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O Sigma como referência da memória para se entender a permanência de uma utopia 
integralista

Márcia Regina da Silva Ramos Carneiro1

Resumo

Durante a década de 1930, a Ação Integralista Brasileira foi um importante movimento que teve adesão de 
milhares de homens e mulheres em todo o Brasil. De características fascistas e forte conteúdo doutrinário 
católico, o integralismo, como idéia, manteve-se durante os anos seguintes, ainda que impedido de se 
organizar publicamente no Estado Novo e, posteriormente, por sua relação ideológica com os regimes 
derrotados na Segunda Guerra frente a vitória dos sistemas democráticos. Moldando-se aos contextos 
que se seguiram, o integralismo adequou-se ao jogo da democracia parlamentar. Os que se consideram 
militantes do integralismo, do início do século XX até a atualidade, buscam, a partir da Doutrina do 
Sigma, manter as idéias fundadoras do movimento como parâmetro para a construção de um desejado 
Estado Integral. 
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The Sigma as reference of memory to understand the permanency of a integralist utopia

Abstract

During the decade of 1930, the Ação Integralista Brasileira was an important movement that all had the 
adhesion of thousands of men and women in Brazil. With fascist characteristics and a strong catholic 
doctrinal content, the integralism, as idea, remained itself during the following years, in spite of being 
hindered of organizing publicly in the “Estado Novo” and, later, for its ideological relationship with 
regimes defeated in the Second War due to the victory of the democratic systems. Molding to the 
contexts that followed, the integralism adjusted to the game of the parliamentary democracy. From 
the beginning of the 20th century until the present time, the ones that consider themsefves as militants 
of the integralism, keep the Doctrine of the Sigma, try to keep the founding ideas of the movement as 
parameter for the construction of one desired Integral Estate.
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A história do movimento integralista brasileiro, que teve seu início na década de 1930, ainda na 
atualidade serve de inspiração à organização de grupos que acreditam na possibilidade de um “retorno” 
a um Brasil idealizado: uma nação harmonizada pela direção de uma autoridade mítica de governantes 
inquestionáveis, pela estabilidade de uma hierarquia consolidada pelos distanciamentos entre as escalas 
do poder que submeteria o povo 
uniformizado pela mestiçagem, sob 
a hegemonia portuguesa, branca e 
católica. Esta forma de pensar, ainda 
que aparentemente submetida aos 
questionamentos da passagem do 
tempo desde a ascensão dos regimes 
fascistas europeus, permanece 
entre alguns que não admitem as 
possibilidades de participações 
políticas e sociais múltiplas, mas 
também não se distancia do que 
chamamos de senso comum do que 
se estabeleceu como verdade para 
muitos: alguém, mesmo Deus, deve 
“dirigir o destino dos povos”.2 

Este artigo pretende 
demonstrar que a defesa de idéias 
que se tornaram parâmetro para a 
organização da Ação Integralista 
Brasileira, a partir de 1932, ainda se 
encontra em discussão como recurso 
às tentativas de reorganização do 
integralismo, trazidas à tona como 
memória e tornadas história em 
contínua e revitalizada construção. Memória e história, como nos explica �ierre Nora em texto publicado 
em 1984, tanto podem ser parceiras como adversárias. �arceiras quando a memória serve de impulso à 
história na constituição dos fatos, mas adversária quando a existência da história significa a incapacidade 
de se preservar a lembrança. �ma batalha se trava entre a memória que, segundo o historiador franc�s 
presencia-se pela espontaneidade, e pela história, aquela que se constrói pela necessidade de se guardar a 
memória que se distancia e, por isto, se faz necessário seu resgate. Nesse embate entre memória e história, 
relação paradoxal e ao mesmo tempo dialética, como apontado por Nora, o movimento integralista se 
coloca sob a lâmina de um corte que se aprofunda no tempo. 

Assim sendo, parto da constatação que o caminhar da história carrega consigo as marcas das 

2  “Deus dirige o destino dos povos” é a frase que abre o Manifesto Integralista de 1932. 

Figura 1 - Lugar de Memória Integralista
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construções mentais e/ou ideológicas que dão aos homens que vivenciam as várias conjunturas uma 
espécie de visão comum sobre as expectativas do devir. É desta perspectiva que analiso a construção da 
história do integralismo a partir das memórias de sua militância que, perpassando sete décadas, construiu-
se e reconstruiu-se significativamente em três momentos importantes da história brasileira. Em cada um 
destes momentos a Doutrina do Sigma era e ainda é reinterpretada de acordo com a conjuntura que se 
vivia e do que ainda se vive. 

Deste modo, escolhi uma periodização para efeito de delimitação das fronteiras geracionais 
dessa história/memória do integralismo. O primeiro período refere-se à década de 1930, quando ele 
surge e se organiza como movimento e partido� tempo dos primeiros governos de Getúlio Vargas, entre 
o “�rovisório” e o “�onstitucional”, como Ação Integralista Brasileira (1932-1938)� época em Salgado 
estava marcado pela sua inserção no Movimento Modernista e que havia divulgado juntamente com 
Menotti Del �icchia e �assiano Ricardo o “Manifesto da Anta”. 

O segundo período, de 1945 a 1965, refere-se à época da “redemocratização” brasileira após 
a Segunda Guerra Mundial, com a deposição de Vargas e instalação do Governo Dutra no contexto 
da Guerra Fria. Esta fase inicia-se com a articulação do �artido de Representação �opular e termina 
com a implantação da Ditadura Militar, quando houve a decretação de cessação da possibilidade de 
exist�ncia partidária. Nesse período, �línio Salgado invocava a juventude a aderir aos �entros �ulturais 
da Juventude, como “Águias Brancas”. 

