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RESUMO 

O propósito desta dissertação é buscar discernir as circunstâncias e os pressupostos a partir 

dos quais, Gustavo Barroso, no período em que integrou o movimento integralista, buscou 

construir, discursivamente, uma ideia da espacialidade brasileira. Nossa ideia é que essa 

construção se faz por meio de uma interpretação da história nacional marcada pela teoria da 

conspiração judaica e por uma doutrina racista que dialogava em vários aspectos com o 

Nazismo e com o pensamento da Restauração Católica, o qual Barroso busca se aproximar 

visando legitimar sua escrita, numa construção de uma identidade cristã-católica, que é 

também uma representação de si, como guia do processo de construção do Estado Integral, 

que seria o molde da nação. Escrita que construiu uma dada imagem da nação, escrita que é 

produto e fonte produtora de outros discursos que operam sobre mundo, construindo, assim, 

realidades diversas. Na elaboração desta dissertação, nos focaremos, principalmente, no 

exame dos escritos do período integralista de Gustavo Barroso, ou seja, desde 1933 até 1937, 

empreendemos também uma análise do Plano Cohen, por nós compreendido, enquanto 

herdeiro da construção de Gustavo Barroso e devendo, ainda ser considerado na linha das 

teorias do complô político-racial antissemita e totalitário. Analisamos, assim, o discurso 

barrosiano sobre a nação, gestado ao longo da década de 1930, que o caracterizou como o 

Führer brasileiro.  

Palavras-chave: Gustavo Barroso, integralismo, espaço nacional, antissemitismo. 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze how Gustavo Barroso sought to discursively construct 

what would be the Brazilian spatiality through an Interpretation of national history marked by 

the Jewish conspiracy theory, a racist doctrine in various aspects dialogued with Nazi 

doctrine, and the thought the Catholic Restoration. Writing that built a given image of the 

nation. Writing and producing product that is the source of other discourses that operate on 

the world, appointing him, enveloping him in a load of meanings. Interpretations of time and 

space that discursively construct realities and ways of being in the world. For the development 

of this work we will focus mainly on the analysis of the literature of the period integralist 

Gustavo Barroso since the year 1933 until the year 1937, as well as undertake an analysis of 

the Cohen Plan, which we understood to be the heir of a grid of thought that falls in line with 

the theories of political and racial anti-Semitic plot. Thus, we assume that it is necessary to 

think of the space also in their political and cultural dimensions, and with an barrosiana 

significance of national space, expressed in the discursive field, the result of a given historical 

moment and engaged with certain power relations, which unfold through complex 

relationships, we understand that Barroso made the reading of the Brazilian nation would be 

its own representation. 

Keywords: Gustavo Barroso, fundamentalism, national space, antisemitism. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Alicerça-se na tradição da unidade da pátria e do espirito de brasilidade. 

Combate os judeus, porque combate os racismos, os exclusivismos raciais, 

e os judeus são os mais irredutiveis racistas do mundo." 

Gustavo Barroso
1
. 

“Alicerça-se na tradição da unidade da pátria e do espirito de brasilidade. 

Combate os judeus, porque combate os racismos, os exclusivismos raciais, 

e os judeus são os mais irredutiveis racistas do mundo." 

Gustavo Barroso
2
. 

 

Os discursos acima se referem à construção do Estado Integral
3
, baseado em valores 

cristãos e num suposto amálgama racial, ambos impossibilitados pelo judeu, que seria o 

verdadeiro racista e, por isso mesmo, o inimigo objetivo que precisaria ser combatido. À 

primeira vista, os discursos parecem ser idênticos, estão presentes neles elementos referentes 

a um nacionalismo exacerbado à intolerância e ao racismo, além do óbvio, levam a assinatura 

do mesmo autor. Contudo, entendemos existirem diferenças que devem ser analisadas. 

A primeira citação é do livro O Integralismo e o Mundo, publicado no ano de 1936
4
. 

Nesse período, o campo de disputa entre Gustavo Barroso e Plínio Salgado pela liderança da 

Ação Integralista Brasileira (AIB) girava em torno do tema do antissemitismo, numa atitude 

reflexa de radicalização do discurso barrosiano de conteúdo antijudaico. Pensamos que o 

discurso de Gustavo Barroso fazia parte de um movimento de matriz rácica aos moldes da 

ideologia nazista, mas que, por conta de estar abrigado na AIB, dizia zelar pela união racial, e 

                                                           
1
 BARROSO, Gustavo. O Integralismo e o Mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936. p.17. 

2
 Texto de Sérgio de Vasconcellos. Acessado em 26 jun. 2013. Disponível em: < 

http://www.integralismo.blogspot.com.br/2010/05/gustavo-barroso-racista-sergo-de.html >  
3
 O Estado integral corresponde a uma concepção de organização social e política da sociedade através do Estado 

integral-corporativo, repousando numa concepção do homem e da sociedade inspirada num humanismo 

espiritualista e numa visão harmônica da organização da vida em sociedade. Essa concepção ganhou variantes, 

como a concepção de Estado-sindical-corporativo inspirada em Miguel Reale. Gustavo Barroso não chegou a se 

destacar como um teórico do Estado integral, embora tenha colaborado com suas próprias prerrogativas de como 

se chegar a ele. 
4
 A análise deste livro será realizada no primeiro capítulo desta dissertação, que é dedicado a uma análise dos 

livros de Gustavo Barroso. Manteremos em todas as citações de Gustavo Barroso sua escrita original. 

http://www.integralismo.blogspot.com.br/2010/05/gustavo-barroso-racista-sergo-de.html
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por isso mesmo colocava uma ideia paradoxal: a de não ser racista porque combatia o 

verdadeiro racista, o judeu, que não se assimilava a nação nenhuma
5
.  

O discurso de Barroso ajudava a construir uma imagem do caos social, um problema 

para o qual a liberal democracia não seria capaz de apresentar solução, sendo necessário então 

um regime forte, centralizado e cristão, o Estado Integral.  

Embora considerasse que a AIB “fosse fruto do mesmo movimento universal, o 

fascismo” sua organização seria superior as demais por conter uma “maior dose de 

espiritualidade” 
6
, bem como a perseguição aos judeus se diferenciaria daquela realizada pelos 

nazistas, uma vez que esses apresentavam o judeu como um elemento sem cura e altamente 

danoso que, por isso mesmo, deveria ser eliminado. Já Barroso, num movimento que 

entendemos procurar sintetizar as teorias nazistas com os valores cristãos, afirmava que os 

judeus poderiam ser assimilados, caso abandonassem seus valores materialistas e 

participassem do caldeamento étnico. Esta é a forma pela qual pensamos que Barroso, 

declarado admirador das ações de Hitler, buscou marcar o lugar central do movimento que 

buscava liderar frente aos seus congêneres.  Ou seja, seu discurso tem o tempo dentro de si, é 

um acontecimento histórico que remete a uma dada dimensão do tempo e espaço em qual está 

inserido, e no qual tenta se afirmar como liderança. 

A segunda citação se dá dentro de um texto datado de 31 de maio de 2010, no qual o 

autor cita Gustavo Barroso, um dos maiores expoentes da doutrina Sigma. Embora leve a 

assinatura do mesmo autor, essa citação se refere a outro espaço-tempo. O autor do texto, 

Sérgio de Vasconcellos, busca uma reestruturação do movimento integralista por meio do seu 

blog que, segundo ele, “tem por principal finalidade difundir a História e a Doutrina 

integralista”. Esse esforço será feito pelo autor a partir de uma tentativa de negar o racismo 

presente na AIB, trazendo Barroso para o século XXI, citando seus próprios argumentos para 

explicar o porquê do integralismo não ser racista.  

                                                           
5
 Para entendermos essa relação paradoxal na estrutura de sociabilidade da AIB que apontamos, assim como a 

relação de acordos e tensões entre Gustavo Barroso e Plínio Salgado, que veremos no decorrer do nosso trabalho, 

se fez útil o pensamento de Jean-François Sirinelli. De acordo com Sirinelli precisamos nos ater, em primeiro 

plano, ao fato de que todo o grupo de intelectuais organiza-se em torno de sensibilidades culturais ou ideológicas 

comuns, alimentando o gosto de conviver. E, em segundo plano, precisamos nos atentar aos “microclimas”, ou 

seja, ambientes afetivos nos quais as atividades e o comportamento dos intelectuais desenvolvem e apresentam 

traços específicos. As sensibilidades culturais e ideológicas bem como os traços específicos do pensamento 

barrosiano serão desenvolvidos no decorrer do nosso trabalho. Ver: SIRINELLI, Jean- François. Os intelectuais. 

In: REMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2003. 

2 ed. p. 232– 253. 
6
 BARROSO, Gustavo. O Espírito do Século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936. p.10. 
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Portanto, se algum fanático, desses que vêem nazistas até debaixo da cama, quiser 

vir com acusações ridículas, sugiro que vá primeiro fazer uma auto-crítica junto dos 

seus pares e depois, venham... nos pedir desculpas – aos Soldados de Deus e da 

Pátria – pelas injúrias que sempre assacaram contra o Integralismo
7
. 

Porém, sua leitura-tradução
8
 do pensamento barrosiano é um trabalho mais complexo 

que a simples tentativa de trazer o pensamento de Barroso para seu presente. O momento 

agora é outro, pois o nazismo já fora julgado e condenado por todas as atrocidades realizadas 

no passado. Portanto, é preciso negar o racismo e distanciá-lo o máximo possível da doutrina 

de Hitler, do qual julgamos que Barroso tanto se aproximou.  

O curso da história faz o significado das citações ser completamente distinto, embora 

estas sejam gramaticalmente idênticas. O que torna diferente as duas citações é tão somente o 

momento de enunciação de cada uma que as incorpora ao processo de tradução e suas 

demandas: uma vez entendido que as palavras não mantém um sentido imanente, pelo 

contrário, elas inscrevem-se no âmbito de um determinado espaço cultural que marca a 

relação das palavras com o sentido histórico em que são produzidas
9
. Então, o que 

percebemos na segunda citação, é que ela não reflete o contexto de sua época como o autor do 

texto esperava ao utilizá-la, pelo contrário, ao invés de resgatar esse passado tal como era, a 

citação nos mostra a época que a conhece. 

Por meio desta digressão inicial, procuramos colocar que o propósito deste trabalho é 

analisar como Gustavo Barroso buscou construir discursivamente o que seria o espaço da 

nação brasileira, seu passado, seu presente e sua projeção de futuro.  

O espaço de Barroso é carregado de passado, vazio de presente e cheio de promessas 

para o futuro, contudo, este não é um espaço de saudade, uma vez que Barroso reavalia o 

passado para, por meio desta reavaliação, idealizar um mundo medieval sustentado pelo que 

apontaria ser a lógica cristã-católica, um mundo social rigidamente hierarquizado, porém 

harmonioso, um espaço controlado por um governante forte e divinamente inspirado. 

O presente do caos, de uma liberal-democracia desgovernada, de um espaço vazio de 

tradições, da ruína de todo um sistema social, poderia ser recuperado no futuro, caso se 

                                                           
7
 Texto de Sérgio de Vasconcelos. Acessado em 26 jun. 2013. Disponível em: < 

http://www.integralismo.blogspot.com.br/2010/05/gustavo-barroso-racista-sergo-de.html >  
8
 Devido ao caráter introdutório deste momento da dissertação não problematizaremos mais a fundo, certos 

conceitos utilizados, essa tarefa será feita no decorrer do nosso trabalho. 
9
 O texto Pierre Menard autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, nos foi fundamental para chegarmos a esse 

entendimento pois, em sua ficção filosófica, Borges nos apresenta insumos que permitem a problematizar 

questões como a intertextualidade e o papel da leitura na formação de sentidos. Ver: BORGES, Jorge Luis. 

‘Pierre Menard, autor Del Quijote’ In Ficciones. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1984, p.47-60. 

http://www.integralismo.blogspot.com.br/2010/05/gustavo-barroso-racista-sergo-de.html
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voltasse para esse passado sacralizado, que é ao mesmo tempo um refúgio a ser recuperado 

pela Ação Integralista, a partir da construção do Estado Integral que seria o espelho da nação.  

Nosso interesse em estudar as obras e as ideias de Gustavo Barroso tem a ver 

justamente com as questões colocadas anteriormente, surgindo da vontade de realizar estudos 

em volta de uma História Política comprometida com o pensamento do tempo presente. Nesse 

sentido, como trabalho final do curso de graduação, acompanhamos o percurso de vida e o 

desenvolvimento intelectual de Carlos Marighella
10

, assim como buscamos entender como ele 

foi transformado em mito ainda em vida, e como esse mito ganhou novo significado após sua 

morte, pensando que, em cada momento, esses mitos serviram para a construção de certas 

realidades.  

Durante essa pesquisa, nos chamou a atenção a força e a vitalidade do pensamento 

conservador de extrema direita no Brasil, que ajudou a construir a imagem quase demoníaca 

de Carlos Marighella como terrorista e inimigo número um do regime militar e percebemos 

que as recorrências ao nome de Gustavo Barroso eram constantes.  

A partir de então, surgiu a vontade de compreender o porquê de esse autor ser tão 

reverenciado nas discussões políticas da primeira metade do século XX e da necessidade de se 

entender a força do seu pensamento anticomunista, racista, em nossa sociedade que, ao 

reatualizar o pensamento barrosiano, inserindo-o nas discussões do seu tempo presente fábrica 

outros inimigos, como o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), homossexuais, movimentos sociais de esquerda, 

todos estes passam a ser entendidos como agentes do mal, forças desagregadoras que podem e 

devem ser combatidas. 

A antropóloga Adriana Dias, pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), que há 11 anos vem mapeando grupos neonazistas que atuam tanto nas ruas como 

na internet, nos traz dados alarmantes. Segundo sua pesquisa, o número de sites que veiculam 

informações de interesse neonazistas subiu 170%, saltando de 7.600 em 2002 para 20.502 em 

2009. No mesmo período, os comentários sobre esse tema nos fóruns cresceram 42.585%. E 

nos últimos nove anos, o número de blogs sobre o assunto cresceu mais de 550% 
11

. Portanto, 

                                                           
10

 DANTAS, E. G. Marighella aquém do que se vê: a vida e o mito de Carlos Marighella. 80 f. (Monografia) - 

Natal, 2010. 
11

Os dados preocupantes dessa pesquisa se encontram disponíveis em: < 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2011/10/desnudando-barbarie-neonazistas.html > Acesso em 26 jun. 

2013. 
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a escolha desse tema se inscreve dentro de uma perspectiva atual e legítima, uma vez que 

assistimos a um galope desenfreado do avanço de grupos de extrema direita não só no país, 

mas internacionalmente. 

Por conta disto, pretendemos colaborar com as pesquisas em torno da presença da 

ideologia de matriz racial nazista no Brasil, a qual deixou marcas profundas na nossa 

sociedade. Presença esta que tem sido muitas vezes silenciada pela historiografia brasileira, 

trabalhada mais comumente pelo prisma de autores eleitos como os “interpretes do Brasil”, ou 

seja, autores que pensaram e elaboraram dadas visões sobre o Brasil, reunindo autores que 

pensaram diferentemente o passado e o futuro brasileiro bem como o papel dos seus sujeitos 

históricos, de forma legítima e de fundamental importância. Mas nosso trabalho versa sobre 

outra face da nossa história, relegada muitas vezes apenas como um “pesadelo dos anos 30”: a 

atuação do destacado intelectual Gustavo Barroso, nos seus anos de forte atuação integralista.  

Pensamos que a intepretação barrosiana da história nacional é marcada pela teoria da 

conspiração judaica e por uma doutrina racista que dialogava em vários aspectos com a 

doutrina nazista. Gustavo Barroso esteve vinculado a várias instituições ligadas ao Estado e 

buscou conciliar seu ideal racista com a elaboração de um projeto de nação que fosse viável 

com a doutrina do Sigma. Nesse sentido, acreditamos que Barroso procurou subsumir a 

história do Brasil segundo o critério de ação benéfica do grupo racial branco-cristão e da ação 

destruidora do grupo racial semita, ou seja, uma teoria que pressupõe origens distintas das 

raças, uma visão poligênica.  

Problematizar Gustavo Barroso, e sua forma de inventar um passado para legitimar 

suas ações e projetar um futuro idealizado, é trazer para o plano da discussão historiográfica o 

debate sobre a influência da interpretação barrosiana do Brasil, uma vez que entendemos que 

seu pensamento deixou um legado que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa 

sociedade. Entendemos que é preciso deixar de considerar esse pensamento como um mero 

“pesadelo dos anos 1930” e fazer um debate historiográfico preocupado com o mundo atual, 

entendendo que o discurso barrosiano opera a realidade, constrói representações que, por sua 

vez, engendram discursos outros, que buscam na negação, na eliminação do outro, do 

diferente, as bases de uma nação forjada em princípios autoritários.  

Desse modo, nossa pesquisa busca se afinar à aproximação da linha “Cultura, Poder e 

Representações Espaciais” do Programa de Pós Graduação em História (PPGH) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pois entendemos a necessidade de se pensar o 
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espaço também em suas dimensões políticas e culturais e, sendo a significação barrosiana do 

espaço nacional expressa no campo discursivo, fruto de um dado momento histórico e 

comprometido com determinadas relações de poder, pensamos que ela faz da leitura do que 

seria a nação brasileira a sua própria representação. Ainda, pensamos que a atuação de 

Gustavo Barroso, “o Fürher brasileiro”
12

, não tem verdadeiramente fronteiras fixas, pois seus 

livros de caráter doutrinário e propagandístico visavam se comunicar com todos os setores da 

atividade humana
13

.  

A percepção de espaço barrosiano é uma percepção naturalizada, regida por leis 

próprias, constituída no bojo da reação à valores frente aos quais via o seu mundo 

desmoronar, sobretudo frente a forças sobre as quais jugava não ter controle: a urbanização, a 

industrialização, o fortalecimento de certos grupos sociais, as reformas liberais e 

democratizantes, as mudanças de comportamento, o capital estrangeiro. Espaço que fala mais 

dele próprio e de seus valores conservadores, autoritários, hierárquicos e católicos, uma nação 

e identidade afirmada como reação ao Outro, numa narrativa que mais fala da fragilidade do 

seu próprio significante e que vê o seu mundo ameaçado por forças desagregadoras que 

parecem escapar do controle. Uma realidade tecida em linhas narrativas que só apontam a sua 

total destruição, a qual só não será concretizada se houver a implantação do Estado Integral, 

onde o tornar-se membro da nação requeria um disciplinamento do espírito e a respectiva 

eliminação das discrepâncias, papel pedagógico que caberia a ele mesmo, Gustavo Barroso. 

Mas é uma visão de mundo que compõe uma representação do real, fabricando sua 

própria versão sobre o ser e o espaço nacional, modelando uma imagem de nação que 

definhava por estar presa ao capital judaico, discurso que demarca fronteiras identitárias entre 

o Eu e o Outro, sendo assim uma construção discursiva que é ela também construtora de 

representações do real e de identidades. Como entendemos que os espaços também são 

construídos por meio da escrita e de suas mais distintas formas discursivas, que essas também 

trazem a historicidade em seu seio, que falam de um dado momento histórico
14

. Entendemos 
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 No desenvolver do nosso trabalho buscaremos mostrar como Barroso, a partir de sua militância integralista, 

vai se destacar como o mais radical teórico do antissemitismo brasileiro o que viria a lhe render a alcunha de o 

Führer do Integralismo. 
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 RÉMOND, Réne (Org.). Por uma História Política. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. p.242-245. 
14

 MARTINS, Jossefrânia Vieira. Reino encantado do sertão: representações narrativas na literatura de Ariano 

Suassuna. In: PEIXOTO, Renato Amado (Org.).  Nas trilhas da representação: trabalhos sobre a relação entre 

história, poder e espaços. Natal, RN: EDUFRN, 2012. p.125. 
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que a construção discursiva de Gustavo Barroso faz da nação sua representação
15

, a nação 

seria um objeto construído em relação a ele próprio, que opera sobre o mundo, que o significa 

e o envolve de significações, produzindo modos de ser e de viver no mundo
16

.  

Assim, entendemos que a visão barrosiana sobre a história nacional, que constrói uma 

dada imagem da nação visando à legitimação de seus anseios, foi constantemente negociada 

de modo a não distanciá-lo muito das camadas diretivas da doutrina do Sigma. Ela teve que 

encobrir seu racismo numa ideia de crítica política, bem como modo de se aproximar mais das 

bases integralistas, dado a simplicidade de sua teoria, que se expressava, grosso modo, a partir 

de uma visada maniqueísta da história da humanidade, na qual as duas principais frentes de 

combate do integralismo, o capitalismo da liberal democracia e o comunismo soviético, 

seriam sintetizadas na figura do judeu, agente manipulador dessas duas forças.  

Portanto, são relações de produção do poder, concernentes ao campo da negociação, 

que sustentaram e foram dando forma à espacialidade da nação barrosiana. O espaço, em 

nosso entender, seria, portanto, um construto discursivo que se faz e refaz dentro de campos 

de poder, de tensões, de dinâmicas e de acordos, construto que emerge na luta política entre 

Salgado e Barroso pela liderança da AIB
17

, de aproximação com o pensamento católico de 

extrema direita e com o pensamento nazista, portanto, paradoxalmente, o pensamento de 

Gustavo Barroso seria, também, moderno. 

Por conseguinte, se torna necessário, buscar fazer uma análise do pensamento de 

Gustavo Barroso por meio das obras voltadas à doutrina do Sigma, buscando compreender 

como suas ideias foram sendo produzidas de modo a legitimar sua atuação na AIB. Barroso 

teria construído, num dado contexto, uma imagem de caos social orquestrado secretamente 

pelo banqueiro judeu, que controlaria por meio das finanças as forças do capitalismo, da 

liberal democracia, do comunismo e da maçonaria. Era um inimigo que precisava ser 

combatido em todas as frentes, pois essa luta também corresponderia à esfera espiritual, no 

qual ele, Barroso, lideraria as forças divinas do bem contra os agentes do “Anticristo”, 

encarnado no elemento judeu. Entendemos que estas ideias constituiriam um legado que viria 
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 Entendemos o conceito de representação à luz do pensamento de Schopenhauer, que afirma que o mundo 

existe como representação de um sujeito que percebe. Ver: SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como 

vontade e representação. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 2001. 
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 MARTINS, op. cit., 2012, p.126. 
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 Devido nossas limitações durante a pesquisa às disputas entre Plínio Salgado e Gustavo Barroso não puderam 

ser contempladas o quanto gostaríamos, mas ressaltamos nosso interesse em dar continuidade nesse quesito em 

trabalhos futuros. 
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a legitimar ações de Estado, as quais, por sua vez, enraizaram na nossa sociedade, ganhando 

novas roupagens.  

Exemplo disso é que essas obras, publicadas ainda durante sua militância integralista, 

reverberam hoje entre movimentos como o neointegralismo que, amparados nessas ideias, 

buscam organizar suas concepções de mundo e de sociedade, encontram na internet um vasto 

campo para divulgação e propagação, organizando seus discursos em função das demandas 

atuais
18

. 

Por conseguinte, nos concentraremos principalmente na análise da bibliografia 

integralista de Gustavo Barroso desde 1933, quando entrou na AIB até o ano de 1937, ano em 

que entendemos estarem lançadas as principais bases de seu pensamento integralista, o que 

constitui um total de nove livros para a nossa análise. Diante dessa delimitação cronológica, 

perscrutaremos também alguns periódicos integralistas bem como faremos uma análise do 

Plano Cohen, pensado mesmo como um palimpsesto, no qual sua escrita se assenta em várias 

outras camadas discursivas que devem ser de-sedimentadas. 

Nesse percalço, nosso trabalho se encontra dividido em três capítulos, e em suas 

subdivisões: Um Intelectual Integral: trajetória, militância e a escrita da nação no projeto 

integralista de Gustavo Barroso; A Cena de escritura de Integralismo e Catolicismo: a busca 

pela sacralização do integralismo e pela integralização do catolicismo num discurso 

organizador do espaço da nação brasileira; Es/crer/vendo a Nação: O projeto barrosiano de 

espaço nacional entre telas e palimpsestos. 

No primeiro capítulo, iniciaremos com um balanço biográfico sobre Gustavo Barroso, 

desde sua inserção na esfera intelectual brasileira, nos 1920, até sua entrada na Ação 

Integralista Brasileira, na qual ele iria se destacar como um dos seus principais líderes. A sua 

proposta seria de interferir na organização do Estado brasileiro, denunciando a 

impossibilidade do Estado Liberal de conduzir esse processo, o que viria de encontro com os 

anseios centralizadores e autoritários do movimento que visava à construção do Estado 

Integral. 
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 Livros antissemitas de Barroso, como, Brasil – Colônia de Banqueiros, e a versão traduzida e comentada por 

Barroso de, Os Protocolos dos Sábios de Sião, foram reeditados pela editora Revisão.  Já na internet se 
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redirecionadas a novos personagens, como homossexuais e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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Procuraremos fazer notar que seu pensamento procura seguir uma trajetória, no qual 

irá despontar sua luta com Plínio Salgado pelo controle da AIB, travada no campo do 

antissemitismo, o qual seria utilizado como ferramenta de polarização da disputa por ambos 

os lados.  

Barroso recria o passado nacional, a partir de uma visão teleológica da humanidade em 

permanente luta contra o judeu, para buscar legitimar suas ações no presente, e assim projetar 

um futuro, que resultaria na vitória final das “forças do bem” e a subsequente implantação da 

doutrina integralista. Ao mesmo tempo em que devido a sua participação na AIB, seu lugar de 

fala, seria preciso escamotear seu discurso racial de matriz nazista, numa roupagem política, 

bem como a defesa do integralismo frente aos seus congêneres fascistas em todas as partes do 

mundo, dado que entre as prerrogativas do integralismo se encontram a defesa de uma suposta 

união racial e a importância de se afirmar como um movimento genuinamente brasileiro. Mas, 

entendendo que o sujeito Gustavo Barroso não apaga sua intenção na escrita, sempre 

permanecendo rastros que ligam o interior e o exterior do escrito, percebemos diferências que 

percorrem seu discurso: como a significação se forma também nos não-ditos, que como nos 

lembra Derrida, não é nada
19

, ou seja, é algo, e esse algo é criativo. É assim que percebemos 

um diálogo com o nazismo alemão em seus escritos e falas uma vez que esse movimento é 

muitas vezes elogiado em seus livros, o que viria a lhe render a alcunha de o Führer do 

Integralismo, mas poucas vezes apontado diretamente nas colocações de Barroso. 

No nosso segundo capítulo, daremos continuidade à análise do pensamento integralista 

barrosiano, focando na análise de um livro específico, Integralismo e Catolicismo. Partimos 

do pressuposto que nessa obra se dá um passo definitivo para o fechamento da ideia do 

Integralismo como porta-voz da doutrina social da Igreja romana, ou seja, Barroso procura 

afirmar uma identidade católica para o movimento integralista, ao mesmo tempo em que 

busca integralizar, doutrinar sua nova audiência católica, disseminando a hierarquização 

social e a exclusão do elemento judaico. 

Essa racionalidade deve ser entendida como um espelho para a sua concepção de 

nação e identidade: a construção de uma identidade cristão-católica numa representação de si 

como guia desse processo, o guia que busca atuar não só no campo da razão, mas 

principalmente no campo da emoção, se apropriando do discurso católico para legitimar sua 

visão de mundo. 
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No terceiro capítulo, procuraremos aprofundar a análise do discurso barrosiano, a 

partir dos conceitos oferecidos nos trabalhos de Paul Ricœur e Jacques Derrida. Essas 

aproximações serão realizadas a partir de documentos diferentes e respeitando o devido lugar 

de cada teórico, que embora trabalhem por meio de aproximações divergentes, nos oferecem 

subsídios para uma teoria da intertextualidade que ressalta o papel da leitura na formação dos 

sentidos, adquirindo estatuto próprio e (re)criando realidades. 

Na intenção de realizar uma análise do discurso barrosiano a partir de uma perspectiva 

hermenêutica e gramatológica nos pareceu seminal a entrada oferecida pelo pensamento do 

escritor argentino Jorge Luis Borges que, nas tramas de suas ficções, nos oferece a forma de 

suas ideias
20

, vindo a corroborar com nossa premissa de apresentar o papel da linguagem 

como criadora de sentidos e o recurso metafórico como artifício intelectual que participa da 

construção de realidades, pois os espaços também são construídos historicamente pela 

produção escrita. Espacialidades elaboradas como representações que se articulam por meio 

de tramas discursivas que agenciam significações. 

A preocupação com a metáfora é algo central para empreendermos uma análise do 

discurso pelo olhar hermenêutico de Paul Ricœur, recurso este que não é um ornamento, 

metáforas que nos oferecem uma informação nova acerca da realidade
21

. Nessa perspectiva, 

nossa intenção é explicitar o mundo que o texto projeta, não o autor, portanto, uma análise do 

texto à luz do próprio texto escrito, o qual deve ser entendido como um discurso inscrito
22

. A 

visão Ricœuriana vai enfatizar que em vez de uma semiótica da palavra devemos nos ater ao 

texto para o entendimento da metáfora, ou seja, a enunciação da metáfora não encontra 

sentido nela própria, mas sim no texto em que tal recurso linguístico está inserido.  

Desse mundo projetado pelo texto, decorre outra característica que é um dos 

elementos centrais dentro da teoria hermenêutica Ricœuriana, que é a questão do referente e 

do sentido do texto. Para Ricœur, existe uma dialética entre linguagem e mundo, uma vez que 

o discurso, que é uma forma de enunciação do ser-no-mundo, refere-se ao seu locutor ao 

mesmo tempo em que se refere ao mundo
23

. Os textos então teriam uma plurivocidade de 

                                                           
20
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sentidos abertos que esperam e fazem apelos a uma leitura, autônoma em relação à intenção 

do autor. 

Já empreender uma análise do discurso sob um céu da gramatologia derridiana, 

equivale a perceber primeiramente que a desconstrução não é sinônimo de destruição e sim 

que ela busca tornar visível aquilo que o logos tenta escamotear, inquirindo subversivamente 

o texto numa análise do escrito não só pelo escrito, mas levando em conta a experiência do 

escritor, no qual o texto deverá ser compreendido como constituído pela experimentação, que 

é capaz de constituir outras escrituras, sendo, por conseguinte, possível reconhecer através de 

seus rastros os mecanismos que os ligam a uma escritura primeira. 

Perscrutar os rastros é buscar compreender que o ser está ligado a uma 

intencionalidade que não é intencional, é afirmar a centralidade da experimentação do sujeito 

em toda sua extensão, é também trabalhar a partir do que não está dito, procurando entender 

“o que se perde enquanto os olhos piscam” e dando a devida importância ao que está inscrito 

entre as linhas do texto.  

Portanto, como analistas do discurso, a partir de um viés derridiano, procuraremos de-

sedimentar o texto proposto para análise, des-recalcando o que está dissimulado nele. Dessa 

forma, não buscaremos a pretensão de estabelecer a verdade do significado do texto ou as 

verdadeiras intenções do autor, apenas seguiremos uma interpretação derridiana, jogando com 

probabilidades e hipóteses, arriscando suposições fundamentadas e correndo riscos 

calculados. 

No primeiro momento do terceiro capítulo, faremos uma reflexão sobre a organização 

do espaço da nação no pensamento integralista de Gustavo Barroso a partir de uma 

aproximação hermenêutica à luz do pensamento de Paul Ricœur. Utilizaremos, para isso, o 

capítulo VI da obra, Brasil – Colônia de Banqueiros, intitulada O condor prisioneiro, no qual 

Barroso se utiliza do papel crucial da enunciação metafórica da animalização, para a 

construção espacial e identitária da nação. E estaremos também preocupados com a dimensão 

visual do documento analisado, que, carregado de uma potência visual, rabisca um quadro do 

que seria a nação, forjado pelo poder das letras, narrativa que desenha uma topografia afetiva 

dos espaços. 

No segundo momento do terceiro capítulo, objetivamos analisar a produção do Plano 

Cohen a partir de uma aproximação do pensamento gramatológico derridiano. Analisar o 
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Plano Cohen sobre esse prisma é compreender sua escritura a partir da experimentação 

cognitiva do seu autor, entendendo o ‘Plano’ tanto como sua condição de possibilidade, 

enquanto produto histórico e cultural, fruto da sedimentação de outras gramáticas e sintaxes 

antissemitas. Partimos, aqui, da premissa de que não existe autoria pura, mas que todo escritor 

é um leitor, que carrega consigo outras vozes e que assumindo, ou não, sua posição de 

herdeiro faz uma leitura anacrônica, por isso mesmo se posiciona frente aos debates de seu 

tempo. Objetivamos assim, por meio da desconstrução, inserir o Plano Cohen dentro de uma 

grade de pensamento maior, que remonta à questão do antissemitismo moderno, no qual 

levantaremos argumentos para balizar a ideia do Plano Cohen como aplicação do projeto de 

nação barrosiano, utilizado para legitimar a instauração do Estado Novo que também projetou 

uma ideia de Nação atrelada a uma visada autoritária, conservadora, antissemita. 

Propomo-nos, antes de introduzir o primeiro capítulo, a realizar uma análise do debate 

historiográfico sobre a AIB e Gustavo Barroso, em seus vários vieses, pois acreditamos que a 

história deve ser constantemente reescrita, seus temas sempre revisitados, seu processo de 

tessitura sempre interrogado, uma vez que o próprio conhecimento histórico muda no fluxo 

temporal, nos apontando novos problemas, métodos, objetos, novas formas de olhar para um 

mesmo tema a partir de novas experiências. Achamos esse percurso necessário por considerá-

las obras pioneiras, fruto de seu tempo, com seus méritos e deméritos, mas que chegando a 

conclusões diferentes sobre a especificidade do integralismo, abriram caminhos para 

pesquisas outras, inclusive a nossa.   

Partindo da premissa de que todo saber histórico é perspectivista, que o historiador, 

seu objeto e seus mecanismos de trabalho, pertencem ao seu tempo, a seu lugar de fala, como 

categorias históricas que se alteram ao sabor dos acontecimentos, servindo a interesses vários, 

procuraremos sistematizar algumas posições historiográficas sobre a Ação Integralista 

Brasileira (AIB) e Gustavo Barroso.  

A seguir, sem nos determos em longas críticas e análises historiográficas, 

procuraremos mapear alguns estudos que trataram do tema, uma vez que nossa proposta, neste 

momento, é a de examinar as bases argumentativas e as principais conclusões apontadas pela 

análise, de modo a sistematizar as referências e projetos que orientaram alguns dos autores 

que vem marcando o debate historiográfico em questão. 

Podemos localizar os primeiros debates sobre o movimento liderado por Plínio 

Salgado ainda em finais da década de 1930. Em 1937, Carlos Henrique Hunsche defendeu a 
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tese de doutoramento, O integralismo brasileiro: história do movimento fascista no Brasil
24

, 

na Faculdade de Filosofia da Universidade Friederich Wilhelm, em Berlim, Alemanha. Em 

sua tese, o autor conclui ser o integralismo um fenômeno tanto nacional quanto internacional, 

o que abrirá um rico campo de estudos nos anos 1970, sobre o tema do mimetismo ou não da 

ação integralista. Diferenciando a AIB do nazismo, justamente quanto ao seu teor antissemita, 

ao considerar que o nazismo perseguia o elemento judeu como um fator destruidor de uma 

raça, ao contrário do integralismo que via nele um agente que deveria ser combatido por causa 

das suas ações político-econômicas. 

Na realidade, o antissemitismo de acordo com a Doutrina Integralista constitui um 

dos pilares básicos do Integralismo. Entretanto, seria um erro crasso traçar um 

paralelo entre o Nacional-Socialismo e o Integralismo no que concerne à 

problemática judaica, como faz a AIB para conquistar a população teuto-brasileira. 

O Nacional-Socialismo combate o judeu, antes de mais nada, fundamentado em sua 

concepção racial: como elemento destrutivo de uma raça. O Integralismo combate-o 

por razões políticas e econômicas.
25

  

 A questão da influência interna e externa da linha de pensamento da AIB, será um 

campo de confronto historiográfico que se inicia nos anos 1970. Porém, na cena de sua 

escrita, outra tese de doutoramento é produzida por Arnoldo Nicolau de Flue Gut, em 1938, 

na Ludwig-Maximilian Universität de Munique, Alemanha. Sob o título Plínio Salgado, o 

creador do integralismo brasileiro na literatura brasileira
26

, o autor se aproxima do discurso 

integralista, fazendo uma crítica ao trabalho de Carlos Henrique Hunsche, por entendê-lo 

como meramente acadêmico, pois ao procurar manter certa distância emocional com o tema, o 

autor não entraria em contato com a alma brasileira nem com o pensamento pliniano
27

. 

Em meados da década de 1940, a reorganização da AIB, em 1945, no Partido de 

Representação Popular, o PRP, motivou discussões sobre a ligação da AIB com o 

nazifascismo. Porém, as discussões não alcançaram os círculos acadêmicos. Nesse sentido, 

nas décadas de 50 e 60, aqueles considerados inimigos do integralismo, os comunistas, os 

liberais e os adeptos do governo Vargas, não se debruçaram tanto sobre o “pesadelo 

integralista”, talvez por causa do preconceito e da desvalorização ideológica do autoritarismo 

e do fascismo como objeto de estudos, talvez pelas cicatrizes recentes do nazifascismo. 
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Permanecendo assim até as primeiras revisões na década de 1970, com a forte 

influência das produções de cunho materialista, estruturalista e marxista, essas análises 

privilegiaram a temática política como tema, dado o momento do regime ditatorial brasileiro 

instaurado em 1964, que levou alguns pesquisadores a se voltarem para o estudo de 

tendências autoritárias e conservadoras. A principal temática que permeou os debates dessa 

década está baseada na constatação, ou negação, da caracterização da AIB como um 

movimento mimético ao fascismo, estudos que também se basearam quase que 

exclusivamente nos textos doutrinários de Salgado, com exceção ao trabalho de Trindade
28

 

que, embora inserido nesse debate, teve a cautela de ressaltar a importância de se entender a 

AIB, como um movimento não homogêneo. 

Podemos considerar que o debate acadêmico sobre o movimento integralista tem seu 

“boom” na década de 1970, a partir da tese de doutorado de Hélgio Trindade a qual deu 

origem ao livro Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30. Em seu livro, Trindade 

afirma que o integralismo fora “rejeitado pela História brasileira como um pesadelo dos anos 

30. E espero que definitivamente” 
29

. Percebemos aqui uma nítida preocupação de Trindade 

em desqualificar o integralismo enquanto um movimento político e ideológico devido as suas 

origens fascistas. Alicerçado em dados recolhidos através de uma série de entrevistas com ex-

militantes da AIB, o autor procura responder a duas questões sobre um dos primeiros partidos 

políticos brasileiros de implantação nacional: a primeira, sobre as condições que explicam o 

percurso do seu Chefe, Plínio Salgado, e o nascimento do Integralismo; a segunda, uma busca 

pela natureza desse movimento, reunindo para isso um conjunto de documentos que 

levantaram a hipótese da identificação do integralismo com o fascismo, embora o autor 

aponte que essa aproximação com o fascismo se explica pelas condições internas favoráveis
30

. 

A partir de um estudo comparativo com o fascismo italiano e de suas manifestações, 

combinando diferentes dimensões do fascismo, não só a ideológica, mas a origem social, as 

motivações de adesão dos militantes, a organização em torno do Chefe nacional e a 

identificação com conceitos e valores fascistas, Trindade chega à conclusão de que no 

integralismo, o parentesco não só é claro na ideologia, mas também em sua organização, 

observando as seguintes constantes entre os dois movimentos: a presença do Chefe nacional, 
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o juramento ao Chefe, os rituais, a estrutura da milícia, a concepção de Estado e a definição 

dos inimigos (liberalismo, socialismo, capitalismo internacional, judaísmo) 
31

. 

  Em linhas gerais, podemos dizer que o autor busca o estudo da origem, formação e 

natureza da Ação Integralista Brasileira. Ressaltemos a conclusão a que Hélgio Trindade 

chega: o Integralismo seria o fascismo europeu em terras brasileiras, fruto de uma corrente 

fascista internacional que achou em terras “tupiniquins” as condições favoráveis ao seu pleno 

desenvolvimento, apresentando as seguintes proposições: 

[...] o integralismo seria um movimento fascista em função da composição social 

dos seus aderentes; das motivações de adesão de seus militantes; do tipo de 

organização do movimento; do conteúdo explícito do discurso ideológico; das 

atitudes ideológicas de seus aderentes; enfim, do sentimento de solidariedade do 

movimento com relação à corrente fascista internacional.
32  

Mesmo com seus estudos focando mais a figura do Chefe nacional do movimento, 

Plínio Salgado, Gustavo Barroso é abordado pelo autor como um dos mais destacados 

membros do integralismo, aparecendo ao lado de Plínio, em seu livro, como um dos teóricos 

que mesmo seguindo caminhos diferentes, fixam os princípios gerais do integralismo, 

levantando a influência de Barroso entre os integralistas, a respeito de uma questão que não 

teria tradição no Brasil antes da AIB, o antissemitismo radical do discurso barrosiano. A 

posição de destaque de Gustavo Barroso frente às milícias integralistas, seu papel como um 

dos principais teóricos do integralismo e a relação ambígua de Salgado e Barroso, de 

negociações e disputa pela liderança do movimento integralista. 

