papéis de homens e mulheres serem compartilhados provocaria uma possível 

masculinização para as mulheres e feminização para os homens. Os lugares definidos 

para homens e mulheres eram uma constante na década de 1930, particularmente com o 

avanço do comunismo e da modernidade. Entretanto, é um tema constante em vários 

momentos da história. Segundo Bourdieu: 

 

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por 

vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está 

presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, por 

exemplo, cujas partes são todas sexuadas) [...] (BOURDIEU, 2010, p.17).  

 

 Para a época, o combate a essa possível partilha de tarefas seria considerado 
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como a ruína do lar. As partes são todas sexuadas, isso é muito notório na divisão dos 

papéis sociais de homens e mulheres. Para o jurista Viveiros de Castro em relação a 

essas mudanças, “A mulher moderna dominada pela ideia errônea da sua emancipação 

[...] faz tudo para perder o respeito, a estima e a consideração do homem” (CASTRO, 

1932:21 apud CAULFIELD, 2000: 159). A independência feminina era considerada 

como algo nocivo a sua reputação, pois ela perderia as qualidades que eram 

consideradas como importante para o homem. 

 As funções das mulheres na sociedade deveriam estar permeadas pela presença 

masculina. E sua ação social pautada no papel materno, o corpo da mulher é um corpo 

que não lhe pertence. “Na família, ele pertence a seu marido que deve ‘possuí-lo’ com 

sua potência viril. Mais tarde, a seus filhos, que a absorvem inteiramente” (PERROT, 

2005). A sociedade constrói o corpo feminino a princípio como tendo um valor 

atribuído ao nome da família. A moça deveria se casar, e o seu corpo passa a pertencer 

ao seu marido e posteriormente, esse corpo deve receber todos os cuidados para a 

chegada da prole. Estando a mulher diante da sociedade, como a protetora dos 

necessitados: 

A sua acção social deve ser eminentemente educadora, tomando contacto 

com as massas populares, auscultando os anseios dos desafortunados e dos 

injustiçados, de modo a não permitir que as forças do mal se aproveitem das 

aflições dos infelizes como uma alavanca do materialismo que pretende 

destruir tudo o que seja a dignidade humana (SALGADO, 1947, p. 112). 

 

As mulheres cuidam de todos, socorrem os aflitos, aconselham e educam seus 

filhos, pois foi assim que fora educada. Em algum momento atribuem a elas o papel da 

fragilidade, característica que acaba desfortalecendo as mulheres. Ao mesmo tempo em 

que essa mulher é tratada como alguém facilmente influenciável que precisa de uma 

educação cristã para não se perder no mundo, é um ser tão forte que pode e deve instruir 

aos mais necessitados. Havia uma contradição nos discursos tanto do que circulava na 

sociedade como o divulgado pelo movimento integralista. Sendo as mulheres ao mesmo 

tempo um ser frágil em determinados momentos, e em outros, considerada peça 

fundamental para a manutenção da ordem e dos bons costumes no país. A igualdade 

entre homens e mulheres é vista como algo diferenciado, a palavra igualdade não é 

aceita pelo movimento integralista. 
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Imagem 2. Prontuário 29.078 – DOPS/APEJE. 

Essa imagem acima foi encontrada no prontuário funcional que contém 

fotografias referentes ao movimento integralista em Pernambuco. Como eram muitos 

núcleos próximo, não foi encontrada nenhuma identificação em especifico na fotografia. 

Mas, essa é uma das raras fotos que encontramos de mulheres num momento de 

descontração, na maioria das vezes, elas estão sérias e uniformizadas. 

 Em relação a igualdade, Plínio Salgado diz que essa é uma palavra mágica 

usada pelos propugnadores da sua emancipação. A mulher assim como o homem é um 

ser de tríplice expressão: física, intelectual e espiritual, ou ainda: econômica, cívica e 

espiritual. E completa, 

o homem e a mulher tem necessidades, aspirações, direitos e deveres tanto no 

que concerne à sua subsistência física, como a interferência na vida político-

social e às aspirações religiosas. Dentro dessa tríplice concepção, a mulher é 

absolutamente igual ao homem, tendendo ao mesmo fim que ele, e tudo o que 

é lícito e bom para o homem, também é lícito e bom para a mulher. <<Desde 

o princípio>> - disse o Divino Mestre - <<Deus fez a humanidade homem e 

mulher>>. Ora, se não houvesse nenhuma diferença entre a mulher e o 

homem, além da diversidade orgânica, a natureza seria incompleta [...]. Por 

conseguinte, a mulher integral, a mulher que se realiza na sua plenitude 

biológica e espiritual, não é nem superior nem inferior ao homem: é diferente 

(SALGADO, 1947, p. 70;71). 
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Sendo assim o homem e a mulher são complemento um do outro, não podendo 