E o terceiro período, que marca a assunção da terceira geração considerada neste trabalho, teria 
início em 1985, quando os integralistas “órfãos” de Salgado, falecido em 1975, tentam se organizar 
sem a presença do eterno �hefe. Neste momento, adeptos das idéias integralistas pretendem recuperar 
como parâmetro organizacional os princípios da AIB, o que continuam fazendo até hoje, inclusive 
estabelecendo contatos com a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e �ropriedade, a 
TF�. Esta relação, embora não formalizada, mantém-se próxima posto que algumas interpretações sobre 
análise dos problemas brasileiros e suas propostas de soluções convergem. Ambos os movimentos, em 
suas bases mais tradicionais, questionam os caminhos apontados pela Igreja �atólica após o �oncílio 
Vaticano II. 

Dos novos grupos integralistas mais atuantes estão a Frente Integralista Brasileira (FIB), a Ação 
Integralista Revolucionária (AIR) e o Movimento Integralista Linearista do Brasil, o MIL-B. Estes, 
procurando manter viva a memória integralista, atualmente também mant�m contato com a �ND, a 
�nião Nacionalista Democrática, com o MV – Brasil, Movimento pela Valorização da �ultura, do Idioma 
e das Riquezas do Brasil, com movimentos pró-monarquistas etc. Em comum, todos os movimentos são 
radicais opositores do marxismo, do comunismo e mesmo da democracia liberal.

Portanto, o movimento que teve início com a criação da AIB não finda com a cassação da 
organização, primeiro como partido em 1937 e depois como �entro �ultural, em 1938. A continuidade 
do movimento pode ser constatada tanto pela literatura produzida sobre e pelo integralismo, quanto pela 
exist�ncia de inúmeros grupos que defendem suas idéias e que se propagam por vários locais do Brasil, 
ou através da internet, nos que podem ser considerados núcleos virtuais. 

Esses “herdeiros” seguem as diretrizes doutrinárias do movimento criado em 1932 por �línio 
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Salgado e, ao longo da história até hoje, reverenciando a sua memória, ainda o consideram �hefe. Ao 
defenderem suas idéias, as reconstroem e reinterpretam suas diretrizes doutrinárias, atingidas com a 
passagem dos tempos pelas marcas das conjunturas históricas. É importante frisar que toda essa tentativa 
de busca do passado incorpora, para os integralistas, o sentido revolucionário do retorno cíclico a uma 
época anterior, uma idade de ouro de ordem e moralidade cristã.

As memórias que aqui se tornam refer�ncia para uma história integralista foram recolhidas 
em depoimentos de uma mulher e catorze homens que vivenciaram ou consideram que vivenciam a 
militância integralista entre os anos de 1932 e 2007. Destas entrevistas, procurei reter as seguintes 
questões como base para o desenvolvimento da pesquisa: o que levou essas pessoas a seguirem uma 
doutrina, a acreditarem e obedecerem a um �hefe já morto e a 
se considerarem todos, desde os que já tinham mais de 90 até o 
mais jovem, com 22, verdadeiros integralistas? 3 O que os unia? 
O que mantinha a continuidade da idéia? A intenção era entender 
como construíam os argumentos, quais idéias percebiam como 
aceitáveis, compreender como pensa o integralista. Seguindo este 
caminho, destaco a Doutrina do Sigma e, em suas imbricações 
ideológicas e culturais, a história com seus juízos e malogros – 
humana – por isso, sempre apontando a possibilidade de fazer-
se. Sendo a Doutrina a refer�ncia, com seus critérios dogmáticos, 
torna-se base sobre a qual os adeptos do integralismo fazem suas 
interpretações. A estas incorporam argumentos consistentes ou 
mesmo fios débeis, ainda que sempre se busque a coerência com 
o texto fundador, o Manifesto de Outubro e a literatura produzida 
pelos principais intelectuais do movimento, entre eles o �hefe 
�línio Salgado, o �hefe da Doutrina, Miguel Reale e o �hefe da 
Milícia, Gustavo Barroso – o tripé intelectual basilar da Doutrina Integralista. 

�ortanto, o movimento, que teve início com a fundação da Ação Integralista Brasileira, encontra 
sua continuidade nas reinterpretações e recriações de uma memória pautada pela obedi�ncia aos caminhos 
apontados pela Doutrina do Sigma, o conjunto de idéias que embasa o movimento e que se pretende 
síntese de todo o conhecimento ocidental, entendido como universal e preliminarmente delineada no 
Manifesto. O texto do manifesto espelha-se na Doutrina Social da Igreja, a partir do �oncílio Vaticano I 
(1869-1870) que foi proclamado por Pio IX. Mais tarde as linhas traçadas neste Concílio foram ratificadas 
como forma de intervenção católica ante as “questões sociais” pela Encíclica Rerum Novarum do �apa 
Leão XIII. Quarenta anos depois esta visão foi consolidada com a Encíclica Quadragesimo Anno por 
�io XI, em 1931. 

O Manifesto de Outubro procurou traduzir as expectativas de setores da sociedade brasileira 
que desejavam a imposição de uma ordem social diante da constatação da fragilidade política brasileira 

3  Os depoimentos encontram-se 
arquivados no Laboratório de �istória Oral e Imagem da �niversidade Federal Fluminense, o LAB�OI. 

Plínio Salgado - Chefe Nacional do 
Integralismo Brasileiro.
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no contexto de crise econômica mundial. Deste modo, enquanto proposta de intervenção no Estado, o 
integralismo repercutiu a união dos ideais da Igreja Romana com as formas de organização sócio-estatal 
dos fascismos, então em ascensão na Europa. 

Tendo em vista que a Doutrina integralista incorpora elementos tanto do conjunto doutrinário 
do catolicismo conservador quanto exemplos pragmáticos do ideário fascista na sua constituição, 
observa-se que há, sub-repticiamente, argumentos filosófico-ideológicos que atraem adesões daqueles 
que comungam consciente ou inconscientemente a busca pela ordenação do mundo, o fim dos conflitos, 
levando parte da sociedade brasileira a imaginar a possibilidade de uma possível síntese pela via 
autoritária. 

