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indivíduo é roubar-lhe a própria essência de 
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que lhe cercam a sobrevivência é privar o seu 
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constante, onde a esperança do amanhã e a 
vontade de participar e realizar estejam 
presentes em cada gesto e atitude. Porque é o 
desafio que nos difere das demais espécies: a 
capacidade de pensar, produzir, realizar, guiar 
nosso futuro pelas nossas mãos.  

(Olavo Bilac) 
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RESUMO 

 

Investiga a “educação do corpo” voltada para homens e mulheres membros das fileiras 

integralistas que muitos adeptos conquistou no período de 1932 a 1938. O objeto da pesquisa 

é a “educação de corpo integralista” elaborada e difundida, nas páginas do jornal A Offensiva, 

pela Ação Integralista Brasileira – movimento social de grande repercussão política, que 

emerge no Brasil Republicano, arquitetado por Plínio Salgado, enquanto Chefe Nacional – 

com a finalidade de educar, disciplinar e preparar seus membros tornando-os “soldados 

obstinados a defender a nação”. Delimita o período a ser estudado entre 1932 e 1938, tendo 

como justificativa, para a data inicial, ser ela o ano de fundação da Ação Integralista 

Brasileira. Como justificativa para a data final, aponto a extinção do jornal A Offensiva. Ao 

início do Governo ditatorial de Getúlio Vargas, todos os partidos políticos são suprimidos, 

juntamente com eles, a Ação Integralista Brasileira que havia obtido o registro de partido 

político em 1933 junto ao Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. Em função da dissolução dos 

partidos políticos, a AIB, adaptando-se aos novos tempos, transformou-se novamente em 

sociedade civil com a denominação de Associação Brasileira da Cultura (ABC). Analisa 

fundamentalmente os números do jornal A Offensiva que se encontram no Acervo Plínio 

Salgado do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro-SP e os arquivados na 

Biblioteca Nacional-RJ. O corpus documental da pesquisa é constituído por 748 edições do 

jornal que se constitui como fonte e objeto da pesquisa. Concluiu que associando as 

orientações no referente à prática de exercícios físicos e de esportes aos conselhos de higiene, 

o integralismo propagava, a seu modo, o comportamento a ser assumido pelos integralistas e, 

conseqüentemente, a quem mais se predispusesse a ler seus jornais. Agregando essas 

prescrições a todas as práticas ritualistas e simbólicas, a AIB impunha ao corpo um modo de 

ser integralista. 

 

Palavras-chave: Educação do corpo; Ação Integralista Brasileira; Jornal A Offensiva. 
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ABSTRACT 

 

Investigate the "body education" for men and women members of integralist ranks, who have 

won many fans in the period from 1932 to 1938. The research object is the "integralist body 

education”, prepared and disseminated, in the pages of A Offensiva newspaper, by Brazillian 

Integralism - social movement far-reaching policy, which emerged in Republican Brazil and 

that was architected by Plínio Salgado, as National Head - with the aim to educate, discipline 

and prepare its members, making them "die-hard soldiers to defend the nation". Wraps the 

period under study between 1932 and 1938, whose main justification for the initial date, the 

fact that she was the founding year of the Brazilian Integralism and as to the closing date, the 

fact that it mark the extinction of the journal A Offensiva. At the beginning of the dictatorial 

government of Getúlio Vargas, all political parties are suppressed, and along with them, the 

Brazilian Integralism, who had obtained the registration of political party in 1933 with the 

Superior Court of Electoral Justice. As a result of the dissolution of political parties, the AIB, 

adapting to the new times, became again in civil society, with the designation of Brazilian 

culture Association (ABC). Primarily examines the numbers of the A Offensiva newspaper 

that are in the acquis Plínio Salgado public and history file of the county of Rio Claro-SP and 

archived in the National Library-RJ. The corpus of documentary research is composed of 748 

editions of this newspaper, taken as a research source and object. It concludes by linking 

guidelines on physical exercise and sports to hygiene councils, integralism propagated, in its 

own way, the behavior to be made by the integralists and, therefore, who are more 

predisposed to read his newspapers. Adding these requirements to all ritualistic and symbolic 

practices, the AIB required the body a way of being integralist.  

 

Keywords: Education of the body; Brazilian Integralism; A Offensiva newspaper. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

  Este estudo emerge a partir de inquietações despertadas, ainda no período de 

realização de mestrado, relativas à atuação do movimento integralista no Brasil em vias de 

modernização/urbanização da década de 1930. Tais inquietações geraram a dissertação 

intitulada “Integralismo e Ação Católica: sistematizando as propostas políticas e educacionais 

de Plínio Salgado, Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima no período de 1921 a 

1945”, apresentada, no ano de 2005, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP. 

 No período, a construção do texto fomentou o aparecimento de novas questões muito 

amplas para serem discutidas e respondidas no curto prazo a que se restringe o mestrado, 

postergando-se a investigação dessas questões para construção de estudos futuros. 

Posteriormente, as questões foram empregadas na elaboração do projeto de doutorado 

apresentado à Universidade de São Paulo – USP, como requisito parcial para inserção no 

Programa de Estudos Pós-Graduados da Faculdade de Educação - FEUSP. 

Inicialmente, o projeto objetivava investigar “O papel de professora e mãe de família 

conferido às mulheres pela Ação Integralista Brasileira (AIB)”, ou seja, desejava estudar a 

educação voltada para a mulher das fileiras integralistas. Nessa fase, meu entendimento sobre 

a militante integralista limitava-a à submissão e à passividade, visão essa que a orientadora da 

pesquisa, Dr.ª Diana Vidal, buscou logo questionar. O tratamento que eu concedia à mulher 

em meus estudos sobre a AIB não partia das práticas, mas dos discursos doutrinários advindos 

do Chefe Nacional do integralismo, Plínio Salgado.  

O curso das disciplinas e as orientações com Vidal direcionaram meus olhares para 

novos aspectos do movimento sobre os quais ainda não havia pensado. Com o auxílio dessas 

conversas construí um novo pensar sobre a AIB, um pensar mais distanciado, menos 

apaixonado, que, por sua vez, compreende a atuação da mulher, assim como a atuação do 

homem militante, em sua submissão e também em sua subversão, que consegue perceber, 

mesmo de modo bastante discreto, as relações de poder que se estabelecem no cotidiano do 

movimento e que tem seu lugar nas páginas dos periódicos do integralismo. A investigação 

voltava-se não mais somente para as práticas das mulheres no movimento, mas também para 

as práticas dos homens militantes, encontradas no jornal. 



 
 
 
 

 
 
 
 

19 

A aproximação com o “camisa-verde”, de ambos os sexos, e suas práticas nos jornais 

integralistas, assim como minha formação em Educação Física, atraíram-me a atenção para os 

aspectos relativos ao corpo, veiculados nos periódicos. 

Perceber as investidas integralistas no doutrinamento, para além do intelectual e do 

moral, no campo do “físico”, por meio de artigos doutrinários, sessões esportivas, colunas 

sobre acontecimentos no esporte, assim como sessões sobre comportamento, higiene, saúde, 

entre outros, trouxera-me à tona, em agosto de 2008, uma questão norteadora em meu novo 

modo de pensar os estudos para elaboração da tese de doutoramento: como se constituía a 

“educação do corpo” veiculada em jornais da Ação Integralista Brasileira da década de 1930? 

Compreendendo que as ideias eugênicas e fascistas de melhoria da raça pela sua 

disciplinarização por meio do esporte e de defesa de uma militarização corporal e psicológica 

dos brasileiros – tornando-os “soldados da pátria” – perpassam o discurso da intelectualidade 

brasileira e dos militantes da AIB na década de 1930, direciono meus olhares para o corpo 

que se pretendia formar com o discurso integralista. 

 Por ora, investigo a “educação do corpo” voltada para homens e mulheres membros 

das fileiras integralistas, que muitos adeptos conquistou no período de 1932 a 1938. O objeto 

da pesquisa é a “educação de corpo integralista” elaborada e difundida, nas páginas do jornal 

A Offensiva, pela Ação Integralista Brasileira – movimento social de grande repercussão 

política, que emerge no Brasil Republicano, arquitetado por Plínio Salgado, enquanto Chefe 

Nacional – com a finalidade de educar, disciplinar e preparar seus membros, tornando-os 

“soldados obstinados a defender a nação”. 

 Pensar o “corpo integralista” emerge como possibilidade de traduzir, revelar, 

evidenciar formas bem precisas de educação, modos bastante sutis de inserção de indivíduos e 

grupos em uma dada sociedade, formas múltiplas de socialização.  

Considerando que o uso de múltiplas intervenções dirigidas, forjadas por inúmeras 

técnicas que são aprimoradas para incidir sobre os corpos, consolida, na longa duração, 

práticas sociais desejadas, delineando o que se poderia chamar de uma “educação do corpo”,1 

dirijo meus olhares para a “retórica corporal” arquitetada pela AIB como instrumento de 

controle e disciplinarização dos militantes inscritos em suas fileiras, ou seja, encontro no 

“corpo integralista” a possibilidade de investigar a constante intervenção do poder exercido 

pela AIB sobre seus membros. 

 O estudo, no entanto, não se limita a investigar a “educação do corpo” constituída e 

                                                
1 LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. 2. ed. São Paulo: Papirus, 1986. 
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difundida em documentos do movimento, mas busca também averiguar como homens e 

mulheres integralistas pensavam seus corpos e se apropriavam dos discursos instituídos no 

interior de relações e práticas sociais (portanto, no interior de relações de poder). Investigo a 

“educação do corpo” voltada para o “camisa-verde” sem negligenciar que múltiplas são suas 

identidades, que vive ele nas relações de poder que estabelece com outros homens e mulheres, 

por vezes sendo submisso/a e, por outras, subvertendo o poder, e, por fim, que o discurso 

sobre o corpo que encontro no jornal está repleto de sentidos, de censuras, de permissões, pois 

o jornal não é, de modo algum, neutro.  

 Destarte, recenseei a bibliografia que aborda o movimento integralista e pude verificar 

que poucos estudos dedicaram esforços no sentido de investigar a “educação do corpo” 

direcionada a homens e mulheres pelos periódicos do movimento. De outro modo, poucas 

pesquisas investiram esforços no sentido de investigar como os militantes integralistas 

pensavam seus corpos nas páginas dos impressos do período.  

 Dos estudos desenvolvidos, destaco o de Cavalari,2 “Integralismo: ideologia e 

organização de um partido de massa no Brasil (1932-1937)”, que se preocupou em dar ênfase 

ao papel de educadoras desempenhado pelas mulheres na AIB, assim como à visão do 

integralismo em relação à divisão de funções sociais de acordo com o sexo. 

 No estudo, a autora solicita aos leitores que atentem para o fato de que, apesar de tão 

decantada, a mulher ocupa, no movimento, um papel secundário, sendo apontadas como 

naturais dela somente as funções desempenhadas no lar, na família e na escola, onde deve 

educar não só para formar uma consciência nacional, como também para formar uma massa 

eleitoral integralista,3 principalmente, a partir de 1933, quando a AIB se transforma em 

partido político.4 

 Bulhões,5 na dissertação de mestrado “‘Evidências esmagadoras de seus atos’: 

fotografias e imprensa na construção da imagem pública na Ação Integralista Brasileira 

(1932-1937)”, estuda a fotografia e a imprensa como práticas sociais e expressões de relações 

sociais e significados culturais, analisando os usos e os objetivos envolvidos na publicação de 

fotografias na imprensa carioca pela Ação Integralista Brasileira (AIB). O trabalho busca 

                                                
2 CAVALARI, Rosa Maria Feiteiro. Integralismo: ideologia e organização de um partido de massa no Brasil 
(1932-1937). São Paulo: EDUSC, 1999. 
3 Ibidem, p. 62. 
4 O integralismo se tornou partido político em 28 de abril de 1933, sendo registrado na Secretaria do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral sob o n. 454 e tendo como relator o Ex. Sr. Dr. José de Miranda Valverde.  
5 BULHÕES, Tatiana da Silva. Evidências esmagadoras de seus atos: fotografias e imprensa na construção da 
imagem pública da Ação Integralista Brasileira (1932 – 1937). 176 f. 2007. Dissertação de Mestrado (Mestrado 
em Educação) Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 
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explicitar os sentidos e intenções da produção e divulgação de fotografias pela AIB, além da 

criação e do funcionamento de uma estrutura – as Secretarias de Propaganda e Imprensa.  

 Trindade,6 a partir de sua tese de doutoramento, produz a obra “Integralismo: o 

fascismo brasileiro na década de 30”. Repleto de tabelas estatísticas, o estudo, analisando a 

estrutura organizativa e o conteúdo ideológico do integralismo, chama a atenção para a 

influência do fascismo europeu na estrutura e organização da AIB.  

 O caráter fascista ou não do movimento, assim como se ele é resultado apenas da 

“importação de idéias” e projetos autoritários em ascensão na Europa, é tema muito debatido 

entre os historiadores que dedicaram esforços no sentido de investigar o integralismo. 