 Mas esse não é o intento de Trindade. Trilhando os caminhos que comprovem sua 

tese, de que a AIB é um congênere fascista, o estudo sistemático dos livros de Barroso 

serviriam para provar a solidariedade entre integralismo e os movimentos fascistas europeus: 

Barroso, porém, é com certeza, o que levou mais longe a pregação da solidariedade 

entre o integralismo e os movimentos fascistas europeus (...). Mesmo que ele não 

pretenda que o integralismo imite o fascismo, considera que pertence à mesma 

família ideológica. Embora distinga algumas particularidades dos fascismos 

europeus com relação ao integralismo, sua atitude fundamental traduz-se na 

consciência da solidariedade que se estabelece entre todos os movimentos fascistas 

da década de 30. A melhor demonstração desta consciência fascista universal é o 

livro de Barroso O integralismo e o Mundo, no qual exalta a expansão dos 

movimentos fascistas em 38 países.
33

 

Seguindo pensamento oposto ao de Trindade, mas dentro da mesma perspectiva 

historiográfica sobre o tema, concentrando-se nos aspectos doutrinários da organização 
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integralista, na análise de sua ideologia e enfatizando o papel desempenhado por Plínio 

Salgado, está o livro de J. Chasin, O integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade 

no capitalismo hiper-tardio
34

. Chasin busca em seu livro a denúncia do integralismo, mas com 

uma diferença: o autor procura uma suposta verdade sobre a ideologia integralista e culpa 

Trindade de assumir em seu livro a posição de inimigo do integralismo e por isso mesmo 

fazer um julgamento de valor, acusando Trindade de ser um opositor do integralismo, que 

sucumbe a teorias como a explicação mimética da doutrina do Sigma em relação aos 

movimentos europeus e, as condições favoráveis do contexto brasileiro que teria possibilitado 

o surgimento do movimento integralista. Perscrutando, nos próprios textos de Plínio Salgado, 

Chasin busca a especificidade dos camisas-verdes, assumindo uma postura bastante crítica à 

análise que em sua época de produção se fazia da AIB e do pensamento de Salgado. Segundo 

a percepção de Chasin, o desconhecimento ou a omissão das próprias palavras de Salgado, 

seria pecado capital para trabalhos que se pretendem científicos, ainda, este autor, critica a 

historiografia que trata do tema com demasiada simplificação ao identificar fascismo e 

integralismo, restringindo a falar-se em mimetismo e influências
35

.  

Para Chasin, a AIB seria um movimento de extrema direita, romântico e reacionário, 

mas não fascista, uma vez que entende ser o fascismo uma expressão particular do estágio de 

desenvolvimento pleno do modo de produção capitalista, estágio esse que o Brasil ainda não 

havia atingindo na década de 1930, dada a sua dependência estrutural ao centro do 

capitalismo. Para o autor, além de uma análise da ideologia e da estrutura do integralismo 

como movimento, seria preciso fazer uma análise do capitalismo periférico que gera 

movimentos sociais e políticos como o integralismo. Dessa forma, Chasin discorda da 

conclusão do trabalho de Trindade que afirma categoricamente que o integralismo é um tipo 

de fascismo
36

. 

Acompanhando de perto Chasin, localizamos o trabalho de Gilberto Vasconcelos
37

, 

sobre o que ele qualificou de “ideologia curupira”. Em seu título já observamos a referência à 

moldura do marxismo, em que o conceito de ideologia se apresenta como falsa consciência e 

discurso ocultador de uma pretensa realidade. Ideologia curupira que entende a especificidade 
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do integralismo no plano de uma “utopia autonomística”, em outras palavras, o fascismo não 

se aplicaria ao Brasil, dada sua dependência estrutural ante o centro capitalista, por isso a 

ideologia curupira seria a manifestação possível de uma burguesia subordinada, de uma 

sociedade colonial e atrasada, típica, e de seu engajamento em um limitado projeto de 

desenvolvimento capitalista nacional. 

 Trindade e Chasin apresentam também consensos a respeito de dois aspectos: a 

presença de concepções distintas no interior do integralismo acerca da proposta de uma 

revolução integral; e a singularidade da AIB enquanto movimento que representou as 

especificidades da sociedade brasileira das décadas de 1920 e 1930. Seja um projeto de 

fascismo à brasileira ou uma alternativa conservadora ao capitalismo dependente, o 

movimento integralista ainda é um cenário em aberto ao campo de pesquisa, e o que podemos 

observar nesse rápido debate entre duas posturas distintas frente ao mesmo tema é o intuito 

dos autores referidos de contribuir nos estudos do totalitarismo, do autoritarismo, talvez pela 

condição vivenciada no Brasil que vivia sob um regime ditatorial instaurado em 1964, ambos 

procurando trazerem respostas às demandas de sua época.  De fato, são posturas instigantes 

que abririam caminhos a novas perspectivas para os estudos que procuram compreender o 

integralismo em suas particularidades.   

 Com base nas leituras feitas, nos aproximamos mais da conclusão de Trindade, pois 

acreditamos que a doutrina do Sigma muito herdou das experiências fascistas europeias, 

inclusive na sua organização, a mística, a simbologia e na escolha de seus inimigos 

(anticomunismo e antiliberalismo), mas não sendo apenas o fruto de um mimetismo, numa 

posição conforme o conceito de Jacques Derrida, de herdeiro, ou seja, daquele que escolhe 

aquilo herda
38

, conforme esta posição, entendemos que o integralismo, mesmo sendo um 

grupo heterogêneo, procurou destacar suas peculiaridades frente aos congêneres europeus, 

grosso modo, pela afirmação de uma maior dose de espiritualidade. 

A década de 1980 marca um momento de transição nesse debate historiográfico, 

percorrendo tanto temas caros ao debate dos anos 1970, como estudos que contemplam a 

temática integralista, mais especificadamente, entre tantos estudos podemos destacar obras 

como: Notas sobre o pensamento conservador dos anos 30: Plínio Salgado, de Marilena 
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Chauí
39

; O fascismo no sul do Brasil: germanismo, nazismo e integralismo, livro de René 

Gertz que foca na relação entre os imigrantes alemães e integralistas no sul do Brasil
40

. O 

trabalho de Gertz abriu um campo profícuo de investigações de cunho regional, que 

procuram, em vez de entender a AIB nacionalmente, compreender sua organização em cada 

região. 

A partir da década de 1990, o debate historiográfico sobre o Integralismo deixa de 

contemplar somente os aspectos autoritários e/ou fascistas da AIB e passa a buscar suas 

especificidades, como a relação integralismo e imigrantes, a relação com o meio militar, 

participação feminina e de negros dentro do movimento, as posições tomadas dentro de 

políticas regionais, o estudo de símbolos e de festividades, e o enfoque também no 

pensamento de outros camisas-verdes. 

No bojo desse debate historiográfico, que passou a comtemplar as especificidades do 

movimento integralista iniciado em fins dos anos 1980 e início de 1990, até os dias atuais, é 

que visamos agora nos ater nos estudos que elegeram Gustavo Barroso como trama central em 

suas pesquisas, que fora até então relegado a pequenas páginas, quando não às notas de 

rodapé, pela historiografia integralista dos anos 70. Estamos cientes de ter deixado de lado 

importantes contribuições de pesquisadores, pela própria impossibilidade de tal empreitada, 

devido ao curto tempo/espaço aqui presente para esta reflexão. 

O estudo de Marcos Chor Maio, Nem Trotsky, nem Rothchild: o pensamento anti-

semita de Gustavo Barroso
41

, busca analisar as nuances do pensamento antissemita de 

Gustavo Barroso, contribuindo com um importante trabalho no campo historiográfico no 

debate em torno do antissemitismo moderno, se apoiando para isso nos estudos de Hannah 

Arendt
42

, sobre as continuidades e rupturas do antissemitismo tradicional e moderno. O autor 

promove um instigante debate sobre alguns elementos que compõe a visão totalitária de 

mundo elaborada por Barroso, perscrutando, nesse intento, analisar o livro, O Quarto 

Império
43

. Porém, acreditamos que a análise desse livro seja resultado de um caminho 
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intelectual maior, em que precisaria ser também levado em conta o fato de se entender o 

antissemitismo de Barroso, dado que o chefe das milícias integralistas está em permanente 

diálogo e tensões com outros autores, inclusive numa disputa direta com Plínio Salgado pela 

liderança da AIB.  

Outro estudo de grande fôlego que também se preocupou com a questão do 

antissemitismo barrosiano, foi empreendido por Roney Cytrynowicz
44

, diretor do acervo 

documental do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, que versa sobre a faceta racista da obra 

de Barroso
45

. Para Cytrynowicz, os textos de Gustavo Barroso se diferenciam dos outros 

ideólogos do integralismo, pois seu anticomunismo manifesto seria uma forma de disseminar 

o seu antissemitismo, sendo esse artificio mesmo o que dá inteligibilidade e nexo à escrita 

barrosiana. 

 O debate acadêmico em torno de Gustavo Barroso tem ainda se mostrado profícuo 

nesta virada de século, a partir de dissertações que o abordam sobre diversos matizes. O 

conservadorismo a serviço da memória: tradição, museu e patrimônio no pensamento de 

Gustavo Barroso, dissertação de Ana Cristina Audbert Ramos de Oliveira
46

, procurou 

identificar as coordenadas do projeto intelectual de Gustavo Barroso na especificidade do 

pensamento museológico barrosiano bem como compreender como o diretor do Museu 

Histórico Nacional entendia noções de tradição, museu e patrimônio, e como essas 

possibilitaram a viabilização da construção de um projeto de memória nacional.  

No Norte da Saudade: esquecimento e memória em Gustavo Barroso, tese de Afonsina 

Maria Augusto Moreira
47

, a autora pretende observar como Gustavo Barroso constrói suas 

memórias. Maçonaria e Antimaçonaria: uma análise da “História Secreta do Brasil” de 

Gustavo Barroso, de Luiz Mário Ferreira Costa
48

, objetiva analisar as narrativas 

antimaçônicas difundidas no Brasil e busca compreender os elos de continuidade das 
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narrativas antimaçônicas de fins do século XVIII, na Europa, com a antimaçonaria difundida 

no Brasil do início do século XX, por Gustavo Barroso. 

Na expectativa de desvendar as nuances do pensamento barrosiano no que tange à sua 

representação do passado por meio de suas próprias obras, localizamos a dissertação de Erika 

Morais Cerqueira, O passado que não deve passar: história e autobiografia em Gustavo 

Barroso
49

, na qual a autora ressalta a importância que Barroso atribuía a atuação dos militares 

no passado brasileiro, concepção historiográfica, museológica e folclorista, com uma “marca 

acentuada da saudade” que irá percorrer o pensamento barrosiano, inclusive na sua fase de 

militância integralista. 

Nestes estudos realizados no final do século passado e início do XXI, podemos notar 

uma forte reflexão feita a partir da análise dos discursos de Barroso, privilegiando sua 

militância junto à ação integralista e sua defesa do antissemitismo, debate que, desde já, 

assumimos nossa intenção em participar, mas também outros trabalhos que dão ênfase aos 

seus estudos folclóricos bem como a suas narrativas de memórias, mostrando a miríade de 

campos abertos à pesquisa quando o assunto for Gustavo Barroso.  

A relação nazismo e integralismo e a questão racial são temas delicados não só na 

AIB, como na historiografia do assunto. 

O governo Vargas, durante os anos de 1930, não conseguia esconder sua simpatia 

pelas ideias nazifascistas. Acobertado pela lei e pelo seu apelo populista, Vargas camuflava 

seu discurso da violência e de ações racistas, como perseguição aos comunistas e negação de 

vistos aos judeus refugiados da guerra, atrás de um discurso de autoridade, almejando um 

projeto de nação fundado na xenofobia, na intolerância e na exacerbação do nacionalismo. 

Esse discurso ganhou grande amplitude sob a influência de impulsões regulares, de igual ou 

maior frequência ao governo, nas palavras de Gustavo Barroso, teórico e formador de uma 

escola antissemita no Brasil
50

. 

Integralismo e nazismo não compunham um acorde num todo harmonioso. Nem 

mesmo dentro do movimento integralista podemos afirmar tal homogeneidade. Essa relação 

                                                           
49

 CERQUEIRA, Erika Morais. O passado que não deve passar: História e Autobiografia em Gustavo Barroso. 

(Dissertação de Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2011. 
50

 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Brasil diante dos nazistas. In: ___ Revista de História da Biblioteca 

Nacional. Rio de Janeiro: n. 88, p. 32-33, janeiro/2013. 



31 
 

pode ser entendida apenas no jogo das negociações, tensões e dinâmicas, sendo mesmo uma 

relação do campo da monstruosidade
51

.   

Podemos dizer que a relação entre nazistas e integralistas foi, no mínimo, ambígua. 

Em muitos pontos pareciam entonar uma melodia uníssona, grosso modo: nacionalismo 

exacerbado, o autoritarismo, a intolerância, o racismo; e inimigos comuns, a democracia 

liberal, os comunistas e o judaísmo internacional. Essa relação extrapolava o campo teórico 

como nos mostra Natália dos Reis Cruz em sua tese O integralismo e a questão racial. A 

intolerância como princípio
52

, havia uma estreita rede de colaboração entre as duas doutrinas, 

reveladas em folhetos, artigos, reuniões e troca de correspondências, sugerindo que a 

aproximação integralista com o nazismo foi muito mais forte do que era admitido
53

.  

Porém, os integralistas buscavam demonstrar sua ipseidade em relação ao governo 

alemão na medida em que defendiam ser o integralismo produto tipicamente brasileiro e não 

cópia de um modelo europeu. Existia, ainda, outro ponto de contraste importante entre as duas 

doutrinas: a questão da raça e o modelo de nação. O III Reich pregava um Estado baseado no 

arianismo, na defesa da raça pura. Já os “camisas verdes” apostavam suas fichas num modelo 

de miscigenação racial somado com um forte teor espiritual, representado pelo catolicismo. 

Nesse sentido, adentramos em mais um ponto de debate da historiografia sobre o 

integralismo e sobre o líder das milícias integralistas, a de que o antissemitismo seria 

exclusividade de Gustavo Barroso, confiando a este e a sua corrente de pensamento a defesa 

das ideias antijudaicas. As perguntas suscitadas são: (i) seria o antissemitismo barrosiano 

fruto de um mimetismo ideológico? (ii) qual a posição dos outros líderes teóricos do 

integralismo, frente à questão judaica?  

A questão do antissemitismo aparece, sem dúvidas, em sua forma mais extrema na 

corrente liderada por Barroso seguido de perto por pessoas como Tenório D’Albuquerque, 

Oswaldo Gouveia e Anor Butler Maciel, que publicaram, principalmente em jornais, um 

extenso conteúdo antissemita. Essa postura, muitas vezes, gerou tensões entre Barroso e o 

líder do movimento integralista que pregava, entre outras coisas, uma pretensa união racial. 

Barroso, então, lança mão de seu arsenal intelectual para a construção de um elo entre ele e a 
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AIB. Este elo é justamente a leitura crítica acerca do comunismo, entendido como fruto de um 

capitalismo internacional que seria capaz de destruir as bases da sociedade, a pátria, a religião 

e a família. Sendo o cerne do seu pensamento a ideia de um complô judaico mundial aos 

moldes do que é exposto nos Protocolos dos Sábios de Sião
54

. 

Rago Filho
55

 defende que o pensamento de Barroso não segue a linha nazista, que 

seria de fundamentação rácica, mas seria originário de um problema político e econômico, 

sendo fruto de sua expressão política nacionalista, ao qual o autor elenca as três bases do 

pensamento barrosiano, a saber: o antissemitismo, o catolicismo rústico e o anticapitalismo 

romântico: “a diferença essencial que separa o antissemitismo de Barroso do de origem 

nazista, não se trata, desse modo, de uma matriz rácica, mas sim de um problema político e 

econômico
56

”. 

Posição contrária podemos detectar no pensamento de Trindade, ao afirmar que 

Barroso seguia uma linha de pensamento que remontava a clássicos do antissemitismo 

europeu e “provavelmente pela propaganda anti-semita da Alemanha de Hitler, à qual sentia-

se afetivamente ligado por sua ascendência materna”
57

. Seguindo pressuposto semelhante, 

podemos destacar Maria Tucci Carneiro, que afirma não só a centralidade do mimetismo 

ideológico como também um viés político de Barroso, ao utilizar o antissemitismo adaptado 

ao cenário político, econômico e social do Brasil dos anos 1930
58

. Mas será o pensamento 

barrosiano fruto de um mimetismo? Será que Gustavo Barroso não busca a partir de vários 

pensamentos, construir sua própria argumentação em sintonia com os acontecimentos do 

Brasil dos anos 1930? Nossa pesquisa visa também responder a essas questões. 

Acompanhando o raciocínio de Tucci Carneiro, localizamos o trabalho de Rodrigo 

Patto Sá Motta que, ao analisar o mito da conspiração judaico-comunista, coloca o 

antissemitismo como uma realidade paradoxal, constituído no bojo da reação à modernidade e 

ao processo correlato de “desencantamento com o mundo”, no qual vários segmentos ligados 

aos status quo viam o seu mundo desmoronar frente às forças sobre as quais não tinham 
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controle: a urbanização, a industrialização, o fortalecimento de grupos sociais, o 

desenvolvimento do Estado-Nação, as reformas liberais e democratizantes, as mudanças de 

comportamento.  

Motta destaca o papel de Gustavo Barroso como grande disseminador do mito da 

conspiração judaico-comunista no Brasil: “Grande admirador de Hitler, inspirou-se no 

pensamento do chefe nazista e no texto dos “Protocolos” para compor seu próprio arsenal 

argumentativo contra os judeus” 
59

. Barroso aparece em seu texto, como fruto de uma intensa 

fase de compressão do tempo-espaço que teve sobre ele um impacto desorientador e 

disruptivo, refletindo em sua forma de entender e viver o mundo
60

.  

Natália dos Reis Cruz destaca o papel peculiar de Gustavo Barroso por ter realizado 

uma síntese entre as ideias de extermínio nazista e os valores cristãos, de modo a escamotear 

o conteúdo racista de seu projeto de nação, que enfatizava a atuação do elemento branco 

cristão católico nessa empreitada e a exclusão de todas as diferenças, sob o véu da moral e da 

ética cristã:  

[...] resultando em uma proposta de resolução do problema judaico bastante próxima 

da propugnada pelo nazismo. A maior especificidade da doutrina barrosiana foi 

combinar uma atitude exterminadora de inspiração nazista e racista com uma crítica 

ao racismo que motivou o extermínio dos judeus pelo regime hitlerista. Esta 

combinação revela um anti-semitismo envergonhado e dissimulado, que traz à tona a 

face extrema do pensamento anti-semita integralista
61

. 

 Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus
62

 pretende, em sua pesquisa, trazer elementos que 

possam subsidiar a hipótese de que Gustavo Barroso camuflaria os elementos raciais de seu 

discurso por meio de uma roupagem política, uma vez que diluída sua matriz rácica numa 

crítica ao comunismo, o que permitiria ao líder das milícias integralistas não entrar em 

conflito aberto com outras correntes de pensamento da doutrina do Sigma, quesito importante 

para um movimento que tentava se distanciar do racismo propondo uma integração racial. 

Artifício esse que possibilitou sua aproximação junto ao centro diretivo da AIB. 

Nóbrega de Jesus também traz outros elementos que consideramos bastante 

pertinentes em nossa análise do pensamento barrosiano, a saber: o papel de destaque de 
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Barroso na publicação do conteúdo antissemita, uma vez que ele já era um autor renomado na 

vida intelectual brasileira, o que lhe permitiu uma maior divulgação de seus escritos 

propagandísticos, não ficando apenas restrito a pequenos círculos, como a maior parte da 

literatura antissemita da época
63

 bem como a instrumentalização do mito
64

 do complô judaico-

comunista, no qual Barroso dissimularia seus ideais racistas, discurso que é apropriado pelo 

governo Vargas para legitimar a implantação do Estado Novo em 1937
65

. 

Elencando a crença no complô judaico-comunista e na teoria do “bode expiatório” 

como ponto de diálogo com a matriz rácica de Hitler, seguimos a linha de pensamento dos 

autores acima discutidos, que colocam o antissemitismo barrosiano como sendo influenciado 

diretamente pela doutrina nazista, influência que o autor busca superar, de modo a construir a 

sua visão de mundo aplicada a realidade brasileira, para isso somando elementos do 

catolicismo. Influência essa que seria camuflada no seu discurso por meio de uma crítica 

política e econômica, para não se distanciar do pensamento cristão de um movimento que 

dizia lutar pela união racial. 

Para responder nossa segunda indagação, a respeito da posição dos outros líderes 

teóricos do integralismo frente o antissemitismo, o trabalho de Carlos Gustavo Nóbrega de 

Jesus, nos oferece bastantes insumos. Em seu texto, o referido autor busca mostrar que 

Gustavo Barroso, alinhado ao pensamento nazista, não era um agente isolado dentro das 

fileiras integralistas
66

.  

Mas, tal afirmação é um ponto controverso na historiografia do tema. Chasin e 

Chiavenato buscam destacar que o antijudaísmo de líderes como Plínio Salgado e Miguel 

Reale não tinham bases raciais. Para Chasin, a orientação etnocêntrica de Salgado não se pode 

confundir com o racismo: 
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Ao contrário, frequentes são suas condenações e manifestações desta ordem, e a sua 

própria defesa de uma ‘futura raça harmoniosa’, em gestação no Brasil, é, abstraída 

sua retórica, no principal, de todo incompatível com postulações racistas
67

. 

Compartilhando pensamento próximo está Chiavenato, que chama atenção para o fato 

de que Reale buscava sempre em seus textos deixar claro que não era racista, mesmo ao 

identificar capitalismo internacional com o elemento judeu
68

. Portanto, dos três principais 

ideólogos do integralismo, segundo a interpretação dos autores em análise, Gustavo Barroso 

estaria isolado na corrente de pensamento antissemita de cunho racial. 

Em corrente contrária, mantendo um diálogo próximo ao de Carlos Nóbrega, podemos 

observar o trabalho de Cytrynowicz, que destaca que a ideia de que o mito da conspiração 

judaica se fazia sentir, embora com menos intensidade, entre outros ideólogos integralistas, 

como Salgado e Reale, além da presença do tema na divulgação dos periódicos da doutrina do 

Sigma
69

. Como nos alerta Trindade, as tensões entre os líderes teóricos do integralismo em 

torno dessa temática, não significa que tivessem uma posição neutra em relação aos judeus, 

apenas rejeitavam o radicalismo do líder das milícias integralistas. O próprio Barroso por 

vezes atacava o racismo, defendendo os preceitos cristãos
70

, ou camuflando seu racismo por 

meio da crítica política ao comunismo. 

Seguimos aqui a linha de pensamento de Trindade, que afirma existir certa gradação 

no antissemitismo dentro da AIB, pois teóricos como Miguel Reale e Plínio Salgado, 

defendiam a tese da assimilação do judeu na sociedade brasileira, desde que este não estivesse 

ligado ao capitalismo internacional.  Segundo Nobrega, “da mesma forma que Barroso, o 

Chefe do Sigma e Miguel Reale encobriram seu antissemitismo na suposta luta contra o 

domínio do capitalismo estrangeiro, em nome da defesa da nacionalidade
71

”. 

Já para Barroso, o judeu não queria se assimilar nunca a uma sociedade, agindo 

sempre como um parasita que, ao controlar o capitalismo, atiçaria as brigas de classes, o que 

levaria a um próximo estágio que seria o comunismo, no intuito de atacar as “boas bases da 
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sociedade cristã católica” e assim destruir a nação
72

. Por isso mesmo, Barroso considerava os 

judeus os verdadeiros racistas que, como tal, mereciam ser eliminados. 

Mas, para se entender o fenômeno do antissemitismo de bases nazistas no Brasil dos 

anos 1930, tal como entendemos ser o que Barroso pregava, consideramos necessário levar 

em consideração algumas questões. A primeira é se fazer entender, à luz do pensamento de 

Hannah Arendt
73

, as transformações que a retórica antissemita passou, o que nos permitiria 

problematizar teorias como: a do eterno antissemitismo, que coloca o ódio aos judeus como 

reação natural que se manifesta com maior ou menor intensidade no decorrer da história; e a 

teoria do bode expiatório, que remeteria a necessidade da sociedade de se apontar um alvo 

como culpado pelos seus males, sendo o inimigo externo um alvo mais conveniente, o que 

partiria do pressuposto que qualquer grupo poderia ser aleatoriamente escolhido como válvula 

de escape.  Segundo Arendt, é preciso lançar luz sobre o porquê da escolha dos judeus e qual 

o papel dos próprios judeus nesse processo, sua corresponsabilidade, em diferentes épocas da 

história do antissemitismo
74

. 

Arendt nos alerta que as teorias do antissemitismo eterno e do judeu como bode 

expiatório não permitem uma explicação para o entendimento histórico do antissemitismo, 

pois, nessas formas, o judeu visto como um inimigo é apresentado como algo sem lógica ou 

sem causa, como um ser naturalizado, que traria em si problemas intrínsecos a sua natureza. 

Sendo essas teorias bastante convenientes, tanto para os próprios antissemitas, que usam esses 

argumentos para justificar seu ódio, como para os judeus, que se colocando na posição de 

vítimas não precisariam compreender o seu papel de corresponsabilidade nesse processo 

histórico
75

. Problematizar esse aspecto é buscar colaborar para que os próprios judeus não 

confundam o antissemitismo moderno com o antigo ódio religioso antijudaico. 

O antissemitismo tradicional se dava mais por questões religiosas e econômicas, sendo 

o judeu ainda tolerado por seu exercício como agentes monetários em uma economia 

tradicional. Já em fins do século XIX, os judeus são levados ao centro dos acontecimentos, o 

antissemitismo passa a ser expresso não só por questões de cunho religioso e econômico, mas 

político, uma vez que o judeu parecia ser o único grupo que representava o Estado devido 

suas ligações históricas e, toda vez que um grupo ou classe social se voltava contra o Estado, 
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visualizavam o judeu como agente dos males cometidos por aquele. O ódio antissemita 

passou a ganhar novos contornos com o pensamento racial que emergia por toda a Europa. Os 

judeus passaram a ser discriminados por fatores biológicos e genéticos que lhes atribuíam 

entre outras coisas uma natureza maléfica e doentia, surgindo então o antissemitismo 

propriamente dito
76

. 

Segundo Cruz, o Brasil do final do século XIX possuía uma população judaica 

pequena, consistindo oficialmente 300 judeus
77

. Mas, a partir das primeiras décadas do século 

XX, esse número saltou, de aproximadamente 15 mil em 1920, para cerca de 75 mil nos 1940, 

em consequência da imigração advinda do leste europeu
78

, sendo as colônias agrícolas do Sul 

do país o passo inicial no processo regular e ordenado de emigração dos judeus para o 

Brasil
79

. Outro direcionamento da emigração judaica foi os centros urbanos, como São Paulo 

e Rio de Janeiro, uma vez que ofereciam oportunidades econômicas mais acessíveis que nas 

zonas rurais, o que lhes propiciou um bom progresso econômico que não se refletiu em 

influência institucional. Sendo esse processo imigratório baseado numa natureza comunitária 

de base étnica
80

. 

Para entender a reação negativa das elites do período, é preciso atentar para duas 

questões cruciais: em primeiro lugar, o incentivo à entrada de imigrantes judeus 

teve, desde o início, a intenção de “salvar” a economia agrícola do país; em segundo 

lugar, os judeus eram demasiadamente diferentes, pois mantinham seus hábitos, 

costumes, enfim sua cultura adotada nos países de origem e, por isso, chamavam 

muita atenção frente aos demais imigrantes instalados no país. Assim sendo, os 

judeus contrariaram as expectativas das elites no que diz respeito à “salvação” da 

agricultura brasileira, já que a maior parte deles se instalou nas cidades e dedicava-

se ao comércio e à indústria; e, por manterem sua própria cultura e casarem entre si, 

não contribuíam para a “europeização” da cultura nacional, o grande ideal das elites 

enveredadas na teoria do branqueamento
81

. 

A combinação desses fatores trouxe uma maior visibilidade à comunidade judaica 

perante os olhos atentos de uma elite e de um governo que buscavam a formação de uma raça 

homogênea adaptada à realidade social do país. O que se seguiu a isso foi a presença de um 

discurso enviesado pela ótica da intolerância e do racismo. Podemos citar, nesse sentido, o 

intelectual Oliveira Viana, maior destaque dessa matriz de pensamento, que enxergava a 
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história da humanidade a partir de determinantes biológicos. Defensor de uma engenharia 

racial, Oliveira Viana, defendia a existência de uma raça única a “ariana”.  

O governo Vargas (1930-1945), também foi marcado por uma política estatal de 

segregação racial, com a negação de vistos aos judeus que fugiam do nazifascismo
82

, 

chegando em 1934 a aplicar a educação eugênica, como incumbência da União, dos Estados e 

dos Municípios, num período em que três ministros da educação, Francisco Campos, 

Belisário Penna e Gustavo Capanema, defenderam abertamente essas concepções
83

.     

Notamos, então, em concordância com a linha de pensamento que aproxima 

Integralismo, Gustavo Barroso e o Nazismo, que havia uma tentativa dos principais ideólogos 

do Sigma em camuflar o seu teor racial em estereótipos não biológicos, de forma a legitimar 

umas das bandeiras do integralismo que seria a crença numa suposta integração racial, além 

do uso do antissemitismo como tática política na luta pela liderança do movimento.  Estas 

ideias racialistas que ganharam legitimidade no governo Vargas, a partir da apropriação do 

mito do complô-judaico
84

, deixaram marcas profundas na mentalidade da nossa sociedade
85

.  

Negar a influência do nazismo no Brasil, e de um nazismo a brasileira, como utilizado 

por Barroso, e suas profundas marcas na nossa sociedade, é como disse a professora Maria 

Tucci Carneiro, sintoma de uma política de falsas posturas e múltiplas máscaras, que serve a 

mitos políticos
86

 que silenciam sobre a presença da ideologia nazista no Brasil. 

Finalmente, e de modo a justificar nosso trabalho, entendemos que este visa discernir e 

perscrutar um viés e um período do percurso intelectual de Gustavo Barroso bem como 

contribuir de alguma forma na questão da apropriação ou tradução do seu pensamento.  

Objetivamos não perder de vista o debate ético que acreditamos ser tão essencial para 

a escrita da história, dadas as crescentes ondas de extremismos e demonstrações de violência 

para com o estrangeiro e o imigrante, para com o nordestino, o negro e a comunidade 
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LGBTTTs
87

, em suma, para com o Outro, e que aqui no Brasil têm sido traduzidos cada vez 

mais com base nas obras do período integralista de Gustavo Barroso. Buscamos, desta 

maneira, pensar sobre o mundo que construímos e que nos constrói, e buscar compreender o 

que esperar dele. Esta reflexão cabe, a nós historiadores, de tantas tramas, dentre elas, a dos 

espaços, fazer presente, abrindo possibilidades de contatos a esses Outros, de expandir nossos 

horizontes, de viabilizar condições de Outros viverem neste mundo, como nos alertou Manoel 

Luiz Salgado Guimarães
88

. 
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Capítulo 1 Um Intelectual Integral: trajetória, militância e a escrita da 

nação no projeto integralista de Gustavo Barroso. 

Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dodt da Cunha Barroso nasceu em Fortaleza, Ceará, 

em 29 de dezembro de 1888, filho de Antônio Felinto Barroso e de Anna Dodt Barroso, 

pertencente a uma tradicional família da região que passava por um processo de declínio 

político e econômico. Quando criança, seu sonho era ser militar, mas fora obrigado a seguir a 

carreira destinada às elites da época, o direito89.  

O período entre 1906 e 1909 marcou sua adesão à vida literária. Nesses primeiros anos 

na faculdade, Barroso participou ativamente da vida cultural de Fortaleza, sua primeira 

publicação foi em 1906 no jornal A República90. Barroso ajudou na fundação de vários outros 

jornais, a exemplo de O Garoto, O Regenerador e O Equador bem como colaborou com os 

periódicos O Unitário e O Colibri
91

. Destaca-se também a sua participação no Jornal do 

Ceará, no qual fazia constantes críticas e denúncias à administração de Nogueira Acioli, no 

tocante às irregularidades na administração pública e ao abuso de poder92, instaurando um 

clima de hostilidade e tensão entre Barroso e o jornal situacionista A República. 

No ano de 1910, fugindo das perseguições políticas que suas críticas à administração 

de Acioli causaram
93

, muda-se para a capital do país, o Rio de Janeiro. Logo buscou se inserir 

no círculo intelectual da capital do país, com o qual já mantinha contatos desde o Ceará, 

mantendo estreitos laços de amizade com o “Imortal” Coelho Neto, membro da Academia 

Brasileira de Letras (ABL), com Capistrano de Abreu, antigo amigo de seu pai e com Olavo 

Bilac, nomes importantes do mundo literário da época quando usava o pseudônimo de João 

do Norte, tornando-se conhecido por seus escritos folclóricos e literários94.  

Durante a década de 1910, Barroso exerceu várias atividades profissionais, 

trabalhando como escritor, jornalista, professor e aventurando-se na carreira política, 
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aproveitando muito bem as portas que se abriam para ele. Em 1914, foi eleito deputado 

federal pelo estado do Ceará na bancada do Partido Republicano Conservador do Ceará. Entre 

seus projetos, Barroso propôs a criação do Dia do Soldado e a criação da guarda do presidente 

da república, Os Dragões da Independência, com uniforme inspirado na antiga guarda de 

honra do imperador Dom Pedro I.  Torna-se chefe da redação do jornal O Comércio, entre 

1914 e 1919. Passou a escrever para o Jornal do Brasil e, tornou-se diretor da redação da 

revista Fon-Fon, em 1916. A atividade de jornalista, nesses anos iniciais na capital do país, 

além de servir como uma importante fonte de renda, colaborou para a sua entrada nos círculos 

literários e para cimentar sua carreira em direção a vir a representar o Brasil na Conferência 

de Versalhes, em 1919, participando da delegação chefiada por Epitácio Pessoa. 

No ano de 1923, consegue ingressar na ABL, após ter se candidatado várias vezes 

desde 1918, passando a ocupar a cadeira 19, na sucessão de D. Silvério Gomes Pimenta. 

Apenas a primeira, das várias academias literárias nacionais e internacionais que passaria a 

integrar, dentre elas: a Academia Portuguesa da História, a Academia de Belas Artes de 

Portugal, a Sociedade dos Arqueólogos de Lisboa, o Instituto de Coimbra, a Academia das 

Ciências de Lisboa, a Royal Society of Literature de Londres, a Sociedade Numismática da 

Bélgica, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e as Sociedades de Geografia de Lisboa, 

do Rio de Janeiro e de Lima95. 

Desde o início da década de 1910 até 1930, destaca-se em sua produção literária o 

estudo da “cultura folk”, considerado por Barroso como mecanismo fundamental para se 

conhecer o “verdadeiro Brasil” e decodificar a “alma brasileira”, o que só poderia ser feita por 

pessoas letradas, já que apenas a partir do exercício intelectual rigoroso seria possível um 

conhecimento sólido das tradições e dos costumes do país96. Nesse período, sua produção 

historiográfica privilegiou a história militar no período imperial, ganhando destaque com a 

publicação do livro A Guerra do López. Porém, suas várias tentativas para se tornar sócio do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, só obtiveram êxito em 1931. 

Sua escrita como historiador se aproxima bastante daquela produzida por Adolpho 

Varnhagen, em História Geral do Brasil, e explicitaria os elementos definidores da identidade 

nacional brasileira, enquanto herança da colonização europeia, no qual o branco, europeu, 

português, católico, consubstanciariam o elemento civilizador, um movimento de dupla face, 
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como nos alerta Manoel Salgado Guimarães, pois ao definir o papel do branco como 

representante da ideia de civilização no Novo Mundo, joga-se para a margem o outro, o índio 

e o negro, que por não possuírem a noção de civilizados, característica eminentemente restrita 

aos brancos europeus, seria excluído do projeto nacional97.   

Sua escrita histórica também se coaduna com a vertente patriótica difundida pelo 

IHGB, que desde meados da década de 1910 traz em seu bojo as mudanças na sensibilidade 

social em relação ao espaço e nas diversas relações sociais, e que, por conta dos 

desdobramentos da Primeira Guerra, marca uma inflexão acerca do problema da nação, no 

qual os intelectuais brasileiros passaram a vivenciar fortes manifestações cívicas. Os 

intelectuais se propõem, então, a decifrar o enigma do Brasil e, dessa forma, interferir na 

produção do seu futuro, num momento em que as antigas fronteiras do espaço parecem se 

esgarçar a construção da nação como território fixo é fundamental. A nação é vista assim 

como um algo já dado, um a priori, cabia apenas às pessoas devidamente capacitadas 

encontrar suas pegadas
98

. 

O sentimento de pertencimento e lealdade entre os membros de uma nação passam a 

ser buscados em elementos, como o território, a língua, uma tradição cultural comum, 

operacionalizados como forma de realização de um projeto político que constrói territórios 

homogêneos, controlados por um discurso nacionalista que une esses sentimentos, 

diferenciando determinados grupos entre si. Ao procurar controlar o sentimento de perda de 

seus territórios, de poder, de domínio, essas elites letradas iniciam assim um processo reativo 

que mais fala de um sentimento de fragilidade que de uma potência dos seus articuladores
99

. 

Em 1922, sua relação com Epitácio Pessoa lhe garante a direção do recém-inaugurado, 

Museu Histórico Nacional (MHN). Em seu projeto museológico celebra-se o passado da 

nação, identificado, com o Brasil Império, a atuação das Forças Armadas e da Igreja Católica 

e o culto às relíquias, objetos históricos que deveriam conduzir as pessoas a “um passado que 

não deveria passar”, um passado que a partir da coleção de objetos tidos como históricos, 
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deveria reabilitar o presente.100 O MHN seria a materialização da memória, onde o culto a 

tradição, ligada ao passado, e aos objetos tidos como relíquias, transformariam memórias 

particulares, locais, individuais, em memória coletiva da nação101. 

 Na década de 1930, consolida-se por meio de variados intelectuais o esforço de se 

buscar as “verdadeiras origens” do Brasil e de sua identidade, as raízes nacionais, um projeto 

nacional que visava à inserção do país na modernidade, a procura de elementos constitutivos e 

originais da cultura e da sociedade brasileira, discussão que vinha sendo realizada desde os 

fins do século XIX. Debate esse que deve ser pensado como um campo de batalhas travadas 

não só entre armas e exércitos, mas pelo poder da narrativa, da enunciação, revelando a busca 

dessa elite em ordenar o espaço da nação, não só no do plano das ideias, mas também no 

plano político, onde o se pensar a Nação seria definir também seu próprio papel no cenário da 

política nacional. 

Travada por esses intelectuais que buscavam esforços de se pensar sobre o nacional e o 

ser nacional, através da crítica e da apresentação de projetos que encontraram êxito graças à 

conjuntura mundial de crise econômica e ao desenvolvimento da indústria editorial brasileira, 

fazendo com que a relação autor e público ganhe novos intermediários102. O próprio 

movimento de Vargas, em 1930, abriu espaço para um novo projeto político de centralização e 

de formação do Estado Nacional, colocando os intelectuais no papel central nesse 

encaminhamento, papel esse que gerou projetos muito diferenciados no que concerne, 

principalmente, à elaboração de um projeto que solucionasse os problemas políticos e de 

criação de uma nacionalidade. O impacto da guerra e a descrença no cosmopolitismo também 

propiciaram a busca da revalorização das “raízes” nacionais. 

No final da década de 1920, Barroso intelectual já consagrado, cujos escritos se 

destacam por seu perfil político conservador, passa a ensaiar as primeiras críticas à 

democracia liberal brasileira, se aproximando, assim, do recém-fundado Partido Democrático 

de São Paulo. Relação pouco duradoura, já que nas eleições de 1930, Barroso, em oposição à 

Aliança Liberal, sai em apoio à chapa de Júlio Prestes. 
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1.1 O Führer do integralismo: Engenheiro da nação, arquiteto das letras, operário do 

racismo. 

Em 1931, Plínio Salgado funda o jornal A Razão. Nesse veículo, Salgado pretendia 

denunciar o retorno do liberalismo da Constituição de 1891, além de ser instrumento de 

difusão de suas ideias. A fundação do jornal A Razão, criou as condições possíveis para a 

aglutinação e organização de adeptos, a partir da Sociedade de Estudos Políticos (SEP), que 

reunia intelectuais de tendências políticas autoritárias. A primeira reunião realizou-se em 24 

de fevereiro de 1932, na sede do jornal, em São Paulo, momento em que foram apresentados 

os principais postulados da SEP, aprovados pelos participantes da sessão. Segundo Trindade, 

o movimento tinha um aspecto mais cultural do que político, objetivando canalizar para a 

ação política as angústias, aflições e temores dos setores médios, que serviu para a 

incorporação desses setores no processo político103. 

A Ação Integralista Brasileira, AIB, movimento fundado em 7 de outubro de 1932, por 

Plínio Salgado, surge da reunião de vários grupos, como a Ação Social Brasileira, o Partido 

Nacional Fascista, a Ação Imperial Pátrio-Novista e a Legião Cearense do Trabalho, 

inserindo-se no debate sobre o que seria a brasilidade, trazendo, em seu âmago, características 

semelhantes aos dos partidos nazista e fascista, que ganhavam força na Europa, a AIB 

apresenta suas características peculiares, inerentes ao contexto brasileiro, mas mantendo a 

mesma matriz ideológica dos movimentos fascistas, grosso modo: partido único de massa, 

forte estrutura hierárquica, exacerbação dos valores nacionais, forte oposição aos princípios 

do liberalismo do comunismo e do socialismo, busca pelo domínio dos meios de 

comunicação, eliminação do pluralismo político, aniquilamento das oposições embasado na 

violência e no terror104. 

Entre os aspectos globais que o integralismo absorveu em sua ideologia de construção 

de uma nação brasileira, podemos observar a crença no Deus cristão, num Estado forte e 

antiliberal, com plenos poderes. Estado forte e centralizado (Estado Integral) que tinha como 

lema “Deus, Pátria, Família”, as propostas de obediência cega ao “Chefe Nacional”, à 

absoluta hierarquização da sociedade, a denúncia da falta de valores familiares e morais e no 

fato de socialmente não constituirmos uma nação, sobre a qual pairavam as manifestações 
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“ameaçadoras” da ordem: o comunismo e o liberalismo. Importante observarmos, como 

aponta a historiadora Márcia Regina da Silva Ramos Carneiro, que, na construção da doutrina 

integralista, se faz sentir fortemente a influência da Doutrina Social da Igreja Católica, a qual 

também influenciou o Fascismo, a partir da inspiração tanto na, Rerum Novarum, Encíclica de 

Leão XIII (1891), quanto em pensadores católicos como Jakson Figueiredo e Farias Brito bem 

com em Alberto Torres, Helder Câmara e Olbiano de Mello105. 