Buscando elementos que convirjam para a percepção dos anseios de ordenação do mundo em 
uma época de turbulentas disputas ideológicas, da virada entre os séculos XIX e XX, que se manifestaria 
exemplarmente na ascensão dos movimentos fascistas nas tr�s primeiras décadas do século XX, é preciso 
atentar que a história do Brasil não se afasta da torrente de acontecimentos do que conhecemos como 
�istória do mundo contemporâneo, mas faz parte dela. Esta �istória que conhecemos pelo conjunto de 
eventos, acumulados em fatos e interpretações, parece, para um observador menos atento ou desavisado, 
um fluxo contínuo, evolutivo, de causas e efeitos provocados pela própria condição humana, pela 
sua própria exist�ncia. Às vezes, nos esquecemos do combate diário da história onde nossa viv�ncia/
exist�ncia e a relação com a nossa contemporaneidade nos colocam como prova das imprevisibilidades, 
ou do que se falou muito em vários momentos da história, da sua traição. Parece, então, que o fluxo 
contínuo se estanca, ou derrama-se pelas brechas do que não se pode antecipar, prever. �arece que 
mesmo o senso comum foi destruído. Assim, nós historiadores procuramos cerzir os rasgos, alinhavar as 
aparentes desconexas bordas do tecido do nosso tema, dando-lhe a coer�ncia, percebendo os remendos 
como parte do tecido histórico, as contradições. 

No construir da História Universal, no rastro das revoluções científicas, desde o XVI, os séculos 
seguintes pareciam apontar para a vitória da racionalidade. Mas o século do progresso, o XIX, em luta 
por sua própria definição, parecera querer estancar os seus mesmos desígnio: os tempos das revoluções 
deram ao termo que invoca mudanças o significado ora de inovações e rupturas, ora de retorno ao tempo 
de antes. Então, tanto os conservadores, como os que pretendiam as transformações radicais se depararam 
com as frustrações 4 – aliás, o termo mais exemplar para o século XIX por nele ter encontrado o próprio 
significado e porque, a partir dele, podemos compreendê-lo. Deste modo, como se acostumou dizer, o 
senso comum é a aceitação de certezas que antes romperam outras anteriores certezas. �assamos a aceitar 
as frustrações e selecionar ideologias enquanto conceitos – mas nem sempre as conseguimos decifrar 
em seus códigos de origem, a filiação, os modos de ver e intervir no mundo. Como herdeiros da tradição 
judaica cristã, partimos o mundo em dois, em duas aléticas. Então escolhemos dividir o mundo entre os 
racionalismos e os irracionalismos. E neste caminho das escolhas nos colocamos diante do dilema de 
procurar entender o pensamento que nos é antagônico como algo que se distancia por oposição, e não 
percebemos, muitas vezes, a t�nue linha demarcatória das verdades que foram fecundadas e paridas num 

4  �ara Freud, a frustração do sujeito acontece após à não realização dos desejos demandados. A Versagung tem signi-
ficado de recusa, ou retratação. As frustrações, no sentido do texto, se tornam coletivas, na incapacidade de se completarem 
os projetos desejados. 
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mesmo tempo de “mal estar na civilização” 
(FRE�D, 1969): o que se convencionou 
chamar de conservadorismo e revolução. 

Diante da capacidade de escolher 
os caminhos, as aletéias, as ideologias 
contemporâneas buscam as suas refer�ncias. 
E as refer�ncias, tantas vezes, antecederam-
se à “re-descoberta” da razão para provocar 
a inspiração de que os caminhos da 
racionalidade levaram o homem ao seu 
próprio sufocamento. 

�abe aqui demonstrar que a 
produção ou a adesão às formas de pensar 
e às visões de mundo são influenciadas 
por diversos fatores, desde econômicos, 
regionais/geográficos, ideológicos, culturais, 
como apontaram as obras de Antonio Gramsci 
e Mikhail Bakhtin, autores primordiais para 
se pensar a dialética das trocas em todos os 
níveis. Mas também é preciso entender essa 
produção e adesão em termos da produção de 
uma consci�ncia coletiva, de uma psicologia 
das massas, como entenderam aqueles que 
trabalham com a perspectiva psicanalítica. Esta que parte de Sigmund Freud, passando por �arl Jung, 
Wilhelm Reich e mesmo em �erbert Marcuse procura analisar a relação entre as formas de repressão/
opressão social sobre os indivíduos no desenvolvimento da civilização ocidental burguesa que consolida 
o individualismo do racionalismo cartesiano e a forma do homo economicus do liberalismo. 

Estas questões são importantes na análise do integralismo na medida em que, nas obras de 
�línio Salgado, principal mentor e �hefe Nacional, “imortal”, do integralismo, importantes refer�ncias 
ao “mal estar da civilização” tornam-se a condição para o apelo à adesão ao movimento ao longo de 
todo o quase centenário integralismo. �ode-se citar vários trechos de suas obras que se referem ao “caos” 
que a “Era das Revoluções” (�OBSBAWM, 1994) provocou na vida da humanidade, entendida como 
civilização cristã. Entre muitos, cito uma pequeníssima parcela do exemplo da descrença do �hefe em 
relação aos destinos dos homens ao qual submeteram as “Grandes Transformações” (�OLANY, 2000). 