Vasconcellos,7 no estudo “A ideologia curupira – análise do discurso integralista”, por 

exemplo, afirma que o movimento é fascista, sendo “ponta a ponta mimético”, mas a sua 

especificidade em relação aos fascismos europeus é a falta de autonomia em relação “[...] às 

nações capitalistas Hegemônicas”.8 

Chasin,9 na obra “O integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade no 

capitalismo hiper-tardio”, também busca caracterizar a especificidade do movimento, 

negando, assim, sua semelhança com o fascismo europeu. Para o autor, “[...] ontológica e 

teleologicamente, fascismo e integralismo se põem como objetivações distintas”.10 

Partindo do pressuposto de que a “[...] crítica do integralismo tem sucumbido à 

explicação mimética [...]”,11 mais do que isso, de que o mimetismo “[...] tem sido o 

pressuposto mesmo das análises até hoje realizadas, e não o seu produto analítico”,12 Chasin 

busca oferecer uma “explicação alternativa”13 para o fenômeno e critica estudos em que o 

mimetismo não ultrapassa “o plano da pura arbitrariedade”.14 

O autor afirma, após exaustiva análise do material coletado por meio do exame da 

produção teórica de Plínio Salgado, ou seja, dos livros, inclusive os de natureza literária, além 

dos documentos oficiais e artigos de jornal, que a AIB não seria um tipo de fascismo, como 

supõe grande parte dos estudos a respeito do assunto, mas, pelo contrário, seria uma ideologia 

                                                
6 TRINDADE, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. São Paulo: Difiel, 1979. 
7 VASCONCELLOS, Gilberto. A ideologia curupira – análise do discurso integralista. São Paulo: Brasiliense, 
1979.  
8 BULHÕES, 2007. 
9 CHASIN, José. O integralismo de Plínio Salgado – forma de regressividade no capitalismo hiper-tardio. São 
Paulo: Estudos e Edições Ad Hominem, 1999. 
10 Ibidem, p. 596. 
11 Ibidem, p. 34. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 37. 
14 Ibidem, p. 41. 
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reacionária e utópica, isto é, uma forma de regressão que ocorre em uma fase do capitalismo 

brasileiro designada por ele como “hiper-tardio”. 

 Trindade15 critica esses autores, afirmando que eles desconsideram a existência de um 

pensamento autoritário brasileiro, que remetem a história das ideias políticas no Brasil a um 

processo de imitação. Contudo, o autor não consegue se livrar da ideia de ser o integralismo 

uma modalidade de fascismo.  

 Chauí propõe que se supere o debate sobre suposta imitação ou repetição mecânica de 

doutrinas, gestos e ideias, que caracterizam os movimentos autoritaristas europeus. A autora 

advoga que, quando o discurso integralista recorre à autoridade de pensadores e líderes 

europeus, apenas funciona como todo pensamento autoritário que sempre pede garantias para 

pensar e agir. Nesse sentido, destaca que se torna de menor importância saber se houve 

importação dos fascismos europeus, pois o que interessa compreender é que, importando ou 

não ideias, as formulações integralistas “[...] exprimiram, na forma da construção pura, a 

verdade do nacionalismo como política autoritária, mesmo quando os militantes aderiram à 

AIB pelo medo do comunismo ou pelo antiliberalismo”.16  

 Apesar do ineditismo e da relevância de cada um desses estudos, e das diversas 

temáticas sobre o integralismo que abordam, ao transcorrê-los, pouco me deparo com o 

debate sobre a “educação do corpo” na Ação Integralista Brasileira, principalmente no que se 

refere à educação física e aos esportes presentes no jornal A Offensiva. 

Cabe-me esclarecer que penso como “educação do corpo” todos os aspectos 

relacionados aos cuidados corporais presentes nos jornais integralistas dos anos 1930: higiene 

pessoal, estética e beleza, atividades físicas, política de eugenia, tratamentos medicinais, 

orientações médicas, psicológicas, propagandas de produtos para o corpo, cuidados na 

gestação, orientação alimentar, e tudo mais que trate de assuntos sobre o corpo.  

Priorizo, para este estudo, pensar nas práticas instituídas para a “educação do corpo” 

integralista, ou seja, com intuito de fazer obedecer e disciplinar o corpo dos militantes da 

AIB. No entanto, por vezes, o discurso presente em A Offensiva faz parecer que o dito era 

bastante genérico, voltado a todos que ao jornal tivessem acesso, integralistas ou não, o que 

não desqualifica os artigos e sessões para o que investigo, pois a quem primeiramente o jornal 

se dirigia, em grande parte, era mesmo ao “camisa-verde”. Além disso, o ideário integralista e 

as intenções doutrinárias fazem-se impregnar praticamente por todo o jornal, de modo mais 

                                                
15 TRINDADE, 1979. 
16 CHAUÍ, 1978, p. 16. 
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ou menos explícito.  

Delimitei o período a ser estudado entre 1932 e 1938, tendo como justificativa, para a 

data inicial, ser ela o ano de fundação da Ação Integralista Brasileira. Como justificativa para 

a data final, aponto a extinção do jornal A Offensiva. Ao início do Governo ditatorial de 

Getúlio Vargas, todos os partidos políticos foram suprimidos; juntamente com eles, a Ação 

Integralista Brasileira, que havia obtido o registro de partido político em 1933 junto ao 

Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. Em função da dissolução dos partidos políticos, a AIB, 

adaptando-se aos novos tempos, transformou-se novamente em sociedade civil, com a 

denominação de Associação Brasileira da Cultura (ABC), assim permanecendo até 1938, 

quando Vargas iniciou uma campanha contra o integralismo, com a prisão e exílio de seus 

líderes. Plínio Salgado foi preso e, no ano seguinte, exilado para Portugal, regressando ao país 

em 1945, com o fim do Estado Novo. Em 1938, todos esses acontecimentos acarretaram 

mudanças explicitas em A Offensiva e, posteriormente, seu desaparecimento.  

Nesse período, a AIB lançou mão de um vasto conjunto de dispositivos textuais para 

doutrinar os membros de suas fileiras. Foram inúmeros jornais, livros, artigos, cartas e 

documentos utilizados pelo movimento a fim de difundir e divulgar a doutrina nos diferentes 

meios e nos mais distantes e diversos locais. Ao todo foram criados mais de setenta diferentes 

jornais publicados em cidades de todo o Brasil. 

Para a realização do estudo, analiso fundamentalmente os números do jornal A 

Offensiva que se encontram no Acervo Plínio Salgado do Arquivo Público e Histórico do 

Município de Rio Claro-SP e os arquivados na Biblioteca Nacional-RJ. A seleção do material 

deu-se a partir do contato com diversos documentos, jornais, cartas, manuais didáticos, 

regimentos, enciclopédias e livros integralistas, e a opção por A Offensiva deve-se à grande 

quantidade de artigos e colunas voltados à educação e disciplinamento do corpo, publicados 

nesse periódico. Os demais documentos são utilizados com intuito de complementar, 

confrontar e/ou corroborar as informações dispostas nas páginas do jornal selecionado. 

O corpus documental da pesquisa é constituído por 748 jornais, dos quais 744 se 

encontram microfilmados na Biblioteca Nacional/RJ e outros 4 só foram encontrados, ainda 

em seu estado original, no Arquivo de Rio Claro. Cabe destacar que A Offensiva constitui-se 

como fonte e objeto da pesquisa e que o número avantajado da tiragem não se torna 

empecilho para a elaboração da pesquisa, porque o jornal apresenta um ciclo de vida bastante 

regular, sofrendo poucas variações ao longo de sua existência. 

A estrutura deste estudo é dividida por seis capítulos que, pensados em conjunto, 
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buscam investigar as práticas integralistas de “educação do corpo” expressas no jornal.  

O primeiro capítulo da Tese, “O impresso integralista: doutrinamento e disciplina no 

jornal A Offensiva”, analisa os usos do impresso para a propagação da doutrina integralista, 

entre 1934 – 1938, assim como o ciclo de vida do periódico. Nesse sentido, as transformações 

que ocorrem ao longo da existência do jornal são postas em relevo, buscando explicitar os 

sentidos e as intenções que marcam a sua produção.  

Outro ponto de destaque nesse capítulo é a tentativa de retificar o equívoco cometido 

por muitos autores, de atribuir, em seus estudos, a extinção de A Offensiva à extinção da Ação 

Integralista Brasileira no ano de 1937, o que não condiz com a realidade, pois o jornal 

mantém-se em publicações diárias até 19/03/1938 sob a coordenação dos quadros 

jornalísticos da então Ação Brasileira de Cultura. 

No segundo capítulo, a catalogação dos textos, propagandas, seções, matérias é 

realizada com intuito de facilitar a compreensão das mutações, não só estruturais, mas 

também textuais e discursivas ao longo dos quatro anos de publicação do jornal, as quais, de 

uma forma ou de outra, refletem também o pensar sobre a “educação do corpo” integralista.  

O terceiro capítulo, “A educação do corpo integralista por meio dos ritos e dos 

símbolos”, é elaborado no sentido de buscar analisar as investidas ritualísticas e simbólicas 

efetuadas pela Ação Integralista Brasileira na “educação do corpo” de seus militantes.  

A abordagem confere destaque à ordenação e ao doutrinamento corporal, flagrantes 

nos rituais – em reuniões, congressos, desfiles, juramentos, casamentos, batizados, funerais 

integralistas – e o uso dos símbolos – uniformes, bandeiras, saudações, gestos – que emergem 

como estratégia do movimento para fazer-se parecer uno, coeso e harmonioso. Esse discurso 

permeia o segundo capítulo. 

No quarto capítulo, “Instrução da Milícia: a educação paramilitar do corpo 

integralista”, meus esforços se voltam para elucidação do treinamento paramilitar realizado 

pela Milícia Integralista no sentido de formar o “soldado integral”, “forte de físico, culto de 

cérebro e grande de alma”. A investigação é concebida com intuito de verificar os preceitos e 

intenções empregadas na instrução dos milicianos e na manutenção de uma unidade armada 

nos quadros do movimento. 

No quinto capítulo, busco analisar como a AIB educava o corpo integralista em meio 

aos discursos higiênico, eugênico e de aprimoramento físico, em voga no período. Para a 

construção desse capítulo, recorro à analise dos artigos e seções presentes em A Offensiva que 

abordam essas questões em sua relação com a prática esportiva e com a “Educação Physica”.  
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Em virtude dos inúmeros artigos dedicados à prática de “exercícios físicos” voltados à 

mulher, detenho-me, num sexto e último capítulo, na abordagem empregada na elaboração 

desses textos, assim como na intencionalidade que permeia esse material.  Por fim, analiso a 

“educação do corpo” presente nas práticas de assistência social, fundamentalmente realizadas 

pelas mulheres e disseminadas profusamente pela AIB. 

Considerando também as inúmeras imagens presentes no jornal, assim como as 

intenções e motivações da AIB para o investimento significativo na produção e veiculação de 

fotografias, utilizo-as como mais uma possibilidade de observar as práticas sociais que 

instituíam o modo de ser integralista.  

O caminho percorrido até aqui, tão complexo em seu trilhar, foi-me sumamente 

revelador e fértil; as etapas desde a percepção da “educação do feminino” na AIB, passando 

pela compreensão das “relações de poder” estabelecidas no movimento, pelo entendimento 

sobre a atuação da mulher e do homem em sua submissão e subversão, pela análise das 

relações de gênero e da identidade do “camisa-verde” por ele e por outros construída, 

passando ainda pela investidura nas práticas até, finalmente, à chegada ao jornal e, nele, a 

descoberta da “educação do corpo integralista” empregada pelo movimento, assim como das 

práticas corporais de homens e mulheres na AIB, foram-me, todas necessárias ao meu 

amadurecimento no que se refere à temática da pesquisa. 
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    Foto 1 – Panfleto de divulgação da AIB. 
Acervo do Arquivo de Rio Claro /SP. 

1 O IMPRESSO INTEGRALISTA: DOUTRINAMENTO E DISCIPLINA NO JORNAL A 

OFFENSIVA 

 

 

1.1 O impresso integralista  

 
 

A AIB foi oficialmente criada, sob forte sentimento nacionalista, no dia 7 de outubro 

de 1932, por meio de um manifesto lido em reunião solene no teatro municipal de São 

Paulo.17 No entanto, o pensamento de Plínio Salgado e sua “conclamação aos jovens de todo 

país” já vinham sendo veiculados desde o ano anterior, pelo jornal A Razão, na coluna Notas 

Políticas. 

O jornal foi, antes mesmo da fundação do movimento, um importante veículo de 

divulgação do ideário de Plínio Salgado e da intelectualidade que ditaria as regras e normas 

do movimento que se instituiria. Com a criação do movimento, a investida nos impressos 

aumentou expressivamente.  