Logo após a divulgação do Manifesto de Outubro de 1932, que fundou a AIB, foi 

elaborado o estatuto da sociedade civil, adotando o uniforme (conhecido como “camisa-

verde”), estabeleceu-se o juramento para inscrição nos quadros do movimento, sob o signo de 

“Deus, Pátria e Família”, e adotou-se o Sigma, da letra grega Σ (Sigma) como emblema da 

AIB – que significa, entre outras coisas, a letra com que os primeiros cristãos da Grécia 

indicavam Deus e que servia de sinal de reconhecimento e como símbolo de um somatório e a 

saudação indígena Anauê, que significava “você é meu irmão”. 

A proposta desses intelectuais era interferir, através da ação política, na organização do 

Estado brasileiro e na construção de uma nacionalidade, denunciando a impossibilidade do 

Estado liberal na condução desse processo, enfatizando o individualismo e os regionalismos 

como causas do caos social, como fatores de enfraquecimento da unidade nacional. Esses 

intelectuais pretendiam construir uma unidade nacional, a partir da centralização do poder e o 

controle do setor produtivo, através do sistema corporativo, dotando a nação de um só corpo e 

de uma só alma. Nação vista como projeção do lugar do qual se emite o discurso. 

Destarte, podemos perceber a AIB, como um espaço de sociabilidade intelectual, se 

constituindo como um campo de trocas e de aprendizado intelectual, espaço permeado de 

relações profissionais, pessoais, organizado a partir de afinidades, sensibilidades ideológicas e 

culturais comuns, possibilitando e alimentando o gosto de conviver. Espaço de agregação 

social, mais ou menos restrito, que aglutina pessoas que se identificam com esse ambiente, 

onde as ações individuais e coletivas se dão dentro de uma normatização criada e 

transformada, constantemente, possibilitando a criação de uma identidade enquanto grupo, 
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com características peculiares entre si, bem como espaço que hostiliza e exclui outros 

grupos
106

. 

No início de 1933, após assistir uma conferência de Plínio Salgado, Gustavo Barroso, 

preocupado com questões como a identidade nacional e sua crescente preocupação com as 

instituições liberais republicanas, ligou-se às fileiras da AIB. Seu ingresso nas fileiras 

integralistas vai marcar uma metamorfose em seu pensamento político, quando veio a se 

destacar como a maior expressão teórica do antissemitismo brasileiro.  

Todavia, o integralismo não pode ser entendido como um movimento homogêneo, um 

bloco monolítico, os seus principais ideólogos, aqueles que deram corpo ao movimento 

integralista brasileiro, Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, tinham percepções 

diferenciadas, com nuances ideológicas existentes, permitindo diferentes leituras da realidade 

brasileira, diferentes pontos de adesão à AIB. Mas essas diferenças também geraram tensões 

dentro da própria organização integralista, tensões estas que podem ser notadas na disputa por 

poder entre Plinio Salgado e Gustavo Barroso evidenciados em vários casos, se fazendo sentir 

particularmente na radicalidade do discurso antissemita de Barroso utilizado como 

instrumento de competição política com Plínio Salgado. 

Preconizando uma educação integral baseada no lema Deus, Pátria e Família, tal como 

defendida no Manifesto de outubro, Barroso parte naquilo que ele chamou de “bandeiras”, ou 

seja, uma série de palestras e conferências pelo Brasil, no intuito de divulgar e difundir o 

pensamento integralista e, assim, contribuir para a construção de um “homem novo”, único, 

capaz de encaminhar a “revolução integral” e assim construir uma verdadeira nação: “A 

Nação Total é a nação considerada nas três ordens de seus fenômenos: econômicos, racionais 

e espirituais” 107. A verdadeira nação deveria, então, ser uma síntese desses três fatores. 
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A utilização do termo “bandeiras” tem muito a nos dizer da percepção barrosiana de 

uma identidade e espacialidade brasileira: para Gustavo Barroso, era no passado colonial, 

ligado à atuação do homem branco, bandeirante e católico, que estaria à origem posta da 

nossa nacionalidade. Assim como os bandeirantes teriam definido as silhuetas do território 

brasileiro a partir da experiência andeja, Barroso, dotando suas palestras e conferências pelo 

país, com esse sentido de bandeiras, tenta mostrar que o passado ainda estava vivo, e que ele 

revivendo essas experiências, estaria ajudando a redefinir a nação. 

A partir da compilação de uma série de conferências realizadas no Rio de Janeiro, 

ainda em 1933, Barroso publica a sua primeira obra dedicada ao integralismo, O Integralismo 

em marcha. Nesse livro, Barroso busca, muito didaticamente, explicar e alicerçar os 

fundamentos da AIB, além de explanar seu modo de compreender e realizar o Brasil. Sendo 

sua leitura da realidade brasileira tributária do seu tempo e do seu lugar de fala108, essa se 

insere no horizonte de expectativas e indagações do projeto integralista, que pretendia se 

colocar à frente do momento de “desorientação brasileira”, provocado pela liberal 

democracia, com sua falsa ideia de escolha do voto, e pelo materialismo comunista, no qual o 

integralismo despontaria como farol da humanidade109. 

O livro abre com uma carta aos jovens brasileiros, afinal são eles o alvo principal do 

pensamento barrosiano, que vê na mocidade a força necessária para salvar o país daquilo que 

ele entendia ser a ameaça iminente: o liberalismo e o comunismo, e que deveria marchar 

“como ao som da Giovinezza”, que “reformou a Italia, consertou Portugal e redimiu a 

Alemanha”110. São os jovens os portadores do estandarte da esperança, e esses precisam se 

posicionar logo, a indiferença é considerada crime111, pois, no seu entender, não se trata 

somente de uma luta entre forças políticas, mas sim uma luta entre o bem, os integralistas, e o 

mal, o comunismo e o liberalismo, que aparecem ainda sem feição definida, como que 

mascarados. 

Façamos notar aqui que a concepção integralista de Gustavo Barroso está sendo 

gestada seguindo uma trajetória. O inimigo a ser combatido ainda não tem rosto, não aparece 

com seus contornos bem definidos, a dignidade e o patrimônio brasileiro estão sendo 
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comprados pelo “ouro estrangeiro”112, a nação destruída por filosofias ditas importadas e que 

não se adequam a nossa realidade e pelo “afluxo de sangues alienigenas”113, que teimam em 

minar nossas essências. Aquele pensamento que vai lhe destacar como principal teórico do 

antissemitismo moderno brasileiro aparece muito timidamente, o elemento judeu é colocado 

apenas como um dos realizadores do comunismo114. Este livro deve ser entendido como um 

pedido de licença ao entrar num círculo novo, ao qual objetivava se inserir, e que ao pretender 

revelar o passado do Brasil e as bases da doutrina do Sigma, nos diz mais sobre o presente de 

sua escritura, nos fala mais do lugar em que estão sendo gestadas suas interrogações, seu 

posicionamento e horizonte político. 

O integralismo não poderia ser visto como um partido, pois ele pretendia integralizar 

as partes, harmonizar por meio de uma ordem espiritual, econômica e societária, deveria, 

como um farol, guiar os novos rumos do Brasil, que navegava em direção ao precipício. O 

integralismo deveria construir um homem novo para, assim, construir um Brasil novo.  

Esse homem novo seria “O Homem integral: corpo, razão e espirito, numa liberdade 

disciplinada115”, a liberdade disciplinada significa que o indivíduo deverá estar submetido aos 

“interesses supremos da nação”. Essa síntese entre matéria, mente e espírito, que comporia o 

“homem novo”, conduziria ao que Barroso entendia ser a verdadeira revolução. Não mais a 

revolução dos liberais que encaminharam de forma sanguinária o declínio da concepção 

universalista da Igreja Católica e sua superação pela concepção individualista do liberalismo, 

com a Revolução francesa no século XVIII116, nem a do coletivismo marxista do século XIX, 

operacionalizadas por Barroso como tendo a mesma essência desagregadora, afinal, segundo 

ele, “um sai do outro.”117. 

Essas revoluções dos séculos XVIII e XIX seriam fundadas no sangue, na morte, e o 

Brasil deveria, então, tendo o integralismo como encaminhador do processo, se basear na 

“grande revolução fascista e na grande revolução hitlerista”, que, “excetuando algumas lutas 

de rua, nenhuma gôta de sangue se derramou” 118. Mas Barroso deixa claro que o uso da força 

no encaminhamento da revolução integral não é uma opção descartada, se preciso for, essa 
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arma deveria ser usada119. Baseando a revolução e a organização da sociedade integral no 

trinômio “ordem”, “disciplina” e “hierarquia”, o integralismo seria o elo, uma terceira força, 

uma manifestação superior, que conciliaria revolucionariamente a natureza e a liberdade120. 

Barroso, em sua leitura da realidade, em sua estetização dos acontecimentos, 

colocados na forma de uma narrativa, vai concatenar o processo de construção da 

nacionalidade brasileira, somente possível de ser realizada pelos integralistas, nos moldes do 

processo revolucionário fascista e nazista. A construção do Estado brasileiro deveria ser 

enformado num processo maior, numa escala internacional, que seria a fôrma da concepção 

totalitária do universo, processo que se dizia abranger os aspectos materiais, mentais e 

espirituais da sociedade. Portanto, hitlerismo, fascismo e integralismo seriam apenas rótulos, 

pois seriam ramos da mesma árvore121, agentes do mesmo processo de luta contra o espectro 

do mal encarnado no liberalismo e no comunismo. 

Nessa empreitada de construção do Estado Integral, Gustavo Barroso vai buscar, no 

passado colonial, os indícios, os elementos que fundamentem a verdadeira essência do ser 

brasileiro. Sua narrativa do nacional constrói-se na interação entre os elementos do passado, 

nos quais encontraríamos a formação da nossa origem e sua ressignificação no presente. Em 

sua leitura da conjuntura brasileira, o país seria mais um continente vazio que uma nação122, 

sendo preciso reencontrar a alma da terra, de forma que se articulasse sua escrita da história 

com o projeto integralista. 

Em sua forma de narrar à nação, a atuação do elemento branco como agente 

civilizatório é fundamental, destacando especialmente a importância dos bandeirantes e dos 

jesuítas na tarefa de desbravar e civilizar o país descoberto pelos portugueses. O fio condutor 

de sua construção do passado é a atuação decisiva dos portugueses descobridores, dos 

bandeirantes que a golpes de heroísmo deram forma ao Brasil, desenhando a sua silhueta, do 

jesuíta civilizador, moldador de espíritos cristãos, do senhor de engenho e do fazendeiro 

criador de gado, como elementos preservadores, no tempo e no espaço do patrimônio 

territorial adquirido, e, por fim, da união das três raças, o branco, o índio e o negro que, logo 

no segundo século da vida brasileira, teriam se unido pelo sangue para depois nunca mais se 
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separarem, nem mesmo com a ação desagregadora de elementos como os franceses e 

holandeses123. 

Barroso recriou o passado para buscar legitimar suas ações no presente e, assim, 

projetar um futuro. No passado estavam os elementos da nação, que haviam formado um todo 

homogêneo, um Brasil sem preconceitos124 moldado pelo homem conquistador e pelo padre 

catequizador, conservado pela atuação dos grandes senhores de terras, Estado centralizado na 

figura do rei. Portanto, a presença em sua narrativa de elementos como a democracia racial a 

partir da mescla das três raças, a atuação de bravos conquistadores de terras e de almas, 

guardiões das mais legitimas tradições, e o processo centralizador do Estado na figura de um 

líder máximo, são pontos de interseção com as principais bases do projeto político 

centralizador integralista. Essas bases, segundo Barroso, estavam sendo deterioradas pelo 

ouro estrangeiro e pela liberal democracia: o pensamento barrosiano não se contenta só em 

definir a origem da nação, e seu processo evolutivo, mas também objetiva enquadrar 

pedagogicamente o povo no projeto de construção do Estado Integral. 

Se colocando como portador do verdadeiro evangelho, missionário do que dizia ser o 

alto pensamento que articula mente e espírito, Gustavo Barroso, exímio artífice das palavras, 

procura mostrar didaticamente para seus leitores um retrato fiel da situação que o Brasil vivia 

e quais as medidas para salvá-lo da ameaça iminente. Nesse percalço, ele nos fala de 

princípios naturais da terra, colocando-a como um organismo vivo: o Brasil e o mundo 

estavam doentes, infectados pelo “parasita do comunismo” e “pelo veneno inoculado do 

positivismo”, cuja única cura “quer o doente queira ou não” seria “impor nossa medicina”125. 

Porque – não se iludais – os tempos são chegados de Morte ou da Vida! E a 

Revolução Brasileira, Grande, e de Verdade, a que ainda está por fazer, a dos 

espíritos: sempre maior que a das causas, essa principia com as nossas idéias!
126 

Façamos notar aqui, à luz do pensamento ricœriano127, que Barroso vai compondo uma 

unidade metafórica em torno de um tema principal que seria a construção de um modelo ideal 

de nação. E que essas metáforas só funcionam enquanto tais, situadas em seu contexto de 
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enunciação, cuja análise do texto no qual estão inseridas nos permite fazer uma reflexão de 

seus determinados sentidos. As metáforas utilizadas contém um excedente de significado, o 

qual ele faz uso da ambiguidade de maneira produtiva, de forma a apresentar didaticamente 

seus reais anseios.  

Na percepção de Barroso, não só o Brasil, mas o mundo todo estaria correndo risco de 

ser destruído pelas forças desestabilizadoras da sociedade e caberia então aos brasileiros se 

espelhando na mesma concepção totalitária de universo que já teria redimido a Alemanha e a 

Itália a se preparar para uma luta que se principiaria no campo das ideias, mas que se preciso 

fosse não se furtaria a usar da força física. 

O livro O Integralismo em Marcha, corresponde ao momento de entrada e estruturação 

do pensamento integralista barrosiano, que vai seguir uma trajetória, mesmo ao preço de 

sofrer algumas metamorfoses, até alcançar sua plena formação. Mas, desde esse livro, se 

fazem sentir alguns dos elementos fundamentais na sua forma de construir seu discurso, de 

ser-no-mundo, a necessidade de se construir um Brasil novo, a partir da construção de um 

homem novo, que deveria buscar suas raízes no passado colonial, no qual o elemento branco 

se destacava como o responsável pelo processo civilizatório; os dois inimigos a serem 

combatidos custe o que custar, o liberalismo e o comunismo, em luta entre essas forças 

representantes do mal e o integralismo representante de Deus; a admiração pela forma em que 

países como a Alemanha e Itália, estavam conduzindo suas transformações político-culturais; 

a busca de se aproximar da juventude brasileira; a estruturação de uma forma discursiva clara, 

que buscava utilizar palavras de ordem, repetição de conceitos e recurso metafórico não só de 

maneira ornamental, mas também produtiva. 

O Primeiro Congresso Nacional Integralista, ocorrido em Vitória, Espírito Santo, em 

1934, representou a consolidação da organização do movimento, após um período de 

estruturação inicial. O chamado “Congresso de Vitória” estabeleceu as diretrizes da doutrina 

do Sigma, sendo elaborados os estatutos da AIB e um plano de ação. Foram criados os 

departamentos de Doutrina, de Propaganda, de Milícia, de Cultura Artística, de Finanças e de 

Organização Política. Foi definido, ainda, o estatuto do Chefe Nacional e consolidada a 

estrutura dos núcleos estaduais, as “Províncias Integralistas”. O ano de 1934 marca também 
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um salto exponencial no número de integrantes das fileiras da AIB, de 20.000 inscritos 1933, 

para 180.000 em 1934128. 

Nesse congresso Gustavo Barroso é designado o Chefe das Milícias Integralistas, 

posição que o colocaria em contato maior com as bases do movimento, cabendo então ao 

capitão Olímpio Mourão Filho, as funções de Chefe de Estado-Maior. Nessa posição, Barroso 

dava um salto de ideólogo do movimento para se tornar uma forte liderança política-militar 

com uma íntima relação com as bases de sua militância, às quais caberia a ele educar 

militarmente, pedagogicamente e moralmente129. 

A Milícia se organiza em quatro seções: a primeira seção ocupa-se da 

correspondência, controle e da organização (estatística, efetivo, disciplina e justiça 

inquéritos e promoções); a segunda seção, do serviço de informações; a terceira 

seção, da instrução militar e elaboração dos planos de operações militares; e a quarta 

seção, do setor de material e serviços. Portanto, a função da Milícia não é apenas de 

preparar os integralistas para os desfiles e a cultura física, mas desenvolver um 

verdadeiro treinamento militar, desde a instrução de “técnica, tática e moral” até a 

elaboração de planos de combate
130

. 

A estrutura da Milícia obedecia a uma linguagem estritamente militar, com as 

seguintes unidades: a decúria (formada por dez militantes sob o comando de um decurião), o 

terço (três decúrias sob o comando de um monitor), a bandeira (quatro terços comandados por 

um bandeirante) e a unidade mais importante da milícia, a legião, constituída por quatro 

bandeiras, sob o comando de um mestre de campo. A tropa estaria dividida em três categorias: 

o militante de primeira linha, o de segunda linha e a juventude.  

Por sua vez, a estrutura hierárquica se dividia em três escalões: os graduados 

(subdecurião, decurião e submonitor), os oficiais (monitor, bandeirante e mestre de campo) e 

os oficiais-generais (brigadeiro-tenente e chefe nacional). As cinco armas militares que 

constituíam a “tropa” integralista, eram: infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia e aviação. 

Todo integralista era obrigado a ter sempre pronto o uniforme constituído de camisa verde, 

gravata preta, calça preta ou branca, casquete verde,  sapatos pretos e o emblema do 

movimento, o Sigma (Ʃ) colocado sob o braço direito,  no casquete131. 

O ano de 1934 também marca a afirmação do pensamento antissemita de Barroso, com 

a publicação do seu segundo livro sobre o tema do antissemitismo e uma de suas obras de 
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maior destaque: Brasil — Colonia de Banqueiros132. Contudo, é necessário colocar que esse 

pensamento, segundo o próprio Barroso, já vinha sendo gestado durante suas “bandeiras”, 

conforme ele viria a afirmar em 1937, talvez de maneira a justificar seu próprio discurso: 

Quando entrei para o Integralismo, era já um escritor mais ou menos, com algumas 

dezenas de obras publicadas. O meu público poderia atestar que eu nunca escrevera 

uma palavra contra os judeus. Sabia alguma cousa a respeito da questão, mas não o 

bastante para me imprimir uma atitude espiritual. Foi o Integralismo que me tornou 

anti-judaico. A primeira pessôa que comigo conversou profundamente sobre o 

judaismo foi o Chefe Nacional. A segunda o companheiro Madeira de Freitas, que 

me emprestou para ler a edição frâncesa dos “Protocolos dos Sábios de Sião”, obra 

que eu não conhecia. Os estudos para a feitura do livro “Brasil-colonia de 

banqueiros” desvendaram-me os últimos misterios da organização secreta do 

judaismo. Passei, então, a dar-lhe combate, baseado na nossa doutrina e na palavra 

de Plínio Salgado. 
133

. 

 Gustavo Barroso se dizia um leigo no assunto até sua entrada nos mais altos círculos 

da AIB e aqui chamamos atenção para o fato de que consideramos que a escrita é uma 

manifestação secundária, efeito de uma escrita mental anterior, no qual todo escritor é um 

leitor, sendo, seus livros, frutos de tudo aquilo que ele já havia experienciado134. Barroso vai 

passar a se destacar, então, como líder de uma corrente antissemita radical e como o grande 

disseminador do mito da conspiração judaico-comunista no Brasil que, inspirando-se nos 

Protocolos dos Sábios de Sião135 e no pensamento hitlerista, irá compor seu próprio arsenal 

argumentativo antissemita136, como procuraremos mostrar a partir da discussão de suas 

próximas obras. Contudo, essa aproximação com um radicalismo antissemita vai gerar tensões 

dentro da AIB, que tanto zelava pelo mito da união racial. 

Discordando publicamente das teses antisemitas de Barroso em artigo publicado na 

revista Fon-Fon de 24 de abril de 1934, Plínio Salgado apoiou o boicote que durante 

seis meses o principal jornal integralista, A Ofensiva, fizera a seu correligionário
137

. 

O boicote foi justificado por Plínio Salgado pela força dos ataques antissemitas 

promovidos por Gustavo Barroso em sua seção do jornal denominada: O Judeu 

Internacional
138

. Entretanto, devemos observar que Barroso passava a despontar como uma 

das principais lideranças do movimento, o que gerou uma crescente competição com Plínio 
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Salgado pela liderança da Ação Integralista Brasileira e sua atitude reflexa de radicalização do 

seu próprio discurso antissemita
139

. Isso não quer dizer que pensadores do Sigma como Plínio 

e Miguel Reale também não compartilhassem de certo antissemitismo, mas entendemos que 

esse era colocado em segundo plano, uma vez que Salgado afirmava que a questão judaica 

seria um problema restrito à esfera econômica. Como nos alerta Carlos Nóbrega de Jesus, o 

antissemitismo não era um tema restrito ao pensamento barrosiano, mas sim a iniciativa 

escolhida para polarizar a situação de disputa pelo poder
140

. 

Em o Integralismo de Norte a Sul141, Barroso reúne outro conjunto de conferências e 

palestras realizadas durante suas bandeiras integralistas, quando realizou um itinerário de São 

Paulo à Manaus. Já nas suas primeiras páginas, munido de seu arsenal teórico, Barroso 

delineia o que seria a face do mal, pois, se em sua primeira obra, o liberalismo e o comunismo 

aparecem como inimigos sem feição, agora o inimigo objetivo já fora identificado e ele seria 

o responsável pelas ações financeiras no mundo, o judeu. 

De mãos dadas, o espirito judaico e o espirito filosófico, haviam corroído, em nome 

dum direito natural racionalista, o principio da autoridade: Dêsde muito tempo, as 

dimensões permanentes da vida espiritual, dentro das quais se emolduram os povos, 

vinham sendo minadas (...) nesse obstinado trabalho de sepa dos filosofos 

racionalistas judeus do seculo Xº ao XVº .
142

 

  O judeu aparece, assim, como o fomentador do liberalismo, elemento que agiria 

secretamente de forma a destruir as bases da boa civilização cristã do antigo regime, bases 

estas que seriam: a dimensão da vida espiritual, o legítimo princípio da autoridade e a ideia 

naturalizada de pátria. O liberalismo teria se tornado um grande elefante que, esmagando tudo 

à sua frente, teria levado as massas exploradas pelo capital ao quadro de total desespero 

social143. Foram o capital e as doutrinas racionalistas, controladas pelo “velho materialismo 

judaico”, que abriram as portas para todas as doutrinas socialistas, coletivistas e comunidades 

de anarquistas144. Barroso vai operando suas denúncias à liberal democracia, de modo a 

mostrar também que uma de suas maiores conquistas, o sufrágio universal, não passava de 

engano às massas, que seria, junto com o direito de greve, uma das formas que o “vírus 

comunista” penetrara na nossa sociedade145. 
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Mostrando que sua atuação dentro dos círculos do Sigma seria da ordem da 

negociação, muito mais que da simples adesão total de seus preceitos, Barroso vai tecendo seu 

discurso antissemita de forma que não destoe muito do que era feito pelo centro diretivo da 

AIB, que propunha, entre outras coisas, um partido único de massa, forte estrutura 

hierárquica, forte oposição aos princípios do liberalismo e do comunismo e exacerbação dos 

valores nacionais baseados no pressuposto da integração racial como pilar da construção de 

um novo Brasil. Para atingir tal fim, Barroso procura dosar com medidas certas, o pesado teor 

de seu discurso antissemita, cujos limites foram sendo dados a partir do seu lugar de fala. 

Recorrendo ao apelo às formulas básicas da AIB, o comunismo é constantemente associado 

como continuidade do liberalismo, que teria sido derivado das doutrinas racionalistas do 

século XVII, numa luta antiga entre espiritualismo e os princípios materialistas, a antiga luta 

entre o Bem e o Mal: “As internacionais terão acabado com as pátrias e estendido sobre o 

mundo as suas asas abafadoras. O reinado do Novo Messias para os dominadores e o do Anti-

Cristo para os dominados!” 146. 

Se seu discurso traz as marcas do lugar em que é produzido, ele também traz os limites 

de seu pensamento, o qual buscava se encaixar nos moldes do que ele considerava ser a 

mesma “concepção totalitária do universo”, que teriam sido as primeiras manifestações de 

classes feitas por intelectuais que o comunismo não teria previsto: o fascismo e nacional-

socialismo, com um adendo que procurava marcar a peculiaridade do movimento do Sigma 

frente a seus congêneres europeus, “sua expressão mais completa chama-se integralismo”147. 

Se Mussolini, Hitler e o Integralismo despontam como símbolos de uma integração universal 

salvadora148, Gustavo Barroso, segue se posicionando bem mais próximo da doutrina nazista, 

inclusive não lhe poupando elogios, o que mais tarde lhe renderia o apelido pelo jornal nazista 

Deutsche La Plata Zeitung, de Buenos Aires, de Führer do integralismo brasileiro149: “É 

essa saúdação que, hoje, o braço de Hitler estende sobre a propria Germania e que parece 

ordenar ao bolchevismo: Volta para a Asia! E á democracia liberal: Vai para o cemiterio!”150. 

Segundo Cytrynowicz, três elementos-chave ligariam o pensamento antissemita de 

Barroso ao nazismo: a ideia de luta contra os judeus e seu complô; a ideia de que este 

combate é divino, numa batalha tanto no plano natural quanto no plano cósmico; e a ideia 
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teleológica do fim da história, que apresentaria, em seu término, a vitória das forças do 

bem151. Seu discurso segue se costurando ao discurso hitlerista, permeado por uma obsessão 

contra o inimigo que sintetizava todos os outros inimigos, os judeus, que são apresentados 

como uma categoria abstrata, um todo homogêneo, uma entidade, unidos pelo firme propósito 

de dominar o mundo152. 

[...] como que um polvo, oculto nas trevas, estendia um a um os braços vampiricos, 

tentaculares para manietar, sugar, matar uma dimensão espiritual, uma crença, uma 

autoridade moral, um preceito de ética, uma fé religiosa, mesmo um postulado 

cientifico, de maneira a deixar a civilização estonteada e sem defesa, para atingir 

assim um fim demoníaco (...). Entretanto, quem prestasse um pouco de atenção 

ouviria na sombra o rolar dum carro misterioso impelido por mãos misteriosas, 

destinado a esmagar as derradeiras resistencias, novo carro de Jaguernaut movendo-

se para a conquista do mundo e trazendo sobre seus eixos possantes todo o ouro 

acumulado em seculos de usura, de especulação e de rapina pelo judaismo sem 

pátria e sem coração. Ali vinha o carro triunfal do materialismo semita com toda sua 

perturbadora cenografia 
153

. 

Como base de sua montagem argumentativa, Barroso utiliza-se, essencialmente, do 

mecanismo metafórico da animalização na construção de seu discurso antissemita para 

representar os judeus, se aproximando do mesmo mecanismo nazista, que representava os 

judeus como animais em suas propagandas. Os judeus são, dessa forma, articulados em seu 

pensamento como: alcateias de lobos, bando de corvos154, polvos das trevas, vermes e 

parasitas. 

Essas metáforas dizem respeito a uma dimensão figurativa e ilustrativa, de um 

bestiário que compõe um quadro de seres considerados assustadores, seres que atacam 

silenciosamente, de maneira furtiva, que se alimentam também de restos ou de animais 

debilitados, podendo agir em bandos, ou sozinhos, com seus braços que alcançam vários 

alvos, ou que se instalam de maneira quase imperceptível no organismo, matando-o por 

dentro. Seu recurso ao artificio metafórico transcende o texto, assumindo um papel 

pedagógico que pretende, ao tocar o mundo, organizar certa visão sobre o judeu, lançando 

determinados sentidos que podem constituir nossa percepção desse mesmo elemento visto 

como um todo monolítico. 

O que estava em jogo, em seu discurso, era a construção da nação e de sua identidade, 

“Um ‘Brasil Novo’ baseado num ‘Brasil Velho’” 155 e o papel que lhe caberia nesse processo. 

Se tratando de uma espacialidade construída narrativamente, o “Brasil Velho”, surgido no 
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período colonial, quando a fusão das raças, que teria se iniciado e permanecido, aparece como 

espaço unido, sem fissuras e conflitos sociais, uma imagem de sociedade harmônica, uma 

protonação que prenunciava a “grande nação”: o Estado Integral. 

Lançando os olhos sobre o cenario colonial do Brasil, sentimos que um espirito 

brasileiro se creou no nosso país, embora primitivo, informe, latente, quasi desde as 

primeiras epocas da conquista. Êle foi o produto espontaneo da adaptação do 

homem branco á terra virgem, hostil ás vezes dadivosa, e do caldeamento do seu 

sangue com o dos naturais da região, no abraço forçado de vencedores e vencidos. E 

logo se entendeu, em virtude dessa vaga, indeterminada compreensão da unidade 

brasileira, que todo o territorio de que se assenhoravam os lusos formava um todo 

que se não devia e não podia desagregar. (...) E tres factores principais prepararam, 

cada qual com usa essencia e suas manifestações proprias, nesse período incipiente 

de nossa vida, o grande Brasil do futuro: o jesuita, o criador e o bandeirante. 
156

. 

O papel do elemento branco, nesse processo que marca seu projeto nacional, se faz 

novamente evidente como conquistador, moldador do território e da alma cristã, como já 

declarara em seu livro anterior. Mas, agora, essa construção passava pela sistemática denúncia 

do judeu que ameaçava a construção do ideal nacional almejado. Ele seria a encarnação das 

forças do mal, animal bestializado que, agindo secretamente, ameaçava destruir o mundo 

ocidental fundado sobre os valores cristãos. O antissemitismo barrosiano é dotado de 

roupagem política, espiritual, moral e ética, ocultando, assim, seus reais interesses. 

Barroso, em sua obra, busca conduzir os integralistas pelos caminhos para a 

construção da nação. Como motorista desse processo, todos os obstáculos deveriam ser 

atropelados, mas esses aparecem sintetizados na figura do agente judeu, entendido como 

manipulador do liberalismo e do comunismo. Ele alerta que os brasileiros deveriam olhar pelo 

retrovisor, olhar para o passado, para buscar nele suas bases, mas, ao oferecer uma dada 

visada pelo retrovisor, o que se vê é a própria projeção de Barroso refletida no espelho, como 

o condutor desse veículo.  

Pelos caminhos que se devia percorrer para se chegar ao “Novo Brasil”, se passaria 

obrigatoriamente pela revolução integral na qual “todos os brasileiros devem acostumar-se 

com a ideia de terem deveres sem pensar em terem direitos”157. Projeto centralizador, no qual 

havia a supremacia dos interesses nacionais sobre os individuais, com a devida eliminação de 

seus entraves. Para se chegar no “grande Brasil do futuro”, o veículo seguiria uma via que se 

cruzava em vários pontos com a de seus congêneres europeus, principalmente com a via 

percorrida pelo veículo nazista que tinha seu motor da história desenvolvido no conflito 

                                                           
156

 Ibid., p.61. 
157

 Ibid., p.93. 



58 
 

incessante contra o “materialismo judaico”, convertendo sua energia teórica em energia 

mecânica, de forma a impelir seu veículo ao movimento. 

Para Gustavo Barroso, na construção do “grande Brasil do futuro”, os intelectuais 

teriam um papel fundamental, pois seriam eles pensadores, homens de ciência, artistas, 

escritores e poetas, os artífices do processo de construção nacional158. Observa-se que, em 

1934, como membro da Academia Brasileira de Letras, academia a qual ele fazia questão de 

comparecer às reuniões com o uniforme das milícias-verdes e, ressalte-se, não encontrava 

censura por parte de seus companheiros de instituição, mesmo quando atacava os judeus, aos 

quais se referia como “lixo humano”. Barroso teria declarado ainda que gostaria de 

transformar a ABL num centro do integralismo159, uma explícita demonstração de sua ideia do 

papel que caberia a intelectualidade brasileira em relação ao movimento. Ainda no ano de 

1933, como presidente da ABL, Barroso saudava o acadêmico italiano colaborador da 

ideologia fascista Massimo Bontempelli, na sessão solene de 28/09/1933. 

Vós sois bem, sr. Acadêmico Massimo Bontempelli, em tudo e por tudo, legítimo 

representante dessa cultura italiana, cujo exemplo se prolonga sobre a Hungria, a 

Alemanha, a Irlanda, a Inglaterra, Portugal, o Brasil, e o Estados-Unidos, e cujas as 

linhas mestras são as únicas capazes de salvar a civilização em perigo” (...) 

Representante mental da guerra vitoriosa, da revolução da juventude italiana e da 

alta mentalidade do Fascio, a Academia Brasileira acolhe-vos com admiração pela 

vossa obra e em vós saúda o espírito imortal de Roma Eterna
160

. 

Articulando suas projeções de mundo ao seu lugar de fala, Gustavo Barroso imbuí 

uma vocação messiânica ao fascismo italiano, representado na figura de Massimo 

Bontempelli e ao integralismo que ele fazia presente dentro da ABL, a partir de seus trajes, de 

sua fala, de sua posição dentro da instituição literária. Ambos os movimentos, bem como seus 

congêneres, que ele operava como ramificações do mesmo pensamento, percebiam a 

sociedade civil do seu tempo como corpo conflituoso, indefeso e fragmentado, e no Estado, a 

ideia de ordem, organização, unidade, representação superior da ideia de nação. Parece-nos 

claro seu duplo movimento de preocupação em cooptar uma elite intelectual, que se 

entendiam como agentes da consciência e do discurso161, para dentro das fileiras integralistas, 
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bem como de mostrar que o integralismo se fazia presente, forte e atuante, dentro dos mais 

altos círculos intelectuais do país, por meio de sua figura. 

O fortalecimento de Barroso dentro das fileiras integralistas leva à radicalização de seu 

discurso antissemita público, o que viria a gerar tensões e negociações dentro da AIB, levando 

Barroso a ter de camuflar seu discurso racial numa roupagem política. 

Tal postura deixa evidente que o pensamento anticomunista de Gustavo Barroso ia 

além dos preceitos políticos pregados por maior parte dos integralistas e dialogaria 

com o antissemitismo de base racista, ao estilo nazi-fascista, muito parecido com o 

posicionamento apresentado nos Protocolos do Sábio de Sião e por Hitler em Minha 

Luta. Por outro lado, ao mencionar as convicções políticas ideológicas defendidas 

pela AIB, como por exemplo, o caráter desagregador social do comunismo, advindo 

do capitalismo internacional, ele tenta suavizar seu discurso racista em tons políticos 

e se aproxima dos líderes integralistas como Plínio Salgado
162

. 

No livro Brasil – Colônia de Banqueiros, o mito da conspiração judaica é elevado à 

categoria de História, à qual Barroso recorre estudando todos os empréstimos contraídos pelo 

Brasil, desde sua independência até os dias de sua escrita, com um fundo de misticismo que 

levaria a denúncia das forças do mal, o judeu, e a vitória final do bem, o integralismo. Na 

referida obra, Barroso elabora uma explicação para a suposta crise da realidade brasileira, que 

seria, em sua perspectiva, o fato de os bancos estrangeiros controlados pelos judeus estarem 

levando o país à falência, desde os primeiros empréstimos contraídos em 1824, após a 

independência, falência não só econômica, mas também moral, que obedeceria a leis secretas 

de aniquilamento de todos os povos163. E não adiantaria o combate feito a suas obras pelos 

“caluniadores do integralismo”, pois “falta-lhes competência intelectual, moral e até mesmo 

física...”164. 

Nos escritos barrosianos, vemos a influência que pensadores do nazismo exerceram 

sobre ele, autores como Alfred Rosenberg e Houston Chamberlain marcam presença em sua 

obra, mas em Brasil – Colônia de Banqueiros, se trava um diálogo muito forte entre Barroso e 

Gottfried Feder, esse, responsável por elaborar, em 1920, a doutrina econômica do Partido 

Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ambos os autores defendem uma 

moralização da economia, denunciando a ação dos banqueiros judeus que colonizavam as 
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nações por meio do alto capital internacional, formando sempre um “Estado dentro Estado”, 

escravizando, assim, as sociedades.
165

. 

Nesse sentido, o livro abre com a seguinte epígrafe: “Trotski e Rotschild marcam a 

amplitude das oscilações do espírito judaico; estes dois extremos abrangem toda a sociedade, 

toda a civilização do século XX”166.  Trotski, intelectual marxista e revolucionário 

bolchevique de origem judia. A família Rothschild, de origem judia, conhecida por suas 

atividades bancárias e financeiras. Barroso identifica nesses dois elementos a síntese da ação 

judaica, seriam ambos os símbolos máximos do mal, que necessitavam ser denunciados e 

combatidos pelo bem da nação que passa a ter suas raízes buscadas na história, com uma 

visão teleológica, tendo uma origem e uma evolução que passa a ser racionalizada por 

Barroso a fim de entender o passado para se explicar o presente e, assim, apontar uma saída 

para o futuro, no qual ele, por meio da Ação Integralista, seria o farol capaz de guiar o povo 

brasileiro rumo à salvação moral e espiritual. 

A ponte entre judaísmo e comunismo é construída pelo argumento de que o 

comunismo seria a etapa final da conspiração judaica, o auge de suas aspirações, cuja 

primeira etapa seria a implantação do capitalismo representado pelos bancos judaicos, que 

teriam a intenção de solapar e destruir a sociedade tradicional, de valores cristãos e 

espirituais. Barroso entende que à medida que o capitalismo intensificava a exploração sobre 

as massas trabalhadoras, atiçaria o ódio entre as classes, preparando o advento da sociedade 

comunista. O comunismo por ser controlado pelo mesmo elemento que manipula o 

capitalismo, não iria propiciar mudanças, mas seria a investida final que iria destruir as bases 

de uma pátria baseada em valores entendidos como primordiais: a família, a religião e a 

propriedade. 

A documentação, para provar seus argumentos, seriam alguns escritos datados de 

1806, assinados pelo autor Sismondi que já denunciava o judaísmo como o disfarçado 

organizador das seitas anticristãs, das sociedades secretas, da derrubada dos tronos, do 
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enriquecimento pela usura, com o fito de dominar o mundo167, e nos “Protocolos dos Sábios 

de Sião”.  

Sob as ordens do capitalismo internacional, a organização capitalista teria penetrado 

no organismo nacional, tornando o Governo, devedor, escravo de seus favores, escravo de 

seus empréstimos. De forma sutil, o capitalismo internacional não se utilizaria de exércitos, 

mas de banqueiros que agiriam como um polvo, estendendo seus tentáculos sobre o mundo 

para destruir as pátrias, braços que passaram a sufocar o Brasil já no início de sua 

independência168. Essas denúncias seriam expostas por Barroso pelo estudo de uma enorme 

quantidade de cifras, que chegam a deixar o leitor exausto em meio a tantos números, um 

movimento que nos parece ser propositalmente planejado, pois, ao deixar seu leitor perdido 

entre a enorme quantidade de dados sobre transações financeiras, lucros e perdas, o que 

realmente fica é o antissemitismo disseminado em cada análise.  

No decorrer do livro Barroso busca analisar os empréstimos brasileiros no período 

monárquico, dizendo que o “Império liberal possuiria autonomia jurídica, mas não possuía 

soberania econômica e tinha de proceder forçosamente como um simples particular”169 e que 

na República “peorou a nossa situação”170. Barroso, sujeito privilegiado, detentor da verdade 

dos fatos, deveria trazer a tona, por meio de seus livros, os riscos que a nação vivenciava 

desde a entrada do capital judaico, não negando o uso da violência “Há muita máscara na 

história do Brasil que precisa ser violentamente arrancada!...”171 máscara arrancada por ele, 

riscos que só seriam suprimidos pelas mãos dos integralistas, não por acaso, nesse período, 

Barroso já era o líder militar do movimento. 

A concepção de homem e de nação integrava-se, portanto, pelo casamento do homem 

com sua terra, com a valorização de suas raízes nacionais, sem a interferência das forças 

estrangeiras, colocadas no pensamento barrosiano como desagregadoras e representadas em 

sua estrutura narrativa pela figura do judeu, diretamente ligado ao comunismo, elemento 

“transmutador dos valores morais”, um “açambarcador de economias privadas”. 

[...] Segundo Renan, o que constitui uma nação é o casamento do homem com a 

terra. Só esse casamento produz a comunhão de interesses materiais e de 

sentimentos capaz de criar uma nação. Os judeus não realizam nunca esse 
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casamento. Daí a eterna antinomia entre eles e qualquer Estado digno desse nome, e, 

portanto, com capacidade de reação que não permite gozem as vantagens do 

judaísmo sem os ônus dos outros habitantes, em vista do estatuto particular 

motivado pela religião que os livra em geral de várias coisas, como por exemplo o 

serviço militar
172

. 

A finalidade histórica da doutrina do Sigma seria modelar o homem, a sociedade, a 

nação e a humanidade de uma maneira integral, a partir da inspiração cristã, na qual o homem 

deve ser medido por seu trabalho e seu sacrifício em favor da família, da pátria e da 

sociedade. Essa harmonia resultaria da organização hierárquica da sociedade, ordenada pelo 

Estado Integral.  Sua mensagem é clara, já era hora de começar a reação: 

Durará isso para sempre? Será esse o nosso trágico destino? Seremos servos 

humildes do judaísmo capitalista de Rotschild ou escravos submissos do judaísmo 

comunista de Trotski, pontos extremos da oscilação do pêndulo judaico no mundo? 

Ou encontraremos no fundo dá alma nacional aquele espírito imortal de 

catequizadores, descobridores, bandeirantes e guerreiros, único que nos poderá livrar 

de ambos os apocalipses? Desperta Brasil, “adormecido eternamente em berço 

esplêndido”, desperta e caminha! Já é tempo de fazeres retinir e retilintar as tuas 

algemas, amedrontando os que te vendem ainda e os que te têm comprado!
173 

O espaço nacional barrosiano é, assim, um algo já dado, um a priori, uma essência 

com alma e valores próprios, herdados, primordialmente, pelo elemento colonizador e 

civilizador branco, representado na figura do catequizador e do bandeirante, únicos capazes 

de salvar o Brasil do “apocalipse judaico”. Os certos elementos essenciais que constituem o 

entendimento de Barroso por nação e identidade, não são propriedades do objeto, mas sim do 

próprio sujeito que o conhece, é sua representação. Sua ideia de nação é sua própria projeção, 

num movimento de inversão do discurso174, no qual Barroso transfere para o outro os 

elementos presentes em seu próprio discurso: o racismo e a intolerância. Discurso invertido, 

como estratégia de deslegitimar os opositores e se apresentar como aquilo que não é, ou seja, 

um movimento inofensivo que estava apenas se defendendo da verdadeira ameaça; ocultando 

o próprio racismo colocando-o como problema político e econômico175. 