Os povos da Terra ficaram surdos de tanto ouvir o rumor das máquinas e cegos 
na contemplação das suas grandezas. E ouviu-se, então, o tropel dos cavaleiros 
do Apocalipse, nos hemisférios do mundo. E eis que os homens enlouqueceram. 
E a loucura dos homens tornou-se o instrumento da sua própria expiação. 
(SALGADO, 1944, p.93)

Capa do Manifesto Integralista lançado em Outubro de 1932.
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Esta visão negativa da historia carrega em si a visão romântica de considerar “o novo” desafiador, 
como algo a ser temido. Desta forma, prefere-se o retorno aos tempos passados, ainda que se tenha que 
criar as refer�ncias, as tradições. �omo escrevem Löwy e Sayre: “�onsiderando que a sensibilidade 
romântica representa uma revolta contra a civilização criada pelo capitalismo, ela é portadora de um 
impulso anticapitalista.” (LÖWY & SAYRE, 1995, p. 37). 

Mas não seria privilégio de pensadores cristãos o temor pelo futuro. �erry Anderson, em sua 
análise sobre as idéias que levaram Fukuyama a desenvolver a perspectiva de fim da história, mostra 
a pesquisa que fez Lutz Neithammer de uma construção conjunta de análise sobre o contexto de cada 
época. Ao considerar os pensadores da Posthistoire, Niethammer entendeu que esses autores, que 
compartilharam esperanças de mudanças, de possibilidade de transformações radicais, participando dos 
ativamente dos partidos de movimentos, fossem eles fascistas, comunistas ou socialistas, desapontaram-
se e “cristalizaram num profundo ceticismo acerca da possibilidade de uma nova mudança histórica 
como tal” (ANDERSON, 1992, p. 8). O resultado teria sido uma visão coletiva de uma história que 
vivenciaram. Deste modo, Niethammer entende que esta percepção compartilhada por certo grupo 
significa “menos um sistema teórico que uma estrutura de sentimento, o impulso de uma certa experiência 
histórica comum.” (ANDERSON, 1992, p.8).

Ao debate sobre a produção de uma história/memória integralista, deve integrar-se a discussão 
sobre cultura e ideologia. Esta última entendida como “conjunto estrutural e orgânico de idéias, de 
representações, teorias e doutrinas, que são expressões de interesses de grupos ou classes” (LÖWY, 2000, 
p.13), como visão social de mundo que contém em si orientações cognitivas e sensoriais. �onsidera-se 
aqui cultura no âmbito da ideologia, que produzida na multiplicidade de percepções de mundo incorpora 
no jogo das relações sociais elementos determinantes das relações econômicas. A cultura, expressão das 
experi�ncias humanas no processo histórico, como considera Thompson, relaciona-se dialeticamente 
com a estrutura na medida em que:

... homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – 
não como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como pessoas que 
experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como 
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa 
experi�ncia em sua consciência e cultura (...) das mais complexas maneiras 
(sim, ‘relativamente autônomas’) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, 
através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação 
determinada.” (T�OM�SON, 1981, p.182 - grifos do autor).

�ara o marxista ingl�s “as pessoas não experimentam sua experi�ncia apenas como idéias, 
no âmbito do pensamento e de seus procedimentos (...). Elas também experimentam sua experi�ncia 
como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares, e de 
parentesco, e reciprocidades, como valores.”(T�OM�SON, 1981, p. 182)

Assim sendo, embora ultrapassando os limites da experi�ncia de classe, sendo relativamente 
autônoma, como constata Thompson, a cultura corresponde e se constrói nas condições históricas 
estruturais. Sendo também um conjunto de recursos diversos “em que há sempre uma troca entre o escrito 
e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que 
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somente sob pressão imperiosa – por exemplo, o nacionalismo, a consci�ncia de classe ou a ortodoxia 
religiosa predominante – assume forma de um ‘sistema’.” (T�OM�SON, 2002). 

Entendendo a construção da memória, que absorve, reproduz e interpreta cultura, como parte 
integrante da produção humana na história, ela também se manifesta no âmbito da linguagem em 
qualquer uma das manifestações culturais e ideológicas que dão significado aos “lugares de memória”. 
Na composição do texto articulado as definições coletivas de identidade, a escritura para a história, o 
discurso oral e a simbologia são manifestações semióticas (MATTELART, 1999, p. 34)5, representações 
de signos (MATTELART, 1999, p.33)6 que integram o arsenal mnemônico para a preservação do 
movimento e, como tal, são ideológicas. �omo escreve Eliseo Verón, “a ideologia é um sistema de 
codificação da realidade, e não um conjunto determinado de mensagem codificado com esse sistema”. 
(VERON, 1977, p.185). 

A produção de signos, portanto, faz parte da vida social e torna-se representativa de algo a 
ser dito quando, ao ser representado num objeto, passa a ter significado para quem o interpreta. Diante 
da massificação de símbolos, impostos pelos meios de difusão no início do século XX, em virtude 
principalmente do advento da �rimeira Guerra Mundial, o destinatário torna-se alvo amorfo que 
atenderia “cegamente ao esquema estímulo-resposta” (MATTELART, 1999, p.37). A possibilidade 
de disponibilizar símbolos interpretáveis através de meios que atinjam um número cada vez maior de 
pessoas é o que se costuma denominar de produção de uma cultura de massa. 

Este é um ponto importante para se discutir no caso de um movimento conservador, de 
direita7, com características fascistas, como o integralismo: a condição semântica está profundamente 
comprometida na construção de memórias e em que a cultura de massa tem papel importante na sua 
constituição e divulgação dessas memórias. A consci�ncia da intenção é necessária nessa constituição, 
ao mesmo tempo em que, como movimento de características autoritárias, limitar parâmetros de 
significação também é importante. Para percebemos a constituição dessas limitações é preciso entendê-
las no contexto do modo de operar as significações no fascismo em suas características mais exemplares. 
Entre as definições clássicas de fascismo, encontramos a seguintes características, como as colocadas 
no Dicionário de Política dirigido por Norberto Bobbio: “sistema de dominação autoritário que se 
caracteriza, fundamentalmente, pela exist�ncia de um partido único de massa, fundado numa ideologia 
de culto ao �hefe, que monopolizaria a representação política. Desprezando os valores individualistas do 
liberalismo, o fascismo defenderia um ideal de colaboração de classes, impondo o sistema corporativo, 
opondo-se também ao socialismo e ao comunismo” (BOBBIO, 1996). 