Vasto foi o conjunto de dispositivos textuais de que lançou mão o movimento 

integralista para doutrinar os membros de suas fileiras, arregimentar novos adeptos e 

conseguir unificação e consolidação. Foram inúmeros jornais, livros, artigos, cartas e 

documentos utilizados pelo movimento a fim de difundir e divulgar a doutrina nos diferentes 

meios e mais distantes e diversos locais.  

Além da palavra impressa, a AIB fez uso da palavra falada, por meio das sessões 

doutrinárias e do rádio e pela ritualização e 

simbologia. Em seu aparato de propaganda 

discursiva e visual, o grupo investiu em um lema 

construído sobre três eixos fundamentais: “Deus, 

Pátria e Família”, que foram as derradeiras 

palavras proferidas pelos lábios do Presidente 

Afonso Pena, em seus últimos instantes de vida.    

Utilizadas como lema, os integralistas 

justificavam-nas argumentando que elas se 

                                                
17 Sobre a fundação do movimento e todos os acontecimentos que antecedem esse fato, ver SIMÕES, 2006; 
TRINDADE, 1979; CAVALARI, 1999.  
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encaixavam adequadamente nos princípios norteadores da Doutrina do Sigma: “Deus (que 

dirige o destino dos Povos), Pátria (Nosso lar) e Família (Início e fim de tudo)”. Como 

símbolo o integralismo, mais precisamente Plínio Salgado, elegeu a letra grega Sigma, que 

representa somatório, “a soma dos finitamente pequenos”.18  

Os símbolos foram adotados pelo movimento de modo bastante abrangente, em 

jornais, revistas, por meio de fotos, desenhos, caricaturas, operando sobre imagens em lugar 

de trabalhar com conceitos. Segundo Chauí,19 isso se deve porque o uso de imagens permite 

uma ordenação do real sem transformar as aparências, evita o trabalho de reflexão que 

solaparia as evidências imediatas, conta com o apoio confirmado dos fatos e outorga 

identidade ao destinatário. Portanto, as imagens veiculadas pelo discurso passam a ter força 

persuasiva e até mesmo constrangedora.                                                                                  

Com essas estratégias adotadas, a AIB tornou-se, em curto período de tempo, o 

primeiro partido de massa do país. Possuía Núcleos organizados em todo território nacional, 

contando, em 1937, com mais de um milhão de adeptos. 

O crescimento da AIB pode ser constatado por meio da comparação do número de 

inscrições realizadas de 1933 a 1937. De acordo com o Monitor Integralista, em fins de 1933 

a AIB contava com 20.000 inscritos, que, em 1934, já haviam passado para 180.000. Em 

1935, o número de inscritos saltou para 380.000, em 1936 atingiu a cifra de 918.000, e, 

finalmente, até julho de 1937, a AIB tinha inscritos em suas fileiras 1.352.000 militantes.20 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Quadro de inscrições na AIB. Monitor Integralista, 7 out. 1937, p. 4 

                                                
18 Baseado em Leibnitz, Plínio Salgado escolheu a letra grega Sigma para estampar camisas, bandeiras, faixas e 
outros aparatos propagandísticos e ritualistas da AIB. 
19 CHAUÍ, 1978. 
20 Monitor Integralista, ano V, n. 22, p. 4, 7 out. 1937. 
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Desses números constavam as inscrições das províncias brasileiras, em mar e em terra, 

e dos núcleos estrangeiros: 

Foto 3 – Quadro de inscrições por Províncias. Monitor Integralista, 7 out. 1937, p. 4. 

 

O gráfico sobre o desenvolvimento do integralismo, de 1933 a 1937, também 

publicado no Monitor Integralista, demonstra como esse crescimento no número de inscritos 

nas fileiras integralistas se deu nas diferentes Províncias,21 com destaque para Bahia, Minas 

Gerais, São Paulo e Santa Catarina, locais onde os inscritos ultrapassaram a marca de 100.000 

militantes: 

Foto 4 – Gráfico sobre o desenvolvimento do integralismo. Monitor Integralista, 7 out. 1937, p. 4 

 

                                                
21 Utilizo o termo Província para tratar dos Estados porque é assim que aparece em todos os jornais integralistas.  
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A expressividade do movimento também pode ser observada por intermédio dos 

jornais. Ao todo foram criados mais de setenta diferentes jornais22 publicados em cidades do 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Maranhão, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Ceará, além das 

obras e enciclopédias que orientavam os membros do movimento sobre o comportamento e 

comprometimento a ser assumido pelos integralistas na construção da “pátria integral”. 

Além dos inúmeros jornais de doutrinação da AIB, a repercussão dos ideais do 

movimento marcou outros periódicos não integralistas publicados no período. A revista Fon-

Fon reservou algumas páginas, nos anos de 1935 e 1936, para mostrar, na seção “O 

Integralismo nos Estados”, a atuação do movimento pelo Brasil.  

Nesse sentido, não poderiam me passar despercebidas a organização e a estrutura dos 

impressos. Portanto, não deixo de direcionar meus olhares para os aspectos para os quais 

Chartier23 chama atenção acerca da materialidade do objeto manuscrito ou impresso por meio 

do qual o texto se dá, assim como, sua circulação e apropriação. Para o autor, a produção de 

textos, livros, documentos, etc. é regida pelas mais diversas intenções, por estratégias de 

aceitação, legitimidade, convenções sociais ou literárias e não expressa, de modo algum, 

neutralidade. “Manuscritos ou impressos, os textos e livros são objetos cujas formas 

comandam, se não a imposição de um sentido, ao menos os usos de que podem ser investidos 

e as apropriações às quais são suscetíveis”.24 

                                                
22 A Voz do Estudante – Salvador/ BA; A Cidade – Recife/ PE; A Falange – Poços de Caldas/ MG; A Fauna – 
Marogogipe/ BA; A Gazeta – Jabuticabal/ SP; A Idéia – Aracati/ CE; A Lucta – Porto Alegre/ RS; A Marcha – 
Catanduva/ MG; A Marcha – Petrópolis/ RJ; A OFFENSIVA – Rio de Janeiro/ RJ; A Província – Maceió/ AL; A 
Província – Niterói/ RJ; A RAZÃO – Curitiba/ PR; A RAZÃO – Espírito Santo do Pinhal/ SP; A RAZÃO – 
Fortaleza/ CE; A RAZÃO – Garanhuns/ PE; A RAZÃO – Órgão Oficial do Núcleo Integralista de Garanhuns. 
Garanhuns/ PE; A RAZÃO – Pouso Alegre/ MG; A Reforma – Juiz de Fora/ MG; A Região – Cafelândia/ RS; A 
Revolução – Porto Alegre/ RS; A Verdade – Santo Ângelo/ RS; A Voz d’Oeste – Ouro Preto/ MG; Acção – 
Recife/ PE; Acção – São Luís/ MA; Acção – SP; Aço Verde – Sta. Rita do Sapucaí/ MG; Alvorada – Belo 
Horizonte/ MG; Alvorada – Blumenau/ SC; ANAUÊ – Dom Pedrito/ RS; ANAUÊ – Joinville/ SC; ANAUÊ – 
Órgão do Município de Joinville. Joinville/ SC; ANAUÊ – Órgão Oficial do Núcleo Integralista de Mogi-Mirim. 
Mogi Mirim/ SP; Brasil novo – São João del Rei/ MG; Camisa Verde – Ouro Fino/ MG; Cidade de Ituiutaba - 
Ituiutaba/ MG; Curupira – Três Corações/ MG; Espumas – Niterói/ RJ; Flama Verde – Florianópolis/ SC; Fogo 
Verde – Raul Soares/ SP; Idade Nova – Vitória/ ES; Jaraguá – Jaraguá do Sul/ SC; Monitor Integralista – Órgão 
Oficial da Ação Integralista Brasileira. Rio de Janeiro/ RJ; O Bandeirante – Caxias do Sul/ RS; O Bandeirante – 
Serra Grande/ AL; O Braço Verde – Camaru/ PE; O Democrata – Petrópolis/ RJ; O Estado Integral – Franca/ 
SP; O Imparcial – Salvador/ BA; O Integralista – Curitiba/ PR; O Integralista – Porto Alegre/ SC; O 
Integralista – São Luís/ MA; O Juvenil – Juiz de Fora/ MG; O Pliniano – Joinville/ SC; O Pliniano – Pedra 
Branca/ MG; O Popular – Alagoinhas/ BA; O Povo – Rio de Janeiro; O Santelmo – Guaratinguetá/ SP; O 
Serrinhense – Serrinha/ BA; O Sigma – Aracaju/ SE; O Sigma – Itambacuri/ SP; O Sigma – Juiz de Fora/ MG; O 
Sigma – Pádua/ RJ; Província do Amazonas – Manaus/ AM; Quarta Humanidade – Itajubá/ MG; Revista 
PANORAMA – São Paulo/ SP; Rumo ao Sigma – Ponte Nova/ SP; Século XX – Rio de Janeiro; Sigma – Goiás/ 
GO. 
23 CHARTIER, Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
24 Ibidem, 1994, p. 9. 
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Pensar na materialidade do imprenso auxilia-me a observar as intencionalidades que 

ordenavam a produção e a editoração dos textos publicados por meio dos livros e/ou dos 

jornais integralistas, seus sentidos intrínsecos e suas possibilidades de apropriação. 

O impresso desempenhou importante papel na divulgação doutrinária integralista e 

recebeu forte investimento em sua produção e circulação. Era, principalmente, por intermédio 

do livro e do jornal que a AIB divulgava e fazia conhecer sua doutrina. O livro veiculava as 

ideias produzidas pelos intelectuais do movimento e o jornal as popularizava. “A doutrina 

mantinha-se viva para o integralista graças à materialidade do impresso”.25 

Considerando as argumentações de Chartier (2001), vislumbro que outros eram ainda 

os dispositivos que regiam a produção dos livros integralistas, dispositivos trazidos pela 

forma tipográfica: a disposição e a divisão do texto e as ilustrações nele apresentadas. Esses 

procedimentos de produção de livros, segundo o historiador francês, não pertencem à escrita, 

mas à impressão; não são decididos pelo autor, mas pelo editor-livreiro e podem sugerir 

leituras diferentes de um mesmo texto. 

Quanto ao jornal, ele desempenhava a função de levar ao militante informação sobre 

as ações da AIB e de transmitir/popularizar a doutrina integralista. Os congressos, passeatas, 

cursos, festas pelas datas comemorativas recebiam lugar de destaque nos periódicos do 

movimento. São inúmeras fotos, seções, matérias, artigos enaltecendo a atuação do 

integralismo no Brasil e no exterior.  

Uma das preocupações que regia a forma tipográfica do jornal integralista diz respeito 

ao modo de divulgação da doutrina. Havia a preocupação de que a doutrina fosse transmitida 

aos militantes de modo uniforme, de que os jornais do interior, aqueles que chegavam até o 

militante mais distante, fossem organizados de modo a reproduzir os jornais maiores, editados 

nos grandes centros onde se concentrava a elite dirigente do Movimento. No caso, São Paulo 

e Rio de Janeiro.26  

Plínio Salgado aponta em A Offensiva de 20 julho de 1935, p. 10, a quem era 

destinado, na sua compreensão, cada impresso:  
 
[...] para os mais cultos [a AIB] publica livros. Tendo já lançado mais de 20 
volumes contendo a filosofia, o fundamento jurídico, as bases econômicas e o 
esquema da estrutura política. Para os menos cultos, folhetos, boletins, artigos 
de jornal, pois temos já mais de 80 pequenos semanários humildes, em todo o 
Brasil disseminando a nossa doutrina.  

 

                                                
25 CAVALARI, 1999, p. 79. 
26 Ibidem. 
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O integralismo concebia o jornal como instrumento de educação para a população 

“menos culta”. Em entrevista concedida a A Offensiva, em 15 de dezembro de 1936, p. 1, 

Ernani Silva Bruno, Secretário de Doutrina e Estudos, explica o porquê desse pensar: “[...] a 

população alfabetizada do Brasil está por força de circunstâncias facilmente verificáveis, 

muito menos em contato com o livro, com a biblioteca, com a conferência educativa, do que 

com o seu jornal e com sua revista ligeira”. Ele completa dizendo que “o homem do povo, das 

grandes cidades, homem que nunca teve um livro nas mãos, lê o jornal”.   

Aos mais cultos, considerados mais aptos para compreensão da doutrina, a abordagem 

deveria ser feita por meio dos livros.  Aos intelectuais cabia o papel de educar “as massas”, de 

preparar a doutrina e transmiti-la ao povo. Era deles o dever de escrever para o jornal. 