A concepção de Nação e identidade nacional de Gustavo Barroso tem de ser lida como 

um discurso que busca unificar, operacionalizar, emoldurar, uma sociedade e uma 

espacialidade entendida por ele como fragmentada pela absorção dos valores liberais-

capitalista manipulado pelo judeu, espaço que fala mais dele próprio e de seus valores 

conservadores, autoritário, hierárquico, católico e reifica o binômio nação-identidade, 

afirmada como reação ao Outro, realidade que, tecida em suas linhas, só aponta para um 
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caminho, sua total destruição, fim esse que só não seria concretizado com a implantação do 

Estado Integral, no qual o tornar-se membro da nação requereria um disciplinamento do 

espírito com a respectiva eliminação das discrepâncias, um papel pedagógico-militar que 

caberia a Barroso. 

 A ênfase na teoria da conspiração e sua possível solução se faz bastante próxima 

àquela pregada pelo nazismo uma vez que, para Barroso, “razão de sobra assiste a Hitler 

quando afirma que, por mais bem tratado que seja, o rabanete jamais se transformará em 

morango: será sempre rabanete...”176. Nesse trecho, nos parece bem clara a analogia de 

pensamento, tanto para Hitler quanto para Barroso: os judeus não tinham “cura”, pois seria 

impossível fugir da condição de ser judeu e todos os males advindos deles, de sua condição 

judia, só seriam reparados com a subsequente eliminação destes elementos. 

No capítulo seis do livro Brasil – Colônia de Banqueiros, Barroso se utiliza fortemente 

de mecanismos linguísticos para construir uma imagem da nação e de sua respectiva 

identidade, a partir metáfora do Condor Prisioneiro. Por considerarmos o apelo a esse recurso 

linguístico como um dos pilares da montagem argumentativa antissemita barrosiana, 

procuraremos nos deter na análise desse texto durante o terceiro capítulo desta dissertação, no 

qual, em um ponto específico, empreenderemos uma análise do discurso à luz do projeto 

hermenêutico de Paul Ricœur, uma vez que a preocupação com a metáfora em seu contexto de 

enunciação é algo central para esse autor. 

Barroso encerra seu livro com um chamado ao povo brasileiro, que tomando sua obra 

como reveladora da mais absoluta verdade sobre as ações secretas do judaísmo internacional, 

deveria se juntar ao “movimento universal do fascismo salvador” para abrir caminho para a 

grande revolução integralista: “pensa dos emprestimos e demais revelações dêste volume, 

brasileiro explorado, e toma nota para o grande Dia!...”
177

. 

Presente ao II Congresso da AIB, realizado em março de 1935, em Petrópolis — época 

em que foi promulgada a Lei de Segurança Nacional que definia crimes contra a ordem 

política e social, transferindo para uma legislação especial os crimes contra a segurança do 

Estado, submetendo-os a um regime mais rigoroso, com o abandono das garantias 

processuais, Barroso passou a ocupar a secretaria nacional de educação moral e educação 
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física da organização
178

, estrutura que substituía o departamento da milícia, no qual se 

desenvolveriam ao lado das atividades paramilitares atividades esportivas, cívicas e de 

mobilização eleitoral.  

A linguagem militar era substituída por uma nova terminologia, mas o essencial dos 

objetivos permanecia o mesmo
179

. Vale aqui ressaltar a importância de Gustavo Barroso como 

chefe dessa estrutura, que pretendia preparar física e mentalmente os integralistas: 

Os ritos de iniciação à militância no movimento começavam a se desenvolver na 

organização da juventude (“plinianos”). O processo de iniciação começava aos 

quatro anos de idade e continuava até os 15 anos, época de ingresso definitivo na 

milícia. Durante esse período, os “plinianos” passaram por quatro grupos diferentes, 

conforme sua idade: de quatro a seis anos inscreviam-se na categoria dos “infantes”; 

de seis a nove anos nos “curupiras”; de dez a 12 anos, no grupo dos “vanguardeiros” 

e de 13 a 15 anos, tornavam-se “pioneiros. 

Todo integralista, com a idade de 16 a 42 anos, era obrigado a inscrever-se nas 

forças integralistas, optando pela categoria em que desejava engajar-se. Se pretendia 

inscrever-se como “militante de primeira linha”, devia fazer instrução de miliciano 

durante 60 dias e depois integrar-se numa “decúria”. Após ter preenchido uma ficha, 

onde ficavam registradas todas as aptidões do militante, o candidato prestava o 

seguinte juramento diante do comandante da milícia e de algumas testemunhas: 

“Assentando praça na milícia integralista, em nome de Deus e pela minha honra eu 

juro: primeiro, absoluta disciplina aos meus chefes e perfeita solidariedade aos meus 

camaradas; segundo, dar a minha vida, se necessário, pela causa da revolução 

integralista; terceiro, amar, respeitar e fazer respeitar o chefe nacional.”
180 

Ainda em 1935, Barroso lança O quarto império
181

, aprofundando suas teses 

antissemitas a partir do desenvolvimento de uma interpretação integralista da história da 

humanidade, baseando a perseguição aos judeus em uma teoria das raças, segundo a qual o 

judeu atuaria por meio de conspirações, durante toda a história da humanidade, no intuito de 

estabelecer o seu domínio. Aqui, o pensamento barrosiano se assemelha bastante à teoria 

nazista, que buscava respaldar sua ação contra o judeu na ideia de preservação de um povo 

contra o “o mal judaico”
182

. 

Barroso, embora católico, adota uma teoria poligenista da humanidade como ponto de 

partida para sua teoria das raças e da história. Enquanto o monogenismo cristão concebe a 

existência de um tronco único, cujas diferenças raciais são consideradas variações de uma 

mesma fonte, os poligenistas veem as diferenças raciais como absolutas. Barroso propõe uma 

união entre as duas teorias, adotando um ponto de partida da intepretação poligenista, mas 
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concebe a união e a irmandade indissolúvel entre os povos por meio do amálgama do 

espiritualismo cristão
183

. Cada período da história da humanidade corresponderia a um animal 

símbolo: Teocracia-Arbitral (Carneiro), a Política-Arbitrária (Loba), a Economia-Material 

(Capricórnio) e a Síntese Econômica-Política-Espiritual, a Soma (Cordeiro). 

Para Barroso o ser humano derivaria da existência de quatro raças: a negra, a 

vermelha, a amarela e a branca. Estas raças teriam entrado em choque por causa das 

intempéries naturais e nesses conflitos a raça branca teria saído vitoriosa por causa de seus 

valores morais
184

. Mais uma vez, Gustavo Barroso deixa explicito o papel do elemento branco 

como agente privilegiado durante toda a história da humanidade.  

O característico moral da raça branca é o altruísmo. Daí sua monogamia quase 

geral, sua sociabilidade e sua vocação para os apostolados. Na sua concepção 

natural, a família é uma comunidade não somente econômica, mas econômica sob 

o impulso e direção da moral, que se desenvolve no tempo, para o passado, com o 

culto dos antepassados, no tempo e no espaço, para o futuro, com a transmissão do 

patrimônio, criando a solidariedade ininterrupta entre as gerações
185

. 

O primeiro império erigido pela raça branca teria sido o Império do Carneiro, que 

possuía uma organização política fundada sobre valores espirituais que, a partir de uma 

revolução interior, teria se difundido pelo mundo trazendo consigo valores como a prática do 

bem e a comunhão da alma com a natureza
186

. Esse Império teria durado 3.500 anos, tendo 

começado sua derrocada final com as lutas internas surgidas com as leituras questionadoras 

do dogma, levando essa civilização a um cisma violento
187

. 

A perda dos valores tradicionais e espiritualistas fez com que os homens passassem a 

viver dos valores do materialismo, o que deu início ao Império da Loba, que teve Roma como 

seu símbolo máximo. Esses valores teriam começado a ser modificados com o cristianismo, 

que trazia em seu âmago os antigos valores do Império do Carneiro como sua unidade 

espiritual. Porém, o judeu não teria permitido a volta à unidade porque esse povo não quis 

abandonar sua identidade bem como porque os judeus pretendiam minar os valores trazidos 

pelo cristianismo
188

. Dessa maneira, os judeus são colocados como aqueles que não 

permitiram a consolidação da revolução espiritual trazida pelo cristianismo, criando o 

capitalismo e o comunismo para melhor estender seu domínio sobre os demais povos. 
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Essa fase teria inaugurado o Império de Capricórnio, no qual se deu a consolidação do 

materialismo e a ruptura entre poder e religião, período que permitiu a Revolução Francesa
189

 

e o advento do comunismo como aparente solução ao desespero instaurado pelo 

capitalismo
190

. O último Império seria o do Cordeiro, que regeneraria a humanidade a partir 

de uma revolução interior que traria de volta os valores espirituais numa síntese de economia-

política-espírito.  

Não é por ódio, desdém ou desprezo que se deve fazer uma campanha sistemática 

contra a judiaria infiltrada por toda a parte e sim por Instinto de Conservação. Antes 

da completa eliminação do elemento judaico, os povos não se curarão de suas 

enfermidades
191

. 

Esse quarto império nada mais seria que a instauração do Estado Integral, Estado esse 

que se aproximaria na concepção barrosiana, do modelo nazista, por sua campanha de 

extermínio ao judeu, elemento prejudicial a toda humanidade, desde os princípios da história. 

Cabe aqui abrir uma ressalva: para Barroso, os judeus poderiam fazer parte da síntese cristã, 

diga-se de passagem, civilização branca, desde que abandonassem suas crenças, algo que 

Hitler não concebia de nenhuma forma. Mas, se lembrarmos do que foi exposto por Gustavo 

Barroso no livro anterior, ao fazer uma analogia ao pensamento do Führer nazista, os judeus 

são inassimiláveis por uma condição inerente a eles próprios, o que presumiria sua necessária 

extinção. Nota-se, mais uma vez, o artifício de Barroso, o Führer brasileiro, para camuflar seu 

pensamento racista e antissemita, numa roupagem política, moralista e religiosa. 

No mesmo ano de 1935, Barroso continua o seu projeto de construção da nação 

integral com a publicação do livro A palavra e o pensamento integralista
192

. Nessa obra foram 

retomados pontos já trabalhados por ele em sua militância integralista, como a alusão ao 

espírito dos “heróis bandeirantes”
193

, a AIB como última esperança na luta desde tempos 

incontáveis, entre o bem e o mal
194

 e a denúncia sistemática ao judeu como elemento 

desagregador, parasitário, agente secreto destruidor de nações e implementador do 

comunismo por meio do capitalismo internacional. Aqui, Barroso conclamaria os integralistas 

a morrerem por sua causa na luta contra essas forças destruidoras, apontando o sentimento de 

entrega total, de sacrifício, como uma das bases de seu nacionalismo: 
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As nações se constituem no sacrifício e na glória” “Camisas- Verdes, amai o Brasil 

para poderdes morrer pelo Brasil nas grandes lutas que se aproximam, quando á 

sombra esvoaçante das bandeiras côr de sangue de longe se cantarem, sob a batuta 

judaica profanando a nossa pátria, as estrofes da internacional (...) o compassado e 

sonoro retamplam dos tambores da Milícia do Sigma, marcando no ritmo formidável 

da maior marcha de um povo americano. E’ toda uma nação que se levantou e que 

caminha do fundo do passado para os horizontes do futuro. Toda uma nação, os de 

ontem, os de hoje e os de amanhã, unidos no mesmo ideal e perseverando para o 

mesmo fim. Ouvireis, Camisas- verdes, no retumbar desses tambores martelar dos 

boréis e dos trocanos, o rebater dos batuques e dos candomblés, o ressôo dos 

atabaques e dos timbales, a alma do índio, do negro e do bandeirante, todo o Brasil 

na mesma aspiração, caminhando em falanges cerradas para esmagar a piolheira 

judaica e comunista!
195 

O ser, o pertencer à Nação, passaria então pela total submissão, passaria pela 

homogeneização do rosto nacional unido contra o inimigo em comum, o dispare, o Outro. 

Alertando que esse livro também é fruto de conferências realizadas durante suas bandeiras, 

Barroso demonstra algumas tensões dentro da dinâmica integralista, ressaltando ainda seu 

papel como agente esclarecido na vanguarda da denúncia daquilo que seria o verdadeiro 

inimigo:  

Sim com a coragem sobranceira, o destemor cavalhereisco e a franqueza rude. 

Coragem, coragem e mais coragem! Franqueza, franqueza e mais franqueza ! O 

mundo acostumou-se ao sistema contrário, á covardia e á dissimulação. Nós só 

poderemos vencer êsse mundo contrariando-lhe categórica e brutalmente os hábitos 

e as tendências.   

Eu sei que há integralistas partidários de outra maneira de ser, de certas facilidades, 

concessões e passes. Não ponho em dúvida sua sinceridade e sua habilidade política; 

mas ponho em dúvida o resultado de sua ação. Dia virá em que chorarão essa 

fraqueza. O Integralismo no meu modo de entender, é uma lança enriste, de aço 

inamolgável que não consente na aproximação deletéria de elementos deletérios, que 

não deve compactuar nem compactua com certas forças de reação do ambiente 

humano. É possível que eu esteja errado nesta compreensão de uma doutrina de 

antes quebrar que torcer. Se o estou, foi por entendê-la assim que me fiz Integralista.  

Eu sei, repito, que êsses integralistas se julgam no bom caminho e, ás vezes, agem 

com louvável fito de evitar ferimentos e susceptibilidades á flor da pele. Ferindo-as 

submete-as a exame, a comprovação, a experiência. (...) Quem, quiser vir comigo- 

disse o Senhor- a de deixar pai e mãe, mulher e filhos, prazer e amor, riqueza e 

glórias. O integralismo exige o mesmo sacrifício e, se não fizerdes, não sereis 

dignos, Camisas-verdes, da obra que anuncias aos quatro ventos, porque, não 

sabendo vencer a vós mesmos, não podereis vencer os vossos inimigos
196

. 

Entendemos que Barroso está aqui, mais uma vez, divulgando suas iniciativas raciais 

por meio de uma roupagem política e também buscando reafirmar (lembremos que o discurso 

fora proferido em 1934, mas só publicado em 1935) sua posição dentro das fileiras 

integralistas. Para Barroso, era preciso usar a força contra o inimigo objetivo, encarnado na 

figura do judeu capitalista-comunista, numa crítica que se parece voltar para o alto escalão do 

Sigma, senão para o próprio Chefe Nacional, Plínio Salgado, Barroso deixa claro que não 
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duvida das intenções dos demais integralistas nem do seu líder, mas põe em cheque a eficácia 

do direcionamento do movimento. Aqui, vale ressaltar que, na concepção integralista, o líder 

do movimento não seria uma pessoa, mas uma ideia que se encarnava nessa pessoa.  

Barroso parece sugerir que a forma de ação dessa pessoa, por mais que haja 

sinceramente, é ineficaz e poderia ser desastrosa para a AIB – está nas entrelinhas de sua 

escrita que seria Barroso, então, o mais indicado a conduzir o movimento do Sigma, uma vez 

que, por entender realmente o que estava se passando, ou seja, quem seria o real inimigo por 

trás do capitalismo internacional e do comunismo soviético, poderia defender e melhor guiar 

os camisas-verdes, como destacado ideólogo e líder das milícias. 

Com seu discurso em constante tensão e negociação com seu lugar de fala, era 

necessário utilizar-se de seu arsenal intelectual para reafirmar sua posição nas fileiras 

integralistas, sua leitura antissemita, disfarçada numa crítica anticomunista, não podia se 

mostrar como uma importação de matriz rácica nazista
197

.  

Para Barroso, a especificidade do seu movimento frente aos seus congêneres europeus, 

residiria na maior dose de espiritualidade dos camisas-verdes
198

. Nesse sentido, sua luta seria 

também uma luta cristã contra os “cavaleiros do Apocalipse, anunciando a chegada do 

Anticristo comunista que porá termo a esta etapa do mundo!”
199

. Assim, ele costura seu 

argumento com o do livro anterior: “a civilização cristã ressurgirá vitoriosa do grande embate 

para se expandir num rumo e num ritmo novos”
200

. Barroso acreditava que seria preciso 

recuperar os valores espirituais inerentes do “Império do Carneiro” de modo a se combater o 

mal judaico, tal como ele entendia que Hitler vinha fazendo na Alemanha
201

, e assim chegar à 

sociedade final que seria o quarto império, ou o Estado Integral. 

Em O que o integralista deve saber
202

, Barroso busca sistematizar de maneira didática 

a doutrina integralista, de maneira a legitimar também seus anseios antissemíticos aos moldes 

da ideologia nazista. O livro já abre com uma referência aos militantes integralistas que teriam 

morrido em combate com os comunistas judaicos. À memória de Nicola Rosica, Caetano 
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Spinelli e Jaime Guimarães, os três primeiros companheiros assassinados pelas balas do 

comunismo judaico, cujo sangue fecundará as sementes do novo Brasil.
203

 

O referido livro segue com o tom de denúncias, mas como ele pretende ser uma 

cartilha para todos os integralistas, se faz interessante notar que Barroso busca resolver a 

questão do posicionamento da AIB frente aos judeus, para isso enumerando alguns pontos nos 

quais ataca veementemente os judeus, mas também se defende das acusações de racismo ao 

colocar que a verdadeira questão judaica não é uma questão racial, mas sim política
204

.  

Para justificar tal pensamento, Barroso vai buscar fundamentar seus argumentos nos 

Protocolos dos Sábios de Sião, afirmando que todas as denúncias que lá se encontravam 

escritas já podiam ser verificadas
205

 e alerta sobre a necessidade de todos os integralistas 

refletirem sobre as denúncias trazidas nos Protocolos, demanda essa que ele já deveria estar se 

esforçando para realizar, uma vez que, mais tarde, em 1936, ele vai publicar a versão 

traduzida do francês e comentada por ele próprio dos Protocolos.  

Em 1936, quando se intensifica a perseguição aos comunistas ligados ao Levante de 

1935 e a AIB definiu-se enfaticamente como um movimento legalista
206

, Gustavo Barroso é 

nomeado membro do Supremo Conselho, órgão recém-criado para melhorar o aparelho 

burocrático da AIB
207

. Ao publicar o livro O Espírito do Século XX
208

, Barroso reafirma a 

posição da AIB junto aos outros movimentos nacionalistas de cunho fascista que 

representariam esse espírito do novo século XX, ao contrário do que seriam as velhas 

doutrinas do liberalismo do século XVIII e o comunismo do século XIX.  

Seguindo sua linha de raciocínio sobre uma conspiração judaico-comunista e a 

fraqueza da liberal democracia, Barroso coloca o integralismo como uma reação regeneradora 

que, com “uma vassourada bastará para atirá-los ao lugar destinado às cousas irredutiveis e 

inúteis: o lixo”
209

, mas um trecho nos chama atenção:  

[...] para o Integralismo, quanto mais cedo chegar ao poder, peor para êle. O 

Integralismo precisa de varios anos de calma, de tranquilidade e de alheiamento do 

poder, a fim de tornar possivel sua obra de catequese e renovação dos espiritos (...). 

Se circunstancias emprevistas, produzidas pela mesquinha perseguição dos governos 

liberais ou pela brutalidade de surtos comunistas, apressarem o advento do 
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Integralismo, sem que tenha sido convenientemente processada sua revolução 

cultural e espiritual, será isso muito de lamento.
210 

Aqui, Barroso aparece preocupado com os rumos da revolução integral. Para ele, o 

integralismo precisaria refletir bem sobre as suas pautas e apressar isso seria danoso ao 

próprio movimento. Entendemos que, com isso, Barroso está pedindo tempo para que, a partir 

da disseminação de seu próprio pensamento, entre todos os integralistas estes percebam qual 

seria o verdadeiro inimigo e qual solução deveria ser tomada contra esses inimigos. Seu 

discurso propagandístico se volta não só para aqueles que já seguiam sua corrente de 

pensamento, mas para toda a organização dos camisas-verdes com o objetivo claro de difundir 

seu antissemitismo baseado na intolerância e na exclusão do povo judeu do seu projeto de 

constituição nacional.  

Sendo seu antissemitismo radical, o motor de sua forma de entender a história da 

humanidade e a preparação do que seria a construção da nova organização nacional, 

entendemos desta forma que seu pensamento de matriz racial, diluído em seu apelo político, é 

condizente com o nazismo alemão. Mas, como isso não pode ser colocado de forma clara, seu 

racismo se encontra exposto na teoria das raças, numa crítica ao comunismo e na tentativa de 

legitimar suas ações contra os judeus por meio da teoria da conspiração judaica baseado nas 

teses dos ‘Protocolos’. Esses pontos foram articulados num jogo de negação e afirmação, que 

serviam de elo do movimento como um todo. Faz-se importante ressaltar que, no nazismo, o 

judeu é apresentado como um elemento sem cura e altamente danoso e, por isso mesmo, 

deveria ser eliminado. Já Barroso sintetiza as teorias nazistas com os valores cristãos, desse 

modo os judeus poderiam ser assimilados se largassem seus valores materialistas e 

participassem do caldeamento étnico (aos moldes integralistas, com a valorização do 

elemento branco cristão), sendo a exclusão judia consequência da sua não integração.  

Fazemos notar também o jogo de afirmação e negação do antissemitismo, articulado 

na lógica barrosiana, atuando de forma a esconder seus verdadeiros anseios, tendo em vista 

que, mesmo apresentando essa ressalva ao judeu, Barroso constantemente ressalta que o judeu 

não quer, nem poderia se assimilar por valores que seriam inerentes deles próprios: “são 

ignorantes, charlatães, pretensiosos, usurários, falsos e sujos, prejudiciais até á higiene 

pública” 
211

.  
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Continuando seu livro, Barroso delineia mais enfaticamente outra face do inimigo 

judeu, o qual precisava ser combatido: 

Somente um Governo Forte, representando uma nação unida e forte, poderá libertar 

o Brasil das cadeias e algemas de sua longa e dolorosa escravização ás seguintes 

forças: a) Forças ocultas da maçonaria, da burschemchaft e do judaísmo. b) Forças 

aparentes de imprensa e da política manejadas por aqueles. c) Forças economicas e 

financeiras internas. d) Forças economicas e financeiras internacionais (...) Demos o 

primeiro lugar, entre essas forças ocultas á maçonaria por ser a mais antiga, tanto do 

mundo como Brasil.(...) As ligações entre maçonaria e judaismo teem sido provadas 

á sociedade inúmeras vezes por grande número de autores. Seus simbolos, passes, 

palavras, titulos são todos judaicos. Seus grandes orientadores, judeus. Ela é 

internacional como o judaismo, o capitalismo e o comunismo. E’ um Grande Oriente 

e não um Grande Ocidente
212

. 

Para Barroso, os maçons respondiam ordens dadas pelos judeus e agiam de modo a 

propagandear o “culto a Israel” trazendo adeptos, se infiltrando secretamente na política e na 

economia, dessa forma a maçonaria abria caminho para ação dos judeus, essas “forças 

ocultas” agiam mundialmente e, mais ou menos da mesma forma, “desorganiza a economia 

para desorganizar a politica e a vida social”
213

.  

Barroso busca, assim, arquitetar uma imagem de crise da liberal democracia, 

organizada secretamente pelo maçom-capitalista-comunista-judeu, colocando-a como um 

grande quadro de anarquia social e espiritual, imagem que serve para a justificativa da 

necessidade de uma ordem hierárquica centralizada num Estado forte, que seria liderado por 

um partido único, comandado por um líder supremo, posição que ele disputava com Plínio 

Salgado
214

. 

Barroso continua fazendo, ainda, denúncias sobre um suposto complô judaico que, por 

sua simplicidade argumentativa, trabalhada de forma repetitiva também em seus discursos, 

conseguia atrair muitos adeptos
215

. Seu discurso mimético ao modelo nazista era camuflado 

numa instrumentalização e adaptação do conteúdo antissemita através de uma leitura crítica 

do comunismo, mas mesmo tendo que reafirmar a posição privilegiada do integralismo frente 

aos outros movimentos que ele considerava irmãos, Barroso não fazia questão de esconder 
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sua admiração pelo Führer alemão e pela forma como ele combatia a “ameaça judaica”: 

“Hitler foi o único estadista que compreendeu o problema e teve a coragem de resolvê-lo no 

seu país. Os outros povos cristãos, ao invés de lhe seguirem o exemplo, ajudam o judaísmo a 

combatê-lo” 
216

.  Barroso teria não só compreendido as palavras de Hitler, mas também estava 

buscando resolver a situação do judeu, elemento desagregador que fomentava, entre outras 

coisas, o racismo para o país onde predominava a “falta absoluta de preconceitos de raça e de 

côr” 
217

. Seria o judeu que, por não se deixar assimilar e que por difundir o ódio entre seio dos 

brasileiros o verdadeiro racista que deveria ser combatido. 

Barroso também pretende justificar a opção por tornar a AIB em um partido, no intuito 

de concorrer às eleições presidenciais previstas para 1938, que seria uma forma do 

movimento continuar “a viver em paz com a polícia de Estado”
218

 bem como ressaltar que, 

em um mundo em que ele acreditava estar todo contaminado pela infiltração judaico-

comunista “a existência duma milícia verde é a impossibilidade dos seus golpes”
219

. As 

milícias verdes, sob seu comando, seriam assim à prova de infiltração e baluarte das lutas 

integralistas, uma verdadeira tropa de elite do partido do Sigma, tal como a Schutzstaffel (SS) 

era considerada pelos nazistas. 

Ainda em 1936, Barroso publica o livro, O Integralismo e o Mundo
220

, no intuito de 

mostrar o impulso que os movimentos de inspiração fascista
221

 alcançavam pelo mundo, se 

mostrando bastante contente e esperançoso com esse avanço que significava o “novo espírito 

do século XX”. As primeiras discussões trazidas por Barroso busca mostrar as aproximações 

entre esses movimentos ligados na base por princípios comuns
222

, pois o fascismo podia ser 

entendido tanto como movimento italiano como uma doutrina universal
223

, que em cada país 

deveria ter características particulares, adequadas à formação social de cada povo. 

Os tres teem os seguintes pontos de contáto: no terreno espiritual, são reações do 

espiritualismo contra o materialismo, do nacionalismo contra o internacionalismo, 

do idealismo cristão contra o naturalismo judaico-puritano. No terreno economico 

são reações da produção contra a especulação, da propriedade contra o capitalismo 

absorvente. No terreno social, são reações contra as doutrinas unilaterais dos seculos 

XVIII e XIX, liberalismo e comunismo. No terreno moral, são reações do nobre 
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sentido de trabalho honesto e sacrificio do cristianismo contra o sentido de gozo 

material e do utilitarismo sem honra da burguesia judaizada e paganizante
224

. 

Esses seriam pontos de aproximação entre o integralismo, o fascismo e o nazismo, que 

Barroso faz questão de colocar como o eixo de aproximação o combate aos judeus e toda 

carga negativa que em sua acepção eles traziam consigo. Mas também se faz necessário 

explicar as diferenças entre esses movimentos, essa diferença residiria, justamente, na maior 

dose de espiritualidade cristã que o integralismo trazia em seu seio, ao contrário do fascismo, 

que buscava suas raízes no Império Romano e em sua concepção de Estado cesariana e 

anticristã, já o nazismo se diferenciava por ser pagão e buscar na pureza da raça ariana as 

bases de se perseguir o judeu. Para Barroso a expressão do fascismo no Brasil representado 

pela a AIB, seria multirracial, trazendo o amálgama das raças branca, negra e indígena, e a 

perseguição ao judeu se daria por ele ser o verdadeiro racista que não aceitava a 

assimilação
225

. Estudando-se bem as tres doutrinas verificar-se-á que o Integralismo está num 

ponto em que se não pode aproximar do Fascismo e do Nazismo sem perda de expressão, mas 

em que ambos podem evoluir até êle
226

. 

Justamente por valorizar as bases cristãs da sociedade, o integralismo não só seria uma 

expressão do fascismo, mas sim a mais alta expressão dessa doutrina, sendo as outras 

expressões do fascismo um estágio menos evoluído, assim, elas é que deveriam se espelhar no 

movimento brasileiro. Contudo, esse espelhamento não deveria ser feito em qualquer 

integralista, já que na acepção de Barroso ele mesmo seria a pessoa ideal para liderar o 

movimento brasileiro, não pela falta de sinceridade e comprometimento dos outros seguidores 

do Sigma, mas por ser ele quem despertara para as ameaças do verdadeiro inimigo a ser 

enfrentado e por ser o líder das milícias o único reduto que não havia infiltração judaica.  

Barroso lança mão de toda sua leitura sobre os movimentos de inspiração fascista, 

analisando a que passo andava o movimento ao redor do mundo. Nesse sentido, ele vai 

destrinchar, além da Alemanha, Brasil e Itália, a situação em países como: Afeganistão, África 

do Sul, Argélia, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Chile, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Inglaterra, Iraque, Irlanda, Iugoslávia, Japão, 

Letônia, México, Peru, Polônia, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Uruguai.  
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Barroso, inclusive, relata a sua viagem à Inglaterra onde ele esperava ser recebido por 

Oswald Mosley, um dos principais líderes fascistas da Inglaterra, mas não o encontrando, é 

recebido por um sujeito chamado Thonson, que ele acredita ser um dos líderes do movimento 

fascista inglês. Barroso questiona Thonson sobre a possibilidade de uma revolução violenta, o 

qual responde negativamente, sobre o argumento de que os ingleses reagem mal a isso e ao 

fato de Hitler ter conseguido maior legitimidade por vias legais. Nesse sentido, Barroso 

replica: “ – Confesso que a distinção é demasiado sutil para mim. Só o resultado deve contar, 

e êsse é o poder. Mas, colocados no terreno eleitoral, não vos condenareis a adiar 

indefinidamente a realização dos vossos ideais?”.  

Barroso, o mais radical teórico do antissemitismo, o líder das milícias do Sigma, não 

descartava a possibilidade de encaminhar a “revolução integral”, que passava pelo combate ao 

judeu, pela via armada, muito pelo contrário, ele não via diferença na forma de se conseguir 

chegar ao resultado! Discurso produtor e legitimador de realidades espaciais, valorização 

negativa da realidade brasileira necessária para a legitimação da instauração de um Estado 

forte centralizador, representação e discurso que se entrecruzam na sua elaboração do seu 

projeto de nação. 

A terceira parte do livro é dedicada ao integralismo e sua repercussão pelo mundo. 

Mas, entendendo que esse integralismo repercutido pelo mundo que Barroso procura trazer é 

a sua maneira de entender e conduzir a doutrina do Sigma, uma vez que Barroso não traz 

menção da repercussão de outros autores integralistas, só à repercussão de seus próprios 

livros. 

Em coluna aberta, com o titulo “O Banqueirismo Judaico” o jornal alemã ‘Der 

Stumerr’ publicou em 13/01/1935: “ O dr. Gustavo Barroso, um dos lideres dos 

Integralistas ou Camisas-Verdes, publicou um livro de alto valor sob o titulo “Brasil 

– Colonia de Banqueiros”
227

. 

Essa citação elogiosa a ele próprio, como um dos líderes dos camisas-verdes, é só uma 

das várias que ele traz em seu livro O Integralismo e o mundo. Barroso estaria, assim, 

colocando não só a repercussão do integralismo pelo mundo, mas sim a repercussão de suas 

obras e suas ideias pelo mundo, como escritor brasileiro que melhor compreendeu o papel dos 

judeus e a necessidade de se combater esse “mal”. O que entendemos ser uma tentativa de 

buscar se destacar como uma figura proeminente do movimento totalitário em âmbito 

internacional, reforçando sua imagem em âmbito nacional, principalmente na disputa interna 
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com Plínio Salgado pelo comando da Ação Integralista Brasileira. Barroso ao reforçar o 

destaque internacional de suas obras também almeja construir sua própria imagem como um 

intelectual militante reconhecido nacionalmente e internacionalmente, mais um ponto a favor 

para seu projeto de liderança da AIB. 

Como Gustavo Barroso já alertara antes, se fazia necessário que todo o integralista 

lesse o maior best-seller antissemita da história, os Protocolos dos Sábios de Sião, para se 

embasar sobre o complô mundial organizado pelos judeus. Nesse sentido, ele vai, já no final 

de 1936, publicar a versão dos ‘‘Protocolos’’ traduzida do francês e comentada por ele 

mesmo. Segundo nota do editor, Barroso fora escolhido para essa empreitada “devido ao seu 

profundo conhecimento em matéria de judaísmo, levantando a “campanha anti-judaíca, não 

com a violencia ou a calúnia, mas com a lógica e as provas documentais”
228

. 

Primeiramente, Barroso dedica-se ao esforço de procurar provar que, ao contrário do 

que já era anunciado na época, os “Protocolos” não eram uma farsa e, mais que simples atas, 

eles seriam um verdadeiro ensinamento
229

 de como agia a seita judaica. Numa defesa firme da 

autenticidade dos Protocolos, Barroso declara que vários fatos anunciados nas atas dos 

protocolos estariam acontecendo da mesma forma que estavam descritos
230

. Barroso afirma 

que os “Protocolos” não são uma obra de difamação, mas um trabalho feito para provar 

“matematicamente” a ação “nefasta de Israel”, buscando, assim, uma reação contra o 

judaísmo
231

.  O livro é dedicado à denúncia sistemática de como agiam os judeus comunistas 

em seu plano de destruir sorrateiramente a sociedade e estabelecer a vitória final do 

“Anticristo”, com argumentos que buscavam incitar os jovens para estarem preparados para 

combater esse mal, ressaltando-se sempre em suas notas que os acontecimentos 

“profetizados” nos protocolos já se faziam sentir. 

E é essa ideia de complô judaico, que ameaça destruir toda civilização cristã que se 

constrói o recurso que dá nexo e inteligibilidade a produção barrosiana
232

, lançando mão de 

um racismo camuflado em roupagem anticomunista para fazer uma leitura crítica da 

humanidade que buscava revelar os segredos mais ocultos da história brasileira. Possuindo 

uma erudição extraordinária e instrumentalizada em forma de propaganda, Barroso seguiu 

tecendo uma visão teleológica da história, que caminharia para o que seria o combate final 
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entre as forças do mal, representada pelo judeu internacional, e as forças do bem, comandadas 

por ele mesmo, argumento que permitia não só uma explicação do presente, mas uma 

construção do passado e uma projeção do futuro da nação e do mundo. 

Como vimos, um dos elementos que dão nexo ao pensamento barrosiano sobre a 

espacialidade da nação brasileira, seria a suposta identidade católica. Proximidade entre Igreja 

e Integralismo que não foi por nós tão explorada nesse capítulo, mas que procuraremos 

adensar mais a partir do próximo capítulo. 
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2 A Cena de escritura de Integralismo e Catolicismo: a busca pela 

sacralização do integralismo e pela integralização do catolicismo num 

discurso organizador do espaço da nação brasileira. 

No capítulo anterior, buscamos rastrear as tramas que urdiram a aproximação Barroso-

Nação e Integralismo, investigando quais referências permitem identificar suas ideias acerca 

da nação, constituir uma inteligibilidade por meio da análise do conjunto das suas obras de 

cunho integralista. Entendemos que é o forte conteúdo antissemita destas que, diluído numa 

roupagem de crítica ao comunismo, que permitiram Gustavo Barroso alçar-se a um papel de 

destaque não só nacionalmente, mas também internacionalmente, merecendo inclusive a 

nomeação de “Führer brasileiro”.  

Esta imagem de liderança que ele procurou construir de si mesmo, não é apenas a 

imagem de líder da AIB, mas do processo de construção e direção da nação brasileira, afinal, 

seguindo seu raciocínio, quem melhor para dirigir o Brasil que ele mesmo? Intelectual 

consagrado no campo do pensamento integralista, que sabia valer-se da posição de 

intelectual
233

 que ocupava para legitimar seus discursos; líder das milícias verdes, cargo de 

extrema importância não apenas pelo caráter paramilitar, mas também por possibilitar o 

contato direto com as bases; vanguardista e maior autoridade brasileira na denúncia do 

suposto complô judaico-comunista.  

Construção de si, que era uma autolegitimação como homem mais habilitado para 

combater o mal judaico comunista, entendido como verdadeiro inimigo desarticulador da 

nacionalidade e do espírito cristão, argumentação essa que se encontra difundida por suas 

obras da doutrina do Sigma. Pensamento que interage em sua visão de mundo e se reflete em 

seu discurso autoritário, conservador, cristão católico projetando um modelo de Estado que 

conduziria a construção da nação Integral. 

Agora, nesse capítulo, no qual daremos continuidade à análise do pensamento 

integralista barrosiano, o enfoque será direcionado à análise de um livro específico, 
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“Integralismo e Catolicismo”
234

, publicado em 1937. Partimos do pressuposto de que nessa 

obra se dá um passo definitivo para o fechamento da ideia do Integralismo como porta-voz da 

doutrina social da Igreja romana, ou seja, entendemos que se procura a afirmação de uma 

identidade católica para o movimento integralista, ao mesmo tempo em que se busca 

integralizar, doutrinar a nova audiência, disseminando o ódio racial, a hierarquização social e 

a exclusão do elemento judaico, racionalidade que deve ser entendida como espelho para a 

sua concepção de nação e identidade, sempre em reelaboração e permanentemente renovada, 

cena de escritura, que torna o livro referido uma interpretação criativa que busca sobre uma 

autoridade renovada à ligação com o movimento da Restauração Católica
235

 e, assim, a 

legitimação de sua escrita, numa construção de uma identidade cristã-católica, numa 

representação de si, como guia desse processo, que busca atuar não só no campo da razão, 

mas, principalmente, no campo da emoção, ao se apropriar do discurso católico. 

O conceito de cena de escritura
236

 faz referência à arquiescritura, um sentido pré-

linguístico que antecederia a inscrição da linguagem, uma relação interativa entre autor, vida e 

obra, em que cada um se constrói pela exigência do outro
237

. Ou seja, a produção da escrita de 

“Integralismo e Catolicismo” guarda relação com as questões que atravessam a vida de 

Gustavo Barroso, as quais ele busca responder dinamicamente, pois sempre se está 

aparecendo novas perguntas, novas questões, as quais o autor busca suprir a partir do 

deslizamento de suas ideias. Nesse caso, para a necessidade de se estabelecer uma ponte, bem 
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estruturada, que ligue o Integralismo e a Igreja Católica. Essa ponte será construída a partir do 

diálogo com o movimento da Restauração Católica e, consequentemente, com os autores que, 

precedendo esse movimento, ajudaram a compô-lo, diálogo que ele busca superar se 

estabelecendo não só como líder político e intelectual consagrado, mas também como 

sumidade no pensamento católico.   

Então, cada cena de escritura corresponde a um ato criador, singular, advindo da 

relação entre autor, vida e obra. No caso, a cena de escritura de “Integralismo e Catolicismo” 

visava responder a questões específicas, tais como: de que modo a Ação Integralista Brasileira 

se diferencia de outros movimentos de cunho autoritário conservador; conseguir o apoio dos 

fiéis católicos para as eleições presidenciais de 1938, bem como doutrinar, integralizar, essa 

nova audiência; catolicizar o integralismo que se dizia ser um movimento plural. Questões 

que buscava direcionar a integralização do catolicismo para realização do projeto barrosiano 

de representação da nação Integral Católica. 

Nosso esforço buscará dar respostas a questões como quais as fontes intelectuais em 

que Gustavo Barroso bebe, interage, dialoga, e busca reformular para compor sua visão de 

mundo e estruturar o seu projeto de nação? A que propósito serve a aproximação Integralismo 

e Restauração Católica? Quais foram os elementos retóricos argumentativos utilizados em sua 

escrita? 

Inspirados pelo método desconstrucionista proposto por Jacques Derrida, nossa 

reflexão vai buscar decompor a cena de escritura de “Integralismo e Catolicismo”, por meio 

de seus rastros, para interpretar a operação da representação da nação no discurso barrosiano 

no referido livro. Nesse sentido, buscaremos demonstrar como essa obra, ao dialogar com o 

movimento da Restauração Católica, concatena os acontecimentos do seu tempo, como as 

eleições presidenciais marcadas para 1938 e a busca de resposta aos problemas dos 

trabalhadores, com as premissas do pensamento católico de rejeição aos valores da 

modernidade, fechando assim a construção da representação de uma identidade católica para a 

doutrina do Sigma e o seu projeto de nação Integral
238

.  
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2.1 A cena de escritura de Integralismo e Catolicismo. 

Primeiramente, se faz necessário deixar claro que Gustavo Barroso, no período 

coberto pelo nosso trabalho, 1933-1937, nunca se distanciou do pensamento católico, 

chegando a afirmar que é justamente essa base espiritual que coloca o Integralismo à frente 

dos seus congêneres nazista e fascista, como exposto no capítulo anterior. Mas já pelo título, 

“Integralismo e Catolicismo”, percebemos um esforço maior de ligar seu pensamento com a 

corrente da Igreja Católica, então em voga, que buscava uma reaproximação com a política e 

um debate mais direto com a sociedade.  

A feitura do referido livro, no ano de 1937, parece seguir o objetivo de conquista de 

uma nova, maior e importante audiência, afinal, estamos no ano que precederia as eleições 

presidenciais, no qual o candidato integralista seria Plínio Salgado. Lembremos que, em 1934, 

o país havia retomado sua normalidade institucional, com a elaboração de uma nova 

Constituição, que ampliava o direito de voto, instituiu a Justiça do Trabalho, garantiu à Igreja 

Católica o direito confessional nas escolas públicas. Garantiu também eleições indiretas para 

governador (essas aconteceriam num clima turbulento e conflituoso), com mandato de quatro 

anos, ficando acordado que em 1938 haveria uma eleição democrática para Presidente da 

República, na qual Vargas não poderia ser candidato
239

. 