A mobilização das massas e seu enquadramento, numa socialização planificada com o uso de 
aparelhos de propaganda, com controle de informações e meios de comunicação, também caracterizam 

5  A construção da memória, para �harles S. �ierce é também um processo semiótico (semiosis): “uma relação entre 
tr�s componentes: o signo propriamente dito, o objeto representado e o intérprete” In MATTELART, Armand e Michèle. 
História das teorias da comunicação. São �aulo: Edições Loyola, 1999, p. 34.
6  �ara �ierce: “�m signo ou representamen é algo que representa a alguém qualquer coisa por qualquer relação de 
qualquer maneira”. Assim, segundo �ierce, tudo é signo. �itado em MATTELART, Armand e Michèle. Acima, p. 33. 
7  Quanto à definição do termo direita, Leandro Konder assinala que a ideologia da direita representa necessariamente 
a exist�ncia de “forças sociais empenhadas em conservar privilégios, isto é, em conservar um determinado sistema sócio-
econômico que garante o estatuto de propriedade de que tais forças são beneficiárias.” (KONDER, 1991, pp.5-6.).
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a forma utilizada pelo fascismo para exercer o controle sobre a população que seria atingida, como 
coletividade, no seu projeto de exaltação do nacional. Neste sentido, o fascismo também defenderia 
a expansão imperialista com o objetivo de sobrepor às pot�ncias plutocratas, as nações mais pobres. 
Segundo Bobbio e colaboradores, o dirigismo estatal não eliminaria a economia privada, sendo que, a 
proposta fascista teria como prioridade a integração das estruturas sob controle do partido ou do Estado. 
Assim, de acordo com uma lógica totalitária, estariam integradas neste Estado fascista, a totalidade das 
relações econômicas, sociais, políticas e culturais.

E, a essa análise sobre as condições de implantação de um movimento ou Estado fascista, 
adiciona-se a análise reichiniana em A psicologia de massa do fascismo (REI��,2001). Reich não 
entendia o fascismo somente como o produto das condições políticas e/ou econômicas de nações ou 
grupos. Reich, apoiando-se em Freud, o entendeu como expressão de uma estrutura inconsciente que 
contém em si, sob o domínio dos instintos impostos pela civilização ocidental, a insatisfação sexual das 
massas. Esta estrutura, a partir do indivíduo, se estenderia à coletividade

�ara autores marxistas como Otto Bauer� Gramsci e Leandro Konder, o fascismo só pode ser 
entendido na ótica da expansão imperialista, como fase a ser superada pela revolução proletária após a 
tomada de consci�ncia das múltiplas formas de exploração capitalista. O fascismo, portanto, não exclui 
a sociedade de classes, objetiva o controle da classe trabalhadora pela ação de um Estado congregador 
do trabalho ao incorporar os sindicatos em seu âmbito.  

De forma antagônica, �annah Arendt v�, em sua análise do totalitarismo, as práticas fascistas 
no imperialismo como o “aburguesamento” da massa. �ela atomização do homem, suprimida a 
individualidade, a massa seria incorporada ao Estado no totalitarismo. Ao mesmo tempo em que fala 
em aburguesamento, o que pressupõe a hegemonia da classe burguesa, Arendt considera o totalitarismo, 
tanto fascista como stalinista, a tentativa de aniquilação das classes. �onsiderando tanto o fascismo como 
o stalinismo formas totalitárias, a filósofa alemã, entende-o principalmente como sistema violento de 
submissão das massas. Através da exclusão se constrói a refer�ncia da identidade. Ou seja, a identidade 
se constrói pela exclusão, ou aniquilação dos que não são reconhecidos como pertencentes ao grupo, ou 
povo “escolhido” (ARENDT, 1979).

�á também o aspecto do romantismo contido no fascismo, como apontaram Löwy e Sayre. Os 
autores demonstram essa condição a partir da recusa ao capitalismo que se “mescla a uma condenação 
violenta da democracia parlamentar, assim como do comunismo” (LÖWY & SAYRE, p. 105). Outra 
característica desse romantismo fascista é o aspecto anti-semita desse anticapitalismo e a “glorificação do 
irracional no estado puro, do instinto bruto em suas formas mais agressivas”. �omo também é colocado, 
há no ideário fascista a sugestão de que, diante do perigo e da tragédia que traz a história, “o homem irá 
atingirá proximamente seu estágio superior” (LÖWY & SAYRE, 106).

Ainda sobre a definição de fascismo, Francisco Carlos Teixeira da Silva (SILVA, 2000) 
analisa-o a partir da percepção de que os movimentos fascistas cont�m elementos que advém de diversos 
regimes que dão a tônica ao fenômeno, que apresenta certas características como: o antiliberalismo, 
o antidemocratismo, o antisocialismo. �onsiderando o fascismo como grande unidade de análise que 
contém configurações políticas de traços diversos, com forte coerência interna, Silva distingue o fascismo 
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de outros regimes de direita indicando a sua continuidade para além das perspectivas históricas que o 
geraram inicialmente e que tem como objeto central de ação a rejeição à alteridade social e individual. 

A condição da exclusão, no ideário fascista, é sua tônica. A incorporação dos iguais e a exclusão 
dos que não pertencem ao grupo. Até a história se particulariza, até a memória é definida pelo grupo. 
As outras construções seriam inexatas, fatalmente errôneas. E esta perpectiva encontramos no exercício 
do trabalho de resgate das memórias. O pedido para que fossem respeitadas as memórias que foram 
relembradas e, mais que isso, que fossem trazidas à �istória como a única verdade. 