Com intuito de orientar o trabalho de doutrinamento a ser realizado pelos intelectuais, 

Salgado elaborou, em 1936, durante o Primeiro Congresso Integralista de Imprensa, um 

Código de Ética no qual se pode perceber a concepção que ele tinha da imprensa e o papel 

reservado ao jornal na sociedade de sua época: “O século XIX foi o século do jornal 

disponível a praça pública onde se erguiam as vozes de todas as opiniões; mas este século, 

cheio de angústias, é o século do jornal doutrinário, porque o povo quer se orientar”.27  

Plínio Salgado conferia ao jornal a função de educador/orientador: 
 
Neste paiz de vastos latifúndios onde o jornal é o único instrumento de 
penetração da palavra escripta, e de massas urbanas, onde o espírito de 
conquista e de aventura de uma civilização trepidante de acompanhamentos 
não permitte os vagares dos estudos, a imprensa não podia abandonar a sua 
feição educacional, de suprema orientadora da nacionalidade.28  

 

De acordo com o Código de Ética, a imprensa não devia dar visibilidade a uma 

pluralidade de pensamentos, mas ser partidária, porque o momento era de angústias e 

incertezas e o povo precisava de orientação, de uma imprensa que o representasse.29 

Para dar ao povo orientação, Salgado prescrevia aos jornalistas do Sigma: “Faze do 

jornal um órgão de educação e criação, e jamais um órgão passivo, escravizado às massas”.30 

Aos jornalistas, segundo Salgado, cabia 

 

Fazer do jornalismo uma força de transformação social, um vehiculo de 
pensamentos constructores, um campo de debate doutrinário, eis a lucta 
mais terrível da nobre profissão, a lucta mais ingrata, que amarga a bocca e 

                                                
27 Código de Ética Jornalística. Monitor Integralista, ano V, n. 17, p. 14, 20 fev. 1937. 
28 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 364, p. 1, cham., 15 dez. 1936. 
29 CAVALARI, 1999. 
30  Código de Ética Jornalística. Monitor Integralista, ano V, n. 17, p. 14, 20 fev. 1937. 
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fere o espírito, antes dos triumphos inevitáveis da idea em marcha.31 
 

Com a finalidade de controlar a imprensa e o que ela veiculava, funcionava, junto ao 

Gabinete das Chefias Provinciais e Municipais, uma Comissão de Imprensa “encarregada de 

censurar e selecionar toda matéria de caráter doutrinário ou partidário, destinada à 

publicação”.32 Essa estrutura buscava garantir que os jornais publicassem apenas o que fosse 

favorável à AIB ou o que estivesse de acordo com seus ideários. Os textos encaminhados para 

divulgação passavam pelo crivo minucioso da Comissão de Imprensa, quando não eram 

analisados pelo próprio Chefe Nacional.  

Selecionados, recortados, permitidos, censurados, os impressos integralistas estavam a 

léguas da imparcialidade descomprometida. Compreende-se que, apartada da neutralidade, 

como aponta Chartier,33 toda criação inscreve nas suas formas e nos seus temas uma relação: 

na maneira pela qual – em um dado momento e em determinado lugar – são organizados o 

modo de exercício do poder, as configurações sociais ou a economia da personalidade:  
 

O escritor cria, apesar de tudo, na dependência. Dependência em face das 
regras (do patronato, do mecenato, do mercado) que definem a sua 
condição. Dependência, mais fundamental ainda, diante das determinações 
não conhecidas que impregnam a obra e que fazem com que ela seja 
concebível, comunicável, decifrável.34 

 

Apesar dos mecanismos de censura e controle, é possível notar nas entrelinhas, na 

disposição dos textos e imagens de jornais, livros, cartas, panfletos, singularidades próprias de 

quem os produziu. Esses dados e o contato com o jornal me fazem acreditar que os teóricos 

integralistas e/ou editores imprimiam nos textos marcas que os órgãos de censura não 

conseguiram apagar.  

No mais, não se podia controlar a forma de leitura e apropriação dos textos.  Os 

leitores de diferentes níveis sociais, com formação intelectual distinta, com suas múltiplas 

histórias de vida, compreendiam e se apropriavam dos artigos, das colunas, das matérias, das 

propagandas, de maneira própria. 

Destarte, cabe-me ressaltar que o material utilizado como fonte para este estudo está 

                                                
31 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 363, p. 3, 15 dez. 1936.  
32  Monitor Integralista, ano V, n. 22, p. 7, 7 out. 1937. 
33 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros. Brasília: Ed. UNB, 1994. 
34 Ibidem, p. 9. 
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muito distante da neutralidade. Pelo contrário, reflete as angústias, crenças, expectativas e 

ansiedades daqueles que se viam diante das questões da sociedade da época e em face das 

propostas e doutrina integralistas.  

Pensando na intencionalidade das produções textuais e, mais especificamente, no caso 

deste estudo, das produções textuais integralistas, o conceito de apropriação ganha destaque, 

pois se faz necessário considerar que “os textos não são depositados nos objetos manuscritos 

ou impressos, que o suportam como receptáculos, e não se inscrevem no leitor como o fariam 

em cera mole”.35 Múltiplas são as apropriações de um mesmo texto, porque múltiplos e 

distintos são os olhares sobre ele lançados.  

Torna-se, portanto, necessário investigar como os militantes integralistas se 

apropriavam da ordem que lhes era imposta por meio de discursos, documentos, livros, 

impressos, etc, pensar como subvertiam e deslocavam o poder, em espaços e tempos de 

negligência dos “fortes”, fazendo uso das táticas e elaborando, assim, um modo de se 

representar. 

Os conceitos de tática e estratégia, encontrados em Certeau,36 ganham relevância em 

minha pesquisa porque dizem respeito às relações de poder que se estabelecem 

cotidianamente nas mais diferentes sociedades e porque me possibilitam pensar nos diversos 

mecanismos que se estabelecem na AIB, tal como em um jogo no qual jogadores avançam ou 

recuam conforme a partida vai se configurando, devendo um jogador se utilizar por vezes da 

tática e por vezes da estratégia, de acordo com a posição que ocupe em cada jogada. 

Nessa análise, o discurso elaborado e difundido por dirigentes e intelectuais 

integralistas seria a arte do forte, organizada pelo postulado de um poder, dado que estratégias 

são “[...] ações que, graças à propriedade de um próprio, elaboram lugares teóricos (sistemas e 

discursos totalizantes) capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se 

distribuem”.37  

E a tática, estabelecida por membros das fileiras integralistas, no processo de 

subversão e deslocamento da relação de poder imposta pelo discurso que lhes é direcionado, 

seria “a arte do fraco determinada pela ausência de poder”; “[...] a ação calculada que é 

determinada pela ausência de um próprio”; “[...] movimento ‘dentro do campo de visão do 

inimigo’ [que] opera golpe por golpe, lance por lance, aproveitando as falhas que a vigilância 

                                                
35 CHARTIER, 1994. 
36 CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994. 
37 Ibidem, pp. 100, 102. 
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do poder proprietário vai abrindo”.38 

Na construção do texto, busco empregar esses conceitos pensando numa “educação do 

corpo” em que os envolvidos são capazes de subverter o processo de dominação, pois homens 

e mulheres certamente não são construídos apenas por meio de mecanismos de repressão ou 

censura; eles e elas se fazem, também, por meio de práticas e relações que instituem gestos, 

modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas 

– e, usualmente, diversas.39 

Nesse sentido, rastreio mecanismos de subversão que aos olhos do leitor menos atento, 

poderiam passar despercebidos, como o desuso de um uniforme, o atraso de uma reunião, 

uma atividade prescrita para um e realizada por outrem, o descumprimento de uma regra, etc. 

O tópico seguinte trata do ciclo de vida do jornal A Offensiva, apresentando os 

principais acontecimentos que o marcam, sua estrutura e mutações desde o início de sua 

existência até o momento de sua extinção. 

Subsequentemente, no capítulo II, são apresentadas as catalogações das seções e 

propagandas, assim como a análise de algumas delas, sendo norteadora desse 

empreendimento a questão da educação do corpo integralista.  

 

 

 

1.2 O ciclo de vida do jornal 

 

 

O Jornal A Offensiva, de circulação nacional, foi lançado na cidade do Rio de Janeiro 

em 17 de maio de 1934 e extinto em 19 de março de 1938. Sua tiragem era semanal, de maio 

de 1934 a janeiro de 1936, e suas vendas somente por assinatura. A partir de 28 de janeiro de 

1936, tornou-se, diário mantendo a distribuição por assinaturas e ampliando sua vendagem 

por intermédio das bancas.  

O ciclo de vida do jornal é marcado por três fases distintas cujas mudanças de uma 

para outra são bastante expressivas e refletem os momentos da AIB. A primeira fase é 

marcada pela tiragem semanal do jornal e demonstra a preocupação doutrinária que se 

expressava nos primeiros anos de publicação de A Offensiva. Essa primeira fase estende-se do 

                                                
38 CERTEAU, 1994, p. 100-101. 
39 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.15, p. 
5-22, jul./dez. 1990. Número especial Mulher e Educação. 
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Quadro 1 - Ciclo de vida do jornal 

jornal de n. 1 (17 maio 1934) ao de n. 89 (25 jan. 1936). 

A segunda fase estende-se do jornal n. 90, em 28 de janeiro de 1936, quando passa a 

funcionar como diário matutino, até o jornal n. 660, do dia 3 dezembro de 1937. No jornal de 

n. 661, quando é notificada a extinção de todos os partidos políticos e o jornal precisa mudar 

radicalmente para manter-se em funcionamento, as alterações já podem ser observadas.  

Na terceira fase, a partir do n. 661 até o n. 748, o jornal, precisando adequar-se as 

mudanças políticas do período, extingue as seções de caráter explicitamente doutrinário. As 

ações do movimento noticiadas no jornal, desde o início com eminente destaque, tornam-se 

limitadas aos serviços de assistência e as atividades culturais. 

A divisão do ciclo de vida do jornal em três fases auxilia no entendimento e norteia 

todo este estudo. Por meio dela, é possível observar as mutações sóciopolíticas que 

impactaram a trajetória integralista, assim como as mutações na AIB que ecoaram na 

sociedade brasileira, principalmente nos segmentos paulista e carioca. Os quadros e análises 

aparecem sempre divididos por esses três momentos: 

 

 N° do Jornal Data de publicação 

1ª fase n. 1 a n. 89 17/05/1934  a  25/01/1936 

2ª fase n. 90 a n. 660 28/01/1936  a  03/12/1937 

3ª fase n. 661 a n. 748 04/12/1937  a  19/03/1938 

 

 

 

Na primeira fase, de tiragem semanal, o jornal era vendido apenas por meio de 

assinatura ou diretamente na sede. Para os que desejassem adquirir a assinatura, um pequeno 

formulário a ser preenchido frequentemente aparecia em suas páginas.40 Nele, informações 

pessoais como nome e endereço eram solicitados.41 Os formulários enviados às sedes 

funcionavam como mais um, dentre tantos, mecanismos de controle do número de adeptos e 

simpatizantes do movimento. Nas localidades mais distantes, onde ainda não houvesse uma 

sede integralista, a simpatia pelo movimento poderia ser expressa e contabilizada por meio do 

                                                
40 Formulário de Assinatura. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 26, p. 8, 8 nov. 1934. 
41 O jornal por vezes expõe o ano guiando-se pela data de seu aniversário e, por vezes, pela mudança de ano no 
calendário. No texto e quadro, o ano confere com o exposto nas capas de cada um deles. 
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formulário. Para AIB, era de grande importância inchar seus quadros numericamente, dado 

que ambicionava a cargos políticos conquistados pelo voto.  

O jornal A Offensiva, nos anos de 1934 e 1935, foi impresso nas oficinas gráficas do 

jornal Diário de Notícias, assim como outros jornais integralistas cuja falta de recursos 

financeiros nos primeiros anos de movimento não permitia a compra de equipamentos e 

montagem de uma oficina gráfica própria.  

O preço do jornal sofreu o impacto das transformações, variando ao longo de sua 

existência. Em sua primeira fase, o avulso era vendido a 200 réis, a assinatura trimestral 

custava 3$000, a semestral 5$000 e a anual saía por 10$000 réis. No quadro de preços do 

jornal do dia 28 de junho de 1934 fica notificado que assuntos gerais, assinaturas e todos os 

negócios referentes a A Offensiva deveriam ser tratados diretamente com a gerência e as 

importâncias referentes às assinaturas deveriam ser remetidas em vale postal ou carta 

registrada à sede da redação.  

Os valores arrecadados com a vendagem tinham como finalidade a manutenção da 

editora, o pagamento dos funcionários (alguns poucos, porque a grande força do jornal se 

dava mesmo pela colaboração voluntária de escritores, advogados, médicos, etc.), gastos com 

material para a publicação e, postos como ponto chave, custeios com a divulgação e 

distribuição do próprio jornal, que deveriam ser atenuados com a colaboração das sedes e dos 

“camisas-verdes” responsáveis pela entrega do jornal nos locais onde houvesse assinantes.  

 Em sua primeira fase, o jornal assume um caráter mais doutrinário, sendo muito 

utilizado para esclarecimentos sobre a organização e a estrutura do movimento. Nas páginas 

do periódico também são divulgadas as “palavras de ordem” do Chefe Nacional direcionadas 

aos membros das fileiras da AIB. Nessa fase, o jornal parece cumprir sua função maior, 

fazendo-se perceber como um canal amplamente utilizado pela alta hierarquia do movimento 

para inculcar os ideais integralistas entre os “camisas-verdes” e os não adeptos. 