 A retomada da ordem legal, que afervorou a participação política e a movimentação 

social, somada a um contexto de descrença na liberal-democracia, sentimento compartilhado 

tanto à esquerda quanto à direita política, levou a radicalização de movimentos sociais e dos 

movimentos políticos, representados especialmente pela AIB e pela Aliança Nacional 
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Libertadora (ANL), que amalgamava liberais desencantados com os rumos tomados pelo 

governo Vargas, comunistas e socialistas
240

. 

Com base na Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril de 1935, Vargas 

ordenou o fechamento da ANL que, posta na ilegalidade, começou a articular os planos de um 

movimento armado com a intenção de instaurar um governo popular. Plano que fora 

desencadeado no dia 23 de setembro na cidade de Natal, depois em Recife e no Rio de 

Janeiro. Insurreição que fora debelada violentamente, levando a uma série de medidas que 

aumentava os poderes repressivos do Executivo. Mesmo com seus poderes reforçados, sob o 

pretexto da ameaça comunista, Getúlio Vargas não obteve o apoio necessário para prorrogar o 

seu mandato. Dentro desse clima de tensão, figuravam como candidatos à presidência da 

República o oposicionista Armando de Sales Oliveira, o situacionista José Américo de 

Almeida
241

 e Plínio Salgado, escolhido por plebiscito interno disputado entre os principais 

dirigentes da AIB que resultou em sua vitória por 846.554 votos contra 1.397 de Gustavo 

Barroso e 164 de Miguel Reale 
242

. 

Portanto, o pleito presidencial de 1938 seria um dos motivos que levou Barroso a 

buscar fechar a aproximação com o movimento da Restauração Católica, de modo a inseri-la 

no seio do Integralismo, assumindo o pensamento católico como um dos centros de sua obra, 

buscando exaustivamente situá-lo dentro de uma definição de sua identidade, no sentido da 

construção de uma representação da nação Integral, antissemita, autoritária, conservadora e 

católica. 

Barroso estaria buscando, assim, por em paralelo o pensamento integralista e o da 

Restauração Católica, fazendo-os caminhar aparentemente juntos, pois sua leitura sobre o 

movimento católico, que buscava sacralizar o político, obedece às suas próprias regras e 

demandas, sendo seu pensamento mais um amálgama que uma síntese, pois, a partir da 

mistura de concepções heterogêneas, Barroso constrói seu próprio argumento, com suas 

nuances. Por isso, sua aproximação com tal corrente vai buscar operacionalizar os 

pressupostos católicos de modo a legitimar sua própria visão de mundo de matriz rácica, 

fazendo-a funcionar escudada num profundo sentimento religioso. Ou seja, Barroso buscou, 

por meio de seu livro, um movimento intelectual de triplo alcance, uma vez que objetivava 
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catequisar sua militância, bem como conseguir conquistar o público católico para sua causa, 

visando não só as eleições de 1938, mas mirando à liderança da AIB, tendo em vista que ele, 

além de intelectual renomado e vanguardista da denúncia da ação judaica, seria o arauto do 

evangelho de Cristo.     

Todavia, antes de entramos na análise de sua obra, é preciso ter em mente que Barroso 

buscou construir seu argumento, que denominaremos de sacralização do Integralismo, se 

colocando em diálogo com uma corrente maior, de abrangência internacional, que seria a 

Restauração Católica, buscando legitimar sua escrita. Ou seja, sua cena de escritura parte de 

um material já dado, sua cena de produção, que o autor buscar dialogar, interagir e superar 

para compor seus próprios argumentos, ato criador de uma nova cena
243

 advinda da interação 

entre autor, vida e obra.  

Tentando organizar, por em ordem, dar sentido, ao mundo a sua volta, Gustavo 

Barroso, constrói sua visão de mundo a partir da linguagem, das representações, dos 

conceitos, dos símbolos, fazendo escolhas, selecionando, recortando, buscando 

constantemente superar elementos que irão compor sua gramática e sintaxe do que seria a sua 

representação de nação e identidade brasileira, se colocando à frente das questões intelectuais 

e políticas de sua época, buscando respostas, apresentando alternativas. Nesse sentido é que se 

constitui a cena na escrita barrosiana, escrita que deve ser entendida como um ato coletivo, 

pois interage com discursos outros, no caso, com o movimento católico da Restauração, que 

buscava mais influência junto à sociedade e uma reaproximação com o Estado, base a partir 

da qual se buscou constituir uma identidade e espacialidade católica para o Brasil.  

A cena de produção de “Integralismo e Catolicismo” está mergulhada numa ampla 

tradição de textos canônicos que Barroso não apenas se embasou, mas que buscou superar de 

modo a legitimar a sua concepção particular de projeto autoritário de nação, retomando ideias 
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como o anti-individualismo, a defesa da propriedade privada, o culto da unidade, da tradição e 

da desigualdade natural entre as classes. Esse pensamento remonta a uma política 

marcadamente conservadora e antiliberal da Cúria Romana e a intelectuais que, desde meados 

do século XVIII, recusaram as propostas iluministas, os ideais da Revolução Francesa bem 

como o projeto da modernidade. Nos argumentos desses pensadores destaca-se a militância 

contra a democracia, a negação e sistemática denúncia do pensamento político de esquerda, as 

mudanças na estrutura de governabilidade que vinham atingindo os valores do tradicionalismo 

e do autoritarismo, se concentrando na defesa da propriedade e da família, dos princípios 

religiosos, morais, no autoritarismo, e na manutenção das tradições católicas
244

.  

Esse pensamento conservador, antirrevolucionário, autoritário, por mais que não 

estejam citados diretamente no texto de Barroso, constatamo-os como rastros
245

 que 

permeiam sua experiência intelectual, fazendo a ligação com a grade de pensamento de cunho 

conservador e autoritário do pensamento católico
246

. Faz-se necessário observar que muitas 

das ideias que iremos discutir adiante e as referências aos autores conservadores já se fazem 

presentes nos escritos integralistas de Gustavo Barroso, analisados no capítulo anterior, mas 

entendemos que devido a sua necessidade de aproximação com a Restauração Católica, essas 

ideias retornam de forma mais incisiva, de modo a dar nexo e legitimidade à sua obra, agora 

analisada, que visava principalmente à sacralização do Integralismo e, mais importante, do 

seu modo de entender e realizar a doutrina integralista. 

Adentremos agora nas fontes das quais o pensamento barrosiano se alimentou e 

procurou dialogar, sua cena de produção, elementos que não se encontram citados 

diretamente em sua obra, mas que, uma vez sistematizados, ajudaram-no na construção e na 

operacionalização de sua visão de mundo autoritária e antissemita cristã-católica, na qual está 

fundamentada o seu projeto de nação e identidade Integral.  

Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo de fundo tradicionalista, 

profundo crítico da Revolução Francesa, por creditar seus fundamentos, o direito a liberdade e 

os direitos humanos, ao campo da abstração e do politicamente falso. Sua concepção de 
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história se pauta pela valorização da tradição, aquilo que fora herdado pelos seus ancestrais, 

numa visada que naturaliza a história, tradição que estava imbricada ao princípio que a 

autoridade, que uma vez sacralizada pela tradição, deveria balizar o desenvolvimento da 

sociedade. Então, para Burke, a Revolução francesa imbuída de valores, tais como a possível 

abolição da propriedade, a equiparação das classes e a destruição dos laços familiares, viria a 

causar a ruptura dos valores tradicionais, o que ocasionaria a destruição de toda herança de 

recursos materiais e espirituais duramente conquistados. Portanto, Edmund Burke, em sua 

concepção de história, apresenta a autoridade, legitimada pela sacralização da tradição, como 

antídoto para os males de que sua sociedade sofria
247

. 

Pensadores contrarrevolucionários, como Ambroise De Bonald
248

 e Joseph De 

Maistre
249

, com um viés mais autoritário que Burke, também foram interlocutores importantes 

na elaboração do pensamento de Gustavo Barroso. Tais pensadores dotaram a Igreja Católica, 

graças a sua, assim entendida, ascendência divina, como salvadora da humanidade e, dessa 

forma, sendo a instituição capaz de regular o bom funcionamento da sociedade, ordem que 

deveria ser reposta à força, pensando a história da humanidade como suceder de etapas que 

caminharia para vitória final de Cristo
250

. Para esses pensadores contrarrevolucionários, a 

ordem natural das coisas deveria consistir na submissão da maioria ao domínio de um só, que 

seria um elemento escolhido por Deus para colocar a sociedade em ordem segundo um 

desígnio divino
251

 e teria na família cristã o símbolo e modelo de toda a sociedade. 

Outro elemento importante do pensamento desses autores, que vem também a ser 

desenvolvido por Juan Donoso Cortés
252

, no século XIX, é a ideia da humanidade ser 

recivilizada pelo espírito medieval, alimentando a nostalgia de um passado em muito 

idealizado, pois, para eles, no regime monárquico, na submissão a um elemento divinamente 

escolhido, estaria o verdadeiro equilíbrio entre política e religião. No espírito medieval 

também estaria posta a valorização da família tradicional como base da sociedade bem como 

a condenação dos valores modernos. Nesse sentido, segue o pensamento de Donoso Cortés, 
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que busca justificar a ditadura como exceção para manter a ordem. Cortés também desenvolve 

um pensamento bastante utilizado por Gustavo Barroso, que seria o fato da guerra travada em 

seu mundo, a Revolução, ter sua origem no campo celeste e seu desenrolar na terra. A única 

revolução, a revolução verdadeira, aceita por esses escritores, seria a Revolução do Espírito, 

tal como Barroso desenvolve no seu livro já analisado no capítulo anterior, O Espírito do 

Século XX, ou seja, a política e a religião estão completamente imbricadas, o que leva toda 

verdade política a se converter em verdade teológica
253

. 

Outro autor que vem a compor a cena de escritura do livro de Gustavo Barroso é um 

contemporâneo seu, que obteve bastante destaque no campo jurídico, Carl Schimitt
254

. O 

referido pensador, também repousa seus argumentos em bases cristãs-católicas, ligando o 

político ao religioso, na intenção de fortalecer seus argumentos, entendendo que o liberalismo 

democrático parlamentar teria perdido toda sua capacidade de por em ordem o mundo 

moderno, sendo necessário ser substituído pela noção de ditadura plebiscitária, na qual os 

alemães teriam a condição e o poder de escolher diretamente seu governante, ditador, 

portanto, legitimando um estado de exceção, ideia bem quista no seio de movimentos de 

caráter autoritários e totalitários
255

. Na concepção de democracia plebiscitária desenvolvida 

por Schimitt, a democracia deveria ser primordialmente homogênea e, para isso, se preciso 

fosse, teria de eliminar ou aniquilar o heterogêneo, já que este Outro seria capaz de por em 

perigo a ordem pública
256

. 

Tradição, pensamento contrarrevolucionário, catolicismo, autoritarismo, complôs, 

visão dualística da história, são ideias, conceitos, visões de mundo, operacionalizados por 

Gustavo Barroso, para compor seu arsenal retórico-argumentativo de aproximação com a 

Igreja Católica, dando nexo e inteligibilidade ao seu projeto de nação e identidade brasileira, 

que logo mais adiante procuraremos analisar mais a fundo. Tais pensamentos são 

representações e fontes produtoras de representações da realidade, realidade essa que 

entendemos como fruto das astúcias dos homens, que, no intuito de dotar seu mundo de certa 

ordem, buscam construir fronteiras, estabelecer proximidades e exclusões, lançando mão para 

isso, não apenas, de explicações e compreensões da ordem do racional, mas também de suas 

fantasias, de seus medos e de seus sonhos. 
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Essa aproximação com a Igreja se dava por meio do movimento da Restauração 

Católica, que desde os escritos de Leão XIII (1878-1903), as cartas pastorais, as encíclicas e 

as bulas papais passaram a orientar os religiosos, denunciando os “males” de uma nação laica, 

defendendo assim a sacralização da política e uma mudança efetiva na postura dos 

eclesiásticos e intelectuais em relação à sociedade, saindo de uma postura mais defensiva para 

uma relação mais ofensiva com a necessidade de “restaurar todas as coisas em Cristo”
257

.  

O movimento da Restauração Católica também encontra nos pensadores 

conservadores acima discutidos, um material para compor seus próprios argumentos, ideias 

essas que Gustavo Barroso buscou articular para compor sua ideia de sacralização do 

Integralismo e integralização do catolicismo de modo a legitimar seu pensamento e, assim, 

conquistar mais pessoas para sua corrente antissemita.  

O pensamento católico brasileiro que partilhando desse esforço de recatolicizar o país, 

difundindo propostas de reordenação do Brasil em moldes cristãos, podemos dizer, foi 

inaugurado, pela Carta Pastoral de 1916, escrita por Dom Sebastião Leme, que objetivou 

traçar os caminhos de atuação dos religiosos e a elaboração de projetos contra a laicidade aqui 

no Brasil, pensamento acompanhado de perto por diversos outros intelectuais católicos
258

. 

O movimento da Restauração agregou diversos eclesiásticos e intelectuais de matriz 

conservadora na busca pela reativação do poder político da Igreja Católica, por meio do 

ensino confessional, da organização de instituições católicas de assistência e de uma imprensa 

comprometida com as doutrinas eclesiásticas. Para pensadores como Alceu Amoroso Lima, o 

comunismo seria mais que um sistema contrário à Igreja, seria realmente um projeto que 

visava por meio da desarticulação da sociedade cristã, a destruição de todas as nações, sendo 

então o comunismo um projeto que “trabalhava em silencio para a destruição do Brasil”
259

. A 

revista “A Ordem” também serviu aos interesses da Sé romana, ao formar intelectuais e 

articular uma mensagem de reordenação social centrado na sacralização da política contra a 

laicização que se desenvolvia em vários países ocidentais. Para esse quadro de pensadores, 

que se consideravam portadores da verdade que deveria ser esclarecida para a sociedade, 

liberalismo, socialismo e comunismo seriam doutrinas do materialismo que renegavam o 
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caráter espiritual da humanidade e somente a observância à fé católica reestruturaria a 

sociedade em Cristo
260

.  

Manifestando apoio ao integralismo, Alceu Amoroso Lima, sob o pseudônimo Tristão 

de Athayde, assim se pronunciava na revista A Ordem em artigo de 1935, cujo título é 

“Catolicismo e integralismo”: 

Confesso que não vejo outro partido que possa, como a Ação Integralista, satisfazer 

tão completamente as exigências políticas de uma consciência católica, que se tenha 

libertado dos preconceitos “liberais”. [...] Devo, entretanto dizer que as “diretrizes” 

integralistas, já publicadas, nada contém que entre em choque com a orientação 

social da Igreja. E o seu programa é talvez o único entre todos os partidos políticos, 

que leva em conta sinceramente os elementos fundamentais da nacionalidade 
261

. 

Desde a comparação dos títulos das obras, nos parece bem claro o diálogo que Barroso 

procura travar com Alceu Amoroso Lima, diálogo esse que gravitaria em torno do aspecto 

cristão da nacionalidade brasileira. Porém, a opção feita por Barroso, ao inverter a ordem dos 

nomes no título de seu livro, não nos parece uma escolha inocente, livre de significados. 

Entendemos que, mais que procurar mostrar uma analogia entre a orientação social da Igreja e 

a Ação Integralista, Gustavo Barroso parece preconizar também a sequência correta para se 

chegar à ordenação da nação em moldes cristãos, ou seja, somente a integralização da Igreja, 

sua adesão à doutrina do Sigma, seria capaz de reerguer a sociedade brasileira e colocá-la nos 

rumos certos para a construção de uma nacionalidade cristã.  

A reação ao processo de laicização da sociedade, promovido pela Igreja romana, 

necessitou recorrer à construção de uma identidade católica, buscando reordenar o país 

segundo uma concepção cristã que assegurasse a permanência desse ideário frente às 

inseguranças do presente e às incertezas do futuro trazidas no bojo da modernidade. Nesse 

sentido, os discursos dos eclesiásticos, ao buscar a sacralização do político tiveram suma 

importância, como elementos doutrinadores e domesticadores do comportamento social
262

, 

corroborando com as propostas de formação de um Estado forte, de base autoritária e cristã. 

Por meio de elementos como o anticomunismo e o antiliberalismo, o Integralismo e o 
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catolicismo passaram a ter um diálogo muito próximo, mas outro elemento também serviu de 

ponte para essa aproximação, que objetivava a construção de um ideal de nação – o 

antissemitismo. 

Nessa perspectiva, o ano de 1937 se mostrou bastante profícuo na disponibilização ao 

consumo de discursos que operaram a realidade por meio do tema do antissemitismo, tema 

este que pensamos ser um elemento norteador do processo de reordenamento da nação em 

moldes cristãos utilizado por Gustavo Barroso, pois forjava a ideia de um inimigo comum, o 

judeu, representante das forças do mal, manipulador das desordens sociais, leia-se 

comunismo, que precisava ter suas ações secretas, denunciadas, combatidas, fornecendo ao 

Estado uma legitimidade especial, pois sacralizada, para suas práticas repressivas de exclusão 

do outro, do heterogêneo, o não cristão, o não ocidental o materialista judeu.  

Nesse sentido, serviram as publicações do Padre Cabral, esse em profunda sintonia 

com o pensamento barrosiano e do Padre Herôncio
263

, havendo então por parte desses 

intelectuais, uma preocupação em legitimar interesses específicos do seu lugar social o que 

perpassava pela representação da nação balizada no modelo católico autoritário.  

O livro de Padre Cabral, A Questão Judaica
264

, possibilita levantar um grande leque de 

questões desafiadoras e pertinentes ao tratar a relação Igreja e antissemitismo, num livro 

inteiramente dedicado à denúncia sistematizada da propalada ação judaica, aos moldes da 

escrita barrosiana, analisada no primeiro capítulo deste trabalho. Serão temas do texto de 

Padre Cabral: o sionismo, o Talmud e a religião de Israel, o Estado dentro do Estado, os 

judeus e a agricultura, os judeus e a vida econômica, os judeus e a vida social, o poder oculto 

de Israel. Ressaltando a importância da inserção da Igreja no tema da chamada “Questão 

Judaica”, o plano secreto de domínio arquitetado pelos judeus no qual “o catolicismo não 

pode desconhecer ou fingir desconhecer a existência do magno problema que é a célebre e 

momentosa Questão Judaica” 
265

. 

O que de imediato nos chama atenção é que o prefaciador do livro, A Questão Judaica, 

foi exatamente o Führer do integralismo Gustavo Barroso, que se coloca na posição de 

vanguardista e de fonte de inspiração no Brasil na denúncia da “ação maléfica dos judeus”, no 
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qual o livro do Padre Cabral seria resultante das suas ideias “um dos bons frutos da campanha 

a que aludi...” 
266

, questão em que a mocidade deveria refletir para enxergar que o judeu não é 

só um problema nacional, mas sim mundial, numa luta entre Cristo e Anticristo
267

.  

E, se defendendo da pecha de racista, se afirma “anti-racista”, pois os judeus seriam os 

verdadeiros racistas
268

. Barroso coloca o pensamento nazista como uma “verdadeira 

doutrina”, merecedora de “honras de uma filosofia, sôbre a qual se alicerçar uma nova 

concepção da vida social e novo sentimento da vida moral” 
269

, numa clara apologia a 

doutrina nazista, como que indicando os rumos a serem tomados no Brasil.  

Padre Cabral se vale de uma vasta bibliografia de cunho antissemita para compor seus 

argumentos, constando, entre tantas outras obras, livros como: Brasil – Colônia de 

Banqueiros, O Integralismo e o Mundo, O Espírito do Século XX, História Secreta do Brasil, 

livros esses de autoria de Gustavo Barroso; O Judeu Internacional de autoria de Henry Ford; 

Os Protocolos dos Sábios de Sião; de Leon de Pocin, o livro As Fôrças Secretas da 

Revolução. Todos esses textos considerados canônicos na literatura antissemita, por seu 

caráter de denúncia sistemática da ação judaica, com os quais Padre Cabral busca dialogar, 

remetem a um efeito persuasivo no leitor, pois ao demonstrar a abrangência de seu diálogo o 

autor reforça a erudição, a autoridade e a importância do seu estudo, agora sendo emitidos na 

escrita de um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. 

Para Padre Cabral, a Igreja não poderia “fechar os olhos” a um problema tão grave que 

abalou a ordem político-social, no qual se fazia necessário o despertar de um verdadeiro 

nacionalismo, de base católica, autoritária e antissemita, como reação a esse período de mais 

forte crise já vivida pela humanidade
270

. Se colocando como um intelectual da Restauração e, 

mais, como um pensador que sistematiza um pensamento sobre o dever e o agir da própria 

Igreja. 

O judeu é, pois, um revolucionário (...) Falta-lhe a fôrça e o poder para destruir de 

vez e aniquilar tudo o que se opõe ao domínio da casa de Davi sobre o mundo; não 

podendo agir às claras, trabalha na sombra; tenta minar os fundamentos da atual 

organização política e econômica do mundo, visto como não consegue de uma vez 

subverter a sociedade inteira. 

A alta finança internacional judaica, antes, durante e depois da Grande Guerra, tem 

mobilizado tôdas as fôrças de que consegue dispor contra os interêsses de uma 

civilização que ainda é, pelo menos oficialmente, cristã. 
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O que escrevemos em vários dos capítulos anteriores deste nosso trabalho, esclarece 

e documenta o quanto o judaísmo tem feito para destruir e apagar do mundo 

hodierno tudo o que lhe resta de cristão e de sobrenatural
271

. 

Utilizamos esse longo trecho do pensamento de Padre Cabral, pois, acreditamos que 

ele sintetiza bem o seu modo de se inserir, de contribuir, num debate que extrapola o âmbito 

nacional, com o qual ele busca dialogar, com vistas a um reordenamento da sociedade em 

moldes cristãos, denunciando a doutrina judaica não só como contrária aos valores da Igreja, 

mas sendo um projeto para de destruição da humanidade de forma geral, chegando a apontar 

uma solução possível para essa interpretação caótica da realidade: “compreende-se e explica-

se, pois, a presente reação nacionalista alemã contra a interferência hebraica na vida pública 

do povo germânico”
272

. 

Também podemos inserir o pensamento exposto no livro “Os Holandeses no Brasil”, 

do Padre Herôncio, nessa corrente intelectual da Restauração, preconizando um novo 

pensamento e uma nova ação da Igreja Católica que, a partir de um diálogo intenso com o 

antissemitismo e o Integralismo, serviu de ponto de partida para a invenção de uma identidade 

católica no Rio Grande do Norte atrelada ao projeto de nação fundada em base cristã
273

.  

O livro do Padre Herôncio buscava atrelar os acontecimentos do seu tempo, 

entendidos como traumáticos, como a Guerra Civil Espanhola e o Levante Comunista de 

1935, com acontecimentos do passado como a Invasão Holandesa, estabelecendo um padrão 

para a interpretação dos acontecimentos nos engenhos de Uruaçu e Cunhaú nos anos de 1645, 

livro que, além de servir de inspiração para inúmeros outros autores, dentre os quais podemos 

citar Otto de Brito Guerra e Câmara Cascudo, originou o processo de beatificação dos 

Protomártires do Brasil, bastante celebrados pelos católicos norte-rio-grandenses nos dias de 

hoje. 

Para entendermos a cena de escritura de Os Holandeses no Brasil, é preciso perscrutar 

o campo de forças em que este discurso está inserido bem como a recepção de suas ideias. O 

livro do Padre Herôncio corresponde ao campo religioso, com seu projeto de reorganização da 

Igreja Católica na República se adequando à nova organização do poder e de espaço, a 

estadualidade. A aproximação da Igreja, no Rio Grande do Norte, com a política interventora 

do governo federal criou condições para a incorporação de diversos intelectuais junto ao 
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Governo do estado, propiciando o suporte para estruturação da AIB e da Aliança Social, 

preparando a fundação do diário oficial da Diocese de Natal, o jornal A Ordem, que não por 

coincidência dividia o mesmo nome da revista produzida pelo centro D. Vital, reproduzindo 

no Rio Grande do Norte seus artigos. Imprensa católica norte-rio-grandense que, desde 1932, 

estava confiada aos Jesuítas da Congregação Mariana de Moços
274

, congregação essa que 

forneceu quadros para a AIB norte-rio-grandense, que contava com a participação de Luís da 

Câmara Cascudo, autor diretamente ligado a Gustavo Barroso
275

.  

Percebe-se, assim, que a cena de produção de Os Holandeses no Brasil está buscando 

respostas para as questões do seu presente a partir de uma reinterpretação de acontecimentos 

do passado, num diálogo intenso com movimentos políticos, sociais e intelectuais que o autor 

buscou dialogar corroborando para a feitura de sua obra. 

Seu prefácio fora escrito pelo Padre José Maria Lustosa Cabral, o Padre Cabral, uma 

das maiores expressões do anticomunismo na década de 1930
276

, que contrapunha o 

internacionalismo fraterno do cristianismo, ao internacionalismo ateu soviético, observado em 

eventos como a ocupação holandesa, no qual o Padre Herôncio operacionalizava o passado de 

modo a incidir criticamente no seu presente, destarte, a resistência aos colonizadores expressa 

por meio da comunhão entre fé e pátria demonstrada no caso dos engenhos de Uruaçu e 

Cunhaú, em 1645, enaltecendo a liderança do católico norte-rio-grandense Felipe Camarão e 

o sacrifício dos mártires “por Deus, pela Pátria e pelo Rei” como ato sacralizante do Rio 

Grande do Norte, serviu para forjar um sentido de nacionalismo em luta contra os modernos 

colonizadores comunistas
277

. 

De acordo com a intepretação de Renato Amado Peixoto, o livro de Padre Herôncio 

busca dar ênfase ao espaço e período da Invasão Holandesa no Rio Grande, ressaltando os 

colonizadores enquanto praticantes de uma política imperialista, também no plano econômico, 

de perseguição aos naturais e aos seus costumes. Para Padre Herôncio, os colonizadores 
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holandeses, a fim de dar cabo a sua política predatória, contaram com agentes, traidores e 

estrangeiros. Esses agentes são representados pela figura de Calabar, o traidor nacional que 

num ato de entrega teria traído a pátria, conspirando para que os holandeses tomassem o forte 

dos Reis Magos e que havia levado a cabo o massacre de Ferreiro Torto, e pela figura do 

estrangeiro que teria liderado o extermínio dos naturais em Cunhaú e Uruaçu, o judeu Jacob 

Rabbi
278

. 

Como dito anteriormente, a produção do livro do Padre Herôncio corroborava com 

diversos outros pensadores, sendo uma representação da história bem como fonte produtora 

de representações outras, entre as quais podemos destacar o integralista Luís da Câmara 

Cascudo que, no seu escrito de 1936, O Brasão Holandês no Rio Grande do Norte, desatacava 

que o brasão feito por Nassau para a Capitania do Rio Grande refletia a aliança política dos 

holandeses com o líder dos índios Janduís, do qual Jacob Rabbi seria o mentor, apresentando 

esse judeu como: 

[...] um judeu de lenda, clássico, sem escrúpulos, malvado, ladrão, saqueador, 

intrigante, covarde. É o mentor dos Janduís [...]. De um lado espalha o pavor, 

impossibilitando uma coligação dos colonos em ajuda ao levante que estalara em 

Pernambuco. Doutro lado, o comerciante judeu auferiria lucros, seguros e vastos, 

comprando a baixo preço ou arrematando de graça os bens confiscados aos 

portugueses. As matanças inúteis traziam lucros. Rabbi nunca perdeu ocasião de 

negociar bem
279

. 

Participando da construção de uma espacialidade católica norte-rio-grandense, 

Cascudo envolve um profundo sentido antissemita
280

, revelando uma forma de ver o mundo, o 

tempo e as relações humanas em perfeita sintonia com o pensamento barrosiano, uma vez 

que, em 1936, Gustavo Barroso, além de já ter publicado seus maiores clássicos antissemitas, 

Brasil — Colonia de Banqueiros e a tradução comentada de Os Protocolos dos Sábios de Sião, 

escrevia o primeiro volume de A História Secreta do Brasil, em que associa a atuação de 

Nassau com a dos capitalistas judeus, apontando Jacob Rabbi e os acontecimentos de Uruaçu 

com a ação do líder judeu-comunista Bela Kun. Importante salientar, como nos aponta Renato 

Amado Peixoto, que antes mesmo da publicação de, A História Secreta do Brasil, esse livro já 
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vinha tendo capítulos publicados pelo jornal A Offensiva, no qual Cascudo também 

escrevia
281

.  

A obra de Padre Herôncio, dialogando com o pensamento de Câmara Cascudo e da 

Restauração, ilustrava, a partir, de sua representação, do sacrifício dos mártires de Uruaçu e 

Cunhaú, algo bastante difundido também no pensamento barrosiano, que seria a necessidade 

de se impor, de se sacrificar no combate contra as forças desorganizadoras da sociedade 

representada pelo judeu como agente do anticristo.    

Ressaltamos que é nesse diálogo que se compõe a cena de escritura de Integralismo e 

Catolicismo. Num debate que reunia intelectuais católicos ligados à Restauração, que 

receberam a contribuição de diversos intelectuais conservadores dos séculos XVIII, XIX e 

XX e integralistas, uma elite letrada que se considerava dona do saber e do poder social.  

Compreendemos então que a escritura de seu livro é marcada por uma arquiescritura, um 

lugar de produção, de autoria, um lugar social, portanto histórico, numa relação interativa 

entre autor, vida e obra, na qual cada um se constrói pela exigência do outro, lugar envolto de 

cenas outras que atuam na escrita de Gustavo Barroso. 

Adentremos agora na escrita de Integralismo e Catolicismo, buscando responder a que 

propósito serve a aproximação Integralismo e Restauração Católica, qual a imagem da nação 

produzida por esse discurso que traz as marcas do tempo dentro de si e quais os elementos 

retóricos argumentativos utilizados na sua escrita. 

2.2 Integralismo e Catolicismo... e Antissemitismo: Um discurso endereçado/interessado 

na elaboração conceitual do espaço da nação. 

A construção da nação, na cena de escritura, de Integralismo e Catolicismo, envolve 

um profundo sentido religioso, o qual Gustavo Barroso tinha necessidade de ressaltar, pois se 

fazia necessário legitimar a AIB como um movimento de inspiração católica, afinal, o Brasil 

era um país essencialmente católico e estava se aproximando as eleições presidenciais de 

1938, da qual a Ação Integralista participaria. Nessa senda, era necessário garantir acesso a 

esse público, buscando afirmar veementemente a AIB como um movimento de inspiração 

católica. Se fazia necessário afirmar, ainda, a diferenciação do Integralismo frente aos outros 

movimentos fascistas que tinham na Alemanha nazista e na Itália fascista seus modelos, 

buscando se afirmar com uma maior dose de espiritualidade em sua doutrina.  
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O projeto de nação Integral atrelado a uma identidade católica, construído 

discursivamente por Barroso, está ligado aos seus desejos e anseios, pois redirecionava seu 

discurso antissemita para um caráter divino, valorizando-o positivamente, sacralizando o 

Integralismo, revestindo-o com uma aura católica, de modo a se reafirmar frente aos adeptos 

de seu pensamento bem como conquistar uma nova audiência.  

Mais uma vez, vale ressaltar que Gustavo Barroso, no período por nós estudado, 

sempre afirmou essa aproximação com o pensamento religioso, mas é frente as suas 

demandas presentes que seu discurso se volta incisivamente para o público católico, fazendo a 

ponte do complô judaico-comunista com as diretrizes da Sé romana, numa clara tentativa de 

propagandear sua doutrina, com uma mensagem breve e direta, de forte apelo à emoção, que 

podemos sintetizar da seguinte maneira: veja, o antissemitismo é uma atitude de defesa, frente 

ao verdadeiro racismo judaico, e está de acordo com o verdadeiro pensamento de Cristo que é 

expresso pelo catolicismo que EU, Gustavo Barroso, tanto defendo. Desta maneira, Gustavo 

Barroso constrói o novo, negando a novidade, em outras palavras, sua visão do presente vai 

buscar legitimação em escritos católicos do passado, como forma de dizer que sua projeção de 

nação Integral tem raízes profundamente católicas. 

Adentremos, agora, na análise de seu livro que busca sacralizar seu projeto de nação 

Integral. 

Logo de início, o que nos chama atenção é que Barroso faz questão de citar 

elogiosamente as palavras de Plínio Salgado, na sessão que declarou Plínio Salgado candidato 

à presidência do Brasil. No discurso, Salgado afirma que o Estado Integral transcende o 

político e o filosófico porque:  

[...] vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo” [...] Eu 

creio em Deus Eterno; creio na Alma Imortal; creio no poder optativo, deliberativo 

da Alma Humana e na sua capacidade de interferencia nos fátos historicos, 

levantando as multidões e conduzindo-as” [...] “Por Cristo me levantei; por Cristo 

quero um grande Brasil; por Cristo ensino a doutrina da solidariedade humana e da 

solidariedade social; por Cristo luto; por Cristo vos conclamo; por Cristo vos 

conduzo; por Cristo batalharei. 
282

 

Nessas poucas palavras, em que contamos a referência à Cristo onze vezes, Plínio 

Salgado, num discurso de extrema importância para os quadros da AIB, se afirma 

veementemente cristão e garante que inspirado na sua doutrina é que o Brasil deverá seguir. 
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Mas o que nos chama mais atenção é a recorrência a essa citação de Plínio Salgado. 

Busquemos refletir sobre essa questão.  

Lembremos que, em A palavra e o pensamento integralista, Barroso havia deixado 

claro que não duvidava das boas intenções dos integralistas nem do seu líder, mas colocava 

em cheque a eficácia do direcionamento do movimento, pois só ele entendia a real ameaça 

judaica. Aqui, lembremos que, na concepção integralista, o líder do movimento não seria uma 

pessoa, mas uma ideia que se encarnava nessa pessoa. Também lembremos que a disputa pela 

liderança da AIB por Plínio Salgado e Gustavo Barroso se polarizara justamente no campo do 

antissemitismo.  

Diante do presente exposto, chegamos à conclusão de que: primeiro, seu livro 

Integralismo e Catolicismo deve ser entendido como um cartão de visitas de Gustavo Barroso, 

um pedido de licença a uma audiência católica maior, construindo uma ponte com o 

pensamento católico, agora em bases mais consistentes. Por isso mesmo, Barroso se esforça 

para mostrar uma imagem de união dos integralistas, a partir da figura do seu Chefe Nacional, 

Plínio Salgado, e de coesão do movimento no sentido religioso; segundo, a partir da nossa 

análise empreendida, Barroso se julgava o mais apto para direção do Integralismo e, sendo o 

líder uma ideia que se encarnava numa pessoa, a ideia expressa no discurso citado de Plínio 

Salgado em nada prejudicaria sua campanha de autopromoção como líder da AIB, pois o 

pensamento estava certo, só faltava ao então Chefe Nacional o discernimento para conclamar 

a sociedade, por Cristo, para Cristo, para conduzir o povo, e por Cristo, lutar contra o 

verdadeiro inimigo, o que levaria a construção por Cristo de um Brasil grande, papel que 

caberia ao Führer integralista.   

Discurso produtor e legitimador de uma espacialidade que se inclina decisivamente 

para um forte apelo religioso, a fim de sacralizar seu pensamento por meio da construção de 

uma identidade cristã, “o Integralismo se alicerça, fundamenta e radica no Cristianismo, nas 

doutrinas sociais e políticas do cristianismo”
283

.  

Mas, não qualquer cristianismo, Barroso explica que o cristianismo se divide em três 

ramos, o catolicismo, o ortodoxismo e o protestantismo. O Ortodoxismo, cismático e não 

herético, segundo Barroso, não está tão distante do cristianismo e, por isso mesmo, se 

conseguir corporificar sua doutrina social, irá se conformar com o cristianismo. O 

protestantismo, que “se divide em milhares de seitas”, “negam o livre arbítrio e aceitam a 

                                                           
283

 Ibid. p.7. 



96 
 

predestinação, contrariando não só a doutrina da Igreja como a doutrina integralista que 

admite e defende a liberdade e a dignidade da pessoa humana”
284

. 

Para Barroso, somente a Igreja Católica, por ter sua doutrina social fundamentada nas 

Encíclicas, Rerum Novarum e Quadragésimo Ano, “se pronuncia em matéria social e 

econômica, expondo a verdade sobre o assunto [grifo nosso]”, de modo, que os integralistas 

necessitavam conhecer as palavras da Sé romana
285

, papel que ele estava se propondo a 

intermediar com seu livro, se colocando como ponte entre a doutrina Católica e a doutrina do 

Sigma no projeto de construção de uma espacialidade e identidade brasileira, profundamente 

religiosa, em sintonia com a Igreja Católica. A partir de meados do século XIX a Igreja 

Católica passou a se posicionar mais fortemente contra o mundo moderno, voltando sua ação 

contra o avanço das entendidas “doutrinas errôneas” que afetavam a crença, a moral e os 

costumes da comunidade católica
286

. O que se segue a isso é a publicação de uma séria de 

encíclicas, produzidas pelos papas, que tiveram, a partir do Concílio Vaticano (1869-1870), 

seu poder fortalecido. Essas encíclicas se empenharam em combater as doutrinas liberais, 

racionalistas e socialistas, entendidas como ameaça à ordem cristã. Entre as mais conhecidas 

encíclicas estão a Rerum Novarum e Quadragésimo Ano, as quais Barroso vai reinterpretar, 

visando legitimar seu projeto de nação cristã.  

Grifamos as palavras na citação do parágrafo acima, “verdade sobre o assunto”, no 

intuito de ressaltar o artifício intelectual utilizado por Barroso em sua afirmativa. A Encíclica 

Rerum Novarum visava um diálogo com a modernidade, inserindo a questão social na 

reflexão da doutrina católica, reconhecendo os direitos do movimento operário, ao mesmo 

tempo, condenando o Estado liberal, o comunismo e o socialismo, como doutrinas 

materialistas que negavam o espírito, e confirmando o direito natural à propriedade privada. 

Já a Encíclica Quadragésimo Ano, escrita pelo Papa Pio XI, por ventura do quadragésimo 

aniversário da Rerum Novarum, é uma exaltação e pormenorização da Rerum Novarum, 

fazendo a ligação com seu tempo presente. Desse modo, para Barroso, a “verdade sobre 

assunto” é que somente por meio da religião católica o Estado poderia reordenar a sociedade 

moderna, combatendo os males do materialismo e do comunismo, verdade sobre assunto que 

Barroso busca ligar intrinsecamente com a Ação Integralista. 
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Entendemos que a “verdade sobre o assunto”, que o Führer integralista estava 

alardeando nas entrelinhas da sua afirmação, é a de que foi o judeu que implantou a doutrina 

materialista que levou ao liberalismo que, por sua vez, levaria ao socialismo e encontraria no 

comunismo sua etapa final de evolução, completando o processo de destruição da sociedade 

cristã, expondo sua concepção de mundo antissemita. Se inserindo no ponto chave da 

Restauração Católica, Gustavo Barroso, afirma a necessidade de conexão da ordem temporal 

com a ordem espiritual, na qual a intervenção da Igreja é mais que um direito é um dever
287

. 

Para Barroso, o próprio processo de laicização das nações era mais uma ideia da 

modernidade, de origem maçônico-judaica, que visava ao afastamento de padres e militares 

da política. Igreja e Exército, que em seu pensamento seriam lugares por excelência de “gente 

qualificada” para a organização social. Alertando para o perigo dessas duas instituições se 

tornarem “mudas” frente aos desmandos judaicos, que pela liberal democracia, conduziria “as 

massas ignorantes” rumo à destruição da civilização cristã
288

. Mas seu texto afirma que é 

sobre o papel da Igreja na sociedade que ele pretende se fixar
289

, direcionando seu argumento 

para um alvo específico que, uma vez bem instruídos na “verdade sobre o assunto”, leia-se o 

complô judaico-comunista, engrossariam as fileiras de outra instituição, de caráter militar, 

hierarquicamente estruturada às milícias integralistas. 

Diante do que já foi discutido, voltemos ao título do livro, Integralismo e Catolicismo. 

Entendemos que a ordenação das palavras no título se refere ao lugar motivacional de seu 

discurso, numa relação interativa entre autor, vida e obra, no qual Barroso define bem a 

ordem de cada uma na hierarquia e na reestruturação da sociedade. Em outras palavras, sua 

trama discursiva, ao buscar se ligar à Restauração, visa não apenas a recatolização da 

sociedade, mas a integralização da Igreja, numa aproximação necessária na qual Barroso se 

reconstrói e constrói o mundo a sua volta, a partir da operacionalização de conceitos e 

representações sobre a sociedade, que constroem o espaço da nação constantemente ameaçada 

por forças ocultas que encontraria sua salvação a partir de um processo de recatolização, 

conduzido politicamente por ele. Nesse sentido, a representação barrosiana de uma nação 

fundamentalmente cristã-católica deve ser buscada nas suas experiências particulares e na 

visão de mundo articulada por sua obra. 
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Seu livro segue trabalhando a teoria do complô judaico-comunista, nos mesmos 

moldes dos seus livros anteriores, mas agora se valendo constantemente da apropriação de 

símbolos católicos, como citação às passagens bíblicas, “santos”, e de afirmações papais, 

reafirmando o discurso religioso da Igreja como um lugar de fala privilegiado e decisivo “Na 

guerra atual, guerra da Russia judaica contra o mundo cristão, guerra de Moscovo contra 

Roma” 
290

, de modo a sacralizar seu projeto de Nação Integral e conquistar seus leitores. Ao 

fazer menção à cena do monte das Oliveiras quando Jesus foi traído e entregue, Barroso 

segue: 

É ela que hoje se reproduz no mundo contra o Cristianismo, contra a humanidade 

cristã (...) ameaçada de ser humilhada pelo ateísmo e supliciada pelo marxismo. 

