
No 1 nt. nto , osta res·enha de interpretações do pacto de dominação que caracterizou 
l p dodo não poderia deixar de se referir a estudos que focalizam a movimentação 

pollllc de uma sociedade que, apesar de amarrada à agro-exportação e oprimida pelo 
d 111 nlo oligárquico, não deixava de se modernizar. Tais estudos mostram a gestação 
dos gormes das contradições sociais e econômicas que, mais cedo ou mais tarde, 
lnvlabtllzariam a continuidade do pacto de dominação oligárquica. 

No nlvel das transformações econômicas, a exp~msão de manufaturas principalmente 
no Rio de Janeiro e São Paulo estimulava o surgimento de movimentos operários que só 
temporariamente poderiam ser tratados como "casos de polfcla" . Entre outros, Bórls 
Fausto e Paulo Sérgio Pinheiro analisaram a precária eficácia das medidas de repressão 
adotadas por um regime que não se identificava com qualquer projeto de diversificação 
econômica interna. Mas, mostram que nem por Isso deixava de crescer o setor 
Industrial da economia, levando a modificações nas relações sociais de produção, que 
certamente afetaram as cond ições de estabilidade do pacto de dominação oligárquica1.9 

No campo das Idéias, começavam a circular concepções nacionalistas, que 
defendiam o Estado autoritário como meio de promover o "progresso" do pais. 
Paralelamente, crescia a produção literária voltada para a critica social que, sem ser 
deliberadamente revo lucionária, expunha as mazelas de uma sociedade fortemente 
marcada por preconceitos de origem econômica e ética.2D Mesmo sendo fenômeno 
tipicamente urbano, a produçao de Idéias contrárias à ordem estabelecida, que 
circulavam entre setores de uma classe média cada vez mais Insatisfeita, certamente 
contribuía para enfraquecer a Ilegitimidade do governo dos fazendeiros e seus 
apaniguados. O movimento da própria sociedade como um todo era a fonte mais 
profunda de instabilidade das instituições da Primeira República. Provavelmente, como 
sugere Boris Fausto, não tivesse sido o efeito desagregador da Grande Depressão sobre 
o equilfbrio do setor cafeeiro de exportação, o sistema oligárquico poderia ter durado 
mais .21 Provavelmente, no entanto, não mais do que o tempo necessário para que os 
militares sistematizassem uma primeira versão de doutrina da segurança nacional, o que 
já acontecia no bojo dos acontecimentos que precederam a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. Nesse contexto, abria-se. o espaço polftlco para a "intervenção militar 
controladora", de que fala José Murllo de Carvalho .lmpõs-se, então, Inelutavelmente, a 
articulação de um novo pacto de dominação, no qual as olígarquias agrárias, embora não 
alijadas, não mantiveram a posição de controle. 

1 ~. V~Jn FAUSTO, Bori~ . 1'raba l/10 urbano e conflítu Ílldt~~triul. São Pauto, D!FI!l, !976, c l'llul<> Sérgio Pinheiro. 
l'tJ I r Clt <· lmbuiiiiJ 110 Brasil. Rio de Janei r<>·: ·diton Pu c Terra. 11175. 

211. Vej11 O SI, Alfredo. "A~ letra, na J•rimeiro Repúhlica". Hístúria Geral da Cil•ilüuçfiO lJrusíleiro, perfo<.lo 
rc~uhti no,~ h a direÇ!i<> de 13c>tis Fausto. São Pau l<> , DI FEL, 1977. !Clmo 111,:! vCtl. (S<1ciedade e lnstituiç&-$, 1889· 1930). 

1, eju UORIS. Jtoustft. A Uei'O!uçiio de 1930: hisroriogrufia e hisrúriu. S~o !'auto, l:ditnra Brasiliense, 2' edição. 
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RESUMO 

O presente artigo o , mln Aí( o lnleg rafisla Brasileira (AIB) numa ótica polftico· 
Ideológica, agregando rll cwl ndo setores médios da população, na conturbada 
conjuntura que anteoad • ilnr I r11, ç o do Estado Novo, no Brasil. Trata-se de um 
movimento que expr u1n lc1 lo absolu tizada de participação, utilizando a 
mobilização poll tica po11n n nt Ilimi tada, na defesa de seu ideário. Este ideárlo 
explícita a imagem de um 1 ocl d da sem conflitos e sem diferenças, movida por 
cidadãos tão homog n os qu nlo .t llvos. 

A questão aqu1 nunci d f r ·S s possibilidades de a AIB Incluir como aliada 
em seu projeto de podor, ch op r ria, pela su a lnterveniência expressiva nas 
relações de força qt Je conrlgllr,lr m n conjun tura Investigada. 

ABS RACT 

Thls article e amln s til A o In! gre/lsta Brasileira (A/8 • "Brazilian 
lntegralisl Action ") from p lltlc 1·1 t ologfcal vlewpoint, as a group which 
organized and articulated s ctors oi 1/1 middle class during the troubled period 
}ust previous to lhe lmplant lion of 111 Estado Novo in Braz/f. The fundamental 
expression of the AIB's m thod w " Ih t of absoluta partlclpatlon based on 
permanent and unlimited polltlc 1 moo/11~ tlon In defense of its ultima/e aims. 
Explicit In lhese aims was a socloty wlthoul confllot or differences, propelled by 
an equally homogeneous and ctlvo c/11 nry. The examinallon goes on to 
oonsider the possibilitles of lho A/8 bolng abl to lnclude as its al/y lhe working 
class, given lhe latter's expressiva w 1()111 emong 1/1(!1 polilfcal forces active during 
the period under investigatíon. 

INTRODUÇÃO 

A Ação lntegralista Brasileira (AIB) fo wn movimento poiltlco-ideológico que 
aglutinou segmentos médios da população, na con turbad conjuntura que antecedeu a 
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v uu c:::n uo ,,.ovo no pa1s. c:moara nao possUisse uma oase soc1a1 orgaruca, 
Ih fornecer sustentação histórica estrutural, seus mecanismos de organização, 
o o propaganda tornaram efetiva, em 1935, a mobilização de 400.000 adeptos 

no t rr t6r o nacional • l 
or constituir um movimento com uma proposta de transformação social, nossa 

Indagação é se o operariado de Belo Horizonte foi atingido pela AIB, já que sua 
presença como classe, não pode ser negada nas relações de força que configuraram a 
conjuntura 1933-1935. Apesar de a AIB tratar-se de uma organização política de setores 
médios urbanos, Indagamos quais teriam sido as possibilidades de sua inserção no meio 
operário, dado o trânsito de trabalhadores no campo de forças dos anos que 
antecederam o golpe de Estado de 1937. 

A escolha do perfodo a ser Investigado decorreu da estrutura da própria ação 
lntegralista: 1931-1936. Estes anos corresponderam à criação do movimento por Plínio 
Salgado, que posteriormente tornou-se seu único chefe. Este é, também, o perlodo de 
organização e intensa mobilização dos integrallstas, constatando-se um corte em 36, 
quando o Estado passou a inibir manifestações da sociedade civil, atingindo a ação 
lntegralista e provocando sua redeflniçáo política. · 

A Importância dessa questão prende-se a problemas enfrentados pela sociedade 
brasileira pós-30, quanto à estruturq.ção do Estado Nacional, preocupado em 
arregimentar a emergente classe operária, que em anos anteriores demonstrou sua 
capacidade de se organizar Independente da tutela do Estado. 

Os resultados deste trabalho evidencl· am as dificuldades encontradas em sua 
elaboração. Estas limitações estão na complexidade de um objeto· de estudo como o 
lntegrallsmo, que por ser amplo, exigiria aprofundamento teórico e maior detalhamento 
de dados. 

Existem estudos pubHcados sobre a AIB como os de Hélgio Trindade (1974), 
Marilena Chaur (1978), José Nilo Tavares (1982), José Chasin (1978), que apontam a 
dimensão Ideológica do movimento e o de Renato Benzaquen de Araújo (1987), sob a 
ótica do totalitarismo. Porém, ao apresentar este fragmento sobre a presença 
lntegrallsta no melo operário de Belo Horizonte, estamos oferecendo uma modesta, 
mas Inédita contribuição à historiografia mineira, que carece de pesquisa nessa área. 