 Nele, cursos de instrução integralista são oferecidos com frequência e, por diversas 

vezes, esses cursos aparecem em formatos de textos seriados, como o curso sobre a “História 

política e social do Brasil”, do Departamento do Distrito Federal, que se estende do dia 05 de 

julho de 1934 (n. 8, p. 4) ao dia 8 de novembro de 1934 (n. 26, p. 4).  

A capa, em sua grande maioria, traz ações do movimento integralista – paradas, 

conferências, passeatas, visitas do Chefe Nacional às Províncias, etc. Traz as diretrizes 

doutrinárias do movimento e conclama, anuncia e convoca membros das fileiras integralistas 

para eventos organizados pela AIB.  
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Plínio Salgado faz uso do jornal para propagar as ideias integralistas e tecer críticas 

aos “inimigos do Sigma”, sendo seus principais alvos de ataque a “liberal-democracia” e o 

“communismo”. Na edição n. 33, de 27 de dezembro de 1934, p. 1, pronuncia: “[...] o Natal 

da liberal-democracia será sempre o Natal da philantropia e da esmola. Tão somente o 

Integralismo instituirá, no Brasil, um Natal que seja de justiça entre os homens”. Esses 

ataques se repetem ao longo de toda a existência do jornal:  
 
O impulso que a cada momento vae tomando conta do movimento 
integralista constitue uma segura indicação de que a nação brasileira já 
comprehendeu que fora delle não pode haver salvação para os seus destinos, 
tão ameaçados pelo cadáver da liberal-democracia como pelo abutre do 
Communismo Internacional.42  

 

Nessa primeira fase, o jornal apresenta, em sua maioria, 8 ou 12 páginas, sofrendo 

maiores alterações somente em dois momentos: no dia 27 de dezembro de 1934, devido à 

edição comemorativa de Natal, e em 18 de maio de 1935, devido à edição comemorativa de 

seu primeiro aniversário, ambas as edições com 16 páginas. A edição de aniversário traz 

vários artigos exaltando A Offensiva e suas ações nas Províncias. A chamada na capa já faz 

notar a comemoração pelo aniversariante: 
 
Commemorando o seu anniversario, este jornal envia a todos os ‘camisas-
verdes’ da pátria o enhusiastico ‘Anauê!’ com a alegria do dever cumprido 
e a esperança na victoria que se aproxima! Nestas columnas viveu sempre o 
integralismo de todas as cidades do Brasil, numa prodigiosa comunhão de 
fé; e aqui continua vibrando a idea luminosa do sigma, que appareceu como 
um astro nas trevas da hora presente e que irá conduzindo o exercito verde a 
reconstituição da Pátria e a reconstrução nacional.43 

 

Durante o ano de 1934, A Offensiva foi publicada às quintas-feiras. Já no segundo ano, 

a partir de 16 de março, edição n. 43, passou a ser publicado aos sábados “por conveniências 

de ordem administrativa”.44 Convém esclarecer que os diretores, redatores, tesoureiros, 

escritores do jornal, em grande parte, eram profissionais que atuavam em outras áreas, o que 

dificultava a dedicação de dias da semana para a atividade de organização e estruturação de A 

Offensiva. O jornal manteve, durante o período de sua existência, um número muito 

expressivo de colaboradores e um número reduzido de funcionários. 

Na primeira fase, algumas situações de fraudes relacionadas à distribuição e à 

                                                
42 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 23, p.1, cham., 18 out. 1934. 
43 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 53, p. 1, cham., 18 maio1935. 
44 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 45, p. 8, 23 mar. 1935. 
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assinatura do jornal foram constatadas, e a tesouraria buscou atender às diversas reclamações 

de leitores que chegavam à gerência. Na edição n. 60, foi comunicado que seria publicada, no 

número seguinte, uma lista completa dos assinantes em situação regular, possibilitando-lhes a 

conferência de seus nomes. Essa ação seria adotada, segundo o periódico, porque muitos dos 

reclamantes não tinham sua situação em dia e porque “falsos agentes”, “larápios”, estavam 

recolhendo pagamentos das assinaturas em nome do jornal. As situações de fraude iriam se 

repetir ao longo da existência do jornal, que traria outras notas e avisos.45 

 A direção passou por diversas alterações. No princípio Plínio Salgado ocupava o cargo 

de diretor; Madeira de Freitas, o de Redator-chefe. Plínio Salgado manteve-se diretor do 

impresso n. 1 ao n. 54, passando, a partir desse número, a ocupar a função somente de 

orientador, deixando a direção a cargo de Madeira de Freitas. Os cargos de secretário e 

gerente foram ocupados por diversos militantes ao longo da primeira fase do jornal. Pelo 

cargo de secretário passaram Thiers Martins Moreira e Helio Vianna; pelo de gerente, 

Joaquim Santos Maia e Francisco Cassiano Gomes. Thiers Martins Moreira ainda ocupou o 

cargo de diretor de redação.46  

Os integrantes da elite intelectual e dirigentes do movimento acumulavam, geralmente, 

as funções de organização da AIB e de produção de textos para os jornais, além do exercício 

de suas respectivas profissões. Os artigos publicados n’A Offensiva eram produzidos por 

advogados (Miguel Reale, Santiago Dantas, Gustavo Barroso, Alberto B. Contrim Neto, 

Orlando Ribeiro de Castro); jornalistas e/ou escritores (Plínio Salgado, Luiz da Câmara 

Cascudo, Ernani Silva Bruno, Thiers Martins Moreira); economistas (Raimundo Padilha); 

médicos (Belisário Penna, Ordival Gomes, Belmiro Valverde); professores, comerciantes, 

militares (Olympio Mourão Filho); empresários (Roberto Simonsen) entre outros.  

O fato de alguns dirigentes publicarem, com freqüência, em suas páginas, mostra que 

A Offensiva era um meio de divulgar e fazer circular nacionalmente as resoluções da AIB, 

assim como o ideário arquitetado pelo Chefe Nacional. 

Os textos sobre a “educação do corpo”, nos primeiros anos do jornal, seguem os 

mesmos padrões da estrutura editoral e organizacional do projeto jornalístico. Com intenções 

doutrinárias, A Offensiva publica artigos redigidos por Hollanda Loyola, que abordam desde 

esclarecimentos conceituais sobre os termos “gymnastica”, “sport” e “Educação Physica”, até 

elucidações sobre planos e métodos. Há uma preocupação em esclarecer ao leitor em que 

                                                
45 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 60, p. 12, 6 jul. 1935. 
46 Ver quadro em anexo, p. 185. 
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consiste cada método de “Educação Physica” e qual é o mais indicado para o Brasil, traçando, 

o próprio Loyola, algo que considera mais adequado ao povo brasileiro. Outra preocupação 

do autor é que fiquem explicitados os diferentes exercícios físicos e práticas esportivas 

indicados para cada idade e sexo, assim como as diferenças fisiológicas entre eles. Esses 

textos que indicam o “Plano Geral de Educação Physica” aparecem somente na primeira fase 

do jornal, sequencialmente em suas versões semanais, tendo início no n. 52. 

Apesar da satisfação declarada pela publicação semanal do periódico, Plínio Salgado 

jamais omitiu o desejo de transformá-lo em diário. Essas intenções já aparecem no jornal n. 3, 

do dia 31 de maio de 1934, pág. 4, indicando, desde as primeiras tiragens, que a 

administração se estruturava para transformar o periódico no “grande diário matutino” do 

movimento integralista. No dia 7 de junho de 1934, A Offensiva traz, na página 7, uma nota 

sobre essas intenções, assim como o dever dos integralistas diante dessa mudança: 
 
A Sigma Editora S.A., transformará ‘A Offensiva’ no maior jornal diário do 
Brasil. É dever de todo integralista possuir pelo menos uma de suas acções. 
Procurem as listas de contribuições na sede dos núcleos.  

 

Passado um ano e três meses, no n. 79, do dia 16 de outubro de 1935, p. 12, A 

Offensiva traz um novo texto de aviso da mudança da tiragem do jornal, de semanal para 

diário. Essa mudança, segundo o periódico, tem o intuito de  
 
[...] defesa instricta dos interesses do Brasil sob todos os aspectos, 
campanha em prol das grandes causas nacionaes, demonstração publica da 
pureza de nossas intenções, pelo ardor e elevação de nossa conducta 
jornalística, exteriorização das grandes idéas de nossa doutrina e do nosso 
procedimento futuro, etc. 

 

No jornal de n. 80, Plínio Salgado aponta a necessidade, ao seu modo de ver, de tornar 

diário o jornal: 
 
Como vencer essa onda tempestuosa de enthusiasmo e de fé, esta 
formidável torrente de affectos e de confiança do povo do meu paiz? Só 
mesmo pelas columnas d’A Offensiva. Agora verifico a necessidade 
urgentíssima de tornarmos diário o nosso órgão. Elle é vehiculo do meu 
pensamento, o meio pratico que tenho de me pôr em contato com esses 
milhares de almas que se dirigem a mim, no ímpeto arrebatador deste 
movimento, que é o maior da história. Que cada um dos núcleos municipaes 
do Brasil comprehenda essa premente necessidade e tudo faça para 
concorrer, na medida de suas forças, a fim de termos na Capital da 
República o grande matutino synthonizador de todos os espíritos que 
vibram na vastidão do território brasileiro, e, ao mesmo tempo, o órgão 
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capaz de crear a unidade absoluta do rythmo de nossa marcha.47 
 

Pelo explicitado por Salgado, é possível avaliar que o jornal era um meio de divulgar 

suas opiniões e uma arma política eficaz para afirmar sua liderança, sobretudo se fosse 

publicado diariamente. 

Para essa nova fase, o Chefe Nacional encarregou as Secretarias Nacionais de 

Propaganda e Finanças de estudarem os meios para a publicação diária do jornal. A partir do 

número 77, ocorreu a mudança de sede, passando da Rua 7 de Setembro para a Rua da 

Quitanda, n. 51. Essa troca de endereço é justificada, nas páginas do jornal, pela da 

necessidade de um espaço mais amplo para o funcionamento de um diário. 

As assinaturas anuais passariam a custar 60$000 réis, as semestrais 35$000 réis e 

somente os números de domingo 15$000 réis, correspondentes a A Offensiva semanal. Todos 

os assinantes deveriam renovar suas assinaturas que vigorariam a partir de janeiro de 1936.  

Estando em via de transformação, a gerência solicitava aos agentes do interior 

responsáveis pelo recolhimento de assinaturas e distribuição do jornal que avisassem à sede 

em que condições gostariam de continuar a receber o jornal, se em edições diárias ou 

semanais. Solicitava ainda que os agentes acertassem/quitassem seus débitos com a gerência, 

saldando as contas atrasadas, pois, quem assim não procedesse, quando o jornal passasse a 

circular diariamente seria penalizado pela suspensão das remessas.  

Tornando-se diário o jornal, Salgado volta a se pronunciar sobre o ocorrido na edição 

de número 91, página 2, apontando que depois de mais de 2 anos de publicação semanal, 

“durante os quaes penetrou profundamente as massas brasileiras, com uma feição estritamente 

doutrinária, A Offensiva passava a ser publicada como um diário matutino”. Salgado faz 

lembrar que esse jornal, quando semanal, era distribuído em diversas regiões do Brasil, 

atingindo uma tiragem de mais de 30 mil exemplares. Resgata também as diversas 

solicitações para que o jornal fosse transformado em diário, mas explica que foi preciso 

aguardar a independência econômica. Esse pronunciamento talvez se deva ao fato de, no dia 

16 de outubro de 1935, Salgado ter apontado, no jornal de n. 79, que A Offensiva viria a se 

tornar um jornal diário ainda no mesmo ano, fato que não se concretizou na data prevista. 

A intenção era de transformar, ainda em 1935, mais precisamente a partir do dia 15 de 

novembro, o jornal em diário matutino, como mostra um cadastro intitulado 

“Importantíssimo”, publicado no n. 74, que justificava uma revisão “completa” nos fichários 

                                                
47 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 80, p. 1, 23 out. 1935. 
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de assinaturas. Contudo, a direção do jornal não conseguiu concretizar no prazo estimado a 

mudança e, no jornal n. 80, argumenta que, devido ao retardamento das instalações das 

oficinas, a inauguração da “folha diária” seria protelada, realizando-se dois meses mais tarde. 

Salgado, ao analisar as consequências da mudança, destaca que essa circunstância iria 

alterar a “expressão anterior”, a “physionomia” do impresso, pois um semanário é 

completamente diferente de um diário, “[...] não só para os que conhecem a vida interna de 

uma redacção, o desdobrar dos serviços, o rythmo de velocidade, e as próprias finalidades de 

cada qual”. O periódico não seria mais exclusivamente de doutrina e não seria mais fechado 

no seu mundo, “no mundo dos interessados apenas por essa doutrina”.48 

Essa transformação, de acordo com o Chefe Nacional, traria ao jornal uma amplitude 

informativa muito mais vasta, “[...] respirando intensamente no meio social brasileiro e 

reflectindo em suas columnas a trepidação do mundo contemporâneo”.49 A preocupação de 

Salgado, expressa no jornal, era a de que A Offensiva atingisse, com notícias de abrangência 

política, econômica e social, um maior número de leitores, integralistas ou não, aqueles com 

intuito de reforçar o ideário do movimento e estes com o objetivo de fazer conhecer a doutrina 

e arregimentá-los como novos adeptos. 