É a partir de todas essas condições, observadas pelos historiadores e cientistas sociais, que se 
constrói o conceito de fascismo que, antes de ser uma interpretação a partir de uma posição ideológica, 
é a constatação do factual, que pode ser definido, ou conceituado pelo uso das palavras que nomeiam o 
mundo, que apontam, para os outros, as interpretações dos analistas. E nesta perspectiva assim também 
entendemos o movimento integralista como tal. Assim sendo, considero que a AIB se enquadraria nessas 
características do fenômeno fascista, ainda que, no entender da memória integralista que se quer construir, 
a militância lhe dê outra definição. 

Embora não tenha alçado à esfera hegemônica da sociedade política, o integralismo, como 
movimento de massa com as características descritas acima, ao se propor chegar à direção do Estado, 
pretendia para si a construção de uma memória que valorizasse seu projeto de história. Neste, as 
concepções de nacionalidade e de povo brasileiro, delineadas anteriormente por um conjunto de autores 
conservadores e autoritários, seriam utilizadas para compor a proposta nacionalista da AIB. �omo indica 
Márcia Motta em seu estudo sobre a Lei de Terras, implantada em meados do século XIX, critérios para 
projetos de nação incluem necessariamente a relação entre uma entidade social e a delimitação de um 
território. �ritérios reduzidos à língua, à pretensa cultura homog�nea e simplesmente à apropriação 
geofísica de um território tendem à ambigüidade e às mutações (MOTTA, 1998). �ara imporem-se, 
os projetos autoritários de nação utilizam parâmetros de conceituação que visem sobrepor um ideal 
de homogeneidade com objetivos de compor a ordenação do que se considera nacional. A doutrina 
integralista defende como idéia de nação brasileira, a ocupação territorial relacionada à composição 
“racial” que estaria impregnada de valores que comumente, no início do século XX, eram entendidos 
como característicos da raça e do modo de ser do brasileiro, entre estes o espiritualismo. 
  Desde os fins do século XIX, era usual entre os que analisavam a composição étnica da população 
brasileira, atribuir qualidades às “raças” de acordo com sua origem e culturas. O mito das tr�s raças 
aguçava os debates sobre a capacidade do que se considerava a massa miscigenada brasileira, formada 
da mescla do índio, do branco e do negro, em transformar-se em povo. Estas discussões influenciavam 
os projetos de “nação brasileira”, não somente dos intelectuais da direita, como também da esquerda. 
A definição das características do povo brasileiro era necessária à construção da intenção do discurso a 
ser formulado de modo garantir a adesão aos projetos de cada setor da sociedade com vista a alcançar 
a hegemonia. Deste modo, fazia-se necessária a “montagem” de uma memória retórica, visando à 
construção de uma identidade brasileira, destinada ao povo idealizado, dirigida a uma nação idealizada, 
uma comunidade imaginada. 
  Entendendo nação como comunidade imaginada, Benedict Anderson a interpreta como uma 
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comunidade política imaginada, inerentemente limitada e soberana (ANDERSON, 1989). Seria 
imaginada porque a sociedade que dela faz parte vive uma imagem de comunhão. Desta forma, há uma 
auto-abstração do nacionalismo e as pessoas se reconhecem como comunidade. A construção da nação e 
do nacionalismo envolve práticas sociais concretas, levando em consideração que são sujeitos históricos 
que produzem e reproduzem a comunidade imaginada. São criações, como escreveu Anderson, e devem 
ser reconhecidas pelo estilo em que são imaginadas. Assim sendo, a construção da memória nacional é 
também a sua definição enquanto comunidade, o que, segundo o historiador britânico, é concebida como 
fraternidade, pela indistinção da exploração e da desigualdade. Mas isso não significa que não haja, por 
parte dos setores hegemônicos, um projeto de memória nacional que não se imponha sobre os demais.
  Os projetos de nação brasileira delineavam-se, portanto, sobre uma perspectiva compartilhada 
por parte da população que se reconhecia, ou se identificava com as características nacionais que se 
delimitavam entre os discursos oficiais e suas reproduções pelos aparelhos ideológicos do Estado. E, 
nesta condição, nos primeiros tempos da República, pensava-se na urg�ncia da organização do país 
principalmente sob uma ordem autoritária capaz de dar ao Brasil a feição de nação diante do restante 
do mundo. Esses projetos contrapunham-se aos mecanismos de controle do poder impostos pelas 
oligarquias que mantinham o controle do Estado, com os mandonismos locais, partidarizados, que 
repercutiam sobre o nacional. �ara os integralistas era preciso incorporar a massa ao projeto de nação 
para se contrapor ao que consideravam a “desordem liberal” provocada pelos regionalismos e disputas 
de interesses privados. �ara o �hefe da AIB, �línio Salgado, era ao “homem comum” que se destinava 
o discurso integralista. Em seu romance “O Estrangeiro”, de 1926, criara o personagem que sintetizaria 
o homem brasileiro: o “Zé �andinho”. Mistura de índio e portugu�s, Zé �andinho representava o bugre 
destemido que avançava sem medo pelo sertão em busca de seu destino. A incorporação do elemento 
negro também é colocada como natural e positiva na composição da chamada “raça” brasileira. Mas, 
como analisa Natália Cruz (CRUZ, 2004), a incorporação do índio e do negro não significa a igualdade 
de “colaboração” nas caracterizações que os integralistas consideravam as ideais das “virtudes morais” 
brasileiras. A autora demonstra que esta incorporação representa a submissão indígena e negra ao branco 
portugu�s colonizador. 