Também consideramos oportuno provocar uma reflexão sobre um partido de 
massas, com um projeto polftico, como o lntegralismo e, que as demandas dos cidadãos 
seriam canalizadas para o Estado, configurado na pessoa do Chefe. Este as converteria 
em decisões totalitárias, que não deixariam margem à contestação. Isto porque, através 
do aprendizado social homogêneo de obediência à autoridade, a população apoiaria 
aquelas determinações. Cabe aqui o conceito de totalltarismo, entendido a partir de 
duas Instâncias: a primeira expressa uma concepção absolutizada da Idéia de 
participação, pois conforma •um projeto de cidadania e soberania populal', utilizando a 
mobilização política que envolve a tudo e a todos, de forma permanente e Ilimitada, na 
defesa de seus Ideais; a segunda refere-se à Identificação entre as noções de igualdade 
e uniformidade, explicitada pela Imagem de uma sociedade totalmente sem conflitos e 
sem diferenças, movida • por cidadãos tão homogéneos quanto ativos'!. 

I . TRII"DADI!, H~lalo. Ação lntegrallsla Brasileira. Sio P»ulo, DI Fel. 1974. 

l . Df!li:,ZAO!II!M on ARAUJO, Rlca:do. Totalitarismo e Revolução. O Jntegralismo de Pllnlo Salgado. Rio 
()c J•netrol , Z..har, 19117. p.10-l. 
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PRESENÇA OPERÁRIA 

o relato que apresentamos sobre a classe operária belorizontlna nos anos 30 
permitirá um resgate de seu movimento, contribuindo também, para uma redefinlção da 
memória histórica, assim como para desvendar questões não pesquisadas. Entre estas, 
a penetração da doutrina lntegralista no meio operário. 

A Implementação do p rque Industrial em Minas só ocorreu nos anos 50? Contudo, 
a classe operária mlnolra, om especial a belorlzontina, já apresentava na década de 30, 
traços distintos dos qu mi'lrcsram quando da edificação da Capital:' Observe-se, por 
exemplo, que em agosto d 1930, antes portanto da eclosão do movimento 
revolucionário, já se reg slr um preocupação dos trabalhadores da indústria gráfica em 
fundar a Federação das Associações Operárias de Belo Horizonte, atestando a crença 
de que só uma federação op rárla poderia, quando necessário, transformar-se em 
"sentinela vigilante contra todos os o pior adores e contra todos os usurpadores• .5 

· 

À emergência polftlca d oi sso operária percebe-se ainda, uma mobilização mais 
ampla que envolve diversos montes da população. É que, ao acelerado crescimento 
da cidade que acarretava popul çAo Inúmeros problemas de infra-estrutura, somava
se o discurso da Aliança Llb r I que, apesa.r de Ideologicamente frágil, acenava com 
uma perspectiva de "domocr cl •, pormlllndo a abertura de um relativo espaço para 

essas mobilizações popul r • 
Após a revolução de 1 M. pr sonça da classe operária como um novo Interlocutor 

a nível nacional e estadu I, 6 foi po slvel na medida em que a questão da democracia, 
tal como vinha sendo coloc d no discurso das classes dirigentes, ultrapassava seus 

próprios limites. 
Segundo Edgar d Oocc , ss tom era apresentado como "modelo acabado, 

tendo no povo a sua v 1/cJ o urllvors f' f> Viram-se pois, os vitoriosos de · 30, na 
contingência de reconhoc r n " ·povo" presença da classe operária, e neste 
reconhecimento criar rn oon •no lnstltuclonols para silenciá-la como força polftica. 
Nesse sentido, percebo-se m tod I glstação trabalhista dos anos 30, o intuito de 
conferir à nação uma face soei I orl nt, d p ra a "colaboração das classes' merecendo 
atenção o Decreto 19.770, d 19 d março de 1931, exigindo o registro das 
organizações operárias junto o M nistérlo do Trabalho, Indústria e Comércio. Esta 
marca corporativista or entadora d polftica brasileira após 1930, foi explicitada no 
pensamento de Oliveira Vianna, quo s ntetlzou em três pontos as diretrizes do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio que assessorava. Primeiro: 

J . A bibli!lgnfia existente lWbrc a l!cl'nflmla Mineira a nda que parca indica um acentUAdo atnso em ~c~ prf'CCSSO de 
indu~trialiuçã<> sobretudo, quando !c tC\ma "de S. I'• uh> C~\ mo referência . Ver Ll:O.fA, J!l~o Hcrald(_l. Cafe mdustr/a em 
Minas Gerais. l'ctr~lls, Vt>zc&, 19Hl c CA~II'OUNA, C:l61io Dlolz. Estado e capttal estrangeiro na 
Industrialização mineira. Belo llt>riu>ntc. I•JtOI:O/\JFM(I, 

4. Para a formaç~o da cl~.~~t ll(lel,rla bt!Nizontin•. cf.: FARIA, M. Aux,iliadllll & \.ROSSI. )'oonc de Sousa. A. classe 
llflcrfria de Belo HNiZilllle, IH\17·1920. In; Anats do V Semlnáno de Estudos M!nelros. Belo H<~nzonte, 
CI!M!UFMG. 1982. 

5. O Graphlco Mineiro. Belo tlt>ri:wnte, a~:Jt930, p. l.a/n. 

6. DI! DI!CCA, l!d~ar. O silêncio dos vencidos. Sio Pulo, nr..~ilien.,e, L9K I. p. 18~ . 
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"a deliberada e taxativa dissociação deste bin~rio histórico, característica 
das organizações sindicais dos velhos povos europeus... O binário 
'slndlca/ismo-sociaflsmo' (. . .) o nosso sindicalismo é profissional, 
corporativo, cristão. Não Marxismo revolucionário, nem o Marxismo 
Reformista. Busca nas encfclicas dos grandes papas, de Leão XIII e Pio XI, 
a sua inspiração e princfpios. Segundo:. separação rigorosa entre sindicatos 
e partidos polfticos; e terceiro: estruturação dos sindicatos de forma a serem 
Instrumentos de integração social no processo de construção da vida 
naciona/''.7 

O intervencionlsmo do Estado em termos da nova leg islação não foi todavia, 
suficiente para conter a liberdade do movimento associativo brasileiro, conservando os 
sindicatos, muito de sua autonomia anterior. 

Em Belo Horizonte, a primeira ''Carta Sindical' - significando o reconhecimento 
oficial do Min istério do Trabalho - fo i entregue a 25 de jan ei ro de 1g.33 à União dos 
Empregados do Comércio de Belo Horizonte, entidade que funcionava desde 1925. No 
ano de 1933 é significativo o número de associações e sindicatos de classe que 
adquiriram o seu reconhecimento oficial junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, em destaque o Sindicato dos Férrovlários da Estrada de Ferro Oeste de 
Minas que contava à época mais de quatro mil sindicalizados. A esta crescente 
sindicalização observada no biênio 32/33, como as Inúmeras outorgas de Cartas 
Sindicais pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, às associações de classe -
fossem elas de patrões e/ou de empregados - devem, no entanto, segundo Luiz 
Werneck V1anna, ser entendidas num contexto mais amplo, onde o Estado buscava 
ainda, às vésperas da Instalação da Assembléia Constituinte, a sua própria 
estruturação9 Aos Interesses regionalistas notadamente dos paulistas, mineiros e 
gaúchos, defensores de um liberal1smo excludente, à moda da República Velha, e 
portanto, explicitamente contrários à representação classista na Assembleia 
Constituinte, opunham-se os defensores do corpora1ivlsmo autoritário , representados 
pelo Clube 3 de Outubro e pela União Clvlca Nacional. Optou o governo prov1sório por 
uma posição conciliatória . 

O Decreto 22.653, de 20 de abril de 1933 estabeleceu o' número e o modo de 
escolha dos representantes das associações profissionais a participarem da Assembléia 
Constit uin te . Segundo esse Decreto, teriam assento na Assembléia 40 representan tes 
classistas assim dis tr ibuídos : 17 empregadores, 18 empregados, 3 profissionais liberais 
e 2 funcionários públícos, eleitos por delegados - eleitores esco lh idos por sindicatos 
devidamente reconhecidos pelo Ministério do Traba lho, Indúst ri a e Comércio. lO 

As eleições para a bancada dos empregados foram realizadas no dia 20 de julho de 
1933 e sua regulamentação s6 fora feita a 11 de maio daquele ano, sintomaticamente 

7. V!A~I'A, FrancL<;cl' de Ollvelr•. Direito do trabalho 13 Democracia. Rio de Jancim. J11~é Olymnio, 1951. p. 79/1!4. 
CiladO P\lr KEI' IlTH, Paul E:·ickson. Sindica lismo no proccsw p llflico no Bra.~il. Silo Pau1<1, 13rasl líen!!t, 

1
1979. p. 51. 