Seus inimigos se aproximam na noite á luz dos clarões infernais. Guia-os Judas, o 

traidor, o discípulo, e amigo da véspera. Quem é êle? – A maçonaria, que se diz 

cristã, que se diz filantrópica, que diz lutar pela Luz contra as Trevas, que se apregôa 

discípula de Jesus!!! Ele dará o beijo frio da denúncia e da entrega. Ela receberá os 

trinta dinheiro da traição (...) mas ele perecerá na figueira, enforcada pelas próprias 

mãos, segundo está preceituado nos planos protocolares do sábios de Sião. Será 

aniquilada no dia em que não forem mais precisos seus tristes serviços
291

. 

Aproximação entre fé e poder que garantiria o acesso a imagens e símbolos religiosos 

em seu discurso, legitimando os seus pressupostos a partir de sua sacralização, o que 

difundiria uma carga emotiva e sensorial, de modo a atingir mais profundamente o público 

receptor. Nesse intento Barroso não se furta a citar os “provadissimos, autenticissimos 

Protocolos dos Sábios de Sião” 
292

 para buscar provar que os judeus estavam esperando o 

tempo certo para destruir a civilização cristã, recorrendo ao elemento retórico de citação a 

passagens bíblicas não só para embelezar, mas para reforçar sua argumentação, para ser 

convincente aos seus leitores, para envolver de uma aura religiosa o seu discurso. Ressaltando 

que a retórica por nós sugerida, não deve ser confundida com a simples manipulação de 

verdades ou mentiras no discurso, mas sim à luz do pensamento do filósofo grego Aristóteles 

que definia seu uso como “a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim 

de persuadir” 
293

. 

Diante de um quadro de descrença nos rumos que o Brasil vinha tomando desde sua 

independência que atingira o paroxismo com a fracassada liberal democracia republicana, a 

imagem de uma nação vazia de sentidos espirituais, prostrada, escravizada pelas mãos 
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judaicas, vai sendo construída de modo a legitimar o seu oposto, a Nação Integral, uma nação 

que alcançaria a totalidade pelo cristianismo, uma nação homogênea sem lutas de classes, pois 

regido pelas leis divinas e pela ordem orgânica do corporativismo integralista
294

. 

A leitura da história empreendida por Gustavo Barroso segue a dar conta de uma 

gênese da nação brasileira, de modo a produzir uma homogeneização da visão de Brasil, 

sintetizado a partir da fusão das três raças, o negro, o índio e o branco, fomentando assim a 

teoria de uma suposta democracia racial, em risco devido à ação judaica, formadora de 

“vazios”. Barroso segue alertando para os riscos de uma nacionalidade voltada apenas para a 

Europa, se apegando a estrangeirismos, esquecendo as raízes de sua nacionalidade, ou, de ser 

ultranacionalista “ser mais brasileiro do que é justo” 
295

, mas é sobre esse último aspecto, o 

ultranacionalismo, que seu pensamento vai ater-se. Para Barroso o ultranacionalismo: 

Nega totalmente a influencia da cultura européa, as raizes mestras da civilização 

ocidental, babando-se de gozo deante de Pai João e dos bugres. Toda a nossa cultura 

vem deles, até a culinaria e, para êsse feito, mete-se marxisiticamente a culinaria na 

cultura... Êsses esnobs indianistas e áfricos, são, naturalmente, antropófagos e 

chamam aos que os não acompanham na pajelança e na macumba, no catimbó ou no 

caborje cristãos selvagens
296

. 

O seu “contorcionismo intelectual”, buscando a afirmação de uma identidade nacional 

forjada pela união das três raças, procura escamotear sua matriz rácica inserida na tradição de 

uma civilização europeia, cristã e branca, garantindo ao elemento branco, cristão, o papel de 

protagonista na história brasileira, um papel que sofre o ataque “marxistico”, do “maçonismo 

triunfante”
297

, ataque às, assim consideradas, verdadeiras tradições nacionais. O modelo de 

nação pensado pelos ultranacionalistas “esnobs verdes e amarelos, antropófagos” seria assim 

um engodo, um atentado às nossas “verdadeiras tradições”
298

. Notamos, aqui, uma crítica a 

determinados movimentos culturais decorrentes da Semana de Arte Moderna de 22, inclusive 

ao grupo do qual Plínio Salgado fora um dos articuladores, o Movimento Verde-Amarelo.  

Façamos notar que o ultranacionalista Movimento Verde-Amarelo, é designado por 

Barroso como esnobismo, que seria sinônimo de vazio
299

, como agente atuante contra a 

verdadeira nação, condenando, assim, o passado recente do líder nacional da AIB. Pensamos 

também que a crítica aos movimentos de caráter ultranacionalistas vem a se coadunar com o 
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pensamento universal católico. Ou seja, se negar tudo que vem de fora corresponderia negar a 

influência da, entre outras coisas, religião católica como formadora da nossa identidade. 

Ultranacionalismo esse que, segundo Barroso, remontaria ao judaísmo e a maçonaria que 

“haviam impedido o desenvolvimento dum grande Imperio Unido que poderia abarcar as duas 

ribas do Atlantico, tornando-o marem nostrum”
300

.  

Aqui, notamos Barroso procurando ligar o conceito de nacionalismo com o 

pensamento universalista da doutrina católica, no qual as nações seriam irmãs pela fé em 

Cristo, no qual cada nação, tendo respeitadas suas particularidades, faria parte de algo maior, 

a fé em Cristo, que não se limitaria as fronteiras naturais e ao recorte político do Brasil. 

Projeto que fora impedido de se realizar pela ação desagregadora das mãos judaico-

maçônicas, evitando a união entre Brasil e Europa por meio da fé cristão-católica. Um 

Império unido que Barroso parece reivindicar em nome de Cristo, para a necessária expansão 

do povo cristão.  

Dentro desse pensamento mais abrangente, seriam respeitadas as peculiaridades de 

cada nação. Então, as características que designariam o povo brasileiro, seus valores, seu 

conjunto de ideias, seriam profundamente conhecidas por ele, que teria autoridade moral e 

espiritual suficiente, pois: 

[...] creado no meio dos praieiros e de sertanejos, conhecedor do folk-lore [...] 

batedor dos araxás e das selvas, piloto do interior do Brasil, que percorri quase todo, 

a pé, a cavalo, de trem, de automóvel e de avião; integrado profundamente no meu 

povo, que amo mais que a mim próprio, porque conheço a fundo; sabendo de cór as 

suas lendas e cantos, descrevendo a sua vida e seus tipos, romanceando as suas lutas; 

conservador de suas relíquias historicas e narrador de seus feitos heroicos
301

. 

Portanto, a percepção do espaço da nação no pensamento barrosiano vai se 

construindo a partir da sua volta aos arquivos memorialísticos do passado, nos quais teriam 

uma experiência direta e íntima no contato imediato com a terra, com o povo, com a cultura, a 

partir de suas experiências andejas; que passa a ser conceitualizado, a ganhar sentido, a partir 

da sua visão de mundo presente, cristã, autoritária e elitista. 

Sociedade que Barroso afirma conhecer a fundo, sendo um intelectual atuante que, 

descido da “torre de marfim”, percorrera os mais recônditos lugares e, conhecido seus valores 

mais contundentes, sociedade descrita em seus livros, que ele busca se valer do argumento de 

autoridade, de não só ter vivenciado o Brasil verdadeiro, mas de ser como um intelectual 
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renomado do seu período, membro da Academia Brasileira de Letras, grande folclorista, 

dirigente do Museu Histórico Nacional, dotando-se de um capital simbólico
302

, uma 

propriedade distintiva que lhe confere prestígio e boa reputação frente às grandes massas, bem 

como, frente ao círculo intelectual.  

A nação, na escrita barrosiana, tem o tempo dentro de si, um espaço e tempo próprio 

que se liga a visões outras, que forjam uma imagem de sociedade homogênea, capitaneada 

pelos valores cristãos europeus medievais “factor, sem dúvida, principal na obra secular em 

que se plasma a nacionalidade”
303

.  

Discurso que constrói um passado sem conflitos, regido pela providência divina, 

passado que deveria ser reencontrado e religado ao presente, que seria conhecido por ele 

como agente privilegiado do saber, argumento de autoridade, que ele faz questão de ressaltar, 

caracterizando-a como uma escrita de si, entrecruzando representação e discurso na 

elaboração conceitual do seu projeto de nação. Representação discursivamente construída que 

afirma, reelabora e se reafirma a partir de seu lugar social, buscando dar sentido a sua visão de 

mundo, passando a criar forma e corpo nas letras. Representação da nação, forma de ver e 

expressar o mundo, escrita da nação, reescrita de modo a responder as questões que se 

colocam no seu tempo presente. Nesse caso, a afirmação da ligação do seu pensamento com o 

movimento encabeçado pela Sé romana, que resgataria os valores perdidos pelo advento da 

modernidade.  

Através do portugês, nos radicamos inegavelmente na Cultura Espiritual do Velho 

Mundo. Se nos artefactos de trabalho popular, na toponimia, em algumas fórmas de 

linguagem, em certos sentimentos, em raras manifestações de arte, na culinaria ou 

nos costumes, se sentem Africa e America, no dominio das cousas verdadeiramente 

espirituais, isto é, na Cultura, segundo seu exáto conceito sociológico e cristão, a 

Europa predomina e há de predominar
304

. 

A nação brasileira, para Barroso, se reconhece enquanto continuadora de certa tarefa 

civilizatória iniciada pela colonização portuguesa, isto é, europeia. Não é uma operação 

simplista conotar o elemento branco como o princípio organizador de tudo num país como o 

Brasil e no seio de um movimento que dizia combater o racismo. Existe, aí, um “malabarismo 

discursivo” para legitimar seus preceitos preconceituosos e autoritários, escamoteados no 

pressuposto do elemento branco-cristão ser superior, frente aos demais elementos formadores 
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da nacionalidade, por ser o porta-voz das “cousas verdadeiramente espirituais” que seriam os 

pilares da nossa sociedade: filosofia, religião, moral, direito, língua, arte, política, afirmando, 

assim, que o conceito de cultura para os integralistas só pode ser baseado num conceito 

espiritualista que irá repelir “de seu seio toda e qualquer eiva de pensamento embebido na 

escola do materialismo historico”
305

.  

Agrupando vestígios de sua representação do passado na forma de narrativa, o autor 

constrói sua interpretação da passagem do tempo, buscando inserir sua própria visão de 

mundo como verdade histórica, buscando atribuir sentido ao mundo a sua volta, ordenando o 

que seria o espaço da nação cristã e homogênea, rigidamente controlada e hierarquizada. 

Seu discurso, se protegendo no escudo religioso, colocava cada “raça” 

hierarquicamente dividida no seu devido lugar, num processo de dominação e normatização 

da nação, definição capaz de lhe garantir uma identidade própria nas bases da cultura cristã 

ocidental. 

Sem nunca se distanciar da corrente de pensamento da Restauração (condenação ao 

liberalismo, comunismo, Estado Liberal, reconhecimento dos direitos do movimento operário 

confirmação do direito natural à propriedade privada), Gustavo Barroso é categórico, 

“destruição do Estado, destruição da família e destruição da propriedade, eis todo o programa 

comunista”
306

. Lembremos que as duas etapas de dominação judaica, para Barroso, de acordo 

com a teoria do complô judaico era: capitalismo-individualista e comunismo-marxista, no 

qual Deus, pátria, família e propriedade seriam os alvos. Teoria bastante batida por Barroso 

em seus livros anteriores e debatida por nós no desenvolvimento desse trabalho, mas que se 

reveste de nova importância ao procurar, a partir da publicação de Integralismo e Catolicismo, 

reafirmar seus valores cristãos, diante de sua militância e dos que lhe acusavam de cópia do 

fascismo e do nazismo, além de buscar a adesão de intelectuais e da base da Igreja Católica 

para viabilização de seu projeto de nação Integral. 

Em sua forma de se olhar o mundo, Barroso busca ligar passado e presente, a partir de 

sua leitura dos textos bíblicos sobre o julgamento de Jesus Cristo:  

A submissão ao veredicto popular pela maioria ocasional. Escôlham! – Jesus ou 

Barrabás? A gritaria lembrando a Câmara em dias de sessão agitada: - Barrabás! 

Enfim a bacia para lavar as mãos: - Não tenho culpa da morte dêste justo [...] Nêsses 

tristes momentos, em que fôram praticadas na presença do Deus Vivo, todas as 
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vilezas humanas, deste o beijo traidor dum Apostolo, até a negação apavorada de 

outro, nasceu a Liberal-Democracia nessa experiencia que o horror da 

responsabilidade fez, consultando o sufragio universal. 

Mil e novecentos e trinta e sete anos são passados e o liberalismo continúa o 

mesmo
307

. 

Sua interpretação do texto bíblico adquire sentido em relação com sua atual cena de 

escritura, na qual a liberal-democracia era entendida não só como um sistema incapaz de 

solucionar os problemas sociais, mas também como parte do complô judaico de destruição da 

sociedade cristã, na qual o sufrágio universal seria apenas um engodo, pois as massas não 

teriam capacidade de escolherem um governante justo. Dentro desse quadro, apenas a AIB 

seria capaz de, em sintonia com a suposta originalidade cristã brasileira, constituir uma 

sociedade a partir de um modelo de Estado genuinamente brasileiro, comandado por um chefe 

único.  

Portanto, na leitura do tempo barrosiana, não haveria diferenças entre os 

acontecimentos que levaram o “Deus Vivo” à cruz com os acontecimentos de seu tempo 

presente. Sua interpretação dos textos bíblicos faz parte de um componente espacial de uma 

visão de mundo, no qual ele está buscando atribuir sentido ao mundo a sua volta, ordenando o 

que seria o espaço da nação, uma nação cristã e homogênea, que estava se perdendo e que era 

forçoso recuperar. 

Fazendo parte de sua concepção cristã de mundo ameaçado frente às forças do mal, o 

Estado, a propriedade e a família são entendidas por Barroso como entidades naturais, como 

um a priori, um já dado, seriam grupos naturais, no qual o homem se projeta no tempo, a 

partir da família e, no espaço, a partir da propriedade privada
308

. Embora afirme que a família 

varie de acordo com a sociedade
309

 (para isso Barroso vai empreender uma análise das 

diversas formas de instituições familiares dividindo-as em uma série de grupos, “civilizações 

primitivas”, “civilizações primárias”, “secundárias e terciárias”), a família pensada por 

Barroso continua sendo um grupo natural de organização
310

, pois são criações divinas. 

Essas três dimensões da organização da vida humana estariam em permanente ameaça, 

fazendo parte dos planos judaicos de destruição da sociedade ocidental cristã. Trabalhando a 
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história a partir da luta divina entre Ocidente e Oriente (representado pelo elemento judeu), 

Barroso constrói identidades coletivas, homogeneizadas e homogeneizadoras, nas quais o 

ocidental é o cristão e o oriental representa a “conjura das trevas”.  

[...] permanente conspiração das trevas contra a civilização ocidental cristã. 

Conspiração incessante do Grande Oriente contra o Grande Ocidente. O 

Integralismo tem sentido constantemente os efeitos dessa conspiração. Movimento 

claro e desassombrado, êle não pode recear a conjura das trevas, que se acita no 

segredo e procura a calada da noite com medo da luz
311

. 

 

Ocidente e Oriente aparecem aqui como conceitos naturalizados, representação e fonte 

criadora de representações diversas, na qual Barroso divide a humanidade, em que o Ocidente 

seria o divino por excelência, o harmonioso, o sem conflitos, já o Oriente seria o grande 

outro, a negação de toda doutrina espiritualista cristã, o não fixo, o quisto dentro do 

organismo dos Estados, que não permitia o desenvolvimento pleno das nações e que, por isso, 

precisava ser combatido. 

Nesse sentido de ação, Barroso, dialogando com o catolicismo de extrema direita do 

séc. XVIII e XIX, que abordamos no início desta seção, apregoaria a volta a um mundo pré-

moderno e a retomada dos valores “nem medievais, nem extremistas; mas cristãos e 

dignos”
312

. Mundo esse que fora rompido pelas ações judaicas, com suas mais diferentes 

máscaras: liberalismo, iluminismo, individualismo, ateísmo, capitalismo, socialismo, 

comunismo, maçonaria. 

Uma nostalgia ideológica de uma imaginada Idade Média em que se reconhecia a 

existência de classes ou grupos econômicos, na qual a perspectiva da luta de classes era 

mantida a distância pela aceitação de uma hierarquia social, pelo reconhecimento de que cada 

grupo social ou “estamento” tinha seu papel a desempenhar numa sociedade orgânica, fixa, 

composta por todos, que deveria ser reconhecida como entidade coletiva, comandada por uma 

autoridade que, guiada por Deus, seria “moralmente forte”
313

. 

Esse modelo de Estado/nação que Barroso projetava para o Brasil como solução para a 

crise moral, política e econômica, que nem a liberal-democracia, nem o comunismo 

resolveriam (apenas apresentariam falsas soluções para a sociedade, dado que eram frutos da 

ação judaica), seria estruturado pela família e pelo sistema de organização corporativo, a ser 

implantado pelo Estado Integral, no qual reinaria a paz e a ordem social, Estado que se 
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propunha a regular, coordenar e proteger a “projeção do homem que se afirma no tempo e 

espaço”, família e propriedade privada, entendidas como direitos naturais
314

.  

Buscando adentrar mais nas questões dos operários, Barroso vai discutir a formação 

do estado corporativo, afirmando que a concepção de sindicato, tal como era colocado à 

época, era falso porque defendia uma classe de trabalhadores, o proletariado, e não todos os 

trabalhadores, sendo somente o Integralismo capaz de montar a verdadeira sindicalização 

livre. O Estado Integral permitiria sindicatos livres, mas só se forem para se reunirem com 

fins econômicos e culturais, uma vez que, apoiado em Miguel Reale, afirma que para evitar 

disputas somente um sindicato seria reconhecido pelo Estado
315

. 

Para Barroso, os sindicatos seriam como a família, instituições privadas de caráter 

natural, instituições essas que seriam regidas por um líder divinamente escolhido, no qual os 

operários deveriam se entregar de corpo e mente, não só numa atitude passiva, mas sim numa 

atitude ativa de reprodução da concepção de uma nacionalidade cristã
316

. 

Dessa forma, Gustavo Barroso está projetando a reorganização de uma sociedade em 

reação aos parâmetros entendidos como modernos, no qual os valores cristãos do catolicismo 

e a forma de organização de uma idealizada Idade Média seriam o modelo almejado, num 

movimento intelectual que, ao visar a recatolização do país, propunha também a sacralização 

do integralismo na versão barrosiana.  

Evidenciamos, dessa forma, a presença marcante do pensamento conservador e 

antirrevolucionário, dos séculos XVIII ao XX, no pensamento barrosiano, que se fizerem 

presentes em sua experiência discursiva sobre seu projeto de Estado/nação, a partir de temas 

como uma visão de história marcada pelo tema da tradição e da inviolabilidade da família e da 

propriedade privada; a presença de um discurso teleológico, no qual apenas uma revolução 

espiritual reconstruiria não a forma, mas sim o conteúdo, de uma idealizada sociedade cristã 

medieval, na qual pairava a ordem, a harmonia, protegidos por uma autoridade forte e 

centralizadora que deveria ser o modelo nacional a se seguir numa construção de mundo que 

envolve um profundo sentido religioso. 

Desta forma o pensamento católico é utilizado por Gustavo Barroso no intento de 

sacralizar seu nacionalismo autoritário, tocando em temas de fundamental importância para o 
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movimento da Restauração Católica, como a questão dos operários e da família, numa mescla 

de pensamento racial, autoritário e católico, pensamento barrosiano, que vai dar 

inteligibilidade ao seu projeto, que articula discursivamente o que seria a nação e sua 

identidade. 

A partir da página cento e onze, seu livro traz um capítulo denominado “A ATIDUDE 

DOS CATÓLICOS EM FACE DO INTEGRALISMO”, que seria fruto de uma entrevista 

concedida por ele e publicada no órgão católico “A UNIÃO” de dezembro de 1934. Perceba-

se que, sendo toda obra fruto das questões de seu tempo presente, Gustavo Barroso vai buscar 

legitimação no seu passado recente para reforçar o seu argumento de que ele sempre seguiu as 

diretrizes católicas, dando vigor às suas prerrogativas atuais. Nessa entrevista, Barroso faz 

questão de trazer de volta temas delicados para tocar em aspectos importantes de seu nexo 

argumentativo, propostos em sua atual cena de escritura.  

Respondendo à pergunta de como Integralismo encara a colaboração dos católicos, 

Gustavo Barroso, afirma:  

Como preciosa. O catolicismo é a religião da grande maioria [...] isso exprime tudo. 

Demais, a Religião Católica é aquela que, no meu modo pessoal de vêr, mais 

interesse e responsabilidade por isso mesmo tem na defesa das tradições de nossa 

civilização, tão ameaçadas hoje pela decadencia do liberalismo e pela pregação 

comunista. Ela deve, pois, olhar para o Integralismo como um grande defensor dos 

principios sociais que fórmam a base da vida cristã
317

. 

Sendo a fé católica a representante da grande maioria da população brasileira, Barroso 

define a aproximação entre os dois movimentos como algo fundamental e “isso exprime 

tudo”. A partir da operação do rastro, notamos que a ponte integralismo e catolicismo, 

construída pelo Führer integralista em sua resposta bastante objetiva, exprime algo a mais, 

exprime a construção de uma identidade católica, sacralizando seu pensamento, bem como 

exprime o chamamento da sociedade cristã à ação de combate ao verdadeiro inimigo, por ele 

identificado, ação essa que seria promovida pela milícia verde, a qual ele seria o comandante 

direto.  

Em outro ponto de sua entrevista, ele visa responder a peculiaridade do movimento no 

qual se destacava, frente à política nazista: “o Integralismo e o Nazismo teem pontos de 

contáto doutrinário gerais; mas Integralismo é uma cousa e Nazismo outra”. Nesse ponto, seu 

argumento vai justificar que o Nazismo e sua política foram necessários para unir o seu povo 

que não viviam nas mesmas fronteiras, o que não ocorreria no Brasil e, também, diz que lá o 
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racismo foi necessário para se “libertar da garra do judaismo” e da “intensa propagando do 

comunismo”. Depois, vai argumentar que o Brasil também está escravizado pelos judeus e 

que o Integralismo vai combatê-los
318

. Bem, se para nosso autor, integralismo é uma coisa e 

nazismo é outra, a solução encontrada por ambos é bastante similar dado que os dois países 

enfrentavam o mesmo “problema”, o judeu, o que significa que para Barroso, não tardaria e o 

Brasil talvez tivesse que adotar as mesmas medidas tomadas na Alemanha nazista – a 

eliminação do judeu.  

O raciocínio da sua entrevista se desenvolve reforçando que o Integralismo segue a 

orientação religiosa, de acordo com a Encíclica Caritatis Christi Compulsi de Pio XI, a qual 

preconiza a resistência ao materialismo, abraçando a todos que fazem de sua crença o 

fundamento da ordem social
319

. Mas, como entendemos que as ideias não têm raízes, ou 

melhor, que as ideias viajam no tempo e no espaço, a partir do que metaforicamente podemos 

chamar de “raízes aéreas”, raízes que não se fixam no tempo e no espaço, mas sim que os 

transcende, adquirindo formas variadas, metamórficas, creditamos o pensamento barrosiano 

ao campo da monstruosidade, proporcionando sempre novas apropriações e significações, 

pensamento que é mais um amálgama de ideias, que variam conforme as necessidades 

impostas e de acordo com seus objetivos imediatos, um pensamento que segue uma trajetória, 

uma ideia que, tecida a partir de costuras diversas, ganha vida própria.  

Ressaltamos que a intencionalidade de recorrência aos seus arquivos do passado na 

sua atual cena de escritura é uma manobra intelectual, que relega ao judeu o papel de principal 

manipulador de todos os aspectos da modernidade, essa entendida pela Igreja como nociva à 

sociedade, sacralizando assim seu antissemitismo bem como uma forma de se colocar como 

mais fiel e verdadeiro porta-voz da Igreja romana, construindo uma representação da nação 

forjada na ameaça do mal judaico-comunista e um discurso que apresenta seus pensamentos 

autoritários como base de reconstrução da nação numa identidade marcadamente católica. 

Não qualquer catolicismo, mas o catolicismo tal como operacionalizado por Barroso. 

O livro segue agora explicando não só a importância das Encíclicas papais, mas 

trazendo-as para seu corpo de texto, no caso a Rerum Novarum de Leão XIII e a 

Quadragésimo Ano do Papa Pio XI, se apropriando de seu discurso, tornando-as suas
320

, com 
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o objetivo de mostrar que Integralismo está de acordo com elas, na busca pela sacralização de 

seu pensamento, dado que, se ambos os pensamentos estão em perfeita sintonia com os 

escritos papais, e já que “os católicos não podem aspirar a ser mais católicos do que S.S. o 

Papa”, resultaria que os católicos deveriam seguir o Integralismo como movimento legítimo 

cumpridor das ordens romanas. Lembremos: não qualquer integralismo, mas o integralismo 

tal qual pensado por Barroso. 

2.3 O que se diz no fim: uma leitura das notas de rodapé de Integralismo e Catolicismo.  

Como nossa proposta é analisar a cena de escritura barrosiana, seguiremos um 

caminho alternativo, tendo em vista que seu texto segue com a transcrição das Encíclicas 

papais. Sendo assim, partiremos das notas de rodapé para se entender o texto principal
321

. A 

nossa hipótese é de que essas notas possuem uma importância fundamental como artifício 

argumentativo de persuasão retórica, pois, ao se apropriar das Encíclicas, Barroso, faz um 

apelo à sensibilidade de uma época, utilizando-a de forma a propagandear as similitudes do 

ideal integralista com o pensamento católico. 

Assim como no início deste nosso capítulo, o que nos chama atenção é um fato que vai 

ser recorrente nessa parte do livro de Gustavo Barroso: a citação dos principais doutrinadores 

integralistas, em notas de rodapé, Plínio Salgado e Miguel Reale, agora de forma muito mais 

recorrente.  

Podemos notar a utilização desse artifício logo no início, quando Barroso traz as 

palavras de Leão XIII sobre a questão do movimento operário, alegando a falsidade das 

doutrinas socialistas, e rechaçando o ataque a propriedade privada “procedimento de dirimir a 

questão que antes prejudica os próprios operarios; e é, demais, grandemente injusto porque 

violente os que legitimamente possuem” 
322

, comentando em nota de rodapé: 

Todos os doutrinadores integralistas entendem de acôrdo com isto que o socialismo 

é uma solução falsa. Plinio Salgado critica vivamente o socialismo em suas obras. 

Miguel Reale também. Leia-se no livro de Gustavo Barroso “O Integralismo de 

                                                                                                                                                                                     
rodapé, artifício que compõe sua retórica, para guiar o pensamento do seu leitor pari passu com sua visão de 

mundo. 
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Norte a Sul” as conferencias: Liberalismo- Comunismo – Integralismo e as utopias 

do socialismo
323

  

Partindo do pressuposto de que na cena de escritura de “Integralismo e Catolicismo” 

Barroso busca pôr em termo sua definitiva aproximação com a doutrina social cristã, 

creditamos esse aspecto importante do capítulo de sua obra como uma tentativa de retratar o 

Integralismo como um movimento homogêneo, com seus principais líderes de acordo com a 

doutrina religiosa professada pela Sé romana, portanto, como o porta-voz ideal da doutrina 

cristã no Brasil. Como vimos, Barroso não se furta a citar ele próprio, recortando, 

selecionando e articulando para seus leitores uma dada imagem de si e de sua produção 

intelectual, no intuito de sedimentar a ideia de que ele seria o mais apto para conduzir a 

reconstrução da nação com sua devida sua recatolização.  

Façamos notar que o sujeito não apaga sua intenção na escrita, sempre ficando um 

rastro. Seguindo esses rastros entendemos que Barroso busca mais que um esforço de 

representação de um movimento homogêneo, ele escolhe deliberadamente citar seu segundo 

livro de conteúdo integralista, O Integralismo de Norte a Sul, no qual pela primeira vez ele 

delineia o que seria a “face do mal”, pois, se no seu livro anterior, o liberalismo e o 

comunismo apareciam como inimigos sem feição, neste livro, que ele faz questão de citar, o 

inimigo objetivo já fora identificado, o judeu, e esse elemento agiria secretamente de forma a 

destruir as bases da civilização cristã dimensionadas na vida espiritual, no legítimo princípio 

da autoridade e no amor a pátria. 

Diante do discutido, podemos entender que as notas de rodapé do livro “Integralismo e 

Catolicismo”, além terem uma funcionalidade técnica de dar credibilidade ao texto e ao seu 

autor, sendo usadas como provas ao referenciar documentos, elas, as notas, também são 

utilizadas com o fim de persuadir seu leitor. Pensando nas condições da cena de produção de 

Integralismo e Catolicismo, que se relacionam com outros campos de saber, aglutinando 

visões diversas, buscando fornecer respostas as suas demandas atuais, entendemos que 

Barroso busca, em seu livro, a sedimentação de uma imagem de si como condutor da 

reconstrução da sociedade brasileira em moldes autoritários, processo legítimo, concordante 

com os valores espirituais professados pela Igreja em sua Encíclica. 

Num constante diálogo com modernidade a Rerum Novarum, traduzida por Barroso, 

segue reafirmando os valores da família cristã
324

 e a desigualdade natural
325

 dos homens, 
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pressupostos que são entendidos como divinos, a-históricos, naturais, como princípios 

organizativos da sociedade, aos quais as notas de rodapé se seguem com citações aos 

principais doutrinadores do Sigma, com referências bíblicas ao livro de gênesis
326

, a símbolos 

da fé católica como à S. Tomás
327

. Observemos: 

Génesis, III, 17. Em “Espirito do Século XX”. Gustavo Barroso demonstra essa 

desigualdade natural dos homens, aceita pelo integralismo: “A igualdade no sentido 

em que é empregada pelo liberalismo é a maior das mentiras – Não há igualdade no 

universo... a igualdade é uma ilusão – Os homens somente são iguais na sua essencia 

– Todos tem direito a ser tratados dignamente, como pêssoas.” 
328

 

Nesse ponto, Barroso retoma um aspecto importante de sua projeção de Estado/nação, 

que seria a criação de uma sociedade indissociável, sem conflitos, sem luta de classes, 

vivendo em perfeita harmonia sob a regência de um líder divinamente guiado. O alcance 

desses símbolos religiosos, Bíblia e santos, são de fundamental importância na elaboração do 

seu argumento que visava à Integralização da Igreja, ou seja, a imbricação entre Igreja 

romana e a AIB, justamente por esses símbolos terem um caráter de leitura menos codificada 

numa sociedade tão influenciada pelo cristianismo. Se Barroso conseguisse atingir a 

sensibilidade católica, convencendo sua audiência sobre a verdade de seus argumentos e 

inoculando seu pensamento de matriz rácica, atingiria os medos e esperanças de grande parte 

da sociedade brasileira, num processo de organização do passado e do futuro da nação, que 

definiria os inimigos a serem combatidos e padrões de comportamento sociais a serem 

seguidos, plasmando seu ideal de nação. 

De forma repetitiva, que é em si uma forma argumentativa de seu teor panfletário
329

, 

as notas seguem não se furtando a citar textos de Miguel Reale e Plínio Salgado
330

, muito 

menos seus próprios textos como o já clássico Brasil – Colônia de Banqueiros, de modo a 

demonstrar e reforçar o ideal que o integralismo sempre esteve alinhado com os preceitos da 

Igreja na forma de conceber a sociedade, seus males, e sua organização, no qual a doutrina 

social seguida pela Igreja seria “um preceito absolutamente integralista” 
331

. Deste modo, 

entendemos a principal intenção do autor não está no corpo do texto em si, nas Encíclicas, 
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documento resgatado de maneira também a catequisar a militância integralista, mas sim, nas 

notas de rodapé, usadas como estratégia de persuasão para a transmissão de seu argumento 

chave, que objetivava a “conquista espiritual” da audiência católica, conduzindo-os na 

maneira de como devem ser lidas e interpretadas as Encíclicas. 

Destarte, acreditamos que o recurso às notas de rodapé são indícios reveladores da sua 

intencionalidade, dado que em sua leitura do passado, comentada nas notas de rodapé, 

Barroso busca responder as demandas do presente, salvando as aparências e legitimando seu 

pensamento com a sacralização do seu discurso. Leitura do passado que busca a construção de 

um futuro possível, materializado em sua própria versão sobre o espaço da nação, 

espacialidade que atribui uma personalidade cristã ao espaço, elaboração necessária para a 

sensação de um mundo empírico, em ordem e harmonia entre político e religioso, constructo 

intelectual que serve de resposta do sentimento e da imaginação aos seus anseios. 

Poderíamos afirmar, então, que a cena de escritura de Integralismo e Catolicismo, 

responde a sistematização de diversas visões mundo que compõem o quadro do pensamento 

conservador, que remonta aos pensadores do século XVIII, conectados com o projeto de 

sacralização do político proposto pela Igreja Católica. Sistematização operacionalizada em 

sua escrita de modo a sacralizar sua concepção de mundo baseada no autoritarismo e no 

pensamento que define bem o papel social de cada “raça” na organização social, excluindo o 

heterogêneo, o inassimilável, o judeu.  

Os meandros do seu discurso revelam sua tentativa frequente de equiparar o 

Integralismo ao Catolicismo, sustentando uma interpretação transcendental da história, se 

afirmando espiritualista e voltando os olhos a temas essencialmente da agenda católica: a 

estabilidade da família, o papel da mulher, a condição do operariado
332

. Denunciando os 

males da sociedade moderna a partir da construção de um “problema”, o judeu, utilizando-se 

do aspecto emocional de sacralização do seu pensamento, objetivando tocar o imaginário 

católico, plasmando medos, anseios, comportamentos, desejos, para oferecer uma solução a 

todo esse quadro de desordem, que seria a sua concepção de Integralismo, que visava à 

implantação do Estado Integral como modelo de reconstrução nacional. 
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No próximo capítulo, procuraremos adentrar mais a fundo no pensamento barrosiano 

sobre o seu entendimento de nação, de modo a mostrar como Gustavo Barroso “rabisca” seu 

projeto de nação para que essa se constitua como representação daquilo que ele elege como 

elementos basilares na formação da nação brasileira bem como buscaremos, nos rastros do 

Plano Cohen, elementos que subsidiem nossa hipótese do referido plano como uma herança 

do pensamento barrosiano que venho a legitimar uma realidade (in)desejada. 

No primeiro momento do próximo capítulo procuraremos analisar mais a fundo o 

pensamento barrosiano sobre a nação, buscando elementos que nos permitam mostrar de que 

forma, por meio das letras, do seu discurso, Barroso projeta uma imagem da nação, nesse 

intuito voltaremos ao livro Brasil – Colônia de Banqueiros. Narrativa em primeira pessoa que 

revela o narrador como sujeito e objeto da enunciação. Dessa forma, ao mesmo tempo em que 

Barroso relembra fatos passados também acaba por fornecer os elementos que compõe sua 

visão de mundo autoritária, cristã, centralizadora e maniqueísta, elementos basilares para a 

construção da sua ideia de nação. No segundo momento do terceiro capítulo perscrutaremos 

de que forma seu discurso antissemita sobre a realidade nacional, disponível para o consumo, 

ganha foro de verdade, ganha forma, e aplicabilidade, por meio de vários arranjos discursivos 

que possibilitaram a fabricação do Plano Cohen, utilizado como pretexto para a legitimação 

do Estado Novo. 
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3 Es/crer/vendo a Nação: O projeto barrosiano de espaço nacional entre 

telas e palimpsestos.  

 

"Quizás la historia universal es la historia de la diversa 

entonación de algunas metáforas”. 

Jorge Luis Borges
333

 

Objetivaremos neste capítulo empreender uma análise do discurso barrosiano sobre a 

nação, baseando-nos na hermenêutica de Paul Ricœur e na gramatologia de Jacques Derrida. 

Acreditamos que essas ferramentas nos permitirá perscrutar mais afundo qual o modelo de 

nação proposto por Gustavo Barroso, bem como buscaremos subsidiar a ideia do Plano 

Cohen, como uma aplicação da ideia de nação barrosiana. Nossa aproximação será realizada a 

partir de documentos diferentes e respeitando o devido lugar de cada teoria, que embora 

divergentes em vários aspectos, nos oferecem subsídios para um exercício da 

intertextualidade, que ressalte o papel da leitura na formação dos sentidos, fazendo-os adquirir 

um estatuto próprio. Projeto de nação barrosiano que é construído historicamente pela sua 

(re)produção escrita. 

No escrito de 1951, intitulado La esfera de Pascal
334

, Jorge Luis Borges procura 

trabalhar a ideia de que todo o percurso da história do pensamento ocidental pode ser 

apresentado como uma história composta por umas poucas metáforas, buscando explicitar a 

questão por meio da metáfora da esfera eterna, que representaria a unidade absoluta da ideia 

de Deus. O trabalho com as metáforas é uma das entradas mais importantes do pensamento de 

Borges, este desarticula os textos filosóficos mostrando sua instancia última como metafórica. 

Sendo a metáfora um artifício intelectual do pensamento borgiano, este nos alerta para o papel 

do niilismo como construtor do real em que o mundo coerente em que vivemos, governado 

pela razão, não é um a priori, algo já dado, mas sim uma invenção dos homens, invenção 

demasiadamente humana. 

No primeiro momento deste terceiro capítulo faremos uma reflexão sobre a 

organização do espaço nacional no pensamento integralista de Gustavo Barroso à luz do 

pensamento de Paul Ricœur. Utilizaremos para isso o capítulo VI do livro Brasil – Colônia de 

Banqueiros intitulado O condor prisioneiro, no qual Barroso se utiliza do papel crucial das 

metáforas de animalização para construir espacial e identitariamente a nação. Da dimensão 
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visual do documento analisado: carregado de uma potência visual, Barroso rabisca um quadro 

da nação forjado pelo poder das letras, por uma narrativa que desenha a topografia afetiva dos 

espaços. 

No segundo momento deste capítulo objetivaremos analisar a produção do Plano 

Cohen, a partir de uma aproximação do pensamento gramatológico derridiano. Analisar o 

Plano Cohen sobre esse prisma é compreender sua escritura a partir da experimentação 

cognitiva do seu autor, entendendo tanto o Plano Cohen como sua condição de possibilidade 

enquanto produtos históricos e culturais, frutos da sedimentação de outras gramáticas e 

sintaxes antissemitas, partindo da premissa de que não existe autoria pura, mas que todo 

escritor é um leitor, que carrega consigo outras vozes, que assumindo, ou não, sua posição de 

herdeiro, faz uma leitura anacrônica e por isso mesmo se posiciona frente aos debates de seu 

tempo. Objetivamos assim, por meio da desconstrução, inserir o Plano Cohen numa grade de 

pensamento maior, que remonta à questão do antissemitismo moderno, no qual a ideia de uma 

nacionalidade em ruinas, pela ação destrutiva das forças judaico comunista, é o alicerce 

discursivo, para a reconstrução do espaço nacional de bases totalitárias, visão do espaço 

nacional reelaborado e recriado pelo governo Vargas. 

A Nação fabricada por Barroso em seu discurso, e tomada como herança por seus 

leitores, é uma representação e fonte produtora de representações diversas do mundo e para 

dar visibilidade a esse projeto é preciso dizê-lo, torna-lo ‘dito’, escrevê-lo, narrá-lo. Um 

projeto de Nação escrita que decorre da necessidade de representar a si mesmo como sujeito 

privilegiado nesse processo de reconstrução nacional, delineando paisagens, nas quais o que 

está em cena é uma visão de mundo conservadora, excludente, cristã-católica, totalitária.  

Será nosso intuito então buscar responder quais os elementos que Gustavo Barroso 

elenca para a construção da sua visão da espacialidade nacional, e como seus anseios, medos e 

desejos a serviço de uma fabricação da história, da identidade e da representação da nação 

vieram a se materializar a partir da montagem do Plano Cohen e de sua aplicação. 

Adentremos então nos meandros discursivos do projeto de nação moldado sob o olhar de 

Gustavo Barroso.  
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3.1 A nação dada a ver na narrativa barrosiana. 

 

Objetivaremos neste momento da dissertação demonstrar como um dos líderes 

nacionais da Ação Integralista Brasileira, um dos seus mais destacados ideólogos e chefe das 

milícias dos camisas-verdes, Gustavo Barroso, constrói narrativa e memorialisticamente uma 

espacialidade. Para tal fim iremos nos concentrar na análise do texto do capítulo VI da obra 

Brasil – Colônia de Banqueiros, intitulado O Condor Prisioneiro
335

.  

Visando responder à qual espacialidade Barroso queria construir e quais os 

mecanismos utilizados nessa operação, para tal fim, apoiar-nos-emos, no debate teórico 

levantado por Paul Ricœur
336

, no que tange ao papel fundamental do recurso metafórico, 

empregado nas narrativas para fazê-las funcionar, construindo uma dada visualidade e 

dizibilidade da nação a partir do seu discurso
337

. 

Nossa intenção é explicitar o mundo que o texto projeta, pois para Ricœur a obra tem 

o poder de refazer a realidade, na medida em que o texto visa, intencionalmente, um horizonte 

de realidade nova a que pudemos chamar um mundo, sendo a linguagem a possibilidade de 

criação do sujeito que se constrói e que constrói realidades diversas por meio do seu discurso. 

Nesse projeto de hermenêutica o nosso ponto de chegada emerge do próprio caminho 

percorrido, isto é, nada pode ser abandonado, pois essa análise só é possível à medida que 

perpassa a semiótica da metáfora (ao nível da palavra) e a semântica (ao nível da frase). 

Porém, esta última instancia deve também ser ultrapassada, pois o objeto da hermenêutica é o 

texto ou a composição de maior extensão que a frase e exige uma elaboração distinta de 

referência, e se desconsiderarmos a metáfora em seu contexto de enunciação, a análise não 

conseguiria nem mesmo diferenciar a metáfora da alegoria. 