Nesse sentido, “aquelles que [se] habituaram à rigidez doutrinaria, à precisão absoluta 

do ‘controle’ que se evidencia, phrase a phrase, num sentido uniforme, que ia desde o artigo 

de fundo às collaborações e destas ao noticiário”, notariam no jornal diário uma 

“plasticidade” maior, “[...] não até o ponto de prejudicar a intransigência de um pensamento, 

mas até a linha necessária ao não se isolar o jornal dos factos objectivos da vida do paiz”.50 

Salgado acrescenta, ainda, que A Offensiva continuaria a dar aos domingos a sua 

edição nos moldes anteriores do tempo de sua publicação periódica semanal: “[...] será um 

suplemento de sua edição normal, enriquecido de maior número de páginas”.51 

 Em tiragem diária, o jornal era publicado quase todos os dias da semana, com exceção 

da segunda-feira, dia em que jamais foi publicado. De terça a sábado, o jornal apresentava, em 

grande parte, o total de 10 páginas, e, no domingo, contabilizava 8 páginas mais um 

suplemento com outras 8, somando o total de 16 páginas. Nessa segunda fase, o jornal trazia 

as seções de terça a sábado sem muitas variações, mas consubstancialmente diferentes das 

seções de domingo, que mantinham os moldes anteriores.  

                                                
48 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 91, p. 2, 29 jan. 1936. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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Os dois jornais com maior número de páginas de toda a existência de A Offensiva 

estão concentrados nessa fase, o n. 184 (17 maio 1936) e o n. 490 (18 maio 1937), ambas as 

edições comemorativas pelo aniversario do periódico e ambos com 32 páginas. Nas edições 

comemorativas, era de praxe que intelectuais integralistas e não integralistas se 

pronunciassem, sempre de maneira muito otimista, sobre AIB e A Offensiva; que as 

comemorações nas sedes fossem retratadas com magnificência; que as homenagens ao 

periódico e a Plínio Salgado estampassem diversas páginas. 

O feito do jornal n. 184 é justificado no jornal seguinte, publicado na terça-feira da 

mesma semana. Plínio Salgado explica que a edição extraordinária de 32 páginas deveu-se à 

quantidade de anúncios enviados para a redação e lamenta por não poder publicá-los todos no 

domingo, tendo que adiar a publicação de alguns deles para o número 185. Agradece, ainda, 

aos comerciantes pelo envio dos anúncios e aos leitores pela aquisição do jornal. Aproveita 

também para comentar que a imprensa integralista, naquele momento, era de 105 semanários, 

4 diários e 3 revistas, distribuídos para diversas localidades do Brasil. 

No aniversário de 2 anos de A Offensiva, dia 17 de maio de 1936, a chamada enaltece 

o periódico:  
 
Apparecer sem alarde, porém marchar com firmeza. Surgir sem 
precipitação, mas prosseguir com vontade de aço. Não perder um milímetro 
de terreno conquistado. Methodo, systema, segurança, pulso forte e 
objectivo bem fixado: - eis o segredo de A Offensiva. Hontem, semanário; 
hoje, um matutino de prestigio no paiz, o mais lido na vastidão territorial da 
Pátria.52 

 

No jornal de n. 490, publicado no dia 18 de maio de 1937, também em edição especial, 

A Offensiva traz textos comemorativos pelo seu 3º aniversário no dia anterior, 17 de maio de 

1937, segunda-feira, dia em que não ocorre tiragem. Na capa, são diversos os agradecimentos 

aos assinantes e leitores pelo “jornal que esgota diariamente” e ao comércio e à indústria por 

colaborarem no “brilho da pujança econômica” do número comemorativo. 

Também é exaltada a ação dos “soldados do sigma” da Escola Technica de Instrutores 

que “quiseram”, sob o comando de Hollanda Loyola e tendo à frente o Chefe da Província da 

Guanabara, Dr. Barbosa Lima, “[...] prestar o testemunho de seu reconhecimento” pela linha 

que a AIB mantinha “[...] na objetivação dos sagrados ideaes da nacionalidade”. Na ocasião, o 

Dr. Lima esteve na sede da direção de A Offensiva saudando os diretores, enquanto o grupo de 

soldados, em forma na Rua da Quitanda, em frente à redação, executava a saudação 

                                                
52 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 184, p. 1, 17 maio 1936. 
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integralista “Anauê!” com o braço erguido em direção ao céu.53  

Outros três jornais com um número avantajado de páginas, vinte e quatro, são os n. 

172, n. 278 e n. 679, todos tratando de datas comemorativas, o primeiro com foco no “Dia do 

trabalho”; o segundo, no “Dia da Pátria”; o terceiro, no Natal. Nas edições comemorativas, 

estão publicados textos de diversos escritores convidados para tratar do que é celebrado 

nessas datas. 

No que se refere às ausências, no ano de 1936, A Offensiva deixou de ser publicada em 

dois dias: 26 de fevereiro, em virtude do carnaval, e no dia 26 de dezembro, por conta do 

Natal.  

Em 1937, no dia 02 de janeiro, não ocorreu tiragem devido às festas de Ano Novo; em 

10 de fevereiro, devido às festas do carnaval; em 27 de março, por causa da Semana Santa. Na 

página 1 do jornal n.447, de 26 de março, foi anunciado que A Offensiva não circularia no dia 

seguinte, 27 de março, sábado, em respeito ao culto tradicional da Semana Santa, “[...] no dia 

em que se commemora o grande drama do Golgotha”, e ainda “de acordo as disposições da lei 

que prohibe o trabalho na sexta-feira da Paixão”, ficando a redação e as oficinas do jornal 

fechadas. Estava “dentro do espírito integralista, a comemoração das grandes datas cristãs”. O 

integralismo manifestava, nessas ocasiões, através das cerimônias, celebrações, sua aliança 

com os preceitos cristãos.54 

Em 02 de maio de 1937, também não houve publicação em virtude do dia do 

trabalhador; e, por fim, em 03 de outubro de 1937, dia para o qual não encontrei justificativa, 

também não ocorreu tiragem. 

Na segunda e terceira fases a direção e administração do jornal ganham estabilidade. 

Madeira de Freitas ocupa o lugar de diretor, Ordival Gomes de gerente, Victorino de Oliveira 

de secretário e Plínio Salgado de orientador. Esses cargos permanecem assim ocupados até a 

extinção do jornal.  

Mudando de fisionomia, é necessário que o jornal amplie seu quadro de funcionários 

fixos, redatores que possam escrever e se dedicar à publicação diária. Apesar de continuar 

publicando os textos de colaboradores, A Offensiva não pode mais contar somente com esse 

auxílio e contrata alguns dos articulistas da primeira fase.  

Em tiragem diária, o jornal perde fôlego em seu aspecto doutrinário e ganha em 

político. A capa apresenta um teor mais político e econômico e passa a dar mais ênfase a 

                                                
53 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 490, p. 5, 18 maio 1937.  
54 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 34, p. 1, 3 jan. 1935. 
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acontecimentos governamentais no Brasil e no mundo. Contudo, a doutrina da AIB não deixa 

de marcar presença por meio de artigos, chamadas, pequenas notas, entre outros.  

Em sua tentativa de estabelecer um diálogo mais estreito com a sociedade, também no 

que diz respeito aos esportes e à educação física, o jornal passa a publicar a seção A 

Offensiva sportiva, com notícias sobre competições esportivas no Brasil e no mundo. Turf, 

automobilismo, lutas de box, natação, futebol, atletismo são alguns dos principais alvos dessa 

seção. Loyola, que ainda na primeira fase deixa de escrever seus artigos sobre educação física, 

passa a redigir uma coluna diária intitulada “Chronica do dia”, discutindo uma gama de 

aspectos: as Olimpíadas de Berlim, a direção dos clubes esportivos, a oficialização e a 

organização dos esportes, os problemas de arbitragem, os esportes nos colégios, os 

regulamentos esportivos, os campeonatos, são alguns dentre tantos temas discutidos pelo 

autor. 

Focalizando a sucessão presidencial, o jornal, em sua segunda fase, dedica várias 

páginas à propaganda eleitoral. Para concretização dos ideais presidenciais integralistas, a 

AIB passa a publicar em A Offensiva uma Seção Eleitoral visando divulgar semanalmente as 

leis, regulamentos e jurisprudência eleitoral “para servir ao publico que tem necessidade de 

conhecer, pelo menos de modo geral, essas normas orientadoras da actividade eleitoral”. 

Segundo o impresso, seriam divulgados semanalmente, em partes, “[...] aquillo que mais 

possa interessar ao eleitorado, para que elle não fique na ignorancia dos dispositivos das leis e 

instrucções eleitoraes”.55 

A intensa campanha eleitoral desenvolvida não só por A Offensiva como por outros 

periódicos parece ter auxiliado no crescimento do número de candidatos integralistas eleitos. 

Em 1935, apesar de já ter iniciado sua mobilização eleitoral para as eleições legislativas, a 

AIB só consegue eleger dois candidatos. No mesmo ano, em junho, o Departamento Eleitoral 

e Sindical publica a circular n. 38 no jornal A Offensiva convocando os simpatizantes e 

militantes a se alistarem e orienta seus núcleos e secretárias a desenvolver intensa campanha 

de propaganda, tendo em vista as eleições municipais e a eleição presidencial prevista para 

janeiro de 1938. Como resultado de sua campanha, nas eleições de 1936, a AIB elege cerca de 

500 vereadores, 20 prefeitos e 4 deputados estaduais, obtendo cerca de 250 mil votos.56 

Em A Offensiva, a campanha eleitoral passa a marcar presença, ainda timidamente, em 

1935, e se intensifica em 1937, quando seções e artigos sobre o assunto estampam com 

                                                
55  A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 425, p. 10, 28 fev.1937. 
56 ABREU, apud BULHÕES, 2007. 
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Foto 5 – “Manifesto-Programma” da AIB. Acervo do Arquivo 
Público de Rio Claro/SP. 

frequência o jornal. Com intuito de chamar a atenção do eleitorado para sua iniciativa, o 

jornal n. 428, de 04 de março de 1937, 

destaca ter sido o partido integralista o 

único a ter apresentado à nação, até 

aquele momento, um “Manifesto-

Programma” com o qual pleitearia a 

eleição presidencial.  

Em 1937, a partir de um 

plebiscito interno, a AIB escolheu 

Plínio Salgado como candidato do 

partido à presidência da República. 

Em 12 de Junho do mesmo ano, 

lançou-o, publicamente, como 

candidato à eleição presidencial.  

Plínio Salgado contava com os 

votos dos membros da AIB para que o 

partido chegasse à presidência e 

explorou o espaço do jornal para 

conquistar adeptos a sua causa. No 

jornal n. 455, 06 de abril de 1937, p. 3, 

é publicada uma “directiva” do Chefe 

Nacional convocando os integralistas para que realizem o alistamento eleitoral. Salgado 

argumenta que o integralismo quer vencer dentro da ordem, “[...] seguindo estrictamente a 

constituição da República, a lei eleitoral vigente, como Partido Político de âmbito nacional 

devidamente registrado no TSE”. O chefe destaca que a “arma integralista” é o voto e que 

dele só abrirão mão quando as leis forem desrespeitadas. Nesse sentido, afirma que considera 

“um mau integralista o camisa verde que não se fizer eleitor”; “esse está traindo a sua causa e 

o seu juramento”. 

 O Chefe Nacional determina, pois: 
 
1°) que em todos os núcleos Municipaes do Paiz se verifique quaes os 
integralistas que ainda não são eleitores, marcando-lhes o prazo de uma 
semana, a contar do dia da verificação, para que se inicie o processo de 
qualificação; 
2°) todos os integralistas deverão passar pela Junta Eleitoral do seu núcleo, a 
fim de dar o número do seu título e a sua residencia; 
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3°) no acto da inscripção de novos integralistas, estes deverão dar o número 
de seu título e a sua residencia à Junta Eleitoral, caso sejam eleitores, ou 
iniciar, no mesmo acto da inscripção, ou dentro de 24 h, o processo de 
qualificação; 
4°) contra os refractarios ao alistamento eleitoral deverá ser aplicada a pena 
de suspensão e, na residencia, de expulsão do movimento; 
5°) os chefes municipaes deverão activar, por todas as fôrmas, a propaganda 
do alistamento eleitoral, a começar por affixar esta resolução em logar bem 
visível sêde do núcleo; 
6°) os chefes provinciaes respondem pelo cumprimento desta directiva; 
7°) esta resolução entra em vigor nesta data e deverá ser publicada em todos 
os jornaes integralistas e permanentemente. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1937.  
Plínio Salgado57 

 

As intenções integralistas foram, contudo, frustradas com a consumação do golpe do 

Estado Novo, em 10 de Novembro de 1937. Em Dezembro do mesmo ano, Vargas decretou o 

fechamento de todos os Partidos Políticos, entre os quais se encontrava a AIB. Ainda em 

dezembro, a AIB, adaptando-se a novos tempos, transformou-se novamente em sociedade 

civil com a denominação de Associação Brasileira de Cultura (ABC).  