8. JORNAL DA "UTW'' (União dos Trabalhadores do Livro e Jornal) . &In Hurizlln le , 15 j an./l933, p. 1. 

9. VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo 13 sindicato no Bras//. r•az e Terra, 19711. p. 1 1-51. 

10. 00:1- l rl~. AnJJel u 1\! ~r}a ~e Caslrl!. "A rrpre~cnluçil() de class~s nl! Con~ l l tuhlle ele l934". In:_ (ilf!l.) Regionalismo 
e central!zaçao po!JtJca • Partrdos a Consfllufnte nos anos 30. Rio de Jane iro, Novu l- romeira, 1981!. p. 437. 
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após o pleito de 3 de maio. o curto espaço entre o decreto que a r gul mentoil 
eleição dificultou, por certo, a participação dos sindicatos, já que, penas qu s 
reconhecidos pelo Ministério até 15 de julho puderam enviar delegados-oi lor s 

Convenção Nacional que escolheu os deputados) 1 

A 2 de abril de 1933, reuniram-se na sede do recém-criado Partido dos 
Trabalhadores Mineiros (PTM) representantes dos sindicatos dos cornerciár os, dos 
gráficos, dos bancários, dos ferroviários, dos sapateiros, dos tecelões e dos operários 
da Construção Civil. O objetivo desta Assembléia foi a preparação do I Congresso dos 
Trabalhadores da Capital Mineira a ser realizado no dia 9 do mesmo mês. Este 
Congresso, embora operário, elegeu representantes de outras categorias, que 
constituiram um comit ê da campanha eleitoral dos trabalhadores, tendo em vista o 
pleito de 3 de mato. Além dos representantes do PTM, Srs. Baeta Neves e Luiz 
Medeiros foram Indicados: Clarlndo Seabra (tecelões), Joaquim Domingos Leite 
(sapateiros), Arthur Barbosa MMins Torres (bancários), Waldemar Diniz (gráficos), 
Jorge Pereira da Silva (C i . Força a Luz) . Os operários da construção civil e ~s 
ferroviários não elegeram representantes, unindo-se em torno do nome de Lu1z 

Medeiros já candidato ofi cial do P M.J2 . 
Até o dia 25 do mesmo môs, no en tanto, o PTM não cons~gutu o seu reg1stro 

eleitoral, tendo que inscrever sous cand idatos através do Partido Nácional Trabalhista. 
Desta forma, sua chapa foi acr clda em mais dois candidatos, representantes dos 

operários de Juiz de Fora.1 

A 19 de maio, ante·véspor das eleições, realizou-se com ampla cobertura da 
imprensa, o primeiro comlcio proletário de Belo Horizonte. O Correio Mineiro chamou a 
atenção para o rato de os candidatos terern conseguido "pela primeira vez trazer a praça 
pública os seus membn s. fá que ató então as reuniões só se faziam entre as quatro 
paredes de suas sed s" . E trevistan o alguns dos candidatos do PTM, o Correio 
Mineiro enfatizou a. oplnlllo do representante dos bancários que, confessando-se 
católico, dispunha-se ainda asslrn, defender as reivindicações do Partid0) 4 Todavia, o 

PTM não chegou a ser rapresont do n Constituinte. 
De rato, o momento qu ar t cede instalação da Assembléia é de grande 

mobilização para o operar ado belonzontlno. Mesmo que esta. mobil ização fosse 
permitida ou mesmo lncenllv da p lo governo, é preciso considerar ter sido através 
dela, que a classe operária em rglu p ra uma ação mais organizada, abrindo espaços a 

que tendências pollUco·ldeol6gicas se manifestassem. _ , , . 
Uma dessas tendências, ldonllflcad como comunista, de franca oposiçao a pol1t1ca 

oficial, lutava contra o atrelamcnlo das associações operárias ao Estado. Em algumas 
ocasiões, chegou-se ao boicote e con frbnto com funcionários do Ministério do Trabalho; 

conforme fica evidenciado na noticia abaixo: 

Jl . Correio Mineiro, Bel(! l lt>r izonle, hhr./11133. p. 7. 

12. l<lf m, ldt m, lO ~br./1933. p. 7. 

13. l<lfm,lde m, 25 ~br ./ 1 933. p. 7. 

1~. Ide m, Idem, 02 m• I.I L933. p. I. 155 



''Em torno da fundação do Sindicato dos Trabalhadores em madeira 
elementos comunistas impedem seus companheiros de se sindicalízarem. 
Ao usar a palavra, Heitor Guariento, em termos hostis ao Govemo Federal 
concita os seus companheiros a não se sindicalizarem porquanto o 
Ministério do Trabalho está fazendo uma campanha de espezlnhamento ao 
operário nacional. O Sr. Sotto Maior, cassa a palavra do orador e o convida 
a retirar-se ... ·.1s 

Com a Instalação da Assembléia, cresceram também as crft icas dirigidas ao PTM 
que estaria através de seu presidente assumindo uma postura de acomodação face ao 
governo. O editorial de 'O Debate' de 21 de março de 1934 insistia na Idéia de que 'um 
partido não deve exist ir só no momento das eleições, mas que tendo um programa a 
defender e uma idéia a propagar deve estar sempre presente na luta. Mesmo porque ai 
estariam os integrallstas a se Infiltrar no meio operário procurando e consegu indo 
sempre novas adesões)6 

Marcado pela euforia do crescimento ffs lco-espaclal da cidade, o que Importou em 
crescentes demandas da população por melhorias urbanas, a conjuntura foi marcada 
ainda, por significativo índice de desemprego, o que de certa forma contribu iu para a 
maturação polltica do operariado. Esta maturidade tende a explicar, a partir de 1935, 
definições mais claras de posições polít ico-ideol6glcas, não apenas da classe operária, 
mas da própria população. Assim, se foi notória a difusão do modelo fascista, ao ponto 
de, Decreto-lei Municipal mudar a denominação das escolas anexas à Sociedade 
Beneficiente Italiana de ' Escolas Dante Alighierl' para "Escolas Benito Mussolinf,11 
digna de nota foi também a difusão de idéias socialistas, baseadas na •excelência do 
modelo Russo'. Há todo um campo de relações de forças explicitado num momento de 
efervescência social e política. 

PRESENÇA INTEGRALISTA E CLASSE OPERÁRIA 

As Idéias políticas não surgem, nem se difundem, nem aliciam adeptos de modo 
aleatório. É necessária a criação de construtos de representação de interesses, para 
viabil izar propostas de conquista de poder e assumir vontades coletivas parciais, 
através da Inserção quotidiana dos militantes na luta polllica. 

De fato, a criação, em Belo Horizonte, de núcleos da AIB, secretarias, sedes 
municipal e posteriormente provincial, configura uma organização capaz de engendrar 
canais de mobilização social. Como forma de ação polftica organizada, registramos em 
março de 1934 uma conferência para 300 pessoas, realizada na Escola Normal da 
capital, com a presença de uma caravana vinda do Rio, integrada por Pllnlo Salgado, 

1.5. Correio Mineiro. Belo Horizonte, 12 dcz./1933. p. 2. 

16. O Debate. Belo Hl'ritontc, 21 mar./J934. p. I. 

17. "Otcre to Lei J/n' de 19 de janeiro de 1935'. Leis e Decretos Municipais. Belo Horlzontc,lmpren!ll Oficial , 1936. 
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chefe da AIB e Gustavo Barroso, Secretário Nacional de Educação)B Como produto da 
divulgação de seus objetivos, os lntegral lstas conseguiram adesões entre estudantes e 
operários.19 Antecedendo a solenidade, propagou-se pela grande Imprensa os 
princlpios doutrinários da AIB como o nacionaUsmo, espiritualismo, harmonia Inter
classes e a defesa de um governo forte, como alternativa à instabilidade polltlca do 

liberalismo democrálico.~o 
Essas táticas de m nobra ln tegralista desencadearam protestos de dirigentes 

sindicais, por perturbar m o momento em que a classe se mobilizava e se dividia 
quanto à realização do 1 Congresso Sindical Proletário do Estado de Minas Gerais, com 
data marcada para 15 do brll do 1934, em Juiz de Fora. Surgiram denúncias sobre a 
penetração integrallsta no m o operário, acusando acontecimento similar em São Paulo 

e Pernambuco. 
A convocação para a r lit ç~ o do Congresso foi iniciativa do Bureau de Expansão 

Sindical sob o patroclnlo do D put do classista Alberto Surek e o objetivo era o de: 

•estudar os a unto rol cionados com os Interesses das classes 
trabalhadoras slndlc llz d s o auscultar as tendências e aspirações do 
proletariado mln lro, vi ndo traçar um programa de ação sindical uniforme 
e coordenando entr o ndlcalistas do Estado".2 1 

teses discutidas em Juiz de Fora, destacavam-se 

algumas de interesse do tr b Ih dor s, como por exemplo, a instituição do salário 
mlnimo, a regulament ç o do djr lto de greve e a liberdade de associação e de 
pensamento. No en tanto, o qu m rcou a organização dos trabalhos preparatórios, bem 
como sua realização fo • I ç o dos sindicatos ao Estado, sob uma só orientação 
para uma açAo em conjunto I) m orlont df.J e coordenada' que se inscrevia como a tese 
de n° 7, a ser dlscut da. A n tlH 1 ofi cl 1 do Congresso foi denunciada pelas lideranças 
operárias de Belo Hor ont qu liv r m, como noticiam os jornais, prestes a não 
participar alegando a "foi ncl • nt clp d do referido Congresso, que se propunha em 
última Instância, a "levanttJr ndla tur: do Vargas à presld~ncia da República". 