Embora o elemento portugu�s fosse considerado o básico na tríade racial que sustentaria as 
características nacionais, isso não quer dizer que imigrante italiano, alemão ou espanhol não fosse 
incorporados no discurso integralista. �elo contrário, presença maciça de imigrantes, assim como de 
seus descendentes marcou outra característica do discurso fascista no integralismo: a capacidade de 
vulnerabilidade e adaptação ao meio ao qual se destinava a construção do texto escrito, oral, simbólico. 
Assim, a memória se construía na definição de seu destinatário, projetado como suporte e fim de uma 
história idealizada de uma nação ideal, ordenada, íntegra e, basicamente, católica.
  Nesse sentido, as “tradições inventadas” no processo de transição de república necessitavam 
incluir a noção de povo brasileiro, assim como “estabelecer continuidade com um passado apropriado”, 
e para isso era preciso construir “práticas de natureza ritual ou simbólica” que visassem “inculcar valores 
e comportamentos através da repetição”, como escreveu �obsbawm (�OBSBAWM, E. & RANGER, 
T., 1997). Regras e práticas reguladas também são necessárias para a manutenção de uma tradição, que 
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é própria preservação de uma memória, construída e selecionada para permanecer na história. Desta 
forma, os integralistas buscaram manter por gerações uma linha definida e uma memória preservada. 
�ara isto o movimento conta com seus “guardiões” (GOMES, 1996). Estes são reconhecidos entre a 
velha militância dos anos 1930 que, aos poucos vai desaparecendo, entre os militantes do �artido de 
Representação �opular, das décadas de 1940 a 1960 e entre os que atualmente procuram na doutrina 
integralista, parâmetros para a construção, ou o que consideram re-construção, da tradição nacional. 
O ponto de apoio nesta reconstrução e/ou manutenção é fundamentalmente a Doutrina que, idealizada 
para a fundação do projeto integralista, permanece como base e âncora do movimento. �ara preservá-
la, os “guardiões da doutrina” podem, além da memória pessoal, contar com arquivos e centros de 
documentação, tanto interno como externo ao movimento. 

O controle da memória pelos que se consideram integralistas é mantido de perto. Nenhuma 
publicação, depoimento, alusões acadêmicas, jornalísticas ou de ficção escapam aos atentos herdeiros do 
Sigma. Os integralistas mant�m-se atentos a qualquer possibilidade de interpretação que considerem como 
“erradas” sobre o movimento. Geralmente, as análises acad�micas que interpretam o movimento como 
fascista são consideradas equivocadas sob ponto de vista dos adeptos da doutrina. �ara contraporem-se 
a esta interpretação, os integralistas defendem que o referencial mais importante do movimento é o que 
privilegia a espiritualidade cristã como objetivo maior na construção do Estado Integral.

 A idéia de um Estado submetido à uma ética cristã, que faria prevalecer a moral sobre o 
social, submetido aos “transcendentes interesses do homem” (TELLES, 1938) havia sido colocada 
desde os primórdios do movimento pelos principais ideólogos da AIB. Embora, em textos publicados 
na fase inicial do movimento, os intelectuais integralistas considerassem as semelhanças quanto aos 
regimes fascistas europeus, ao definirem as bases da doutrina, defendiam a questão do espiritualismo 
como fator de diferenciação do fascismo. �ortanto, desde o início, cabe ressaltar, a espiritualidade 
cristã, fundamentalmente católica, servia à distinção do integralismo, cabendo nesta característica a 
especificação quanto à referência da nacionalidade brasileira. Busca-se esta diferenciação, a da defesa 
do nacionalismo, mas esta, também se torna exemplar para demonstrar a relação de proximidade com 
os movimentos totalitários da Europa. Ao procurarem garantir uma identidade nacional idealizada e sua 
especificidade, embasados na doutrina, defendem um governo que integre as características definidoras 
do que consideram tipicamente brasileiro, numa síntese totalitária, o que significa a defesa de referenciais 
nacionais, exemplar nos fascismos.

Ainda buscando as refer�ncias mútuas e as distinções do fascismo que se constroem no 
movimento integralista como marca de sua especificidade, é importante ter em conta que as discussões 
acerca das semelhanças ideológicas e organizacionais entre os movimentos se faziam no “calor da hora”. 
Plínio Salgado, em panfleto distribuído á militância na década de 1930, esclarecia: 

O Estado Totalitário tem uma finalidade em si próprio; absorve todas as expressões 
nacionais e sociais, econômicas, culturais e religiosas� subordina a “pessoa 
humana” e os grupos naturais ao seu império. O Estado Integral, ao contrário, 
não tem uma finalidade em si próprio; não absorve as expressões nacionais e 
sociais, econômicas, culturais religiosas� não subordina a ‘pessoa humana’ e os 
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grupos naturais ao seu império� o que ele objetiva, é a harmonia entre todas essas 
expressões, a intangibilidade da ‘pessoa humana’. (SALGADO,s/d)

A literatura que se produziu a partir dos intelectuais do movimento procurou ater-se à esta 
mecânica ligação que pretendia a construção de um Estado Integral, unindo a visão espiritual de uma 
humanidade sob a direção divina, sob o controle de um Estado forte – de cunho totalitário. Na visão 
integralista, o totalitarismo é entendido como situação em que o humano, numa visão ontológica, supera 
a objetividade do Estado pela constatação da supremacia do espírito, o Deus cristão. 