No jornal n. 661, de 4 de dezembro de 1937, p. 3, é noticiada a extinção de todos os 

partidos políticos, por ordem do Presidente da República, registrados nos “extintos tribunaes 

eleitoraes”. Na ocasião, Francisco Campos, Ministro da Justiça, declara que as agremiações 

poderiam se tornar sociedades civis para fins culturais, beneficentes ou desportivos, não lhes 

sendo permitido, entretanto, o uso de distintivos ou outros símbolos. 

O Decreto-Lei n. 37, de 2 de dezembro de 1937, apontava que tal medida poria fim a 

problemas como a “proliferação de partidos com fito único e exclusivo de dar às 

candidacturas e cargos electivos a apparencia de legitimidade”; a ausência de “conteúdo 

programmatico” e a configuração de “doutrinas contrarias ao postulado do novo regimen, 

pretendendo a transformação radical da ordem social, alterando a estructura e ameaçando as 

tradições do povo brasileiro, em desacordo com as circunstancias reais da sociedade política e 

civil”.  

Nesse sentido, entra em voga o decreto:  
 
Art 1° - Ficam dissolvidos, nesta data, todos os partidos políticos. 

§ 1° - São considerados partidos políticos, para effeitos desta lei, 
todas as arregimentações partidárias registradas nos exctintos 
Tribunal Superior e Tribunaes Ragionaes de Justiça Eleitoral, assim 
como as que, embora não registradas em 10 de novembro do corrente 

                                                
57 SALGADO, Plínio. Alistamento eleitoral: directiva do Chefe. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 455, p. 
3, 6 abr. 1937. 
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anno, já tivessem requerido o seu registro.  
 § 2° - São igualmente attingidas pela medida constante deste artigo as 
milícias cívicas e organizações auxiliares dos partidos políticos, sejam quaes 
forem os seus fins e denominações.  
Art 2° - É vedado o uso de uniformes, estandartes, distinctivos e outros 
symbolos dos partidos políticos e organizações auxiliares comprehendidos no 
artigo 1°. 
Art 3° - Fica prohibida, até a promulgação da lei eleitoral, a organização de 
partidos políticos, seja qual for a forma de que se revista a sua constituição, 
ainda que de sociedades cívicas destinadas ostensivamente a outros fins, uma 
vez se verifique haver na organização o proposito próximo ou remoto de 
transformal-a em instrumento de propagandas de idéas políticas.  
Art 4° - Aos partidos políticos comprehendidos no artigo 1° é permittido 
continuarem a existir como sociedade civil para fins culturaes beneficientes 
ou desportivos, desde que não façam com a mesma denominação com que se 
registraram como partidos políticos.58 

 

Sobre o acontecido, Plínio Salgado se pronuncia dizendo que a AIB não tinha como 

principal objetivo a ação política, que essa era uma “[...] necessidade dos acontecimentos que 

se desenrolavam no ambiente brasileiro”. O Chefe Nacional destaca que, “[...] em obediência 

a lei, [o partido integralista] foi fechado sem um ato, sequer, de reacção”.59 

Segundo Salgado, a AIB sempre se preocupou mais com a realização de uma ação 

cultural que política, sendo essa indispensável quando o Integralismo apareceu na vida 

brasileira, pois “nada havia até então de sistemático e permanente no que concerne à busca de 

conhecimentos históricos, sociais, econômicos e políticos indispensáveis à formação de uma 

consciência esclarecida sobre os temas vitais da Pátria”.60 

O Chefe Nacional argumenta que o Integralismo mobilizou, ao mesmo tempo, os 

valores novos da geração de 1932 e os valores consagrados das gerações anteriores, 

promovendo por aqueles o estudo destes e ampliando os trabalhos de pesquisa, de exegese e 

interpretação. Nesse sentido,  
 

[...] não se limitou à crítica e à interpretação histórica, mas procurou pesquisar 
as realidades atuais do Brasil, desde as econômicas e financeiras, com dados 
de estatísticas e de observação até aos puramente especulativos e até estéticos, 
tendo ficado célebre a série de conferências que realizou no Salão da Escola 
Nacional de Belas Artes.61 

A cultura como caminho para implantação de uma unidade nacional foi amplamente 

                                                
58 DECRETO-LEI n. 37, de dezembro de 1937. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 661, p.3, 04 dez. 1936. 
59 SALGADO, Plínio. Obediência a Lei. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 679, p. 1, 25 dez.1937. 
60 SALGADO, Plínio. A vida de Jesus - Tomo I. Obras Completas. São Paulo: Editora das Américas, 1955. v. I, 
p. 62.  
61 Ibidem, p. 63. 
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defendida pela AIB, e a essa ação cultural foi conferido um caráter expressivamente político. 

Apesar do fechamento da AIB, o integralismo prosseguiria, segundo o Chefe 

Nacional, com os “objectivos humanitários, educacionaes e desportistas”. Para assim 

funcionar, mudaria de nome, passando a ser chamada de “Associação Brasileira de Cultura” 

(ABC).  

Nesse sentido, estaria a nova sociedade sendo organizada de acordo com a lei e com os 

estatutos que estariam no Ministério da Justiça para serem registrados, aguardando Plínio 

Salgado a reação dos membros da antiga AIB à abertura das sucursais e filiais da ABC. 

Com sede e foro no Distrito Federal e podendo ter sucursais nos Estados e filiais nos 

municípios, a ABC tinha como finalidade:  
 
a) incrementar os sentimentos espiritualistas e as virtudes cristãs do povo 
brasileiro; 
b) promover estudos e pesquisas sobre problemas culturais da nacionalidade; 
c) instituir serviços de assistência mútua em benefícios de seus sócios; 
d) promover, através de departamentos de cultura física, o desenvolvimento 
eugênico e o recreio de seus membros; 
e) criar escolas e organizações de escotismo para ministrar educação completa 
a jovens até a idade de 16 anos, de ambos os sexos.62 

 

Para dirigir essa sociedade, os estatutos previam uma diretoria composta por um 

presidente, dois assistentes, cinco secretários, um tesoureiro, quatro procuradores, um diretor 

de beneficência, um diretor de estudos, um diretor de cultura física e um superintendente de 

escolas. Coube a Plínio Salgado a presidência da ABC e os demais cargos foram ocupados 

por elementos da cúpula integralista.  

Com essas medidas, diversas transformações fizeram-se evidentes no jornal que muda 

de feição e abandona toda a campanha política que vinha desenvolvendo, de maneira cada vez 

mais enfática. As ações do movimento noticiadas no Jornal, desde o início com eminente 

destaque, tornam-se limitadas aos serviços de assistência e as ações culturais. Um grande 

número de seções é extinto e outras tantas são alteradas para dar forma às exigências 

governamentais, a exemplo a extinção da Página das Blusas-Verdes, mantendo-se, voltada 

para as mulheres, somente a Página Feminina, e a extinção da seção O integralismo nas 

Províncias, que tratava das ações políticas e sociais do movimento em diversas localidades.  

A Taxa do Sigma deixa de ser cobrada dos integralistas por intermédio do jornal, 

                                                
62 ESTATUTOS da ABC, Artigo 2. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 668, p. 2, 12 dez.1937. 
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desaparecendo de suas páginas qualquer nota ou “palavra de ordem” sobre o assunto. Essa 

taxa deveria ser paga por todo membro inscrito nas fileiras integralistas com intuito de 

angariar recursos para realização das “obras” integralistas.  

O jornal A Offensiva n. 79, de 16 de novembro de 1935, lembra, em notas 

denominadas “Taxa do Sigma”, aos integralistas dos núcleos municipais e distritais do país 

que o imposto a ser recolhido é de 1$000 réis mensais, pagos ao Secretario de Finanças 

Municipal ou distrital e que o imposto não exime o integralista dos compromissos assumidos 

para com o distrito, município ou província. Ao pagar a taxa, o camisa-verde receberia do 

secretario um cupom, com a palavra “Anauê” e a rubrica do Chefe, a ser colecionado e 

trocado, ao completar doze, por um cupom branco. Esse cupom branco era considerado como 

uma “[...] prova de dedicação do integralista em todas as emergências”.  

A Offensiva traz seguidamente pequenas notas lembrando aos integralistas o “dever” 

de pagamento da taxa e o que ela representava financeiramente para o movimento: “Todo 

camisa-verde tem um dever para com a SNF, pagar, mensalmente a Taxa do Sigma” (n. 283, 

p. 4); “A Taxa do Sigma é viga mestra de economia do movimento integralista” (n. 227, p. 2); 

“Não esperem que lhe peçam o pagamento da Taxa do Sigma, peça que lhe cobrem” (n. 231, 

p. 2); “A Taxa do Sigma é o índice de vitalidade dos núcleos e da fé integralista dos camisas-

verdes” (n. 231, p. 7); “[...] é o fundo de reserva da AIB de que o Chefe Nacional precisa para 

a defesa do movimento” (n. 237, p. 6); “[...] deve ser aplicada por ordem do Chefe Nacional. 

Dispensá-la sem autorização é desobedecer” (n. 243, p. 10). Essas notas desaparecem do 

jornal na terceira fase, a partir da extinção dos partidos pelo Decreto-Lei. 

O aspecto doutrinário do jornal também é atingido pelo decreto, sofrendo grande 

redução e tornando-se deveras implícito. O jornal continua a publicar em suas páginas os 

ideais nacionalistas do integralismo, mas agora esses não aparecem mais como “palavras de 

ordem” ao “integralista de bem” e sim como orientações a todos os brasileiros que “amam sua 

Pátria” e dela desejam cuidar. 

Essa nova forma de falar aos seus leitores é evidenciada na chamada do jornal n. 668, 

de 21 de dezembro de 1937, p. 16: 
 
Os homens novos do Brasil têm todos os elementos para vencer. Ou vencem 
ou se transmudam em míseros covardes, indignos de contemplar na 
innocencia dos berços aquelles que exigiram uma Pátria libertada. 

 

Ciente de sua nova posição, a ABC envia à administração de A Offensiva uma matéria 

tratando dos serviços que se propunha prestar ao Brasil, “[...] prosseguindo na grandiosa obra 
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cultural, beneficente, eugênica e cívica da AIB”. Regularizando seus serviços, entrariam em 

funcionamento, nas suas “Succursaes nos Estados e Filiaes nos Municípios, as escolas, os 

ambulatórios médicos, consultórios dentários e praças de sports”, que a AIB havia, em “[...] 5 

annos de doutrinação civica e de actividades sociaes, organizado em centenas de sedes e 

milhares de núcleos que fundara em todos os quadrantes da Pátria”.63 

Com o fechamento da AIB, as reuniões do movimento deixam de ser realizadas nas 

sedes, extinguindo-se a seção Chefia Nacional da AIB: movimento do gabinete, e passam a 

ser realizadas na casa do Chefe Nacional. O jornal, para dar conta dessa mudança, integra a 

seção O movimento de hontem na residência do sr. Plínio Salgado. Em sua casa, o Chefe 

Nacional também passa a receber as pessoas que desejem cumprimentá-lo. 

A seção A Offensiva sportiva continua a ser publicada diariamente, mas as matérias 

não mais abordam as promoções esportivas integralistas. Loyola segue produzindo a 

“Chronica do dia”, publicada regularmente de terça a domingo. 

Na terceira fase, o jornal A Offensiva deixa de ser publicado em três momentos: no n. 

679, do dia 25 de dezembro de 1937, p. 1, é avisado que não circularia no dia seguinte, 

domingo, 26 de dezembro de 1937, em “respeito à data do Christianismo, conservando por 

isso todas as dependências fechadas para descanso de todo o seu pessoal”. A Offensiva 

aproveita, ainda, para expressar seus desejos de Feliz Natal e Boas Festas aos seus leitores, 

assinantes e anunciantes. 

O jornal de 1º de janeiro de 1938, n. 684, destaca, na página 1, que, em virtude da lei 

municipal, as oficinas de A Offensiva não iriam funcionar naquele dia, ficando fechadas todas 

as sessões. Assim, as matérias que deveriam ser publicadas no suplemento do jornal do dia 

seguinte, 02 de janeiro de 1938, que não teria tiragem, foram trazidas para esse número 

aumentando-o em volume de páginas. O jornal de n. 733, de 01 de março de 1938, anuncia na 

página 1, que não funcionaria no dia seguinte, assim como ocorreria nos anos anteriores, 

devido às festas de carnaval. 