Apesar da divisão d 1 m twld do polftlca do operariado belorlzontlno ficou 
evidenciada tanto pelas di cu qu nt cederam a real ização do Congresso, quanto 
pela forma de sua partlclp r tlr nclo· em bloco do plenário como forma de 

protesto, o que a noticia ab 

18. ·o Dia cJc Ontem dos lntA:~rall~t• Corr I Mlnolro u lo u,,lt•llll , ~5 mar./1934. p. 1. 

19. Idem. Idem. 

lO. " lnteJlrllllsmo-Ramo~ de arveloo". Correio Mln lro. ~~~~ llmll nlc, mar./19:1-4. p. 16. 

li. Idem, idem, 18 abrJI934. p. 6. 
157 



" ... A orientação do Congresso segundo propaganda oficial obedeceu à 
direção do Sr. Surek. Ora, um representante operário para justificar o seu 
próprio nome e a delegação de que foi incumbido tem que fazer o seguinte: 
reclamar contra a parcialidade na expedição dos convites; o local Impróprio, 
Inadequado mesmo escolhido para funcionar o Congresso; a Censura 
exercida sobre os debates que devem ser livres; o fato de o Ministro do 
Trabalho presidir o Congresso, simples assistente que deveria ser, sem 
direito a opinião por não ser interessado nas teses; a presença de um general 
e de um polftico, que se não justifica por não serem tamMm operários, e o 
gover.no já estar representado na pessoa do ministro; finalmente o fato de 
não ter mesmo nem um delegado de sindicato tomado parte na mesa dos 
trabalhos que foi entregue a estranhos e pessoas desinteressadas do 
assunto. Quem não dissesse isto, não seria operário, e quem dissesse ... A 
nossa bancada retirou-se do recinto do Congresso porque reconheceu a 
inutilidade de seus esforços no sentido de manifestar claramente seu 
pensamento e cumprir seu mandato. 
Numa época em que os operários paralisam o trabalho, fazendo greve, para 
exigir os seus direitos e o governo reconhecer esses direitos, para se ver 
livre da greve geral, não é cabfvel que se vá submeter um Congresso 
Operário à censura total, fazendo dele um centro de palestras, centro de 
estudos que deve ser. Fizeram bem os nossos representantes, dando um 
alto exemplo de dignidade e altivez e quem for sincero, em matéria operária, 
há de reconhecer que aí está o espfrilo que há de presidir todas as 
conquistas futuras ... "22 

Os propósitos de assegurar ao movimento operário certa autonomia junto à polftica 
oficial foram traduzidos na atuação que tiveram os líderes belorizontlnos naquele 
Congresso.Fortalecido assim politicamente, o movimento operário da capital conseguiu 
manter-se mobilizado, pelo menos até julho de 1935, quando no dia 13, foi fechado o 
núcleo local da Aliança Nacional libertadora, e lnstitucionalizada a repressão política e 
social. 

Entretanto, o contexto de mobilização aberto pela conjuntura 1934-35 foi palmilhado 
por tentativas fragmentadas de penetração integrallsta no movimento operário. A própria 
Federação do Trabalho de Minas endereçou aos trabalhadores do Estado um manifesto 
expressivo conlra a Infiltração integrallsta. Alertava os operários para que não 
continuassem a servir de instrumento da AIB em sua ascensão ao poder, considerando 
a Ação uma réplica do nazismo e fascismo europeus. Repudiava os "bonecos 
encamisados" que só sabiam usar de violência semelhante aos tempos da Inquisição. 
Citava Plínio e Gustavo Barroso agredindo trabalhadores em Niterói; um padre 
lnlograllsla no Ceará, "chefiando jagunços" na Invasão de sindicato; Incidentes, em 
Campos, entre lntegralistas e operários, terminando em tlroteio.23 

22 O Dobato. Oelo llorlzonle. l8 abr./ 1934. p. 6. 

2 . O Debate: "A~ l!xplma\i)es lntegralislas no Meio Oper~rlo'·. Bdo Hurizonle, 23 mar./1 934 . p. 6{7. "I Congresso 
1ndi M1 1'rn1r l IIU do ·s1 d<>". 23 mar./ 1934. p. 6/7. 
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A identificação entre AIB fascismo pa sou a figurar nos alaques ao movimento, 
configurando uma Imagem de alerta . O sindicato dos sapateiros discutiu em reunião, a 
natureza fascista da AIB; o o ntro Israelita convocou, após a vinda de lfnlo e Gustavo 
Barroso a Belo Horlzonl • um comfcio "antifascista•, com representante de operários 
panificadores, União do b rb lros e dos sapateiros. Entre os oradores destacaram-se 
lsafas Golgher, David n b llo Anfbal Vaz de Mello, cujos discursos constituíram um 
libelo contra Hitler e Mussolinl sua escalada militarista. Como um dos motivos 
precipitadores dessa cone ntr çêo do rua, registramos uma nota da grande imprensa 
sobre a organização do xórcl to ln t grallsla em Minas. A informação fora colhida em 
entrevista de um estudant cJ cola de Direito da Universidade de Minas (forte núcleo 
integrallsta), que falar d xl tOnel de 300 adeptos entre médicos, engenheiros, 
intelectuais e operários Inicio d exercícios militares para a formação de três 
centúrias. Os núcleos m( I pr ivos d Idéia Nova, além de Belo Horizonte, eram 
Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Cot ç6 s, ltanhandu e Raul Soares. A partir de 15 de 
abril de 1934, informava lnd o nlr vls tado, o jornal "Anaué" passaria a circular, sob a 
direção de lsolino D'Agulor C "' ~rgos , m Belo Horizonte, e a nível nacional o jornal "A 
Ofensiva", sob a direção d I nlo S lgado~4 

A semelhança do lnt gr til mo com s correntes fascistas européias, para José 
Chasin, não passa de um g n r 11 o deformante, que transpõe de forma mecânica 
para um país economlcam nl d p nd nte e agro-exportador, os frulos do capitalismo 
europeu, em sua etap d 11lonor>611o dirigida para a expansão Imperialista. Aqu ela 
identificação segundo o, ltlor,n 'lC u d utn pronunciamonlo na Assembléia Legislativa, 
quando se instalou Con tlht~nl 1 34, o deputado soc1alista Zoroastro Gouveia 
qualificou de fascist AIO .'~ 

A divulgação da ld61 Nov 1 I nh r1do spaço na Imprensa e sua expansão pôde 

ser lnferida pela ad s o d tor 1IOI1ca. e por outro lado, pela virulência 

de ataques desfech do contr. 

r paio Opc.r. r,o? Acaso os /(deres Plfnio 
Salgado e Gust vo a rro o f• l/varam alguma Vt em sua vida um gesto, 
um só que se pud sso diz r em f.wor do opor<uio? Não nos consta ·~6 

Ampliava-se o noticiário d AIO n Imprensa, ao mesfl!O tempo em que tendências 
opostas pronunciavam-se. Com ntava-s que no Rio, havia cisões Internas no 
movimento; no Ceará, a L g1âo do rabalho se desvinculara do integra.lismo; frustara-se 
a esperança depositada no C noral Góes Monleiro, que, por "se dizer inimigo do 
sistema democrático' supunh -s 'um adepto espontâneo". pois o general se declara 

Z-4. O Debate:" old". De1u llorizonlc, 3 c4 al-rJ I923, p. 6. "Orguni~~çiio do Gx~rci lo 1nlegralisla". 11 abr./1934. p. 8. "O 
Pm~siO dos Filhos de Israe l conlr& os AI que~ dos lnlegro liMu", 20 abr./1934. 

25. CHASI , Jusé. O lntegra/ismo de Pllnio Salgado. São f'ou1u. Ci.!nclu~ HumunuN, 1978. 

26. "Comunismo e lnlegralismo•. O HORIZONTE. Belo Horizonte, 14 mai./1 934 . p. 2. "A Propósito da 
Palhaçada lntegralista". O DEBATE. Belo Horizonte, 22 mai./1934. p. 6. 
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o I gorlcamente em conttárlo.27 O clima de tensão não se justificava apenas pelo 
confronto Ideológico, mas sobretudo como resultante do contexto polftico dos anos 
1934·35, em que diferentes forças tentavam se afirmar como circuitos de .poder, sendo 
uma delas o operariado, objeto por isto mesmo de atenção dos integraf istas. 