exercer o papel físico que cabe na Economia da espécie. O movimento integralista dessa 

forma atribui de forma clara o papel de homem e da mulher na chamada economia da 

espécie. Sendo a mulher considerada como um ser que não estava acima do homem nem 

abaixo, mas possuía as suas diferenças. 

O homem e a mulher se complementavam cada um exercia a sua função social. 

Assim esse discurso repetido várias vezes fabrica “verdades” acerca dos papéis 

exercidos pelos sujeitos. Segundo Foucault:  

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. (FOUCAULT, 1994, p. 10) 

 

 Para a época, construir o papel do homem e o da mulher foram discursos 

hermeticamente fabricados, tanto que foram naturalizados e o espaço privado 

considerado o lugar mais adequado para as mulheres. Apesar de estarem constantemente 

vigiadas em relação as suas ações dentro do movimento integralista essas mulheres não 

eram passivas nem submissas. Pois o cotidiano estabelece certas práticas e normas, mas 

há várias maneiras de burlar através de outras práticas cotidianas e nas palavras de 

Michel de Certeau (1994, p. 273) “é sempre bom recordar que não se devem tomar os 

outros por idiotas”. 

Uma das características da invenção do cotidiano de Certeau (1994) é que esse 

cotidiano é controlado por uma série de forças que constantemente são infringidas. 

Utilizando para isso a “estratégia” que seria o cálculo das relações de forças que vai se 

tornar possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de 

um ambiente. As estratégias permitem aos sujeitos diferentes maneiras de fazer e 

principalmente a capacidade de invenção diante das diversas situações e desafios. Ao 

analisar o passado devemos problematizar as diversas possibilidades de análise, pois a 

trajetória das mulheres integralistas é marcada pela pluralidade e estratégias de uma 

participação política possível. 
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Afirmar atualmente que havia a desigualdade de gênero dentro das fileiras 

integralistas é um diagnóstico claro, mas para muitas mulheres o exercício do papel 

delas na sociedade da época estava naturalizado. Enquanto para outras havia uma 

inquietação, como se aquele lugar que a sociedade elegeu como correto não estivesse a 

seu contento. As mulheres são diversas e plurais e estão nos espaços público e privado 

exprimindo suas opiniões, reivindicando seus direitos e reinventando suas trajetórias. 

 

Comerciantes determinadas, domésticas hábeis, esposas em fúria, moças 

casadoiras "seduzidas e abandonadas" ocupam o lugar central de histórias do 

cotidiano que expressam conflitos, situações familiares difíceis, mas também 

a solidariedade, a vitalidade de pessoas humildes que tentam de tudo para 

sobreviver no emaranhado da cidade (PERROT, 2007, p. 26). 

 

 Essas maneiras de sobrevivência foram oportunidades de abrir caminhos e novas 

oportunidades de atuação na sociedade que não possibilitava as mulheres exercer muitos 

papéis. A possibilidade de se profissionalizar foi uma maneira de adentrar num espaço 

que na sua maioria era ocupado por homens, já que a oportunidade de estudar se voltava 

para o universo masculino. Ao analisar a participação dessas mulheres lidamos com 

diferentes experiências a respeito do mesmo movimento. 

 O movimento integralista ao incluir a família de um jeito ou de outro deveria 

colocar as mulheres nas suas fileiras. Já que para construir um novo modelo de nação 

era imprescindível que elas dessem sua contribuição na educação, filantropia e 

posteriormente na construção de um eleitorado. Assim como a sociedade tradicional de 

1930 que desvaloriza a mulher independente, pois a considerava como transgressora, ou 

mesmo como sendo aquela que não obedecia às normas que foram validadas e utilizadas 

como parâmetro. O movimento integralista exalta a figura feminina que atende aos 

padrões de mãe, esposa e dona de casa afirmando que a mulher pode fazer parte da 

política, mas ocupando os lugares permitidos e obedecendo as ordens hierárquicas. 