Gustavo Barroso se insere no debate intelectual dos anos 30 que revela a busca por 

uma parte da elite letrada em ordenar o espaço da nação, não só no do plano das ideias, mas 

também no plano político, onde pensar a nação seria definir também seu próprio papel no 

cenário da política nacional, uma vez que, inserido também nas tensões e dinâmicas que se 

constituíam dentro da própria Ação Integralista Brasileira disputando sua liderança com Plínio 

Salgado. 
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O pensar a história da Nação brasileira ocupou lugar privilegiado no pensamento de 

Gustavo Barroso, que buscou reinterpretar o passado nacional, promovendo o resgate do que 

seriam as características “verdadeiramente brasileiras” no intuito de legitimar o seu projeto 

ultranacionalista, centralizador e antissemita, de matriz nazista apontando a perda dos valores 

nacionais e a absorção das ideologias estrangeiras, como justificativas para a “crise 

brasileira”. Espaço povoado por desejos, sonhos, realidades que são tecidas no calor do debate 

de sua época. Problematizar o que Barroso entende por espaço e identidade nacional é 

procurar desnaturalizar esses dois conceitos, determinados por relações de poder que 

sustentam um sentimento de pertencimento e lealdade entre os membros de uma nação, 

através do qual se evidenciam categorias que ligam o Estado a seus membros, e estes entre si. 

Nação e identidade que tem que ser lidos como construções ou representações da realidade, 

como fenômenos seletivos no qual a afirmação de uma identidade nacional vincula-se a uma 

ideia de preservação e pertencimento. 

1934 o ano de publicação de Brasil – Colônia de Banqueiros, é revelador das 

dinâmicas e tensões dentro da própria AIB, pois nesse ano Barroso é designado chefe das 

milícias integralistas no Primeiro Congresso do movimento, posição a partir da qual caberia a 

ele educar militar, pedagógica e moralmente as fileiras integralistas. Nessa posição Barroso 

dava um salto de ideólogo para uma forte liderança política-militar e com uma íntima relação 

com as bases da militância, passando a disputar com Plinio Salgado a liderança da AIB num 

movimento reflexo de radicalização da sua narrativa antissemita. Na referida obra, Barroso 

elabora uma explicação para a suposta crise da realidade brasileira, que seria, em sua 

perspectiva, o fato dos bancos estrangeiros, controlados pelos judeus, estarem levando o país 

à falência, não só econômica como moralmente. A ponte entre judaísmo e comunismo é 

construída pelo argumento de que o comunismo seria a etapa final da conspiração judaica, o 

auge de suas aspirações, cuja primeira etapa seria a implantação do capitalismo representado 

pelos bancos judaicos, que teriam a intenção de solapar e destruir a sociedade tradicional, de 

valores cristãos e espirituais, pois à medida que o capitalismo intensificava a exploração sobre 

as massas trabalhadoras, atiçaria o ódio entre as classes, preparando o advento da sociedade 

comunista. 

Barroso identifica nesses dois elementos a síntese da ação judaica, seriam ambos os 

símbolos máximos do mal, que necessitavam ser denunciados e combatidos em benefício da 

nação, que passava a ter suas raízes buscadas na história, por meio de uma visão teleológica, 

possuindo uma origem e uma evolução racionalizada por Barroso a fim de entender o passado 
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para se explicar o presente de modo a apontar uma saída para o futuro, no qual Barroso seria o 

farol capaz de guiar o povo rumo à salvação moral e espiritual. 

Optamos por refazer essa breve tomada da apresentação de Gustavo Barroso e da obra 

referida para análise visando inserir o leitor em alguns caminhos trilhados por Barroso e já 

discutidos anteriormente, pois achamos pertinente não perdermos de vista o campo de forças 

no qual Barroso participava ativamente e o propósito geral da obra. Nas linhas que se seguem 

objetivaremos explicitar uma intepretação de como Gustavo Barroso, por meio do artificio 

metafórico, projeta uma certa imagem de nação. 

3.1.2 O Condor prisioneiro: um quadro forjado pelo poder das letras.  

 

Neste capítulo de Brasil – Colônia de Banqueiros Gustavo Barroso versa sobre um 

sonho que o “impressionou para toda vida” e acontecera em 1907 no município cearense de 

Quixeramobim quando se encontrava acometido de uma doença que quase lhe ceifara a vida e 

contava com dezoito anos de idade. No sonho, Barroso se vê doente e à beira da morte “Eu 

estava debruçado na meia-porta, olhando o terreiro enluarado da casa do mulato Antonio (...) 

De olhos baixos, eu pensava na morte, tão cedo, foice cruel que me cortaria todas as 

esperanças dum coração ao amanhecer...”
338

 quando um mandamento imperioso o fez erguer a 

cabeça e ver um grande animal desconhecido que se encontrava estendido no terreiro da casa, 

parecendo um cadáver, cercado de urubus, e ouviu uma voz oculta lhe dizer em tom de 

comando: “Aquilo ali é teu Brasil! Em vez de pensares na morte, cobra ânimo, vive, toma 

dum pau e afugenta aqueles bichos”
339

. 

Um primeiro sentido que queremos chamar a atenção de como o uso da metáfora é 

trabalhado no texto visando à construção de uma dada representação da nação é a sua 

dimensão figurativa, isto é, a saída do sentido literal para formar um substrato metafórico que 

desempenha papel real no mundo, provocando efeitos de visualidade, produzindo e 

sustentando formas de sociabilidade. Ao relatar seu sonho, o autor, trata de construir uma 

determinada imagem da nação como projeção dele próprio, afinal, ambos se encontravam 

doentes, à beira da morte, mas um chamado oculto foi capaz de lhe apontar que ainda haveria 

vida para ambos, e que ele sendo guiado por essa voz deveria espantar todas as ameaças. 
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 Podemos compreender a dimensão figurativa dessa parte do texto em razão de seu 

(con)texto, isso é, com a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto 

como um todo, desta forma compreendemos que o autor se considera um ser eleito por uma 

força oculta para, num gesto centralizador e autoritário, conduzir a salvação da nação que se 

encontrava ameaçada. Seu sonho se confundia com a realidade já que ao acordar 

“sobressaltado [...] Não estava na rede e sim debruçado na meia porta, olhando o luar de 

prata”
340

, Barroso nos aparece assim como sem saber se realmente estava dormindo ou se tudo 

aquilo teria sido uma visão real.  

  Barroso informa que seu sonho o perseguiu por toda a vida, sempre vivo em sua 

lembrança, como o autor afirma, mas em sua vida ele próprio também perseguiu entender esse 

sonho, incompreensivo durante a sua adolescência.  

Pois bem, ao remexer os arquivos e ao ler os maçudos relatórios para tirar a 

documentação deste livro, a cada passo o sonho se refazia na minha 

memória. O nosso Brasil é a carniça monstruosa ao luar. Os banqueiros 

judeus, a urubuzada que a devora. E Deus me deu vida para que tivesse a 

coragem de rasgar o véu que encobre os verdadeiros exploradores do povo 

brasileiro, de mãos dadas aos políticos e estadistas incapazes ou corruptos.
341

 

 O livro como um todo corresponde a um esforço de Gustavo Barroso em provar, por 

meio do estudo dos empréstimos adquiridos pelo Brasil, como os judeus teriam escravizado e 

enredado a nação numa trama conspiratória que objetivava destruí-la. Dessa forma o autor 

afirma que suas lembranças do passado faziam saltar os seus olhos através da experiência do 

presente, pois, no momento da escrita do seu livro, ele já acreditava ter entrado na maturidade, 

não só física, mas intelectual, o que lhe permitia, por conseguinte, descortinar o sentido do 

sonho. 

 O seu texto nos fala da ruina de um tempo e de um espaço, de uma nação, que ele 

entendia marcada pela relação harmoniosa entre os homens e a natureza. Fruto da invasão de 

seu espaço por forças estranhas, causando a sensação que tudo a sua volta estava se perdendo, 

que o mundo escapava de seus próprios pés. Espaço atravessado cada vez mais pelo 

anonimato do capital controlado pelo banqueiro judeu, que não tem religião, que destrói todos 

os símbolos de um passado de glórias e de poder, inimigo que nunca se apresenta diretamente, 

mas que age por trás do dinheiro, inimigo que não apresenta um rosto só, mas que se camufla 

com máscaras que, segundo seu texto, talvez pela sua pouca idade à época do sonho, não 
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fosse ainda capaz de descobrir os rostos por trás dessas máscaras, mas que agora, ele já 

descortinava.  

Uma metáfora essencial para a construção de seu discurso antissemita, como podemos 

observar, foi o da animalização, recorrendo ao bestiário, para representar os judeus como 

urubus e vermes criaturas que se alimentam principalmente de carne de animais mortos, ou 

em processo de falecimento. O Brasil, dentro desse discurso metafórico seria um enorme 

animal, que ainda não morreu, mas que vinha definhando vitimado por parasitas e vermes, por 

muito tempo imperceptíveis ao olhar humano, que corroem seu corpo há tempos, e que 

apareciam agora em sua plenitude como uma nuvem negra de urubus sobrevoando alto, em 

círculos, identificando o Brasil como próximo alimento.  

Lembremos aqui a proximidade do discurso metafórico barrosiano com o discurso 

nazista de matriz rácica, que representava os judeus como vermes em sua propaganda. Um 

diálogo que se descontextualiza de seu lugar de fala, a Alemanha Nazista, de maneira a ser 

recontextualizado pela narrativa barrosiana por meio de sua percepção da conjuntura nacional. 

Isto nos mostra que durante o processo de constituição do sentido do texto de Barroso, é de 

certa maneira ele próprio que está sendo constituído, ao mesmo tempo em que está 

constituindo e organizando por meio de um conjunto de metáforas uma rede de inter-

significações em torno do tema do espaço nacional
342

. 

Seu recurso ao mecanismo metafórico escreve o corpo da nação e inscreve nele sua 

própria história, elegendo a figura do capitalista-comunista-judeu, como bode expiatório 

responsável pela destruição da nação. Dessa forma as metáforas de animalização 

empreendidas no texto atuam no sentido de sedimentar a compreensão do próprio autor sobre 

a realidade brasileira, solidificando sentidos, que forjam para o leitor uma dada visualidade a 

partir da escrita, bem como uma dada forma de dizibilidade sobre o inimigo objetivo. 

A partir da evocação de seus processos de montagem evidenciamos a construção de 

uma moldura, um frame, uma imagem da nação que vai sendo corroída por dentro, tendo suas 

potencialidades subtraídas, devoradas, por seres nefastos. Seu texto carregado de potência 
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visual rabisca um quadro, forjado pelo poder das letras
343

, narrativa que desenha uma 

topografia afetiva de uma espacialidade do passado, onde todos viviam harmonicamente, 

produzindo a ideia de corte entre esta espacialidade romantizada do passado, a partir da 

entrada em cena do espaço estranho do capital estrangeiro, controlado pela mão judaica, que 

não respeita barreiras materiais e imateriais, derrubando-as. Espaços sob os quais o autor 

parece não ter mais domínio, pois os “políticos corruptos” que representariam a liberal 

democracia também eram controlados pelos judeus. Barroso sentia predestinado por uma 

missão dada por Deus, um verdadeiro novo Messias para salvar a humanidade, denunciando e 

afugentado as forças do mal, imagem de um salvador alinhada com a que era construída para 

Hitler na Alemanha. 

Sua narrativa continua, e aqui iremos citar um trecho mais longo, que entendemos ser 

salutar para a nossa análise. 

Um dia, em plena maturidade de corpo e de espírito, enfronhado já na grave questão, 

entrei uma tarde no jardim zoológico. Próxima a porta, havia uma jaula e dentro dela 

um condor prisioneiro. (...) E, compreendendo toda a angústia da grande ave cativa, 

sofri um momento a mesma dor que ela. De repente, numa nesga de azul que se 

avistava por entre as franças duma árvore esgalhada, ao pé da jaula, dei com uma 

revoada de urubus, muito alto. Como que um instinto secreto advertiu o condor. (...) 

E viu o giro das urubus no espaço solheiro. E viu a imagem da Liberdade! 

Acompanhou-os nas evoluções circulares e, quando desapareceram das nesga de céu 

que a folhagem permitia avistar, baixou de novo a cabeça empurpurada na sua 

atitude de alheamento e de dor recôndita, diariamente reconcentrada. Antes, porém, 

um olhar de soslaio para mim com um leve estirar da asa, como a me dizer: 

"Homem, és coautor da monstruosa injustiça que me tolhe o gozo da liberdade e da 

vida! Eu, que sou a glória das asas nas alturas dos Andes e me perfilo heráldico nos 

brasões das Repúblicas do Continente, aqui manietado, inutilizado e só, enquanto 

que as negras aves covardes, vis e nojentas, que se alimentam da podridão, essas tem 

o domínio do espaço e revoluteiam no céu azul sob tépido banho da luz solar (...)”. 

Eu saí naquela tarde, cabisbaixo e concentrado como o condor, do jardim em que ele 

jazia preso. O meu pensamento inquieto e dolorido batia asas continuamente como 

um inseto prisioneiro no vidro duma janela, até que apreendeu a imagem que tivera 

diante dos olhos. O condor poderoso, mas aprisionado, era o BRASIL, e os urubus 

livres e gozadores, os políticos que o venderam e os banqueiros que o compraram.
344

 

O momento de escrita de seu livro corresponde a uma abstração pessoal que forja uma 

imagem de uma nação pelas letras, a partir de uma experiência emocional e espiritual. 

Segundo o texto era chegada a hora de assim como lhe foi ordenado em sonhos “toma dum 

pau e afugenta aqueles bichos”. Sua arma incialmente seria um lápis, mas no momento 
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oportuno se fosse preciso outras armas seriam usadas e suas milícias já estavam sendo 

treinadas para isso. 

Na busca pela constituição da nacionalidade brasileira Barroso busca, a partir de suas 

experiências, um passado repleto de imagens que representariam a verdadeira essência do 

brasileiro. O Brasil e seu povo eram como o condor
345

 que Barroso teria visto no jardim 

zoológico durante seu passeio, condor que outrora, voava livre soberano, imponente, mas 

agora estava preso na gaiola do capital judaico, não mais dono de si, que precisava se libertar 

a partir da luta contra seu aprisionador. A construção barrosiana da identidade nacional é 

assim relacional, pois em sua narrativa Barroso constrói o Outro para se auto definir e definir 

a nação brasileira, sendo esta seu reflexo.  Num jogo de espelhos que sua narrativa constrói, o 

condor preso, imóvel, feito para alçar voos grandiosos, representa a nação brasileira, nação 

esta que é sua auto imagem projetada na escrita, onde Barroso escreve suas obsessões 

recorrentes, um mundo de sentimentos que envolve o frame e lhe confere significados visando 

atender ao seu projeto centralizador, autoritário de construção do Estado Integral, no qual ele 

se via como pessoa mais indicada para dirigir. 

Sua narrativa também forma um rosto nacional, como visto nos capítulos anteriores 

desta dissertação. Identidade brasileira que era entendida em sua percepção como uma síntese 

da fusão das três raças, a saber: o negro, o índio e o branco, em que o elemento civilizador 

branco cristão-católico se sobressaia. Seu antissemitismo camuflado numa crítica política 

dialoga em sua organização narrativa com a ideologia praticada pelo partido nazista, que 

punha no lado oposto, os milenares inimigos da moral, conspiradores secretos, os judeus, 

“negras aves covardes, vis e nojentas, que se alimentam da podridão” 
346

. 

  O jogo com as cores utilizado em sua escrita também compõe sua gramática e sintaxe 

espacial. Os espaços azuis que o condor fitava nos remete à calma, à liberdade, às cordilheiras 

repletas da luz do sol, visão voyeurística, pois preso em sua gaiola não se podia fazer mais 

nada que observar o voo livre daquelas aves negras. A cor do uniforme integralista era o 

verde, representando a esperança, esperança de ver seus anseios realizados, uniforme que 

Gustavo Barroso fazia questão de usar cotidianamente, inclusive nas suas atividades na 

Academia Brasileira de Letras. Notamos ai um binarismo entre o claro e a escuridão, 

marcante na filosofia cristã, tema muito caro ao integralismo como um todo, onde as forças do 
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mal, as trevas, aparecem ai ameaçando a ordem, o celeste. Como figuras da escuridão os 

judeus devem ser controlados por meio da descoberta e denuncia sistemática do obscuro, no 

qual ele, ao assistir passivamente a tudo isso se tornaria cumplice, devendo então como 

sujeito privilegiado, “soldado de Deus”, como os integralistas se entendiam, tomar uma 

atitude para libertar a ave que seria a “glória das asas nas alturas” 
347

, sendo ele o próprio 

verde da esperança, que tanto ostentava em seu uniforme, não mero soldado, mas chefe da 

milícia divina, afugentar a nuvem negra de urubus que ameaçavam a nação, que definhava 

pela perda de seus valores a partir da absorção das ideologias estrangeiras. 

Para estabelecer sua liderança Barroso precisa limitar seu próprio mundo, operando 

uma construção de sentidos na forma da escrita, a partir de uma profusão de metáforas que 

são utilizadas para dar sentido aos seus argumentos, imagem nascida do medo, diante de um 

mundo cujas fronteiras materiais e espirituais parecem se esgarçar. Paisagem do medo 

construída numa tentativa de manter controladas as forças hostis, imagem de um mundo 

inseguro do qual ameaçavam desaparecer todas as harmonias, onde o Outro, os judeus, e sua 

metaforização recorrendo ao bestiário, são necessários para explicar melhor seus próprios 

infortúnios individuais. 

Brasil, Brasil, meu querido Brasil, não te concentres mais, como o condor 

prisioneiro na tua grande dor! A tua concentração e o teu desprezo eles chamam de 

preguiça, de inércia, de jecatatuísmo. Estás sendo caluniado. Vamos, acorda do 

marasmo do teu desespero, distende suas asas possantes e soberbas, amola o bico 

anavalhante, desembainha as lâminas das garras formidáveis! Eia! Prepara-te o 

combate aos urubus traiçoeiros e nefandos!
348 

Gustavo Barroso constrói narrativamente uma imagem da nação que perdia seus 

valores, que definhava ameaçada pelas forças do mal. Imagem construída a partir do 

movimento, da diferença com o Outro que deveria ser combatido, pressupondo a produção de 

uma identidade como movimento que no confronto constante, entre o Eu e o Outro, forja uma 

espacialidade e sua respectiva identidade, a partir de mecanismos que compõe outro real 

possível, como marca de suas persistentes e inelutáveis obsessões. Suas ideias de nação e de 

identidade seriam representadas no condor, que ao esgarçar os véus do onírico, com suas 

garras e bico amolado, desmascararia o inimigo, dissiparia a nuvem negra de urubus que tanto 

o ameaçava, rompendo a gaiola da mente, para assim liberto, voltar a voar soberano em seu 

próprio mundo. 
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A “verdadeira” imagem do que seria o Brasil aparece para Barroso como que 

rabiscada, profanada, adulterada, pela mão de um Outro, o judeu. A missão que o pensador 

integralista assume é então a de restaurar essa imagem pelo poder da escrita, ou mesmo pelo 

uso da violência. Com o lápis na mão, o quadro barrosiano do que seria a nação começa a ser 

“pintado” a partir da recorrência aos seus arquivos do passado, são as cores nebulosas de sua 

memória que vão dando os primeiros contornos da imagem. A restauração do que seria essa 

imagem real do Brasil passa a ser feita a partir da reconstrução de suas experiências pela sua 

percepção do presente. Suas “pinceladas” oferece-nos outro mundo que mais se parece um 

autorretrato. Seu processo de restauração do cenário nacional passa assim pelo crer numa 

imagem possível real, que tem que ser dada a ver, passa pelo processo de es/crer/ver a nação. 

Desta forma entendemos que a concepção de nação e identidade nacional, elaborada 

por Gustavo Barroso, tem que ser lida como um discurso que busca emoldurar certa imagem 

do espaço nacional. Espacialidade entendida por ele como fragmentada pela absorção dos 

valores liberais-comunista-capitalista, manipulados pelas mãos judaicas. Nação/identidade 

afirmada como reação ao Outro, realidade que tecida em suas linhas só apontam para um 

caminho, sua total destruição, fim esse que só não será concretizado com a implantação do 

Estado Integral
349

, onde o tornar-se membro da nação requereria um disciplinamento do corpo 

e do espírito com a respectiva eliminação das discrepâncias, papel pedagógico que caberia a 

ele. 

Esse preparo pedagógico do espírito poderia ser promovido pelo acompanhamento de 

suas leituras, que pretendia expor e denunciar sistematicamente o mal a ser combatido, com 

esse intuito Barroso se utiliza largamente de mecanismos metafóricos, visando não apenas 

ornamentar, florear ou tapar brechas de seus textos, mas sim ser a pedra de toque do valor 

cognitivo
350

, um verdadeiro papel pedagógico das metáforas que vem a oferecer informações 

novas acerca da realidade, trazendo também novos modos de estar-no-mundo, de nele viver e 

de nele projetar seus anseios. 

Barroso ensina seus leitores e seus subordinados na milícia do Sigma a ver e entender 

a nação de outra forma, pois a metáfora tem esse poder de atuar na percepção das pessoas o 
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que implica na abertura do texto a leituras outras, pois todo texto é um discurso aberto à novas 

possibilidades. 

Objetivamos neste texto observar como Gustavo Barroso se utiliza de mecanismos 

linguísticos da metáfora para construir uma imagem da nação e de sua respectiva identidade. 

Percorrendo para isso a uma breve explanação do momento de sua escrita, a fim de mostrar 

com quem ele dialoga e a partir de onde dialoga. Em sua narrativa Barroso recorre a suas 

lembranças do passado através de visões do presente, para construir a metáfora do Condor 

Prisioneiro. Se utilizando dos mecanismos metafóricos para constituir sua base argumentativa 

de seu projeto antissemita, centralizador e autoritário, e assim modelar uma imagem de nação 

que definhava presa pelo capital judaico destruidor da ordem, que só poderia ser liberta por 

ele agente a serviço de Deus. 

Na racionalidade barrosiana, a recorrência ao inimigo comum, o judeu, que destruía as 

nações em busca do lucro material, é uma constante, onde a partir do choque com esse Outro, 

e com o mundo moderno construído pela absorção dos valores estrangeiros, Gustavo Barroso 

pôde construir uma imagem de Brasil como ser vivo, o condor, que morria aos poucos, preso, 

um mundo que fala das fragilidades de seu significante, um juiz verbal que encontra no poder 

de nomear sua prerrogativa. 

Seu sonho de adolescência, no qual ele era incumbido de espantar os “urubus” que 

ameaçavam aquele ser depauperado, aparecia distante e nebuloso. Mas com o passar dos anos 

tudo se tornara mais claro para Barroso, que, encontrando certo respaldo no seio do 

movimento integralista, conseguia traduzir seu sonho antigo, que tanto lhe atormentara, a 

partir do encontro ocorrido no jardim zoológico com o condor preso. 

Seu sonho um microcosmos: que ao esgarçar as barreiras do onírico comprime a 

relação espaço-tempo, se materializando numa linguagem escrita, que constrói espacialidades, 

geografias de medo, de mando, de mundo, que demarcam fronteiras identitárias entre o Eu e o 

Outro, por meio de recursos metafóricos, que rompe o véu do onírico, para nos falar de um 

espaço que se pretende exterior, mas cujo objeto é imanente a si mesmo. Gustavo Barroso é 

alguém que acredita ter rasgado o véu dos sonhos, e mostrado ao mundo a verdade em sua 

essência. Sua linguagem, uma geografia do onírico, necessária para não se esvair no frêmito 

perene de um sonho, e assim alcançar a eternidade, um condor que liberto das grades da 
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mente, enfrentaria e derrotaria seus inimigos, alçando voos que demarcariam seu espaço pela 

posteridade. 

Ideia de nação construída a partir de sua forma de experenciar o mundo, espaço e 

tempo como fabricações que refletem os sentimentos de Gustavo Barroso, sua forma de ver e 

viver o mundo, nação construída como um discurso, escrita que é uma representação da 

realidade que uma vez que se encontra disponível para o consumo se abre para interpretações 

outras, se tornando ao mesmo tempo representação e fonte produtora de representações 

diversas do mundo. Nação como um discurso que começa a ser operacionalizado a partir de 

sua escrita que busca explicar o Brasil, torná-lo legível e ao mesmo tempo construir um 

projeto teórico-metodológico para pensar e articular um discurso sobre a nação e sua 

identidade. Ideia de uma nação ameaçada por forças que fogem ao controle, tal como pensada 

por Barroso, que vai ser aplicada na fabricação do Plano Cohen utilizado de modo a instituir o 

projeto de nação de Getúlio Vargas e seu Estado Novo, realidade fruto do saber humano que 

para dotar seu mundo de certa ordem busca construir fronteiras, fixando aproximações e 

exclusões, lançando mão para isso não apenas de explicações e compreensões entendidas por 

racionais, mas também de suas fantasias, de seus medos, de seus sonhos. 

Nesse sentido, inspirados no método desconstrucionista proposto por Derrida, nossa 

reflexão agora se propõem a decompor a cena de escritura do Plano Cohen, entendido por nós 

como uma aplicação de uma visão de mundo que pertence a uma grade de pensamento maior 

no qual detectamos em Gustavo Barroso um de seus maiores representantes no Brasil, 

seguiremos por meio de seus rastros para interpretar seu processo de montagem que venho a 

constituir uma representação da nação, discurso que é ao mesmo tempo representação da 

realidade e fonte produtora de representações à medida que serviu como modelo para a 

instituição de outros governos autoritários. 

3.2 Palimpsesto antissemita: desconstruindo o Plano Cohen. 

 

 

 “Antes do interesse pela escrita, há um outro: o 

interesse pela leitura. E mal vão as coisas quando só 

se pensa no primeiro, se antes não se consolidou o 

gosto pelo segundo. Sem ler ninguém escreve.”  

José Saramago. 
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Objetivaremos nesta seção do capítulo analisar a produção do Plano Cohen, 

compreender sua escritura a partir da investigação da experimentação cognitiva do seu autor, 

entendendo tanto o Plano Cohen como sua condição de possibilidade enquanto produto 

histórico e cultural, mas também enquanto fruto da sedimentação de outras gramáticas e 

sintaxes antissemitas, partindo da premissa de que não existe autoria pura, mas que todo 

escritor é um leitor, que carrega consigo outras vozes, que assumindo, ou não, sua posição de 

herdeiro, faz uma leitura anacrônica se posicionando frente aos debates de seu tempo.  

Objetivamos assim, por meio da desconstrução derridiana inserir o Plano Cohen 

dentro de uma grade de pensamento maior que remonta à questão do antissemitismo 

moderno
351

, projetando visões de mundo por meio de seus discursos que falam da iminente 

ruína de um tempo-espaço pela ação nefasta das mãos conspiradoras judaico-comunistas que 

ameaçam destruir toda ordem pautada em valores tradicionais, autoritários, hierárquicos, 

cristão-católico. Discursos que operam sobre o mundo, que o nomeia, envolvendo-o de uma 

carga de significações que produzem um modelo definido de nação que mais fala de seus 

próprios significantes. Interpretações do tempo e do espaço que constroem discursivamente 

realidades e formas de ser e estar no mundo. 

Para esse fim, buscaremos subsídios no trabalho de Rodrigo Pato Sá Motta
352

, que 

objetivando analisar a construção do mito da conspiração judaico-comunista, encarando-a 

como ponto de interseção entre os movimentos antissemitas e anticomunistas do século XX, 

busca responder a questões como “a quem ou a que serve o mito das modernas mitologias?” 

ou “como explicar sua larga aceitação?”, a fim de mostrar que seu surgimento está ligado às 

tensões provocadas pelo advento da modernidade e do processo de modernização.  

Utilizaremos quatro fontes para a análise comparativa da construção discursiva do 

mito da conspiração judaico-comunista, que modelaram representações da realidade forjadas 
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 Aqui se faz necessário lembrarmos, como foi discutido na introdução desta dissertação à luz do pensamento 

de Hannah Arendt, que a retórica antissemita passou por transformações.  Seguindo a linha de pensamento de 

Arendt, entendemos que o antissemitismo tradicional se dava mais por questões religiosas e econômicas, sendo o 

judeu ainda tolerado por seu exercício como agentes monetários em uma economia tradicional. Já em fins do 

século XIX, os judeus são levados ao centro dos acontecimentos, o antissemitismo passa a ser expresso não só 
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doentia, surgindo então o antissemitismo moderno. Ver: ARENDT, Hannah (1951) Origens do Totalitarismo: 

Anti-semitismo, Imperialismo e Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 24-26. 
352

MOTTA, op. cit.,1998. 
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na ameaça do mal externo com discursos que apresentam uma valoração negativa da nação 

como forma de legitimar seus anseios autoritários como base de reconstrução da nação, são 

eles: os “Protocolos dos Sábios do Sião”, com as observações de Gustavo Barroso bem como 

seu livro Brasil – Colônia de Banqueiros, o “Plano Cohen” e o livro “Minha Luta”, de Adolf 

Hitler, todos esses textos entendidos como constituídos no bojo da reação à modernidade. No 

nosso texto, objetivaremos analisar o Plano Cohen, como herdeiro do mito da conspiração 

judaico-comunista, como um palimpsesto, no qual várias camadas discursivas se sobrepõem, 

e que buscaremos de-sedimentar, a partir dos aportes oferecidos pela desconstrução 

derridiana.  

Outro autor de seminal importância para a realização deste trabalho, e com o qual 

pretendemos construir uma linhagem de raciocínio é Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus, que 

nos alerta para a necessidade de desmitificar o caráter unicamente político do anticomunismo 

barrosiano, colocando-o numa grade de pensamento racista, e sua relação com o Plano Cohen 

no qual “a influência de sua crítica é evidente” e que venho a influenciar toda uma linha 

autoritária e antirrevolucionária, com seus respectivos modelos de nação, pautadas no 

pensamento de extrema direita, conservador e cristão-católico, que polarizou o pensamento 

conservador no Brasil desde o século XX até nossos dias 
353

, no esforço de ordenar o espaço 

nacional, não só no do plano intelectual, mas também no plano político. 

3.2.1 Complôs judaico-comunistas: palimpsestos antissemíticos. 

 

Para pensar a elaboração do Plano Cohen é preciso pensar sua condição de produção, a 

existência de laços e relações com outras gramáticas e sintaxes, pensá-lo mesmo como um 

palimpsesto, no qual sua escrita se assenta a outras várias camadas discursivas que devem ser 

de-sedimentadas. É preciso considerar que não existe autoria pura, mas que as 

experimentações do autor produzem uma linguagem cujos rastros
354

 assinalam sua relação 

com a estrutura histórica na qual estava incerta e os significados assinalados a este pelo 

autor
355

.  
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 JESUS, op. cit., 2011, p. 32. 
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 Segundo Derrida o sujeito não apaga sua intenção na escrita, sempre ficando um rastro. Consultar, 

DERRIDA, op. cit., 2011, p.22. 
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Ver PEIXOTO, Renato Amado. 'Conan - Não morrer morrendo: um exame da produção de identidades e de 

espacialidades por meio da aproximação da história com a literatura'. In: BELLINI, Ligia  et al. (Org.). Tecendo 

Histórias. Espaço, política e identidade. Salvador: EDUFBA, 2009, v. I, p. 293-304. Nesse trabalho, Renato 

Amado Peixoto analisa o autor de Conan, Robert Howard, nos fornecendo insumos nos quais podemos alargar a 

ideia de escritura. 
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Buscaremos, assim, apontar o Plano Cohen como herdeiro de uma grade de 

pensamento que o insere na linha das teorias do complô político-racial antissemita no qual se 

observa a injunção
356

 judaico-comunista. Entre as camadas discursivas, sob a assinatura do 

Plano Cohen, podemos destacar os “Protocolos dos Sábios de Sião”, o livro “Minha Luta” de 

Adolf Hitler, e o pensamento de Gustavo de Barroso. Trabalharemos para esse fim em cima 

daquilo que não está escrito, mas que liga o texto a uma intencionalidade que não é da ordem 

do intencional, buscando compreender as intenções e motivações do autor ao escrever o Plano 

Cohen. Perscrutando seus meandros, abriremos o texto para o fora, que o constitui na 

oper(ação) do rastro . 

Alguns elementos metafóricos nos permitem inserir essas obras numa linhagem 

literária comum. Grosso modo, ambas falam de forças secretas e sinistras que se camuflam 

nas sombras, a fim de destruir as “boas bases cristãs”, os valores tradicionais, no intento de 

estabelecer sua dominação mundial. A construção dessas forças do mal correspondem a 

necessidade de um inimigo, um outro, que para ser reconhecível e temível, deve estar 

próximo ou mesmo “estar em casa”, no qual se faz necessário ter alguém para odiar, para 

sentir-se justificado na própria miséria, um outro que pode e deve ser combatido, dando ao 

povo uma esperança.  

A permanência dessa estrutura metafórica em espaços-tempos diferentes nos faz 

pensar que os indivíduos não se preocupam tanto com a originalidade das ideias nem tanto 

com a veracidade de suas denúncias, basta fazer explodir um escândalo público, denunciar um 

perigo, no qual as provas e os conspiradores não precisam ser encontrados para serem 

desmascarados e perseguidos
357

. Afinal, é mais rentável econômica e politicamente construí-

los, basta apenas que se denuncie amplamente, para que esse perigo vire real, sendo comuns 

entre esses discursos as metáforas de animalização pra denunciar o outro. Essa ameaça tem 

que ser denunciada e convém que as revelações sejam extraordinárias, perturbadoras, 
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DERRIDA, op. cit., 1994. Aqui Derrida nos alerta sobre a necessidade da heterogeneidade do herdado, 

colocando a herança como uma diferença sem oposição, jamais una consigo mesma, na qual sua unidade 
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 Consideramos a cena de escritura do antissemitismo moderno como um movimento duplo, onde sua escrita 
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conspiração judaico-comunista. In:__ Revista de História, n. 138, 1998. 
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romanescas e que se constituíam enquanto algo de fácil compreensão, de apelo popular e, de 

certo modo inédito.  

Em contraposição a essa ameaça, constrói-se a figura das forças do bem, responsáveis 

pela salvaguarda mundial. O que está em jogo são visões de mundo construídas na lógica do 

dualismo relacional dos conceitos de nação e identidade, expostos na seguinte forma: Deus 

versus diabo, forças do bem versus forças do mal, nós e eles. Representação do mundo forjada 

na ameaça do mal judaico comunista, em um discurso que pretende ao significar o outro e 

suas ameaças apresentar os próprios valores do sujeito significante como base da reconstrução 

da realidade pretendida. 

Voltando aos ‘Protocolos’, hoje podemos afirmar que os Protocolos dos Sábios de 

Sião, são falsificações, provavelmente elaboradas em 1897 pela Okhrana, a polícia secreta do 

regime do czar Alexandre III da Rússia. Os Protocolos são uma cópia de uma novela do 

século XIX (Biarritz, 1868) que afirma que uma cabala secreta judaica conspira para 

conquistar o mundo. A base da história foi criada pelo novelista alemão antissemita Hermann 

Goedsche, que usou o pseudônimo de Sir John Retcliffe. Goedsche se aproveitou da ideia de 

outro escritor, Maurice Joly, em seu "Diálogos no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu" 

(1864)
358

. A contribuição original de Goedsche consistiu na introdução dos judeus como os 

conspiradores para a conquista do mundo. O Império Russo, por meio de sua polícia secreta, 

usou partes da tradução em russo da novela de Goedsche, publicando-as separadamente como 

os protocolos, e afirmando serem atas autênticas de reuniões secretas de judeus
359

. 

A narrativa dos “Protocolos” constitui uma série de conferências secretas entre sábios 

judeus dividida em vinte e quatro protocolos e dá conta de uma conspiração judaica para 

dominação do mundo, conspiração essa que, como revela o seu texto, já está sendo posta em 

prática desde a antiguidade, corroendo os valores da sociedade cristã europeia por dentro, 
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 Ginzburg apresenta as relações entre o livro ‘Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu’ de Maurice 

Joly (lançado anonimamente em Bruxelas em 1864) e os Protocolos dos sábios de Sião, em que uma “refinada 

parábola política se transformou numa tosca falsificação”. Apontando inclusive a recorrência constante que os 

‘Protocolos’ fazem à metáfora centrada em Vishnu, e seus cem braços, utilizada por Joly em seu ‘Diálogo no 

inferno’, no qual, se nota a semelhança estrutural entre as estratégias de controle universal propostas nas duas 

obras. Outra semelhança entre os dois textos apontadas por Ginzburg é a forma literária em que Joly formulou 

suas ideias, na qual o Maquiavel do ‘Diálogo no inferno’, descreve minunciosamente, na primeira pessoa, as 

estratégias de dominação, em que um indivíduo onipotente, fazendo referência ao governo de Napoleão III, 

modela toda uma sociedade de acordo com seus interesses, ideia aproveitada pelos redatores dos ‘Protocolos’ 

que se utilizaram desse pensamento para fomentar, ainda mais, uma ideia preexistente: a conspiração judaica. 

Ver: GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar e 

Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 202-209. 
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 Ver: ECO, Umberto. O Cemitério de Praga. 4º ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. Em sua obra, Eco 

desenrola a história dos complôs, enganos e falsificações que formam os Protocolos dos Sábios de Sião.  
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trazendo em seu bojo os princípios destrutivos e degenerescentes da modernidade. Entre os 

temas recorrentes anunciados nos “Protocolos” encontram-se: a destruição da Igreja e da 

família, estímulo ao ódio entre as classes, a fim de criar o caos, extermínio sem piedade dos 

inimigos: 

Quando, afinal, começarmos a reinar com o auxílio de golpes de estado preparados 

em toda parte para o mesmo dia, depois da confissão da nulidade de todos os 

governos existentes (ainda passará muito tempo antes disso, talvez um século), 

providenciaremos para que não haja conspiratas contra nós. Para esse efeito, 

condenaremos à morte todos os que receberem nosso advento de armas em punho. 

[...] Como nossos antigos sábios foram clarividentes, dizendo que, para atingir um 

fim, não se devem olhar os meios e contar o número de vítimas sacrificadas!
360

 

Os “Protocolos” buscam, assim, mostrar uma realidade de caos universal a ser 

implantada pelos judeus que, se utilizando de artifícios maléficos, recorreriam ao uso da força 

como meio de se alcançar seus mais vis objetivos. Vale aqui ressaltar que a demonização da 

figura do judeu apresentado nos Protocolos, não gerou sozinho o antissemitismo, mas sim 

toda uma gama de pensamentos correntes que fabricam a imagem do inimigo objetivo, que 

leva as pessoas a acreditarem na veracidade do documento, no qual o processo criativo da 

leitura, sempre histórica, permite sua ressignificação, sua reelaboração, povoando sonhos, 

pesadelos, que se materializam em outras páginas passando para as ações concretas, como 

perseguições, participando assim da construção do real.  

Mesmo após as denuncias feitas sobre a falsidade dos Protocolos, Adolf Hitler e seu 

Ministério da Propaganda, utilizou os “Protocolos” para justificar sua visão de mundo que 

remetia a necessidade do extermínio dos judeus. O livro, ‘Minha Luta’, escrito em meados 

dos anos 1920, tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas. Nessa obra, o futuro 

Führer, narra seu percurso político, traça um panorama da situação da Alemanha pós Primeira 

Guerra Mundial e lança um conjunto de princípios nacionalistas, racistas e de caráter militar 

que serviriam de plataforma política para a ação nazista. Segundo a retórica do líder nazista, a 

conquista do mundo pelos Judeus, descoberta pelos russos em 1897, estava claramente sendo 

levada a cabo: 

[...] até que ponto toda a existência desse povo é baseada em um mentira continuada 

incomparavelmente exposta nos Protocolos dos Sábios de Sião, tão infinitamente 

odiado pelos judeus. [...] O que muitos judeus fazem inconscientemente, aqui é 

exposto de forma consciente. E é isso o que importa. É completamente indiferente 

de qual cérebro judeu essa revelação se originou; o importante é que com uma 

certeza positiva e terrível eles revelam a natureza do povo judeu e expõe seus 

contextos internos bem como seus objetivos finais. Todavia a melhor crítica aplicada 

a eles é a realidade. Qualquer um que examine o desenvolvimento histórico dos 
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últimos 100 anos, do ponto de vista deste livro, vai entender de uma vez os gritos da 

imprensa judaica. 
361 

Ao analisarmos as palavras de Hitler podemos notar explicitamente que elas trazem 

consigo sua experimentação enquanto leitor dos Protocolos dos Sábios de Sião, afirmamos 

assim a centralidade das experimentações do sujeito que antecedem a escrita, somando-se a 

elas seus próprios anseios, permitindo o escrito. Desta forma, a obra não é constituída apenas 

no momento de sua produção, ela também se constitui no momento da sua recepção, sendo a 

escrita parte de uma vida que abrange mais que a forma e o conteúdo vindo se constituir em 

escritura. Porém essa leitura é criativa, representação e fonte produtora de representações, e 

se podemos colocar o líder nazista como herdeiro de uma grade de pensamento, ele como tal, 

escolhe e decide o que herda. Atualizando a herança por meio da injunção entre o mito da 

conspiração judaica presente nos Protocolos
362

 e a temática anticomunista, Hitler incorpora 

elementos do pensamento antissemita católico do século XIX à sua narrativa, participando 

assim da composição do mito conspiratório judaico-comunista.  

Devemos enxergar no bolchevismo russo a tentativa do judaísmo, no século XX, de 

apoderar-se do domínio do mundo, justamente da mesma maneira por que, em 

outros momentos da história, elê procurou por outros meios, embora intimamente 

parecidos, atingir os mesmos objetivos [...] ou ele será repelido por forças exteriores 

para outro caminho ou o seu desejo de domínio universal só desaparecerá com a 

extinção da raça.
363

 

Para o líder nazista, o marxismo seria um dos instrumentos dos judeus para se chegar 

ao domínio mundial, não só por vias econômicas, mas também por vias políticas, nas quais os 

sindicatos, formados pelos comunistas, atiçariam nas massas operárias o ódio de classes a fim 

de gerar o caos social. Argumentos seguidos por muitos simpatizantes da doutrina nazista, 

inclusive em terras brasileiras. 

3.2.2 O complô judaico-comunista no Brasil.   

 

“que havemos de hoje para o futuro desencadear 

uma guerra sem tréguas e de morte ao 

comunismo ultrajante e ultrajador e que não 

consentiremos nunca que o judeu moscovita faça 

deste Brasil invejável o mercado sórdido e 

infame do nosso caráter, das nossas tradições e 

da nossa dignidade.”  