A vaga reivindicatória que marcou o movimento operário brasileiro na conjuntura 
t934·35, Incide também sobre a classe operária belorlzontina, sendo Inúmeros os 
conflitos que chegaram à sua expressão máxima • a greve. Foram nesses conflitos que 
tendências polftlco-ldeológicas de extrema esquerda ou direita se esboçaram de modo 
express ivo. De fato, a chance de atuação integralista no melo operário surgiu, mais 
concretamente quando os ferroviários da Estrada de Ferro Oeste de Minas entraram em 
greve e a comissão grevista solicitou a participação dos camisas-verdes. Cerca de 600 
ferroviários fizeram uma assembléia na sede municipal da AIS, a 22 de junho de 1934. 
Oradores integralistas presentes usaram da palavra, encaminhando sua proposta 
programática de simpatia aos trabalhadores. Nova reun ião fo i marcada para o dia 
seguinte. Já então, a comissão grevista havia assinado um "acordo revoltante". A 
imprensa deixou entrever a manipulação dos operários pelos integrallstas78 

Também merece destaque a greve dos empregados da Cia. Força e Luz de M in~s 
Gerais, ocorrida em julho de 1934. A parallzação por vários dias de um dos serviços 
básicos de Infraestrutura . urbana, custou ao movimento não apenas cdt icas severas 
como violenta repressão policial. Em nota que o comitê grevista divulgou a 14 de julho 
no Correio Mineiro, além de denunciar a morte de um companheiro "vítima de um 
projétil da cavalaria", sustentava-se a tese que: 

" ... a obra dos trabalhadores só pode ser feita pelos próprios trabalhadores, 
e compreendemos que a obra proletária s6 pode ser feita éJPÓS uma perfeita 
coordenação do trabalhador universal, unidos todos por um mesmo objetivo, 
porque as necessidades do operário são as mesmas em toda a parte, e são 
os mesmos os seus direitos a defender em qualquer país. E partindo desse 
príncfplo é que proclamamos "Proletáríos de todos os pafses unf-vos". Com 
relação à causa proletária não nutrimos qualquer preconceito racial e o 
sentido de nosso movimento relvindicativo não é nacionalista • combatemos 
o Imperialismo internacional, aqui e em qualquer parte que nos tem 
espoliado de todos os direitos.29 

O boletim portador desta nota fo i apreendido, assim como presos os que o 
divulgavam, entre eles, diretores da Federação do Trabalho~o O movimento se alongou 
até setembro. A 19 daquele mês, o jomal O Debate chamava ainda a atenção de seus 
leitores para o "caso doloroso dos condutores e motorneiros da Força e Luz demitídos 

lF7.IêC'..A~VdALH1 O, Rimos. 'Aos M~l1li de Minas•. O DEBATE. Belo Horizonte 29 mai /1934 p 2 "A 
a neta o ntegrallsrno•. CORREIO MINEIRO. Belo Horizonte, 9 jun/1934 . · · · · 

28. "Dian~ do SI4Jma lntegr• lisLII". O DEBATE Belo Horizonte, 23 jun./1934. p. 3. 

29. CORREIO MINEIRO. Helo. H~>:iz11nte , 14 ju1 J t934. p. t. 

30. ll)<nl.ldcm, ISJul./ 1934 . p. L. 
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em massa", e esc1arec1aa a pos1çao aa r-eoeraçao wnne1res a ., c:: 1uuo""""• y u "' " 

reunião do dia anterior decidiu, depois de calorosos debates o contra a m !orla dos 
ln.tegrallstas presentes, manifestar Inteiro apoio aos grevistas da Cla. Força e Luz.3t 

Assim, podemos Inferir pela Intervenção integral ista favorável ao patronato. Neste 
sentido, entrevistamos o professor da UFMG, Osório da Rocha Dlnlz, que não 
professava a doutrina, mas mantinha relações pessoais com empresários da área 
privada e pública, ad ptos da AIB. Segundo suas informações, os empresários 
contavam com os operários lntcgral istas, no sentido de garantir o apoio ao patronato, 
além de aliciá-los para lndlc r trabalhadores comunistas, que seriam posteriormente 
despedidos e/ou denuncl dos polícia. Aqueles operários portavam carteira da AIB, 
bem como a promess v rb 1 de benesses quando os integral istas assumissem o 
poder. 

Sobre a questão socr I, AIB lançou em 1934, um documento dirigido aos 
trabalhadores da cidad do c mpo, onde aprofundava também a divergência diante 
"da vã promessa comunl"t ". R flrmava o culto a Deus, Pátria e Famllia; defesa da 
propriedade, mais o direito 10 los os operá rios terem seu pedaço de terra, sua casa, 
seus instrumentos do tr b 111o; d rasa do corporat ivo com garantia do direito ao 
trabalho e harmonia anlr lod ., as classes.n Ao mesmo tempo, o docu mento 
reivindicava do governo d V r jornada de 8 horas de trabalho, salário mínimo, 
coopera1ivas de consumo, p rll clp ção operá ria nos lucros da empresa, direito de férias, 
assistência médica, lgu ld td ti solârlo entre homem e mulher, quando no exercfcio 
de funções idênticas. O rn nlf sto firmava posição contrária ao trabalho feminino, 
quando objetivasse compl m nt r o salário do chefe de famllla, pois este deveria 
ganhar o suficiente. Apont v t mb m a Importância da Insti tuição do salário-família, 
seguro social, seguro r mlll r to. 

As re ivlndlc çõ Ir lhi t AIO não dtferlam de bandeiras das demais 
organizações oparári s o p rlodo, ond nOo se efetivara ainda o direito do trabalho. Já 
a sua proposta soclet ri , d lx v cl ro pontos estru turalmente Inegociáveis, como por 
exemplo, a propried do do op r rio sobr os Instrumentos de produção, numa forma de 
organização social qu n tltuolon llzou a separação entre o trabalhador e a ferramenta, 
como suporte fundam nl I do sistema; desconhec1a concretamente a existência de 
Interesses divergentes ntr s cl sses, quando propunha unificá-las nominalmente e 
ter como limite da proprled d o bom comum. 

Como objetivo de um mobli1Z ção permanente através da ação pol ítica organizada, 
registramos ainda em 1934: art igos em jornais, comícios no centro de Belo Horizonte e 
em bairros, onde as concen trações eram policiadas por cerca de 200 milicianos, 
devidamente fardados; cel bração de missa pelo assassinato de um adepto paul ista, 
considerado o primeiro márt ir do integral ismo; e, finalmente, organização de "bandeiras" 
que percorriam cidades como Curvelo e Dlmantina, disseminando a doutrina do Sigma, 
através de conferências para Intelectuais e "representantes do proletariado". Como 
nomes expressivos da AIS, registramos os de Fábio Motta, Adolfo Santos, Ramos de 
Carvalho, Mauricio Andrade, Samuel ·Teixeira de Ciquelra Magalhães (brigadeiro e 
comandante da milícia em Belo Horizonte) , José de Mello Alvim, Osolino Tavares 

31. O DEBATE Belo Horizon ~e, 19 set./1934 . p. t. 

JZ. "Opc riti(ll dos campoa c das cidade~. trabalhad<>rcs em ~;crat• .ANAUÊ, li sctJ 19M (capa). 
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{S cretário do Departamento de Justiça da AIS, na província de Minas Gerals).33 
A atuação da AIS dinamizava-se em três frentes: político-social como partido político 

registrado legalmente; sócio-cultural, tendo como pontos chaves a organização, a 
propaganda e a moral-espiritual. Embora tenha passado por modificações entre os anos 
1931-1933 (manifesto de outubro), 1933-1936 (reconstrução interna), 1936-1938 
(altomatlvas de tomada do poder), sempre persistiu a tônica de movimento 
anlicomu'nista. A partir de 1934, segmentos médios e operários começaram a se 
organizar para enfrentar, entre outras, a escalada integrallsta. Assim, em 1935 surgiu a 
Aliança Nacional Libertadora (ANL), congregando nas áreas urbanas socialistas, 
comunistas, trotskistas, anarquistas, democratas cristãos e liberais democratas. Em Belo 
Horizonte, a Imprensa Informava sobre a presença da ANL e o debate sobre a provável 
"extinção do integralismo" face a lei de segurança nacional (LSN). Os lntegral lstas 
desment iram o fato, divulgando não serem afetados pela LSN, por estarem legalmente 
registrados como part ido politlco.34 