Elege as mulheres como rainhas do lar e da nação e sua casa como o seu castelo, 

permite que em situações excepcionais estejam no espaço da rua para alertar as 

mulheres que o seu lugar é em casa, edificando sua família, culminando numa 

participação política. 
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2. As práticas políticas, culturais e sociais das mulheres pernambucanas no 

movimento integralista 

 

Segundo Giselda B. Silva, na AIB-PE, as mulheres não atuavam apenas entre os 

adeptos, tinham um campo de ação educativa e assistencialista que atraia outras pessoas. 

Principalmente, depois de 1936 com a candidatura de Plínio Salgado à Presidência da 

República: 

A partir deste momento, alguns dos novos departamentos e secretarias 

passaram a fazer um levantamento dos integralistas eleitores e dos não 

eleitores. Foram também instalados, em diversos núcleos e escolas 

integralistas, postos para tirar o título de eleitor dos que não possuíam este 

documento.  Nestas escolas integralistas, além de doutrinar-se para o 

movimento também passaram a alfabetizar para o voto. 

Esta nova organização do integralismo atraiu muitos adeptos. Especialmente, 

as escolas integralistas que eram muito importantes nas áreas onde havia 

muitos analfabetos e poucas escolas. Os pais que não tinham condições 

financeiras, e nem estavam ligados a um proprietário contrário à atuação do 

movimento, normalmente enviavam seus filhos a estas escolas e, aos 

sábados, participavam das reuniões do integralismo. Alguns núcleos, que 

conseguiram apoio financeiro, atraíram famílias pobres com o trabalho de 

assistência social.  Criaram o projeto “amparo social”, executado pelas 

“Blusas-Verdes”, onde ofereciam lacticínios, enfermarias, ambulatórios, etc. 

(SILVA, 1996, p.46) 

 

 Internamente e externamente, suas ações política, cultural e social, as colocavam 

como mantenedoras da moral e dos bons costumes, já que uma das finalidades de 

estarem na rua enquanto integralistas era convencer as outras mulheres do seu 

“verdadeiro” papel social na edificação do lar e da nação. Convencendo muitas dessas 

futuras militantes que no exercício dessas atividades elas seriam emancipadas 

politicamente dentro de um movimento da família. A participação política feminina na 

edificação do seu lar, as levava a ser uma militante fervorosa, defendendo o lugar da 

casa como adequado, estar à frente dos núcleos nas passeatas engrossando as fileiras no 

combate a essa emancipação que era gestada fora dos moldes do movimento. 

As escolas eram destinadas as pessoas que não tinham oportunidade de se 

alfabetizar, segundo Simões (2006, p.4) “outras vozes afirmarão que as mulheres têm, 

por natureza, uma inclinação para o trato com as crianças, que elas são as primeiras e 
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naturais educadoras, sendo o magistério o prolongamento da atividade exercida no lar”. 

Tanto que as mulheres integralistas desempenhavam o papel de educadoras e durante a 

campanha presidencial desempenhavam o corpo-corpo indo a diversas localidades 

convencer as pessoas. Para se adequar a situação de movimento cultural de partido político, 

o discurso integralista foi modificado. Acerca dessa situação, Marcio Moraes comenta: 

 

Nessa primeira fase, o discurso doutrinário de Salgado voltava-se para incutir 

entre seus militantes o desejo de participarem de uma revolução espiritual e 

cultural, tendo como norte as propostas presentes no Manifesto de Outubro, 

que se dava em torno da criação de um Estado forte, pautado em preceitos 

nacionalistas e cristãos. Enquanto no segundo momento, quando passou para 

partido político depois do citado Congresso, os intelectuais ligados à AIB 

começaram a divulgar falas que apontavam outros caminhos para se chegar 

ao poder: “o percurso não seria mais uma ‘revolução espiritual’, mas a partir 

do voto popular” (MORAES, 2012, P. 598). 

 

 A Ação Integralista Brasileira, a partir do II Congresso Integralista realizado na 

cidade de Petrópolis em 1935, torna-se partido político, sendo aprovado pela Justiça 

Eleitoral em 1937. Por todos os núcleos do Brasil há um intenso apoio, o que facilitou a 

realização de comícios para a candidatura de Plínio Salgado. Como podemos observar: 

 

A Frente Proletária pré-candidatura Plínio Salgado, situada à rua do Rangel, 

nº 132, 1º andar, vem mui respeitosamente diante de V.S solicitar licença 

para realizar uma grande comício anticomunista e de propaganda da 

candidatura Plínio Salgado, no pátio da feira  da Cidade de Floresta dos 

Leões, no próximo 7 de novembro, às 15 horas da tarde4. 