                                                           
361

HITLER, Adolf. Minha luta. São Paulo: Ed. Moraes, 1983. p. 307-308. 
362

Nos Protocolos os judeus são responsáveis por manipularem de todas as formas a sociedade, mas a menção 

direta ao comunismo não se evidencia, nesse sentido devemos considerar que o aumento da propaganda 

anticomunista é resultado da Revolução Russa de 1917, portanto anos depois da publicação dos Protocolos.  
363

Ibid., p. 307-308. 



132 
 

General Newton Cavalcanti
364

 

Wiazovski
365

 aponta a década de 1920 como o período em que se estabelece a ligação 

direta entre judaísmo e comunismo no Brasil, quando revistas como a Ordem e o Centro Dom 

Vital, fundados por Jackson Figueiredo, desempenham papel importante na virada do mito do 

complô judaico-comunista, antes visto como um perigo apenas para a sociedade cristã, pelo 

caráter político do complô. Vale salientar que o Partido Comunista é fundado no Brasil 

também nesse período, porém, só em 1935, após o Levante Comunista é que a onda 

anticomunista ganha força, encontrando um campo fértil para sua divulgação desde então. 

Dialogando com essa linha de pensamento, nos anos 1930 Gustavo Barroso
366

, foi um 

dos principais construtores do pensamento antissemita no Brasil, como ele mesmo se 

colocava, assumindo um papel na vanguarda desse movimento, não só na Ação Integralista 

Brasileira, mas no Brasil. Integralismo que, todavia, não deve ser entendido como 

homogêneo, uma vez que seus principais ideólogos, Plínio Salgado, Gustavo Barroso e 

Miguel Reale, divergiam ideologicamente, e as particularidades existentes em cada posição 

permitiam diferentes pontos de adesão à AIB. É preciso estar atento a esses fatores para 

entender que a mecânica do jogo
367

, não é universal, mas sim local.  

Temos que entender a estrutura da AIB como um campo de forças, de acordos e 

negociações, tensões essas que podem ser notadas na disputa por poder entre Plínio Salgado e 

Gustavo Barroso dentro das fileiras integralistas, se fazendo sentir particularmente na 

radicalidade do discurso antissemita de Barroso utilizado como instrumento de competição 

política com Plínio Salgado. E aqui entendemos que Gustavo Barroso procura camuflar seu 

pensamento de matriz rácica aos moldes do nazismo numa roupagem política, escudada num 

profundo sentimento religioso, de crítica ao comunismo, tal como exploramos nos capítulos 

anteriores desta dissertação.   

Gustavo Barroso buscou, nos “Protocolos” e no pensamento de Hitler, as bases 

argumentativas de seu discurso antissemita, inclusive, a tradução dos ‘Protocolos’ aqui no 

Brasil carrega, diretamente, sua autoria, uma vez que Barroso dedica um capítulo na edição 
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brasileira para explicar o porquê dos “Protocolos” não ser uma fraude
368

. Porém uma 

tradução, nunca é pura, mas sim feita a partir de suas próprias experiências, nesse sentido na 

tradução barrosiana, dos “Protocolos”, segue uma série de notas nas quais são incorporadas 

sua visão de mundo, inclusive citando uma de suas obras de cunho antissemita mais 

conhecida: Brasil – Colônia de Banqueiros (História dos empréstimos de 1824 a 1934)
369

. O 

pensamento barrosiano gira em torno da ideia de que o país está ameaçado por “forças 

desagregadoras”, a saber: o judaísmo internacional que controlaria o Estado liberal 

democrático e o comunismo, elementos que uma vez ligados teriam o mesmo fim, solapar a 

nação, a Igreja e família, nação a beira da destruição que precisaria ser reconstruída, ideia que 

pertence à lógica da construção do novo negando sua novidade.  

No livro, Brasil – Colônia de Banqueiros, Barroso elabora uma explicação para a 

suposta crise da realidade brasileira, que seria, em sua perspectiva, o fato de os bancos 

estrangeiros, controlados pelos judeus, estarem levando o país à falência, não só econômica 

como moralmente. A ponte entre judaísmo e comunismo é construída pelo argumento de que 

o comunismo seria a etapa final da conspiração judaica, o auge de suas aspirações, cuja 

primeira etapa seria a implantação do capitalismo representado pelos bancos judaicos, que 

teriam a intenção de destruir a nação e a sociedade tradicional, de valores cristãos e 

espirituais, pois à medida que o capitalismo intensificava a exploração sobre as massas 

trabalhadoras, atiçaria o ódio entre as classes, preparando o advento da sociedade comunista. 

O livro supracitado inicia com a seguinte epigrafe: “Trotski e Rotschild marcam a 

amplitude das oscilações do espírito judaico; estes dois extremos abrangem toda a sociedade, 

toda a civilização do século XX
370

”. Trotski intelectual marxista e revolucionário bolchevique 

de origem judia. A família Rothschild, de origem judia conhecida por suas atividades 

bancárias e financeiras. Barroso identifica nesses dois elementos a síntese da ação judaica, 

constituindo-os enquanto os símbolos máximos do mal, que necessitavam ser denunciados e 

combatidos pelo bem da nação. É justamente na afirmação do complô judaico-comunista que 

reside a heterogeneidade radical de sua herança - seu antissemitismo. Esse era assumido, mas 

tinha uma explicação, seu racismo se fazia necessário justamente para combater o racismo dos 

judeus que não queriam se integrar com nenhuma sociedade, sendo sempre um Estado dentro 
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do Estado
371

, maquinando secretamente a escravização do Brasil pelo menos desde os 

primeiros empréstimos realizados para financiar sua independência.  

Na medida em que Barroso busca minimizar os efeitos de seu discurso racial, 

colocando-o em termos políticos e econômicos e afirmando que sua diferença com o nazismo 

estaria na maior dose de espiritualidade
372

, podemos ver nas entrelinhas da sua escrita, seu 

antissemitismo de base nazista como pilares da construção de seu pensamento sobre a nação 

brasileira, pois um autor não apaga sua intenção na escrita, sempre permanecendo um rastro: 

ao segui-lo encontramos uma unidade estrutural e metafórica em torno de um tema principal, 

o antissemitismo.  

O elemento estrutural como discutido acima se encontra na teoria do complô judaico-

comunista. Já a unidade metafórica que nos permite inserir seu pensamento numa linhagem 

literária nazista, a qual esse autor procuraria superar, se encontra em torno das metáforas de 

animalização do judeu
373

. Ambos os pensamentos adotam a teoria conspiratória, e também 

tentavam buscar legitimidade às suas ações contra os judeus por meio da ideia de preservação 

de suas respectivas raças, apresentando uma análise da história profundamente baseada na 

teoria de raças, elegendo a figura do judeu, como bode expiatório responsável pela destruição 

da nação, sendo corrente se referir aos judeus como vermes parasitas e urubus, indo, desta 

forma, de encontro ao recorrente discurso tropológico nazista, que representava os judeus 

também como esses animais entendidos como nefastos. 

Podemos localizar esse esforço barrosiano, de camuflar seu racismo, numa tentativa de 

escondê-lo silenciosamente para consolidar um lado interior, seus anseios centralizadores, 

autoritários e antissemíticos, e retirar dele algum benefício: no caso, justificar sua participação 

num movimento que pregava a teoria da união racial que entendia ser o único meio de salvar a 

sociedade brasileira. Geografias de mando de mundo, geografias do medo baseada na lógica 

da exclusão do Outro, representação da nação que é ela mesma sua autoimagem refletida em 

seus discursos no qual está inscrito seus anseios autoritários. 
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3.2.3 Plano Cohen. 

 

O Plano Cohen foi um documento atribuído à Internacional Comunista, contendo um 

suposto plano para a tomada do Brasil, que fora supostamente apreendido pelas Forças 

Armadas, e apresentado em uma reunião, no mês de setembro de 1937. Estavam presentes 

nessa reunião, entre outros, o general Eurico Dutra, ministro da Guerra; o general Góes 

Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército (EME); e Filinto Müller, chefe de Polícia do 

Distrito Federal. A autenticidade do documento não foi questionada por nenhum dos 

presentes, e dias depois, o Plano Cohen seria divulgado publicamente, alcançando enorme 

repercussão na imprensa e na sociedade ao mesmo tempo em que era desencadeada uma forte 

campanha anticomunista. O Plano foi utilizado, então, para implantar o Estado de Guerra, 

apresentado como necessário para combater a iminente ameaça comunista, resultando na 

implantação do Estado Novo em novembro de 1937. 

Em março de 1945, com o Estado Novo já em crise, o general Góes Monteiro 

denunciou a fraude produzida oito anos antes, isentando-se de qualquer culpa no caso e 

atribuindo a responsabilidade da elaboração do documento ao capitão Olímpio Mourão Filho, 

então chefe do serviço secreto da Ação Integralista Brasileira (AIB). Olímpio Mourão Filho, 

por sua vez, admitiu que tivesse elaborado o documento, porém este se tratara de uma 

simulação de insurreição comunista para ser utilizada somente no âmbito interno da AIB. 

Segundo Mourão, Góes Monteiro, que havia tido acesso ao documento através do general 

Álvaro Mariante, havia-se dele apropriado indevidamente. Mourão justificou seu silêncio 

diante da fraude em virtude da disciplina militar a que estava obrigado
374

. 

Buscando inserir o Plano Cohen em uma grade de pensamento que o encaixa dentro da 

perspectiva de visão de mundo do antissemitismo moderno, daremos ênfase à mecânica do 

jogo de sua composição, o que nos permite fazer a análise do documento pensando as tensões 

de sua fabricação percorrendo suas entrelinhas.  

Depois de descoberta a fraude, a assinatura do Plano Cohen pode levar o nome do 

Capitão Mourão Filho, como vimos anteriormente, mas sua escrita abrange um universo de 

experimentações maiores, que trazem em seu bojo outras vozes. Sua trama seguia os mesmos 

fios narrativos do mito do complô judaico-comunista utilizado na Alemanha nazista e pelo 
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líder das milícias integralistas, Gustavo Barroso, do qual Olímpio Mourão Filho era 

subordinado (ocupando a posição de chefe do estado maior da milícia integralista)
375

.  

Numa versão que foi publicada por Hélio Silva, Mourão Filho declara que enquanto 

chefe do serviço secreto da AIB foi encarregado, por Plínio Salgado, a elaborar um texto 

contendo um plano do que seria uma sublevação comunista no Brasil, a fim de servir de 

subsídio para um debate com os chefes provinciais integralistas. Porém, Salgado não aprovou 

o texto, por considerá-lo fantasioso demais
376

.  

Como dissemos acima, Mourão Filho era subordinado direto de Barroso, dentro das 

milícias integralistas. Talvez por isso, Salgado tenha ligado a fabricação do documento Cohen 

com os argumentos narrativos antissemíticos barrosianos, resultando assim em sua recusa, já 

que a disputa pela liderança da AIB entre Plínio Salgado e Gustavo Barroso foi tencionada 

justamente sobre o tema do antissemitismo. Antissemitismo esse que foi usado por ambos 

como arma nessa disputa, uma vez que Barroso aumentava cada vez mais o tom de seu 

discurso, tendo em vista sua grande recepção nas bases integralistas
377

 e Salgado o usava 

como ponto de distanciamento de Barroso, numa tentativa de isolá-lo como único ideólogo 

integralista defensor do antissemitismo
378

. 

O Plano apresenta, de maneira detalhada, a mobilização dos trabalhadores para a 

realização de uma greve geral, o incêndio de prédios públicos, a promoção de manifestações 

populares que terminariam em saques e depredações e até a eliminação física das autoridades 

civis e militares que se opusessem à insurreição. Apresenta também o planejamento de 

massacres, incêndios, sequestros, confisco de propriedades privadas, ataques ao clero, apelo à 

sexualidade. Suas ações previstas continham elementos que já compunham o ideário dos 

mitos conspirativos, com revelações perturbadoras, de fácil compreensão e forte apelo 

popular: o inimigo conspirava de dentro, por meio de ações sinistras e traiçoeiras, as quais 
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uma vez divulgadas foram capazes de ajudar a compor um ambiente emocional favorável à 

cena golpista brasileira no final dos anos 1930. Ou seja, referências que identificam uma 

representação da nação ameaçada pela força judaico comunista, que uma vez denunciada 

exigiria uma reação rápida e forte. 

Podemos concatenar o documento com a grade de pensamento antissemita com a qual 

Olímpio Mourão Filho dialoga, também pela forma com a qual ele assinala o documento – em 

nome de um suposto Cohen. Mourão teria escrito o nome Bela Kun e posteriormente, 

rasurado o sobrenome ‘Kun’ para acrescentar “Cohen” que por erro do datilógrafo, que não 

entendeu a emenda, conservou apenas o nome Cohen
379

.  

Bela Kun havia sido o revolucionário húngaro que liderou a República Soviética da 

Hungria em 1919. Na sequência da queda da revolução húngara, Kun emigrou para a União 

Soviética, onde trabalhou como funcionário na burocracia da Internacional Comunista. Por 

sua vez, Cohen, em hebraico, significava sacerdote, e é um nome comum entre os judeus.  

Fica clara, assim, a intenção do autor de vincular judeus e comunistas na autoria do Plano 

Cohen, seguindo a linha do pensamento difundido em terras brasileiras pelo seu interlocutor 

intelectual Gustavo Barroso, que afirmava serem o socialismo e comunismo criações judaicas, 

que estavam por trás de todas as revoluções liberais. Aquilo que em sua visão de mundo seria 

a verdadeira nação, moldada por concepções tradicionais, antirrevolucionárias, cristã-católicas 

se encontrava ameaçada pela invasão de hostes estrangeiras, ou seja, o argumento que dá nexo 

e inteligibilidade ao pensamento expresso no Plano Cohen é a ideia de uma nação ameaçada 

pelo judeu que manipulava sorrateiramente as forças do mal. 

O comunismo seria então o coroamento da ação judaica, alcançado através da prática 

violenta desencadeada por forças ocultas, mediante um plano de ação internacional 

manipulado desde o começo pelos judeus. Outra característica importante do Plano Cohen é 

sua menção constante ao Integralismo e a identificação da AIB com o nazismo. 

A) procurar identificar o mais possível o movimento integralista com o nazismo – 

atualmente o maior perseguidor da Igreja Católica, propugnado por um falante 

inimigo da Igreja. Chamar a atenção do clero e dos católicos para o fato específico 

de que Plínio Salgado, que não é católico devido a seu caráter internacionalista, e 

que necessita de uma religião para poder explorar a boa-fé do povo, fatalmente, 

seguirá as pegadas de Hitler e enveredará por uma religião nacional e enveredará por 

um guerra de morte ao catolicismo
380

. 
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Construído a partir da assimilação e da transformação de outros textos podemos 

perceber como Mourão Filho busca sofisticar as interpretações de suas experiências 

cognitivas, readaptando-as para carregá-las com as marcas de sua própria vivência, 

reafirmando sua herança, porém diferindo-a de si mesma, de modo a se ligar ao discurso 

integralista que afirma sua peculiaridade frente aos congêneres europeus justamente na maior 

dosagem do aspecto religioso, ao qual o Barroso sempre se referira. Desta forma, a Igreja 

Católica aparecia como um dos principais alvos dos comunistas no Plano Cohen, uma vez que 

os judeus ameaçavam acima de tudo destruir os valores cristãos da sociedade, valores 

considerados como pilar base da construção da nacionalidade brasileira.  

O clero, meio onde o integralismo vem fazendo um progresso formidável’. Ai ‘é 

necessário, absolutamente no atual momento político de plena campanha eleitoral, 

canalizar a sua parte ainda não contaminada, contra o referido movimento’. A 

tecnica a ser utilizada é a de ‘Identificar o movimento Integralista com o nazismo, 

atualmente maior perseguidor da Igreja Catolica
381

. 

Nesse sentido, um ponto relevante do conteúdo do Plano Cohen é sua referência 

constante ao integralismo, apresentando-o como um dos principais alvos a serem combatidos 

pelos comunistas que, naquele tempo, tentavam de toda forma ligar o integralismo ao nazismo 

na intenção de deturpar sua imagem e seu pensamento que, no entanto, pregava a 

miscigenação racial, ao contrário do nazismo, que defendia a ideia de uma raça pura. Dessa 

forma Mourão Filho inscreve, nas entrelinhas do Plano Cohen, o papel da AIB como força 

antagonista da “ameaça vermelha”, da mesma forma que o distância do seu congênere 

alemão.  

Seguindo os rastros da organização narrativa do Plano Cohen, identificamos sua 

familiaridade com a grade de pensamento antissemita, não apenas aceita como herança, mas 

relançada de outra forma, buscando mantê-la viva dentro de sua própria cena de escritura. 

Podemos perceber assim, como a significação se forma nos não-ditos, que como nos lembra 

Derrida, “não é nada”
382

, mas sim algo, e esse algo é criativo: A composição do plano deve 

ser entendida como uma escrita que precede o escrito e nele se concretiza, ou seja, os não-

ditos no texto, aquilo que está aparentemente fora do texto, nesse caso a experimentação de 

Mourão Filho, leitor de Gustavo Barroso, precedem o Plano Cohen e o permeia 

silenciosamente. No interior do Plano Cohen essas diferencias, esses não-ditos que iluminam 

alguns dos rastros que nos possibilitam compreender o Plano Cohen como herança do 

pensamento barrosiano ligado a uma grade de pensamento maior, que constrói uma 
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representação da nação ameaçada por forças externas, imagem utilizada para dar sentido a 

legitimação de seus próprios anseios.  

No Plano Cohen, escrito a partir do seu presente e de sua relação com experiências 

passadas, Mourão Filho apresenta seu arsenal argumentativo ajudando na fabricação do mito 

do complô judaico-comunista, ressignificando-o ao cenário brasileiro dos anos de 1937, no 

ambiente político nacionalista, xenófobo e autoritário do Governo Vargas, então nas vias de 

um processo eleitoral presidencial o que culminou na instauração do Estado Novo, 

fundamentado a partir de uma visão autoritária de governo e de organização de sociedade.  

Apesar da importância do Plano Cohen para a legitimação do plano centralizador e 

autoritário de Getúlio Vargas, devemos explicitar que os acontecimentos que levaram a 

instauração do Estado Novo são bem mais amplos. Sua constituição pode ser lida como define 

Maria Helena Capelato
383

, como decorrente de uma política de massas iniciadas a partir da 

chegada de Vargas ao poder em 1930, num ambiente nacional e internacional de intensas 

críticas, tanto à direita quanto à esquerda do espectro político, ao sistema liberal democrático, 

visto como incapaz de solucionar os problemas sociais e conduzir o país frente às grandes 

mudanças políticas, econômicas e culturais da década de 1930. O sucesso das experiências 

alemã e italiana, que barraram a expansão das revoluções socialistas, serviu de inspiração para 

o projeto nacional de Vargas, que apesar de ter suas características próprias, absorveu as 

características de controle das massas através de um Estado forte e autoritário, liderado por 

um líder carismático.  

Aqui é preciso ressaltar que no Brasil governado por Vargas dos anos 1930-1937, 

circulavam livremente não só integralistas, mas nazistas e fascistas. Os nacionalismos alemão 

e italiano conquistaram segmentos influentes da sociedade que pretendia construir a nação em 

moldes de um Estado forte e homogêneo
384

. Governo Vargas que desde 1935 era pressionado 

pelos Estados Unidos da América, para assumir uma cara mais democrática, precisou manter 

secretas e confidenciais algumas de suas posturas antissemitas como a negação de vistos aos 

judeus que fugiam do nazifascismo. Judeus que logo passaram a ser rotulados de subversivos 

e comunistas
385

. 
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Repressão ao comunismo, em muito identificado com o judeu, que foi utilizado por 

Getúlio Vargas de modo a por em prática as suas ideias de fortalecimento do poder central, 

uma vez que para ele os comunistas se baseavam no conceito de “materialidade da vida” o 

que o transformava em inimigo número um da sociedade cristã
386

. Acobertado pela lei, por 

um discurso populista utilizado como exercício de poder, e legitimado por segmentos 

conservadores da Igreja Católica e da imprensa
387

, Vargas esboçava um modelo ideal de 

nação e de brasileiro, fundado na intolerância, na xenofobia e no nacionalismo exacerbado
388

.  

Portanto, o texto do Plano Cohen não é composto só de um uni-verso, um verso único, 

um único pensamento, mas carrega em si inúmeras outras vozes, inúmeros outros versos, um 

uniXverso
389

 teórico que, se não esmagarmos suas entrelinhas, pode ser inserido na grade de 

pensamento antissemita como sendo um produto flutuante e variável, histórico, que uma vez 

pronunciado pôde tornar-se “verdade” e tornou-se verdadeiro, ganhando materialidade com a 

instauração do Estado Novo e, duas décadas depois, com seu desdobramento no movimento 

militar de 1964
390

, que teve como entre um de seus principais integrantes o General Olímpio 

Mourão Filho
391

, o mesmo que desencadeou o Golpe ordenando às tropas da IV Região 

Militar que comandava em Juiz de Fora, que seguissem para ocupar a cidade do Rio de 

Janeiro, ação chamada na época de contra-golpe ou revolução, pelos militares que 

exacerbavam na população o medo da ameaça de um Golpe de Estado comunista.  

Procuramos nesta seção de capítulo de-sedimentar as camadas discursivas do Plano 

Cohen, buscar nos seus rastros a ligação com uma grade de pensamento antissemita que 

deixou marcas profundas não só no Brasil, mas em toda a América Latina. A pesquisadora 

Nashla Dahás, da Revista de História da Biblioteca Nacional, assumindo os riscos próprios 

das generalizações, nos fala da permanência desse “traço psicossocial formado e transformado 

historicamente”, que influenciou o preconceito aos judeus nas sociedades latino americanas, 
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durante os vários governos autoritários estabelecidos nessa região durante o período de 1930-

1980.  Informa-nos, ainda, que testemunhos dos presos durante a ditadura argentina nos anos 

de 1970 dão conta que formas específicas de tortura eram executadas sobre judeus na intenção 

de que eles entregassem atividades e planos judaicos para a conquista da Argentina
392

.  

Discursos que se inserem na lógica do se pensar o espaço nacional não só no cenário 

intelectual, mas também no cenário político, onde o se pensar a nação seria também definir 

seu próprio papel no cenário da política nacional, definindo aproximações e excluindo as 

diferenças, legitimando suas próprias visões de mundo. 

Dessa forma não objetivamos buscar uma verdade única do Plano Cohen, ou das 

verdadeiras intenções de Olímpio Mourão Filho, mas procurar de-sedimentar sua escrita e 

apresentá-lo como uma manifestação mental secundária que é produto e fonte produtora de 

outras representações sobre a nação, arriscando suposições, jogando com probabilidades mas 

sem perder o rigor cientifico e, se isso for considerado um crime, afirmamos ele foi 

premeditado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos 

adormecido nos móveis e nas roupas, espera pacientemente nos quartos, nos porões, 

nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia, também, que viria talvez o dia em que, 

para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria 

morrer numa cidade feliz”. 

 Albert Camus
393

. 

 

 

Ao longo da nossa análise, procuramos entender de que forma o líder das milícias do 

Sigma, Gustavo Barroso, construiu seu projeto de Nação num processo correlato de uma 

escrita de si, como sujeito privilegiado para condução do processo de construção do Estado 

Integral, que seria o molde da nação. Nesse sentido, o elemento norteador do nosso trabalho é 

o entendimento de que as espacialidades são frutos das experiências humanas, compostas 

tanto por camadas materiais como por camadas imagético-discursivas, não um a priori, um 

dado da natureza, mas sim uma construção humana, demasiado humana, que procura ordenar 

o mundo a sua volta, dar-lhe sentido.   

O espaço barrosiano projetava uma “nova nação, um novo homem”, a partir de uma 

visada pretérita, uma tradução dos valores medievais pautados no conservadorismo, no 

catolicismo, na hierarquia e no autoritarismo, aplicados aos acontecimentos da década de 

1930. Sendo assim, seu discurso que mirava o futuro, olhava para um passado idealizado, a 

partir das premissas de seu tempo presente. Um discurso que constrói uma espacialidade que 

mais fala dos anseios de seu significante, do seu lugar de fala, do seu tempo. 

O projeto de nação barrosiana estava enformado nos moldes do autoritarismo que 

construiu um nazismo à brasileira, que mesclou elementos como a doutrina social católica de 

base contrarrevolucionária, interpretada ao seu modo, para assim elaborar o seu projeto de 

Estado Integral como única solução viável frente ao caos da modernidade que, tal qual 

entendida por Barroso, seria uma força disruptiva, fruto do racionalismo, do individualismo, 

do materialismo, do capitalismo, do ateísmo e do comunismo, todas essas forças sintetizadas 

numa única figura: o judeu.  

Seu discurso integralista fala de um tempo-espaço ameaçado pelas forças ocultas de 

Israel, que agiam secretamente, na intenção de destruir a civilização cristã ocidental. Discurso 

palimpsesto, pois encobre várias camadas discursivas do pensamento autoritário conservador 
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da extrema-direita, que remonta tanto a autores de meados do século XVIII quanto ao 

discurso nazista. 

A metáfora do palimpsesto que faz referência à sobreposição de diversas camadas 

textuais, escritas em diferentes tempos e espaços, sintetiza o nosso entendimento sobre o que 

Barroso pensa do espaço nacional, que entendemos ter sido articulado em seus livros 

integralistas, qual seja, um espaço projetado discursivamente, carregado de uma enorme 

potência visual, que se assenta em vários outros discursos que o possibilita, mas que o autor 

também procura superar, afinal um palimpsesto mesmo que ao se sobrepor sobre camadas 

textuais outras sem, contudo, apagá-las, faz referência a uma escrita nova, incorporando 

elementos novos que falam do seu próprio tempo-espaço.  

Dessa maneira, seu discurso não pode ser meramente entendido como uma cópia do 

discurso nazista, ainda que possua semelhanças ideológicas, organizacionais e estéticas, mas 

sim enquanto um pensamento identificado com as demandas do contexto político e cultural 

brasileiro da década de 1930. Camadas discursivas que procuramos “escavar”, analisar, a 

partir do discurso integralista de Gustavo Barroso, de modo a descontruir seu pensamento, a 

mostrar as peças que montaram o quebra-cabeças do que seria a nação barrosiana. 

No decorrer do primeiro capítulo, procuramos mostrar como o já renomado intelectual 

Gustavo Barroso se integra aos quadros da AIB com o firme propósito de interferir 

politicamente na organização da sociedade brasileira. Uma de nossas preocupações foi 

mostrar AIB como um campo de forças constituído por agentes que comungam de interesses 

comuns que estruturam esse espaço, grosso modo: a crença no Deus cristão, num Estado forte 

e centralizado (Estado Integral) que tinha como lema “Deus, Pátria, Família”, a obediência 

cega ao “Chefe Nacional”, a hierarquização da sociedade, a denúncia da falta de valores 

familiares e morais, no fato de socialmente não constituirmos uma nação, e as manifestações 

“ameaçadoras” da ordem: o comunismo e o liberalismo. Mas também nos preocupamos em 

mostrar a AIB como um campo de forças constituído também por relações de poder, de 

tensões, de negociação, que se fez sentir particularmente na radicalidade do discurso 

antissemita de Barroso utilizado como instrumento de competição política com Plínio 

Salgado. 

Nessa empreitada de construção do Estado Integral, Gustavo Barroso vai buscar no 

período colonial brasileiro, seu substitutivo simbólico da Idade Média europeia, selecionando 

os indícios e elementos, que fundamentem a verdadeira essência do ser brasileiro. Sua 
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narrativa do nacional constrói-se na interação entre os elementos do passado, nos quais 

encontraríamos a formação da nossa origem, que deveriam ser ressignificados no presente, 

para a construção da nação nova e do homem novo, pois em sua leitura da conjuntura 

brasileira, o país seria mais um continente vazio que uma nação, sendo preciso reencontrar a 

“alma da terra”, elemento esse que se encontrava nesse passado colonial nostálgico. 

Em sua forma de narrar à nação, a atuação do elemento branco como agente 

civilizatório é fundamental, destacando-se especialmente a importância dos bandeirantes e dos 

jesuítas na tarefa de desbravar e civilizar o país descoberto pelos portugueses. O fio condutor 

de sua construção da história colonial é a atuação decisiva dos portugueses descobridores, dos 

bandeirantes que a golpes de heroísmo deram forma ao Brasil, desenhando a sua silhueta, do 

jesuíta civilizador, conquistador e moldador de espíritos cristãos, do senhor de engenho e do 

fazendeiro criador de gado, como elementos preservadores, no tempo e no espaço do 

patrimônio territorial adquirido e, por fim, da união das três raças, o branco, o índio e o negro. 

Seriam esses os elementos que conformariam seu alicerce da nação brasileira, a pedra angular 

da ideia de povo-nação de Barroso. 

Barroso recriou um passado harmonioso para buscar legitimar suas ações no presente, 

entendido como caótico e assim projetar um futuro ideal, que seria erigido a partir da 

construção do Estado Integral. No passado, estavam os elementos da nação que haviam 

formado um todo homogêneo, um Brasil sem preconceitos, moldado pelo português 

conquistador e pelo padre catequizador, conservado pela atuação dos grandes senhores de 

terras e do Estado centralizado na figura do rei. Portanto, a presença em sua narrativa de 

elementos como a democracia racial, a partir da mescla das três raças, a atuação de bravos 

conquistadores de terras e de almas, guardiões das mais legítimas tradições, e o processo 

centralizador do Estado na figura de um líder máximo, são pontos de interseção com as 

principais bases do projeto político centralizador integralista. Segundo Barroso, esse quadro 

nacional harmonioso começou a ser degradado com a entrada do ouro estrangeiro e pela 

atuação da liberal democracia. Nesse percalço, ele nos fala de princípios naturais da terra, 

colocando-a como um organismo vivo, o Brasil, e o mundo que estavam doentes, infectados 

pelo “parasita do comunismo judaico” e “pelo veneno inoculado do materialismo”, cuja única 

cura seria uma revolução cultural, que se necessário seria imposta, paralela à transformação 

revolucionária do espírito nacional. 
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Conquistador de almas, podemos assim definir o esforço discursivo de Gustavo 

Barroso, por nós analisado no segundo capítulo. Neste capítulo pretendemos analisar mais a 

fundo um dos eixos estruturadores do pensamento barrosiano, o seu profundo sentido 

religioso em sintonia com a doutrina social da Igreja Católica. Para realizar essa tarefa 

partimos da analise do livro Integralismo e Catolicismo, escrito em 1937, ano que antecederia 

as eleições presidenciais.  

 A partir da análise da cena de escritura de Integralismo e Catolicismo chegamos à 

conclusão de que nessa obra se dá um passo definitivo para o fechamento da ideia do 

Integralismo como porta voz da doutrina social da Igreja Romana, ou seja, a procura 

exaustiva da afirmação de uma identidade católica para o movimento integralista.  

O fechamento da representação de uma identidade católica para a doutrina do Sigma 

visava responder a algumas questões importantes, tais como: a conquista de uma nova e 

importante audiência, o público católico, visando ao pleito eleitoral de 1938, num movimento 

que denominamos de integralização não só da audiência católica, mas também do discurso da 

doutrina social da Igreja Católica; a legitimação de uma identidade nacional cristão-católica 

para o Integralismo, que chamamos de sacralização do Integralismo, de modo a diferenciá-lo 

dos movimentos de cunho nazifascista; dar respostas para questões sociais importantes, como 

a questão operária e a organização do Estado Integral; operacionalização dos pressupostos 

cristão-católicos de modo à legitimação de sua própria visão de mundo com uma matriz 

rácica, autoritária e conservadora; construção de uma representação de si, como guia do 

processo de construção do Estado Integral, Estado que seria o molde da ideia de nação e 

identidade nacional, a partir de um discurso que busca atuar não só no campo da razão, mas 

principalmente no campo da emoção ao se apropriar do discurso católico. 

Buscamos mostrar que a produção de Integralismo e Catolicismo está mergulhada 

numa ampla tradição de textos “canônicos” que embasam sua concepção conservadora e 

legítima, seu projeto autoritário de nação, retomando ideias-forças que remontam a uma 

política marcadamente conservadora e antiliberal da Cúria Romana e a intelectuais que, desde 

meados do século XVIII, recusaram as propostas iluministas, os ideais da Revolução Francesa 

bem como o projeto da modernidade. Nos argumentos desses pensadores, destaca-se a 

militância contra a democracia, negação e sistemática denúncia do pensamento político de 

esquerda, a afirmação da desigualdade natural entre as classes, a crítica às mudanças na 

estrutura de governabilidade que vinham atingindo os valores do tradicionalismo e do 
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autoritarismo, se concentrando na defesa da propriedade e da família, dos princípios 

religiosos, morais, no autoritarismo e na manutenção das tradições católicas.  

O pensamento barrosiano não se contenta só em definir a origem da nação e seu 

processo evolutivo, mas também objetiva enquadrar pedagogicamente o povo no projeto de 

construção do Estado Integral Cristão. Colocando-se como portador do verdadeiro evangelho, 

missionário do que dizia ser o alto pensamento que articula a mente, o espírito e a matéria, 

Gustavo Barroso, exímio artífice das palavras, procurou mostrar didaticamente para seus 

leitores um retrato fiel da situação que o Brasil vivia e quais as medidas para salvá-lo da 

ameaça iminente. 

Nesse sentido, na primeira seção do nosso terceiro capítulo, buscamos demonstrar, a 

partir da análise de um texto específico, como Barroso “desenha” o que seria a nação a partir 

de um processo que chamamos de es-crer-ver a nação.  O texto, O Condor Prisioneiro, nos 

fala da ruína de um tempo e de um espaço, de uma nação, que ele entendia marcada pela 

relação harmoniosa entre os homens e a natureza. Fruto da invasão de seu espaço por forças 

estranhas, causando a sensação que tudo a sua volta estava se perdendo, que o mundo 

escapava de seus próprios pés. Espaço atravessado, cada vez mais, pelo anonimato do capital 

controlado pelo banqueiro judeu, que não tem religião, que destrói todos os símbolos de um 

passado de glórias e de poder. 

 Procuramos fazer notar a proximidade do discurso metafórico barrosiano com o 

discurso nazista de matriz rácica. Num diálogo que se descontextualiza de seu lugar de fala, a 

Alemanha Nazista, de maneira a ser recontextualizado pela narrativa barrosiana por meio de 

um conjunto de metáforas numa rede de significações em torno do tema do espaço nacional. 

Seu recurso ao mecanismo metafórico escreve o corpo da nação e inscreve nele sua própria 

história, sedimentando a compreensão do próprio autor sobre a realidade brasileira, 

solidificando sentidos, que forjam para o leitor uma dada visualidade a partir da escrita, bem 

como uma dada forma de dizibilidade sobre o inimigo objetivo.  

A partir da evocação de seus processos de montagem, evidenciamos a construção de 

uma moldura, um frame, uma imagem da nação. Seu texto carregado de potência visual 

rabisca um quadro forjado pelo poder das letras, narrativa que desenha uma topografia afetiva 

de uma espacialidade, do passado, onde todos viviam harmonicamente, produzindo a ideia de 

corte entre esta espacialidade romantizada do passado, a partir da entrada em cena do espaço 

estranho do capital estrangeiro, controlado pela mão judaica. Tempo-espaço harmônico que 
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seria reconstruído por ele próprio, o Führer integralista, conquistador de almas, desenhista da 

nação, artífice das letras, a partir da instauração do Estado Integral, que preconizava a união 

entre corpo, mente e espírito. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, na segunda seção do terceiro capítulo, 

retomamos a metáfora do palimpsesto, a partir da análise do processo de fabricação do Plano 

Cohen. Objetivamos, assim, operando por meio da desconstrução derridiana inserir o Plano 

Cohen dentro de uma grade de pensamento maior que remonta à questão do antissemitismo 

moderno, projetando visões de mundo por meio de seus discursos que falam da iminente ruína 

de um tempo-espaço pela ação nefasta das mãos conspiradoras judaico-comunistas que 

ameaçam destruir toda ordem pautada em valores do tradicionalismo, autoritarismo, na 

hierarquia, católico cristão. Discursos que operam sobre o mundo, nomeando-o, envolvendo-o 

de uma carga de significações que produzem um modelo definido de nação, que mais fala de 

seus próprios significantes. Interpretações do tempo e do espaço que constroem 

discursivamente realidades e formas de ser e estar no mundo. 

 Discurso que, uma vez pronunciado pôde tornar-se “verdade”, ganhando 

materialidade com a instauração do Estado Novo e, duas décadas depois, com seu 

desdobramento no movimento militar de 1964. Discursos que se inserem na lógica do se 

pensar o espaço nacional não só no cenário intelectual, mas também no cenário político, em 

que o se pensar a nação seria também definir seu próprio papel no cenário da política 

nacional, definindo aproximações e excluindo as diferenças. Palimpsesto antissemita, herdeiro 

e legado, que procuramos de-sedimentar suas camadas discursivas, apresentando-o como uma 

manifestação mental secundária que é produto e fonte produtora de outras representações 

sobre a nação. 

Discurso, poder, representação, espaço e identidade, esteios no qual está traçada uma 

representação barrosiana da nação Integral. Espaço palimpsesto que contém sedimentadas em 

seu interior diversas camadas discursivas. Pensamento “palimpséstico”, constantemente 

recebendo novas camadas discursivas, combiNação dos fragmentos do que permanece e da 

inquietação do que se transforma, destiNação de uma promessa de sermos a grande pátria da 

raça hierarquicamente harmoniosa, a pátria universal que se liga a todas as outras pela 

doutrina cristã. O discurso sobre a Nação elaborado por Gustavo Barroso tem que ser 

entendido como parte constitutiva da ideologia nacionalista do Integralismo, então, em 

gestação ao longo da década de 1930, na sua versão peculiar barrosiana, que dialogaria 
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fortemente com o pensamento da Restauração Católica e com pensamento nazista, que o 

caracterizou como o Führer brasileiro.  

Traços de uma visão de mundo que nunca deixou de existir, mas que está mais 

próximo de nós do que gostaríamos de assumir – escondido nas papeladas, nas gavetas, nos 

armários –, esperando ansiosamente para retornar, como nos alerta Albert Camus em seu 

livro, A Peste, ao fazer uma analogia entre a peste bubônica e a ocupação nazista na França. 

Pensamento que não se repete, mas que, tendo guardado o “bacilo da peste”, tenta se 

reconstruir a partir de suas próprias experiências espaço-temporais, incorporando novas 

reflexões e perspectivas. 

Espectros de uma extrema direita que vem apresentando um rápido crescimento 

político partidário nos países europeus, como o partido grego Aurora Dourada, a legenda 

francesa de extrema-direita Frente Nacional, o austríaco Partido da Liberdade, o partido 

neonazista húngaro Jobbik, entre outros. Partidos políticos que, como fundo comum, se 

orgulham de um “passado glorioso” que deveria ser resgatado, valorizações étnicas que 

precisam ser defendidas, apresentando os imigrantes como um dos inimigos a serem 

combatidos, uma profunda descrença na política e nos políticos. 

No Brasil, presenciamos o fortalecimento de movimentos de uma extrema direita que 

em muito simpatizam com essas ideias conservadoras, ultranacionalistas, de base autoritária, 

que formaram o caldeirão social do fascismo.  

Esses grupos vêm ganhando cada vez mais visibilidade, através do uso da internet 

como forma de propagar suas ideias, se posicionando frente a fatos cotidianos e, assim, se 

reordenando sempre em face de suas questões, mobilizando-se contra: o governo do Partido 

dos Trabalhadores; o Movimento dos Sem Terra; contra o divórcio; contra a interrupção 

voluntária da gravidez; contra o reconhecimento civil da homoafetividade; contra a escola 

laica, pública, de qualidade; contra os direitos plenos da mulher etc. Tudo em defesa de uma 

suposta ordem natural. Como bem aponta Jefferson Rodrigues Barbosa, a criação desses 

espaços virtuais, territórios rede, blogs, sites, redes sociais, continuam a utilizar a técnica 

desenvolvida na Alemanha nazista por Joseph Goebbles, com suas fórmulas simplificadas de 

comunicação, capazes de serem compreendidas de modo simples a partir de suas mensagens 

diretas, exaustivas repetições expressas em formas estereotipadas, com leituras que não 
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convidam a reflexão, mas que já trazem a questão decodificada pelas lentes do 

propagandista
394

. 

Podemos elencar como exemplo desse quadro brasileiro, os movimentos 

neointegralistas analisados por Odilon Caldeira Neto, são eles: a Ação Integralista Brasileira 

de Anésio Lara, a Frente Integralista Brasileira (FIB), o Movimento Integralista e Linearista 

Brasileiro (MIL-B) e a Ação Integralista Revolucionária (AIR)
395

. Grupos que apresentam 

disputas de poder derivadas de vários aspectos, como disputa de legitimidade, e pontos 

delicados como a revisão e adesão de novos elementos em suas doutrinas. Sendo a discussão 

em torno do antissemitismo uma questão bastante problemática para a rearticulação desses 

movimentos, que se dividem entre a explicação desse pensamento como algo peculiar dos 

anos 1930, de forma a dissociar a imagem do integralismo como disseminador do 

antissemitismo, ou a reaplicação das propostas antissemitas às questões do nosso tempo 

presente, tais como a persistência do suposto complô mundial judaico-comunista, o 

banqueirismo judaico, e a negação do Holocausto, rearticulação herdada em grande parte do 

pensamento barrosiano
396

. 

Então, denunciar a combinação entre violência e preconceito que tomou os complôs 

judaico-comunistas como bode expiatório para a legitimação do autoritarismo como prática de 

um Estado ultranacionalista, é buscar não perder de vista o debate ético, que acreditamos 

essencial na escrita da história, principalmente na nossa atual conjuntura de aumento dos 

extremismos pelo mundo, com demonstrações xenofóbicas, amplamente difundidas pelo 

poder de rápida disseminação da internet.  

Sujeitos que inscrevem nas páginas da história uma visão de espaço e identidade 

herdeira de diversas outras camadas discursivas, escudadas num discurso religioso, que para 

desgraça e ensinamento dos homens, está acordando. 
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