Desse modo, à atuação dos lntegrallstas contrnuou Ininterrupta. No melo estudantil, 
os alunos da Escola de Direito da Universidade de Minas representavam um dos 
núcleos mais organizados da AIB, tentando levar sua influência a setores subalternos 
da população. Entretanto, nas eleições de 1935 para o Diretório Acadêmico, a chapa 
lntegralista fo i derrotada.35 

Mas, a AIB seguia Incentivando a participação popular. O núcleo integrallsta da 
Lagolnha promoveu uma cerimónla relig iosa, com a comunhão de 200 militantes 
católicos, e à noite realizou uma sessão doutrinária na sede. lntegrallstas católicos 
participaram de um "desfile religioso' , sendo obrigatório o uso da camisa verde. A 
Secretaria de Cultura Artística, sob a direção de Bueno da Rlvera iniciou os preparativos 
de uma promoção, que culminaria com um fest ival de arte lntegralista, a ser realizada a 
7 de setembro de 1935. Criou-se uma biblioteca integralista e uma escola de oradores, 
sob a direção do acadêmico de direito Gerardo Grossi~6 

A Ação expandiu-se para o Interior do Estado, através de caravanas que visitaram 
Nova Uma, Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora, Entre Rios. Em Lafaiete foi 
Instalado um núcleo da AIB, sob a coordenação do padre Francisco Correia, e o tribuno 
lntegralista Sant iago Dantas fez uma conferência, como convidado especial.37 Em 
outubro de 1935, dois acontecimentos marcaram a ação pollllca dos integralistas em 
Belo Horizonte: uma conferência de Carlos Crist i de São Paulo, na União dos 

33. O DEBATE. "Ação lnLe~ra l ista Bra.,ileiu". 1° out./1934. p. 6·8. ''Os lntesralisuu em A~do". 6 ou t./1934. p. 8. 
"lntcgrallsmo", 12 L•ut./ 1934. p. 8. "Bandeira lnlcgralislU" . 18 ou l./1!)34. p. 3. "Dumlc irll lntegralista no Norte de Minas". 27 
oul./1934. p. 6. "O Movimcnlo ln tegrali~La visto por um de seus chefes" . 26 out/ 1934 . p. 8 . 

3~ . "AçAo ln tegralista Bras ileira". O DEBATE. Dela Horizonte, 13 abr./1934. p. 2. 

35. "0 Movimento lnLCgralísta Lança a Chapa para o Diretório Acad!mico". O DEBATE Delo Horizonte, 13 ab:J I935. p. 
3. 

36, "l'edinc.lo a Deus pelo seu Chefe". O DEBATE. Belo Horizonte, t• jul./.1935. p. 7. 

37. "Ação lnlegralis ta Brasi leira". O DEBATE Belo Horizonte , 26 ago./ 193.5. p. 7. 
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Empregados do Comércio e a organização de um "comfclo monstro" na Logolnha, com 
os participantes devidamente fardados.38 

Ao lado da efeNescência lntegrallsta e sua possibilidade de in fluenciar o campo de 
forças, emergia a ANL. O lider da ANL em Minas Gerais, David Rabello, confrontou-se 
com a AIB na pessoa de Gustavo Barroso e Dr. Samuel Teixeira de Magalhães, Chefe 
Provincial dos lnt gr 11 tas. David Rabello dizia que a ANL não desejava ouvir os 
integrallstas e que f ri o possível para evitar "conferências verdes" na universidade. 
Duvidava mesmo quo o r tor Francisco Brant cedesse o salão nobre da Escola de 
Direito, onde estava pro r fMda uma conferência de Gustavo Barroso. O médico 
integrallsta Samuel D. d M lhãos dizia considerar "blague" os milhares de adeptos 
que a ANL registrava rn Min s Insurgindo-se contra o 'caráter subversivo" da 
organização ant iclerlc I, qu I vantava contra a propriedade e a famíl ia empregando 
a força, e defendia a AIB, ob nto à autoridade e só empregando o livro, a Imprensa e 
a tribuna para convenc r,, 1 q 10 sociedade exigisse a implantação do Estado Integral 
Brasilelro.39 Esse dest q ~t no 111ostra que a ideologia tem sempre o apelo do que 
deseja construir, e qu hl• 1611 cJ I.Jma organização é a história de suas propostas 
políticas que referendam· u tlocomoç o no campo social . 

No infcio de 1936 a1ne1 om ntava sobre o fechamento da ANL,40 que não 
resist ira à crise deseno d 1d 1 oi r I pelo aparelho de Estado, enquanto que a AIB 
continuava com suas s , .o Joutrln rias e seu trabalho de propaganda. As criticas à 
liberal democracia e hO lillrl (lf o comunistas foram determinando cada vez mais a 

cl O 111 AI , onde o que pensava o Chefe gerava a matriz 
I lc 1 d ntro do movimento não interferia em sua 

1 tU lEio sucessória, havendo cisões nos quadros 
J v m dor do Rio Grande do Sul, apoiava o 

V I d r s, governador de Minas Gerais, apoiava 

311. 0DEBATE. "0 ml ~ lnl •rM I 1<11 l h•l " c<Ht/1 11, 1 H ").• ~t luirllt•Ji, lo U rn~lleira " . ll ou t./ 19J5. p . 20 . 

39. ' lntegr~ li •n~ o \'Wius Ali••• • lll•m•d"r•' O DI UA TI llr l • ll o•rll••ll~, ~ 111 1111 '11~ ~ . 11 . 

40. ESTADO DE MINAS: •· n l ~t l r!l•• l ~ ~ ll r• ~ flril• " · IIIJ u / ltll lt I' "N II•IIICI 1\ellllr d- ,\ llll lnlcgra lista". 28 
jan./1936. ANAUE. De lu llutl« tue, H J nJ I'J.\6. Jl • J 
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n o d congressos ou manl festos~ 1 Todavia, a conjuntura de 1936 enrijecia-se com 
Indícios do fechamento, tendo como evidências os estados de guerra solicitados por 
V rgas ao Congresso Nacional. Paralela à repressão aos comunistas, surgiram 
Indicadores de ameaças à expansão da AIB. Por exemplo, na Bahia, em janeiro, a 
Delegacia de Segurança e Ordem, apreendeu vários exemplares do jornallntegralista A 
Ofensiva, de circuito nacional; em Minas, em fevereiro, foi sustada pela policia a 
realização do congresso universitário integrallsta, em Sáo João D'el Rey, com a presença 
de Pllnlo Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Lá foram presos José Saba, chefe 
de policia da AIB e Salustiano Pureza, por porte de arma e desacato à autoridade. A 
proibição do congresso desdobrou-se em duas etapas. Prime,Jramente porque PHnio 
falara da sacada do Hotel Macedo, desobedecendo à proibição de comício em 
logradouro público. Entendimentos entre a policia e o governo do Estado 
restabeleceram o Congresso. Entretanto, este não passou da sessão preparatória, sendo 
definitivamente proibido. O motivo alegado foram "as lnverdedes" de um comunicado 
que a AIB distribuíra à imprensa.42 

O cl ima de inquietação que circunscreveu o fato do fechamento do congresso não foi 
al iviado, apesar de Gustavo Barroso declarar que fora a melhor propaganda que se 
poderia esperar e Pl ínio Salgado lamentar que o estado de sítio est ivesse criando 
dificuldades aos lntegralistas, quando fora votado apenas para facilitar o combate aos 
comunistas. Plinlo declarou também, que a proibição do congresso de São João dei Rey 
fora uma represália, pela boa recepção que os lntegralistas tiveram na cidade. Informou 
ainda sobre a adesão de várias patentes do exército à doutrina do Sígma. Entretanto, o 
órgão integralista Brasil Novo fora apreendido, por infringir a Lei de Segurança Nacional, 
em seus comentários sobre o congresso de São João dei Re#~ 

Apesar de promoções nas sedes com comparecimento obrigatório, de divulgação 
através da imprensa e comícios em locais fechados, devido à situação excepcional do 
país em estado de sítio, o avanço integralista foi perdendo espaço. Contudo, os 
preparativos eleitorais continuavam. Fora até divulgado um plano de mobilização 
eleitoral lntegral ista, em que o município seria dividido em bainos, os bairros em 
quarteirões e estes em ruas. Para cada bairro, quarteirão e rua, seriam indicados chefes 
que ali residissem ou trabalhassem. Fora estabelecida uma hierarquia de penetração 
domiciliar para que não ficasse ' uma única femflie na cidade sem receber as chapas 
lntegralistas". O documento tratava ainda dos deveres de cada chefe de rua, quarteirão 
e bairro.44 