 

A participação das mulheres nesse momento foi através da Secretaria Provincial 

de Organização Política. Foi organizado o 1º Congresso Provincial Feminino5, que se 

realizaria na segunda quinzena do mês de junho de 1936 no Recife, tendo como 

finalidade a conscientização das blusas verdes na campanha eleitoral. A contribuição 

das mulheres integralistas nesse momento eleitoral seria de suma importância para que 

                                                 
4 Prontuário Funcional Nº 5995 – APEJE/DOPS.   
5 Prontuário Funcional Nº4938 – APEJE/DOPS – Secretaria Provincial de Arregimentação Feminina e 

dos Plinianos. Recife, 30 de maio de 1937. 
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os cidadãos fossem alfabetizados e pudessem votar contribuindo assim com a campanha 

presidencial de Plínio Salgado.  

 

Imagem 3. Fonte: Prontuário Funcional Nº 1066-B (Boletins de Propaganda) DOPS/APEJE. 

 

Tanto que no momento da candidatura do chefe nacional todos os militantes 

foram convocados. Com a intenção de alfabetizar o maior número de pessoas, todos os 

núcleos do Brasil foram convocados. As eleições foram o meio que o movimento 

naquele momento poderia utilizar para supostamente implantar o estado integral através 

do voto. Segundo Bulhões: 

 

A sua opção pela participação no “jogo democrático”, concorrendo como 

partido as eleições, foi explicada e afirmada várias vezes nas páginas de seus 

periódicos, além de dirigentes se manifestarem favoravelmente à democracia 

em artigos, quando a AIB se intensifica, como já foi dito, após a promulgação 

da Lei da Segurança Nacional pelo governo em abril de 1935, quando a AIB 

é obrigada a abolir sua milícia armada e, em muitos locais, enfrenta o 

fechamento de núcleos e a proibição de atividades públicas. (BULHÕES, 

2007, p. 109) 

 

No início das suas atividades o integralismo se dizia acima dos partidos 

políticos, pois tinham como finalidade a implantação do estado integral. Mas, houve 

mudanças nessa postura. 

O estado de Pernambuco contou com 66 núcleos, sendo 12 localizados na cidade 

do Recife e 54 nos munícipios. Mas cada região funcionava de acordo com as condições 
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financeiras e dedicação dos membros. De acordo com o poder aquisitivo dos/das 

militantes esses núcleos tinham diversos segmentos sociais. Era paga uma taxa mensal 

para manter os custos com as despesas dos núcleos, esse valor era denominado de taxa 

do sigma. 

 

De onde sahira o dinheiro para tudo isso? Dos verdadeiros integralistas que 

não medem sacrifícios para victoria do seu ideal. Dahi a resolução do chefe 

nacional, que por decreto de 15 de janeiro de 1935 instituiu uma contribuição 

mensal que sendo pequena está ao alcance de todos Integralistas, denominada 

“Taxa do Sigma6”.  

 

 No momento da candidatura, a mulher é convocada para exercer seu papel de 

militante de maneira incisiva. Rosa Maria Cavalari (1999, p. 65), em sua obra, aponta: 

“Em raros momentos usou-se de tanta sinceridade”, as mulheres integralistas foram 

convocadas para alfabetizar as pessoas para que pudessem votar. 

 O Movimento convocava as mulheres a irem às ruas, localidades diversas, com a 

finalidade de buscar eleitores para que, assim, pudessem ingressar nas fileiras do 

movimento e votar no chefe nacional. Para Plínio Salgado, o povo necessitava de 

alguém que os guiasse e seria através da educação que o homem tomaria consciência da 

sua realidade. Foi enviado ao município de Palmares especificamente a Secretaria 

Municipal de Arregimentação Feminina e Pliniana, diretrizes que deveriam ser seguidas 

à risca: 

 

a) Qualificação urgente e imediata de todas as Blusas Verdes não eleitoras e 

com qualidade para tal;  

b) A formação de uma massa eleitoral integralista, pela alfabetização rápida 

das companheiras analfabetas;  

c) Trabalhar para que o integralista analfabeto consiga aprender o mais 

depressa possível, afim de poder fazer o seu requerimento e obter o título de 

eleitor para as próximas eleições;  

d) Qualificação das pessoas das famílias dos nossos companheiros, 

simpatizantes e amigos;  

e) Organizar o trabalho por grupos que farão visitas as fábricas e a domicílios 

angariando alfabetizantes e facilitando assim as qualificações;  