Esta leitura de integração entre Estado totalitário, sob a égide divina, representaria, no 
entendimento dos intelectuais integralistas, a consolidação do pensamento universal, sob a hegemonia 
do Ocidente �ristão. Exclui-se pela fórmula dialética a própria exist�ncia da dialética, quando a tese não 
é negada, nem superada pela antítese. A síntese representa a exclusão de qualquer antítese, representada 
por todas as formas de pensar consideradas de vinculação materialista, entre elas o marxismo e o 
liberalismo. A síntese representa o pensamento racional que se submete ao espiritual e nele se apóia, 
dele se apropria – principalmente pela ótica escolhida pela Igreja: a visão otimista de organização natural 
da sociedade cristã. Esta síntese estaria contida no lema do movimento: “Deus, �átria e Família”. A ação 
preceptora e primordial do Espírito sobre a ordem social da humanidade estaria sendo evocada na frase 
que abre o Manifesto de Outubro: “Deus dirige o destino dos povos”. 

São estas raízes que se busca nas interpretações e julgamentos do que é ser integralista. São estas 
questões que são colocadas à prova quando se disputa a posse de uma “verdadeira memória” integralista. 
Através desta memória, que atravessa o tempo, dos inícios do século XX a este século XXI que está no 
seu começo, os que se consideram integralistas mantém-se convencidos de que há uma história que não 
foi contada, que a História oficial renegou, que fez apagar a memória integralista. 

�ara os que ainda se consideram integralistas, a necessidade de persist�ncia da construção de 
uma memória do movimento esbarra na narrativa de uma história que exclui elementos que lhe são 
significativos. Para os defensores da Doutrina do Sigma, é preciso recuperar uma verdadeira história 
integralista, que teria perdido relevância e influência na vida nacional devido à relação que se faz da 
AIB com os movimentos fascistas europeus. Desta forma, o movimento integralista teria sido relegado a 
pequenos parágrafos nos livros escolares, com o intuito de servir à exemplificação da forma mnemônica de 
como os brasileiros reproduziram as características do fascismo. A tentativa de construção e perenização 
de uma memória integralista por parte de seus defensores torna-se também a busca em questionar esse 
“esquecimento” reproduzido que, através de gerações, desde a fundação da AIB em 1932, chega ao 
conhecimento dos brasileiros. 
  Esse “esquecimento”, ou submissão, dos eventos integralistas a uma História oficial, ou linguagem 
hegemônica, foi analisado por Rogério Lustosa Victor, que constata uma intenção para o esquecimento 
que coloca o integralismo à margem a história dos vencidos e não desejados (VI�TOR, 2005). �ara o 
autor, o esquecimento intencional do integralismo teria sido arquitetado já no momento da derrocada 
da AIB, após a tentativa de golpe integralista em 11 de maio de 1938. Imprensa e Governo Vargas 
teriam a intenção de afastar as identificações do Estado Novo com a AIB. A chacota e o descrédito ao 
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movimento seriam as formas usadas para que o integralismo passasse a ser identificado, simplesmente, 
como cópia satírica do fascismo europeu. Mas, como o próprio Victor observa, não há como esquecer 
as perman�ncias das reminisc�ncias se há continuidade e tentativas de recuperação de uma memória 
integralista, ainda que para ele, “lugares de memória” estejam quase ausentes nesse resgate, (no trabalho 
de buscar em algum lugar do tempo, as lembranças, como entendeu Bergson). �ontrapondo-se a Nora, 
utilizando Seixas (SEIXAS In BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (Orgs), 2001), Victor reflete que 
a exist�ncia de lugares de memória indica não a sua morte, mas sim a sua perman�ncia, porque a própria 
memória ainda habita os que dela se fazem valer. 

�abe ressaltar que, como movimento de corte autoritário de direita, tipicamente conservador e 
antidemocrático, certos elementos característicos do integralismo foram absorvidos e/ou eram comuns à 
proposta da ditadura Vargas. Ainda que se tente realizar o esquecimento, como v� Victor, pela anulação 
do integralismo na história hegemônica, as suas características de exclusão e de visão hierárquica de 
Estado estão presentes e vivas na estruturação da sociedade civil e política, nos termos que pensou 
Antonio Gramsci, visto que os setores sociais representados comungam de interesses comuns. 

Entre a década de 1930 e dos anos 2000, as gerações se sucederam, as conjunturas fizeram e 
refizeram as interpretações e os projetos de implantação de um Estado Integral – a tese definitiva da 
humanidade, segundo o movimento. Entre as idades e os contextos que marcam caminhos e desejos, as 
intermediações e as trocas. Gerações que se confundem entre mestres e seguidores, sob a idéia de que, 
para ser integralista deve ser respeitada a viv�ncia militante no movimento, mas e, principalmente, o 
conhecimento da Doutrina do Sigma. 

�á que se considerar que a dinâmica da vida humana não retém as cercas teóricas e metodológicas, 
as definições do que pode ser entendido como geração – marcos etários/cronológicos. O pensar de uma 
geração não é somente fruto de uma “circularidade” de pensares, ou sincronia dos pensamentos, que são 
capazes de compor as formas de pensar das gerações que caberiam apenas no mundo das idéias, ou das 
mentalidades coletivas. 

Portando os parâmetros definidores da memória do movimento são avaliados pelos integralistas 
e, assim, memória e história disputam entre si as mais variadas interpretações. �abe ainda ressaltar a 
diversidade de interpretações da memória e da história do movimento entre integralistas. Estas atravessam 
as gerações e diversificam-se internamente no movimento mesmo nas mesmas conjunturas. Deve-se 
falar, portanto, de memórias que servem de defesa e ataque (espada e escudo) nos variados contextos em 
que a crença nos ideais da Doutrina é colocada em xeque e/ou são resgatados para embasar projetos de 
construção do sonhado Estado Integralista.

Ao procurarem compor as refer�ncias de uma memória integralista ancorada em uma memória 
nacional-brasileira, os que se consideram continuadores do integralismo reconstroem fatos e os 
interpretam de acordo com as perspectivas que defendem. Neste sentido, Memória e história integralistas 
são recuperadas nos interesses de se descrever a utopia integralista, como interpretações do que foi e do 
que poderia (ou poderá) ser.
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