41. E ITADO DE MINAS. "A l'lalafllrma dlls lnlcgralislas". 2'1 janJ1!J36. p. 10. "lnlcgralislas". 30 jan./1936. p. 1. "Na 
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Nova proibição atingiu o d ptos dos Sigma, quando os d legados de a'lgumas 
cidades impediram o uso d c mis verde. A AIB impetrou mandato de s gurança, mas 
a Corte de apelação do I do julgou-s Incompetente para apreciar o podido~ 

v d sociedade civil recata também sobre os lntegrallstas, que 
procuraram fortalec r us m c n smos de segurança Interna. Um dos controles, já 
usados desde 1935, tomou- público por ter chegado ao conhecimento da Imprensa, 
através de um ex-lnt n l 1 . I r t va-so de uma circular ·do Departamento Provincial 
de Polícia da AIB d Mln r ls para o Chefe do seu Departamento Municipal de 
Polícia. dando-lhes In tru O p r quo fossem fichados lodos os indivíduos que se 
mF!nifestassem contra o lnt r 11 . mo, sob qualquer pretexlo.46 

Apesar de ativar u 111 c nl .. mos de segurança, e atender às exigências de 
estado de sítio, pendi AIIJ meaça de fechamento, por ter sido solicitado o 

arlldo Trabalhista do Brasil. Bulhões Pedreira 

apresentou a defesa d Ali 1 1 ri w I Superior Eleitoral, argumentando que somente 
os poderes públicos t ri rn co1 1 tOno! p ra pedir a cassação do registro de um partido 
político:n O fato acont o 11 " 1 rll d 1936. Neste mesmo mês a AIB, àcompanhando 
a conjuntura que do loc nd u eixo de conflitos, percebeu a alternat iva de 
possíveis al ianças. R d hr 111 11 cllr ç o, radicalizou sua luta antlcomunista, decidiu-se 
pelo apoio a Vargas, to1n 1 d • um dos suportes de sua perseguição aos vermelhos. 
Essa nova posição do in\ l' rl l t s rol divulgada em Belo Horizonte, por um jornal de 
pequena lmprensa.4il Um 11 vo ur o d oçáo surgia dentro da AIB, através de três 
correntes pollticas di. tini 1 11 ' d ncl burguesa, voltada para o apoio às manobras 
continuístas de V rg , t n<l n 1 lndicallsta, relacionada com o movimento operário, 
e a tendência antl-irnp ri 11 1 1, cJ r tu re a revolucionária. Mas, segundo Olbiano de 
Mello, Pllnlo Salg do r Cll f qu p r ela capaz de catalizar divergências, para que 
o movimento n o d trutur • não houvesse discordâncias manifestas sobre a 

possível adesão o prol to olp V rgas'f9 

Entretanto, os t nd ncl n, o s gnlficavam uma retomada do ideal integralista. 
10 - AIB • que objetivou fundar um Estado Integral 

proposta política, mesmo que para contornar 
co de não permanecer incólume. Na verdade, 

não tem propostas capazes de 

45. ' M•ndato tk Stgurança Requer \lt' rtla AI [l• . ESTADO DE MINAS. lklo HMizonte. 16 fcv J l936. p. 3. 

46. "E.<perando o Dia d~ V Ih r!~' . ESTADO DE MINAS. Melo 11orlzonac, 19 murJ I!J36. p. 10. 
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AÇÃO INT GRALISTA BRASILEIRA 

As origens da AIB 50 remontam a 24 de fevereiro de 1932, quando, em São Paulo, 
fo i criada oficialmente a Sociedade de Estudos Polfticos (SEP), formal izando a reunião 
dos primeiros adeptos do lntegrallsmo. Plln io Salgado, seu fundador e chefe, expôs os 
objetivos da SEP na segunda reunião realfzada a 12 de março do mesmo ano: 
Implantação do princrpio de autoridade, respeito às tradições históricas brasileiras, 
real ização da justiça humana, respeitado o princípio da propriedade, união de todas as 
classes sociais, harmonia entre o lndvfduo e o Estado. Essa linha programática foi 
aprovada na terceira reunião da SEP, em 06 de maio de 1932. A SEP, entidade cultural, 
manteve o jornal A Razão, fundado em 1931, como veículo de prop,aganda doutrinária e 
Instituiu a Ação lntegralista Brasileira (AIB), que desencadeou uma campanha polftlca, 
objetivando implementar em todas as classes sociais o projeto de um Estado Integral, 
de natureza corporativa. 

A par de contatos com Intelectuais fluminenses e mineiros Iniciados em 1931, Pllnio 
redig iu o manifesto da AIB, distribuiu cópias entre os militantes, preparando-o para 
divulgação em 09 de julho de 1932. O projeto foi sustado pelo movimento 
constitucionalista de São Paulo, considerado por Plfnlo uma réplica polftica oligárq~ lca 
da Aliança Liberal, sem interesse para a sua causa. Após a derrota do movimento 
armado paulista, os integrallsl'as divulgaram o manifesto de 07 de outubro; consagrado 
como primeiro documento doutrinário da AIB, que já contava com 148 membros. O 
passo seguinte foi o de agregar interesses integralistas, agora disseminados em 
distíntas ,regiões do pais. 

Pelo menos quatro organizações existentes na época foram apontadas como 
condicionantes do surgimento da AIB, embora posteriormente viessem a se fund ir ou 
permanecer autônomas face o movimento: Ação Social Brasileira; Legião Cea,rense do 
Trabalho: Ação Patrinovista Brasileira e o Partido Nacional Sindicalista, fundado em 
Minas Gerais, pelo jornalista e escrlt.or Olbiano de Mello, em 1931. O programa 
íntegralista recebeu a adesão de intelectuais como Santiago Dantas, Lourival Fontes e 
Hélío Viana, da revista Hierarquia do Rio de J~melro. O eixo de atuação da AIB foi a 
região Centro-Sul (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro), onde, paralelamente, 
expandia-se o movimento operário, que constitula ar os primeiros núcleos. de expressão 
socialista. Em Minas, a AIB envolveu nomes da esfera governamental, como Francisco 
Campos e Gustavo Capanema, ambos do PRM, que fundaram uma legião de camisas 
cáqui. Entretanto, foi Olblano de Mello, no Norte de Mjnas, e Osotino Tavares, em Belo 
Horizonte, que desenvolveram um trabalho sistemátllco de organização da AIB. 

A 23 de abril de 1933, realizou-se em São Paulo o primeiro desfile integralista, com a 
presença de estudantes e operários. A segunda concentração de rua foi em Teófilo 
Otoni, cidade mineira, em julho do mesmo ano, com participação de 1 00 militantes. 

Em 06 de julho de 1934, foi aprovado o uniforme da. mílfcia: camisa verde, calça 
preta ou branca, gravata preta, casquete verde, botas pretas e o sigmasl como 
emblema da ação. Criou-se um juramento para inscrição nos quadros do movimento sob 

S(l. ~~~ lnrorm. ões a &e1:11ir rrram extroldo~ in : CÀI\DIDO FILHO. lt•sE. O movimento operário: o sindicato, o 
partido. l'ettóp<~lis, Vozes, 1982. TAVAR!;:S, José Nilr. Conciliação e radicalização política. Petrópoli . . Voie , 
l!lll2. TRINDAD[l, Hél~io. ~r . cit. 
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nt d Ar lHV2 Ainda m 1934 surgiu o Monitor 

o N olo!'lal,a expansão da .AIB tornou-se mais 
polltlco aborto ao jogo de Interesses, como por 

do capitalismo financeiro., e determinações 
s pala Industrialização; de ordem social internas de ord m 

provenientes do proc 
Insatisfação das caro 1d 
de classe que marcou t 

r ordenamento das relações de trabalho; de 
r Nascente configuração polrtlca do conflito 

Em 1935, havia 40 

1 c! 1d d .tudos Polftlcos, que nós 
1 O f1m d SEP é criar uma nova 

1.1 Hillltllldllc.l • d v mais o número de 
111 o 1ri 1111111 dDs oldades do estado. 

no.. tw l/Iom nesta hora de 

Naquele m srNl 11, , 111 1110 I M 11 fundou o Partido Nacional Sindicalista, uma 
organização polftt , d J tr li HI I~r , Hi cm , vi tn<IO gregar todas as categorias profissionais 

num projeto soei l ri d 1' t l r rp r tlrvl I .~~ 
Em julho de 1933 1t uv , 1 rn Mln 1 s gunda concentração de rua da AtB, referida 

anteriormente. A lmpr n 1 1n1nr Ir 1 noticiou m novembro, uma entrevista com Gustavo 
Barroso, Secret ri N.r ,I n 1 (.!1 ducação da AIB, que viria lançar as bases do 

llzando, entre outras atividades , uma conferência no 
11 m Llb ntllsmo, Comunismo, lntegralismo.55 Considerando o 

liberalismo Insufle! nlr p r 1 ndor as demandas sociais, e atacando o extremismo 
comunista por dlstlnoulr o rrlO alasses somente o capital e o trabalho, propunha o 
Jntegralismo como o c mlniiO da harmonia e categorizava a sociedade num conjunto de 
atividades profisslon 1 uesonvolvldas por trabalhadores do capital, trabalhadores 

52. Curruplela de [!N!l (nuve, o n m H> d(lS TempM) • (Y AUÉ (~Qud~çào dos lndios tupis)= !l 'I:lYAUÉ. 
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"''"'u ' " utsu11u1aoore:. •me1ec1uals.ue mooo espec1a1 rerena-se aos operarlos, a - -
quem a AIB pretendia resgatar a dignidade humana, enquanto que o comunismo os 
transformaria em simples máquinas produtoras. Através de noticias publicadas em 
Jornais da época, sobre a presença de um comitê de numerosas pessoas 
recepcionando Gustavo Barroso, percebem-se indicadores de um trabalho anterior de 
organização, que somente fontes orais auxiliariam a desvendar. 