                                                 
6 Prontuário Funcional Nº 1066 – B. DOPS (Departamento de Ordem Política e Social)/APEJE 

(Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano). 



nº16 
maio-out  

2017 

 

18 

f) Divisão do município por zonas com uma encarregada para cada zona;  

g) Prestar serviços à chefe Provincial na alfabetização rápida de todos os 

companheiros e simpatizantes;  

h) Organizar um serviço coletivo em turmas pequenas ou se preciso 

individual para a alfabetização;  

i) Lembrar a toda Blusa Verde que ela tem o dever de responder pelo preparo 

de um analfabeto e pelo alistamento de um eleitor no mínimo;  

j) Nas localidades que estejam fechadas as nossas sedes, que cada lar de 

Blusa Verde seja um centro eleitoral  

 

Essas diretrizes apontam um caminho bastante nítido que era alfabetizar para 

que esses eleitores/as pudessem votar em Plínio Salgado. A participação das mulheres 

nesse momento era primordial, pois o ato de alfabetizar poderia significar mais votos 

para o chefe nacional. E as palavras denotam uma agilidade nesse processo, tudo 

deveria ser feito de maneira rápida. Seria também primordial a visita a locais como 

fábricas e casas para que as pessoas pudessem se alistar para comparecer as eleições. A 

participação feminina nesse momento era com fins próprios, servindo como massa de 

manobra. Dependendo da moeda de troca que viesse para o movimento, as mulheres até 

podiam se exceder e ir além dos muros das suas residências se fosse para aumentar o 

número de eleitores. 

A política era e ainda é um campo masculino e ainda que as mulheres 

ocupassem certos lugares era ainda na função de cuidadoras e não como pessoas que 

pensam e tomam decisões. Tanto que as suas presenças eram utilizadas como meio de 

atrair outras mulheres. 

As mulheres que ocupavam cargos de chefia ou que proferiam discursos, em sua 

maioria, eram letradas, geralmente professoras, profissão considerada adequada para a 

mulher da época. “Na última reunião apresentou um interessante trabalho sobre a 

doutrina integralista a companheira Professora Maria de Lourdes Mousinho que 

focalizou ainda com precisão e inteligência o papel da mulher no integralismo7”. 

 Eram utilizadas as próprias mulheres para fazer essa aproximação com as 

possíveis adeptas das ideias integralistas. Em 1934 foi criado o Departamento Feminino 

da AIB (REGULAMENTO, 1934 Apud: LOPES, 2007, p. 40). Em 1935 ocorreu o 

primeiro congresso integralista em Pernambuco realizado na cidade de Pesqueira. Fabio 

                                                 
7 Jornal Ação – Quinzenário de propaganda integralista. Recife. 10 de novembro de 1934. APEJE. 



nº16 
maio-out  

2017 

 

19 

Lima Amorim que estudou o integralismo na cidade de Pesqueira apresenta a notícia do 

jornal local: 

 

4.567 camisas verdes de 55 núcleos da Província na mais absoluta e 

admirável ordem, em frente ao Colégio Cristo Rei reuniu-se uma multidão 

calculada, segundo o jornal, em 8.000 pessoas. Usaram da palavra o dr. 

Eurico Lyra, Chefe do Núcleo de Garanhuns, o Chefe Provincial e finalmente 

o Chefe Nacional, que, com sua fala, encerra o Congresso8. 

 

Em Pernambuco funcionavam algumas secretarias que seguiam as normas dos 

departamentos nacionais. Cada secretaria deveria seguir modelos, padrão expedidos da 

sede do movimento integralista em São Paulo. Havia a Secretaria Provincial de Cultura 

Artística, Secretaria Provincial de Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Propaganda, Secretaria Provincial das Corporações e Serviços Eleitorais e Secretaria de 

Arregimentação Feminina e Plinianos. 

Segundo o regulamento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e 

Plinianos, faz-se necessário criar uma consciência feminina de acordo com os princípios 

integralistas e uma atividade que desperte a habilidade da mulher brasileira para o 

cumprimento da sua missão na família e na pátria, sendo assim, o trabalho era permitido 

em casos excepcionais “corresponde a parte principal ao marido em assegurar a 

subsistência e o futuro das pessoas da casa, nas determinações que envolvem esse 

futuro9” 

 Em Pernambuco as integralistas arrecadavam fundos juntos aos comerciantes 

para a realização do natal das crianças pobres do Recife. A religiosidade era algo que 

estava presente de maneira muito significativa no movimento integralista e 

especialmente nessa data em que se comemora o nascimento de Jesus. 

 

As blusas verdes desta cidade querem mais uma vez, levar a infância do 

pobre do Recife, alguma coisa que lhe vá alegrar o coração no dia do 

nascimento de Christo. Para feliz êxito do seu desideratum, a aludida 

                                                 
8 “Acção Integralista Brasileira: Primeiro Congresso da Provincia de Pernambuco”. Jornal de  

Pesqueira, nº 244. Pesqueira: 30 de novembro de 1935, p 01. Apud: AMORIM, Fábio Lima. Uma cidade 

germanófila em 30: O integralismo em Pesqueira. Dissertação (Mestrado em História), 2002.   
9 Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e Plinianos. Prontuário Funcional 5996. Recife, 

DOPS/APEJE.   
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secretaria designou 04 comissões para angariar donativos no comércio desta 

capital, com os quais possa fazer face às despesas daquela festa de caridade10. 

 

Nos jornais que apoiavam as ideias integralistas noticiavam tanto suas atividades 

nos núcleos como as obras de assistencialismo. Havia um forte apelo em relação ao 

auxílio ao mais carentes que necessitavam de alimento ou então de instruções em 

relação aos cuidados diários dentro do lar, que nesse caso eram direcionadas as 

mulheres.  

Para Plínio Salgado as mulheres não só poderiam como deveriam ter acesso à 

educação, tanto que era comum, as mulheres discursarem a respeito da situação política. 

Mas elas não poderiam esquecer-se: “É imperioso, porém, que ela lembre-se de que – 

acima da profissional – ela é uma criatura de Deus e é mulher” (SALGADO, 1947, p. 

61). Nota-se em suas palavras que a mulher poderia ser instruída, mas certas ressalvas 

seriam importantes, e, nesse caso há um apelo para Deus – a punição que viria dos céus 

se a mulher ousasse infringir as “leis da natureza”. Tais pontos estão presentes nos 

discursos das mulheres integralistas, como nos apresenta a “Blusa Verde” Bernadete 

Mesquita que proferiu esse discurso na cidade de Olinda: 

 

Moços de hoje, homens de amanhã, construtoras da futura nação integralista, 

os camisas verdes cheios de fé vêm despertar a população distraída dessa 

legendária cidade para dizer-lhe que a Pátria está vivendo um erro manifesto, 

que é preciso construir uma nação nova, cuja moral nasça da cultura 

alicerçada pela fé, cujos destinos não sejam obra de aventuras, porém um 

edifício baseado nos grandes princípios que nasçam das forças eternas que 

regem o mundo. Patrícias, não será o feminismo quixotesco; operários não 

será a torpe filosofia de Marx; mocidade gosadora que estiola e que fenece, 

no epicurismo grosseiro, não serão os partidos políticos da liberal 

democracia, nenhuma dessas instituições personalistas, anarquistas, 

centralizações armadas, revoluções sem Deus, sem Pátria e sem Família que 

formarão a Nação Integral que aspiramos11. 

 

                                                 
10 Diário do Nordeste. Recife, 30 de novembro de 1937. p. 2. Arquivo Público Jordão Emerenciano – 

DOPS – PE.   
11No último comício integralista realizado em Olinda, iniciando-o nossa companheira normalista 

Bernadete Mesquita pronunciou o seguinte notável discurso. Jornal Ação – 30 de setembro de 1934. 

Arquivo Público Jordão Emerenciano – PE.    
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A mocidade era sempre convocada nos discursos, pois através dessa geração a 

mensagem do movimento integralista iria se manter de alguma maneira. Num outro 

trecho “os camisas verdes cheios de fé vem despertar a população distraída” os/as 

militantes do integralismo deveriam se sentir responsáveis por salvar a pátria. A 

população que estava distraída seja com o comunismo12, que era considerado o grande 

inimigo dos integralistas ou mesmo com as mudanças sociais que viam ocorrendo.  