?uando Gustavo Barroso trata a sociedade como um conjunto de partes, cujo 
equ11fbrio depende do arranjo que se proponha, revela-se a herança positivista da 
doutrina que pretende organizar a realidade, negando a natureza histórica de seu 
processo, em que forças se movimentam dependentes de condições concretas e não de 
esquemas forjados nominalmente. Ademais, a divisão social idealizada não leva em 
conta o largo espectro de interesses inegociáveis, demandas antagônicas, conflitos de 
classe etc. 

A tônica especial do pronunciamento de Barroso, dirigindo-se aos operários, 
demonstra conhecimento da realidade local já malízada pela expressão socialista. As 
fontes Impressas dizem da movimentação operária entre o paternalismo anti-comunista 
da Ação Católica do Trabalhof6 com a esquerda disputando eleições na União dos 
Empregados do Comércio e o sindicato dos ferroviários como palco de discussões 
contra a penetração socialista no meio operárlo~7 É de conhecimento a tendência 
amarela, conciliatória e anti-extremista dos sindicatos de empregados de setores 
públicos, enraizada na I República, e só posteriormente adenlrada pelo trabalho de 
organizações de esquerda. Registramos finalmente, um alerta aos operários mineiros, 
ante a ameaça inusitada do integrallsmo: " ... o bicho vem vestido com farrapos vistosos 
das palavras sonoras e das frases adocicadas, com a esperança de colher nas suas 
garras de aço o proletariado incauto•.ss 

A partir do primeiro contato entre a cúpula dirigente da AIB e da população 
belorizontina, a atividade orgânica da entidade possibllitou a estruturação do movimento 
na capital. 

Os primeiros meses de 1934, em Belo Horizonte, foram Intensivos na organização 
de adeptos da Idéia Nova ou do Sigma, expressões que, entre outras, identificavam os 
militantes integralistas.59 Como fatos, destacamos as reuniões do triunvlrato integralista 
do Gln~sio Mineiro (João da Malta Machado, Manoel Campos, Ramos de Carvalho) ;. 
fundaçao do trlunvirato do Ginásio Arnaldo, a criação de uma comissão organizadora 
municipal, sob responsabilidade do Sr. Abelardo Fajardo, Chefe Provincial, que 
Juntamente com os triunviratos universitários, instalou a sede integralista na capital, à 
Av. Afonso Pena. Neste local realizavam-se reuniões semanais de natureza doutrinária 
sendo obrigatório o comparecimento dos militantes, trajando camisa verde-oliva. ' 

56. DUTRA, Eliana R. d~ F r~ ira.~ . Caminhos Operários das Minas Gerais. São Paulo, Hucir~c. 1987. 
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Ao mesmo tampo, r I trnv • o Intenso trabalho do d1vulgação doutrinária de 
envolvimento do op r ri dO, t nt ndo·se doflnlr como um Indicador de nlvel de 
consciência alcanç do p I cl 1 "0, a não adesão a partidos pollticos de esquerda. De 
fato, a instalação d cl d 1 Ali.! corrospondeu ao aumento de adeptos da Idéia Nova 
com a adesão d unlv r 1t tfo , comorclários, funcionários públicos e operários. A 
solenidade lnaugur I ontou orn presença de chefes organizadores do núcleo 
municipal, trlunvir to de cursos secundários, além de militantes de 
outras provlnclas. Os m dirigidos por José F. Laudim, Assis Ribeiro e 
Erotldes Diniz. 

r nlzaclonais, Iniciaram a ação polftica através de 
mblto do todas as camadas sociais da população 

belorlzontina. Para o opt r rr i ulo, 11j nrv 1 Intelectual era considerado inferior ao de 
setores médios e cmpr ri I lllittj ltlo , ld allzou-se uma escola noturna gratuita para 
"levar luz do sabor 10'• p ttrfc o do meio proletário". As aulas sêriam 
ministradas por unlv rsll ri 11 1 ' lnclulam o ensino de português, aritmética, 
história e geografia do Or ' onlldo, a escola como Instituição portadora de 

r f,lo m nto à estratégia da AIB, como agência 
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CONCLUSÃO 

A questão aqui enunciada referiu-se às possibilidades da AIB incluir como aliada em 
seu projeto de conquista do poder, a classe operária, pela sua lnterveniência expressiva 
nas relações de. força que configuram a conjuntura estudada. Assim acentuamos a 
presença operária em seu movimento de organização Interna e sua locomoção a nível de 
Instância superior do poder. Nesse contexto, projetamos a Inserção da AIB no meio 
operário, através da divulgação e propaganda. Também apontamos sua estratégia 
orientadora e estipuladora de objetivos, na ação política a longo prazo, e direção 
detalhada de manobras para atingir sua meta. 

Dado o exposto podemos considerar que o integralismo foi um movimento de Idéias, 
que atingiu setores médios urbanos, no sentido de tentar criar uma mentalidade nova. 
Careceu de uma base social concreta, de onde emergisse como produto político de 
circunstâncias históricas, ao inv.és de ser apenas um ldeário autocrático. Nesse· sentido, 
remetemos ao estudo de Chauí,I que indaga como a debilidade teórica de um 
pensamento autoritário, conseguiu alcançar eficácia prática através de seus temas 
mobilizadores. A autora aponta no discurso integralista, o espectro das •conclusões que 
se sucedem com total ausência de premissas' e uma vez ausentes as premissas torna
se "normativo-programático'. Formula-se um projeto de Estado como a"única via de se 
fazer política e história". Para se compreender como o lntegralismo tornou-se bem 
sucedido, num determinado momento histórico brasileiro, a autora mostra a classe 
média como destinatária desse ideário, que atuava com imagens ·facilmente 
reconhecidas na experiência cotidiana', capazes Çe unificar o que aparece fragmentado 
na e~periência. Ao invocar valores imputados tradicionalmente à classe média, tais 
como religião, famllla, propriedade, autoridade, ascensão social, posse de bens etc., 
convoca-a como "vanguarda polltica•. 

Embora não se negue que o lnlegralismo tenha sido um movimento de setores 
médios, dada a sua natureza totalizadora e transformadora, necessariamente tenderia a 
aproximar-se da classe operária, não como parceira, mas cooplável através de suas 
promessas. Desse modo temos o aceno lntegrallsta ao operário no sentido de resgatar 
sua dignidade humana como trabalhador, com direito à propriedade e a bens materiais, 
a fim de furtá-lo à influência comunista. 

Entretanto, os dados coletados nos autorizam a concluir pela fragilidade da AIB no 
meio operário de Belo Horizonte. Como evidências apontamos: a ausência de núcleos 
operários de militância integralista; coneoções Inconsistentes entre padres católicos 
integralistas e operários; referências fragmentadas de presença operária em desfiles, 
comícios, conferências ele. Apenas registramos um caso de solidariedade aos 
ferroviários em greve, reunindo-se na sede da AIB e manipulação dos camisas verdes, 
durante a greve dos trabalhadores da Cia. Força e Luz. É possível avançar a conclusão 
de que os integralistas estivessem menos interessados em organizar, que divulgar suas 
Idéias no meio operário, conseguindo simpatizantes, ou cooptando aliados para apontar 
militâncias comunistas nas empresas, a serem despedidos e/ou denunciados à polícia. 
Dada a natureza vertical e totalitária da AIS, a classe operária talvez conslltuísse 
apenas um setor social, passfvel de submissão à doutrina, quando o projeto do Sígma 
se efetivasse, na vaga mobillzadora permanente e ilimitada, dissolvendo as classes em 
uma massa uniforme, homogênea e indiferençada, na defesa de seu ldeário. 

I. liA 1, MuriJena, CARVALHO FRANCO, Maria Sill'a. Ideologia e Mobilização Popular. Rio de Janeiro, Paz t 
Terra . l!/7 . 
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