Através das palavras da militante integralista que como podemos notar reafirma 

sua postura de alguém responsável pelo futuro das gerações, pois assim como nas 

palavras do próprio Plínio Salgado aponta a construção de uma nova nação e que o 

integralismo era capaz de apontar esse caminho. Após isso, há a convocação das 

mulheres com um alerta para o feminismo que é chamado de quixotesco. Uma das 

definições da palavra “que é sonhador e afastado da realidade”. 

 Dessa maneira, é dada essa conotação ao feminismo da época, o chamando de 

sonhador, pois muitas das reivindicações das mulheres estariam longe de se tornar 

realidade. E as feministas eram ridicularizadas por muitas pessoas que faziam piadas e 

até distorciam suas pautas de luta, sendo assim: “Além disso, o ridículo era usado 

largamente para intimidar as mulheres e, com isso, manter o feminismo dentro de 

limites aceitáveis” (BESSE, 1999, p. 214). 

No modelo de nação pretendido o papel da mulher deveria está afastado das 

pautas feministas e mais próxima do modelo da mulher dedicada a casa, pois para 

formar a nação integral ela deveria estar pautada em Deus, Pátria e Família. Tanto que 

as atividades femininas estavam reservadas a esse lugar de auxiliar as pessoas carentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A filósofa Simone de Beauvoir tem uma famosa frase que já foi e é reproduzida 

tantas vezes em diversos espaços “não se nasce mulher, torna-se”. Mas, e o que é esse 

tornar-se? Vivemos em meio a uma cultura que nos diz o que é certo e o que é errado. 

Nascemos e aprendemos que desde muito cedo as tarefas da casa por obrigação são 

                                                 
12 Segundo a visão tida pelo movimento integralista, “O comunismo destrói a família para melhor 

escravizar o operário ao Estado; destrói a personalidade humana, para melhor escravizar o homem a 

coletividade; destrói a religião para melhor escravizar o ser humano aos instintos; destrói a iniciativa 

de cada um, mata o estimulo, sacrifica a humanidade inteira por um sonho falsamente cientifico”. 

BARROSO, Gustavo. O que o Integralista deve saber. Rio de Janeiro – Civilização Brasileira – 

1935 p.27.   
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nossas, os homens podem até fazer, mas naturalmente fazemos melhor, escutamos isso 

ao longo da vida. A educação dos filhos é tarefa da mulher, pois ela tem mais paciência 

é o que a década de 1930 legitimava e se perpetua até os nossos dias. E acredito que 

imersas nesse universo de ser mulher e diante de uma sociedade que castra, intimida e 

repete todos os dias esse discurso que estavam as mulheres integralistas. A mulher não 

era considerada em condições de igualdade com o homem, pois essa palavra desviaria a 

mulher no seu caminho natural. O interessante é que havia apenas um caminho natural, 

estando os homens com tantos caminhos a escolher. Acredito que se a mulher quisesse e 

se sentisse feliz poderia escolher ser mãe, esposa e dona de casa, mas se não o assim a 

agradasse poderia ficar solteira, ser escritora, jornalista dona de um comércio ou tantas 

possibilidades que a vida a oferecesse. A AIB se dizia um movimento com 

características familiares e a presença feminina era indispensável, dessa maneira foram 

feitas algumas mudanças. A grande presença dessas mulheres no movimento integralista 

e as fontes disponíveis ainda conservam muitas análises em aberto. Para o caso do 

integralismo em Pernambuco suscitam outras abordagens sobre a participação das 

mulheres dentro do movimento. 

O historiador analisa o passado com os valores do seu tempo e muitas vezes 

pode entender por exemplo a participação das mulheres integralistas como submissas. 

Acredito que nenhuma vivência ou participação foi apenas de uma maneira, “perde-se 

aqui para se ganhar ali” muitas foram as estratégias utilizadas para por exemplo ter 

acesso a outros tipos de conhecimento ou mesmo adquirir uma profissão. Não podemos 

afirmar que elas não acreditavam na mudança do país, a ajuda aos mais necessitados foi 

uma maneira de sanar a dor de alguém. Elas tiveram oportunidade de discursar em prol 

da causa que acreditavam e foram utilizadas como massa de manobra e também se 

utilizavam desse lugar de fala. Foram mulheres que fizeram parte de um capítulo da 

História, estando de um lado em que ser bela, recatada e do lar era apenas o único 

caminho a seguir. 
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