Nos 2 últimos jornais, n. 747 e n. 748, em via de extinção, aparecem anúncios de 

pessoas que desejam se desfazer de periódicos do movimento. Entre eles, o sr. Álvaro T. 

Dippold, diretor do jornal “Jaraguá”, em Jaraguá/SC, que coloca à venda uma coleção 

completa de A Offensiva, encadernada, em 15 volumes, com capa de couro; a coleção 

completa da revista Anauê!, “encadernada em 2 bellos volumes, também com capa imitação 

                                                
63 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano V, n. 687, p. 1, 6 jan. 1938. 
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de couro”; a coleção completa da revista Panorama (não encadernada).64 

A estrutura e a direção da nova associação, a ABC, permitiram que a AIB continuasse, 

ainda que de forma velada, sua campanha doutrinária. Essa campanha delongou-se até maio 

do ano seguinte, quando a AIB parece ter mudado de tática, substituindo a tática educativa 

pela violência. Abandonou-se a revolução do espírito e adotou-se a revolução violenta para a 

tomada de poder.  

O atentado a Vargas no Palácio Guanabara, realizado por um pequeno grupo de 

integralistas em maio de 1938, segundo Cavalari,65 parece ter sido resultado dessa nova tática. 

A Intentona Integralista, como ficou conhecida, foi totalmente dominada por Vargas que, em 

seguida, desencadeou intensa campanha contra o integralismo, com prisão e exílio de seus 

líderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano V, n. 748, p. 5, 19 mar. 1938. 
65 CAVALARI, 1999. 
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2 CATALOGAÇÃO DO JORNAL: AS SEÇÕES E AS PROPAGANDAS  

 

 

2.1 As seções 

 

 

  As seções constituem um importante mecanismo de organização e estruturação de A 

Offensiva e são marcadas por um modo muito próprio, embora com similitudes ao 

pensamento do período, de conceber o corpo e sua educação na sociedade da década de 1930. 

Desde o início de sua existência, o jornal parece buscar manter um padrão de apresentação 

estável, trazendo as seções nas mesmas páginas e avisando sobre o sumiço ou aparecimento 

de uma ou outra.66  

O que representa ruptura na disposição das seções são os grandes acontecimentos que 

marcam todo o jornal, ou seja, as alterações expressivas se dão pelas mudanças da primeira 

para a segunda e da segunda para a terceira fase.  

Convém esclarecer que catalogar as seções não foi tarefa simples, uma vez que poucas 

são as que permanecem com o mesmo título ao longo dos anos. Outro fator que dificultou a 

tarefa foi o fato de que muitos textos aparecem desvinculados de qualquer seção. Apesar 

dessas dificuldades, foi possível verificar que várias delas se conservam durante todo o 

período de existência do jornal. O cuidado de levar ao leitor informações sobre as seções, que 

se tornou uma constante em A Offensiva, foi um ponto positivo de auxílio no processo de 

catalogação.  

A primeira fase foi a mais complicada para a realização do trabalho de catalogar e 

contabilizar porque, apesar dos esforços na busca pela constância editorial, nesse período 

inicial de publicação do jornal as seções demonstram uma fase de maior instabilidade em 

relação às outras.  

O número de seções na primeira fase é um pouco mais discreto e marcado pela 

conformação doutrinária assumida por A Offensiva. O integralismo nas Províncias traduz 

bem esse período, pois traz notícias das ações da AIB em diversos locais do Brasil, 

                                                
66 Todas as seções, assim como matérias, artigos, notícias, presentes em cada página de cada número dos 748 
jornais, podem ser visualizados no quadro gravado no CD afixado na contracapa da tese. O material possui um 
sistema de busca com orientações para uso no documento “Como usar os quadros”, também gravado no CD. As 
seções e outros podem ser localizados pelo sistema de busca digitando-se o número do jornal ou algum termo 
presente no que se pretenda localizar. O material catalogado está com a ortografia vigente no período. 
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enaltecendo os feitos integralistas. Os congressos, seminários, passeatas, cursos, entre outros, 

realizados nos diversos núcleos espalhados pelo Brasil, são noticiados nessa seção, que 

apresenta o antes, o durante e o depois dos acontecimentos, geralmente expostos pelo jornal 

como muito bem sucedidos.  

 No jornal n. 76, do dia 26 de outubro de 1935, p. 9, O integralismo nas Províncias 

divulga a instalação do Núcleo Municipal de Nova Veneza, “Província de Santa Catharina”. 

O jornal parabeniza esse ato e solicita aos demais integralistas que se guiem pelos exemplos 

dos companheiros do Sul, que, segundo o impresso, têm contribuído incansavelmente na 

construção da pátria integral. A seção se fará presente durante toda a primeira fase e parte da 

segunda, ou seja, desde o aparecimento até o n. 537 do jornal, de 11 de julho de 1937. Na 

primeira fase, a seção sai nos jornais semanais e, na segunda, restringe-se a estampar as folhas 

de domingo. 

 Na tentativa de levar ao leitor informações sobre acontecimentos no mundo, o jornal 

publica A Semana Internacional, que também aparece na primeira fase e mantém-se, 

diariamente, em parte da segunda, ou seja, vai do jornal n. 1 ao n. 240. A seção aborda 

notícias sobre política, economia e questões sociais de diferentes países, com destaque para a 

Rússia, constante alvo de críticas dos integralistas, para a Alemanha e para a Itália. A Política 

de Stalin, a de Hitler e a de Mussolini, entre outras, assim como seus princípios doutrinários e 

governamentais, configuram essa seção e nela são discutidas por diferentes escritores. Essa 

seção, em muitos momentos da segunda fase, aparece com outro nome, Momento 

Internacional, publicada na página 2, mas com a mesma preocupação e mesmo viés de 

conteúdo.  

A partir do jornal n. 241, o Momento Internacional aparece esporadicamente, mas o 

jornal passa a publicar, na página 5, matérias sobre política no mundo, enfatizando os 

conflitos ocorrentes no período – a Revolução Nacionalista na Espanha, a guerra nipônica, os 

conflitos na Palestina, os conflitos na Etiópia, etc. 

Outra seção que trata dos acontecimentos no mundo, presente nas três fases, mas com 

nomes distintos, é Aspectos Econômicos. Tornando-se, na segunda fase, Secção Comercial, 

discute, principalmente, a descoberta e uso do petróleo no mundo e no Brasil, o plantio e uso 

da cana-de-açúcar, a exportação do café, a produção da laranja, as alianças comerciais 

estabelecidas entre os países, a cobrança de impostos, enfim o que diz respeito à economia 

mundial. Essa seção aparece timidamente na primeira fase, fazendo-se presente em apenas 4 

jornais. Na segunda e terceira fase emerge em todos os dias da semana, inclusive domingo.  
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Foto 6 – “Página Médica”. A Offensiva, 03 ago. 1935, p. 7. 

Na primeira fase, as seções voltadas para as áreas profissionais destacam-se por falar 

diretamente aos médicos (Página Médica); aos odontólogos (Secção odontológica); aos 

militares (Vida Militar); aos marinheiros (Homens do Mar); aos advogados e juízes (Secção 

Jurídica); aos proletários (Proletariado). Nessas seções, os problemas, direitos, deveres, 

feitos e conquistas de cada área são apresentados e discutidos, assim como os conhecimentos 

específicos a cada uma das áreas.  

A Página Médica discute questões relacionadas à profissão, às doenças, e suas 

profilaxias. Divulga enciclopédias e dicionários da área, clínicas e médicos, tece debates sobre 

cirurgias, medicamentos, saúde do bebê e da criança, fisiologia, anatomia, etc.  

A Secção 

Odontológica segue a 

mesma direção, 

debatendo as patologias 

dentárias, as cirurgias 

corretivas, as doenças da 

boca, os tratamentos e 

descobertas na área, os 

cuidados com a higiene 

bucal, etc. 

Os textos 

eminentes nessas seções 

refletem o esforço de 

estabelecimento de 

diálogo entre 

profissionais da área da 

saúde que expressam 

suas ideias e 

conhecimentos num 

espaço a eles reservado. 

Um ponto de constantes 

discussões diz respeito às 

consequências e medidas 

profiláticas a serem 
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adotadas em função do intenso processo de urbanização das cidades, dirigido pela ordem 

republicana. A preocupação com os costumes do povo a serem modificados em prol da 

civilização se reflete nessas seções, em que os médicos abordam questões como “educação 

sanitária”, “saneamento básico”, “medicina preventiva”, “assistência médica”, etc. Vez ou 

outra, um médico comenta um texto já publicado, uma teoria já explanada em jornal anterior, 

em algum outro periódico ou num livro. Nesse espaço também são divulgados encontros, 

congressos, seminários.    

A preocupação com o reordenamento das cidades voltava-se fundamentalmente para a 

solução dos problemas da moradia, do saneamento básico, das epidemias e doenças, e para a 

formação da consciência sanitária. Aos discursos de prevenção estavam atrelados os intentos 

de eugenia, eficiência, progresso e disciplina.67 

Os artigos de Belisario Penna,68 “o mais expressivo expoente do movimento 

sanitarista” no Brasil, foram publicados diversas vezes, não só nessas seções como também na 

Conselhos de Hygiene e dispersos pelo jornal. 

Em 1930, ao assumir o mais importante cargo Federal na área da saúde, rapidamente 

se viu impedido de realizar suas ações tão desejadas pela precária situação econômica do 

Brasil durante o Governo Provisório e por disputas políticas intragovernamentais. Chefe do 

Departamento Nacional de Saúde Pública no Brasil (DNSP), em 1930, tendo ocupado por 

dois períodos curtos o Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp), Belisario Penna se 

incompatibilizaria com o Governo e deixaria o Cargo em 1932,69 ingressando logo depois na 

AIB e iniciando a publicação de seus textos em periódicos integralistas. 
  

As seções Vida Militar e Homens do Mar são voltadas para os indivíduos que 

serviam às forças armadas no período e põe em relevo a defesa da unidade da pátria, do 

nacionalismo, do governo, buscando aproximações entre essas instituições e o integralismo. 

                                                
67 ROCHA, Heloísa Helena Pimenta. A higienização dos costumes: educação escolar e saúde no projeto do 
Instituto de Hygiene de São Paulo (1918 – 1925). Campinas/SP: Mercado de Letras; São Paulo: FAPESP, 2003. 
68 Nos anos de 1910 e 1920, incessantemente escrevera, viajara, fizera palestras e trabalhara no sentido de 
aumentar a responsabilidade governamental nas áreas da saúde e saneamento e dirigira, entre 1918 e 1922, os 
serviços federais de profilaxia rural. No livro “Saneamento no Brasil”, publicado em 1918, destaca o combate, 
em especial, à malária, à ancilostomíase e à doença de Chagas, cujo alvo de ações seriam as populações dos 
Sertões do Brasil, do interior do país, esquecidas pelo poder público e vitimadas pela doença (HOCHMAN, apud 
BOMENY, 2001. p. 128). O radicalismo político de Penna levou-o, nos anos 1920, ao rompimento com 
governos e com outros membros ilustres da campanha pelo saneamento, como Carlos Chagas, diretor do DNSP 
(1920-1926) e do Instituto Osvaldo Cruz (1917-1934). Em 1924, foi, inclusive, preso e suspenso de suas funções 
públicas (reintegrado em 1927). 
69 HOCHMAN, Gilberto. A saúde Pública em tempos de Capanema: continuidades e inovações. In: BOMENY, 
Helena (Org.). Constelação Capanema: intelectuais e política.  Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas; 
Bragança Paulista (SP): Ed. Universidade São Francisco. 2001. p. 126-151. 
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Fica evidente a tentativa da AIB de angariar o apoio militar para levar a cabo suas ideias 

governistas explicitamente centralizadoras e autoritaristas. Vários militares escreveram para 

essas seções utilizando frequentemente pseudônimos antecedidos pelas patentes, a exemplo: 

“Capitão do Mar”, “Capitão Sigma”, “Capitãozinho”, “Tenente Caserna”. 

As Seções Jurídicas tratam dos inquéritos e processos em tramite, principalmente os 

de destaque no Rio de Janeiro, discutem leis, regulamentos da profissão e da sociedade em 

voga. No jornal n. 330, de 6 de novembro de 1936, p. 3, uma decisão é levada a público por 

meio dessa seção:  
 
O instituto da ordem dos advogados, na sua sessão de hontem approvou o 
parecer que nega competência aos governadores dos Estados para fecharem 
os partidos políticos legalmente registrados nos tribunaes eleitoraes.  

 

Os direitos e deveres da classe operária são abordados na seção Proletariado. O 

integralismo buscava elaborar uma imagem de defensor das causas Trabalhistas. Nesse 

sentido, criou o sindicato integralista dos trabalhadores, na tentativa de estabelecer um 

vínculo de apoio mútuo. A seção Proletariado, da primeira fase, que origina a Página 

Syndical e assim se mantém na segunda e terceira fases, procura convencer os trabalhadores 

que, apoiando a implantação do Estado Integral, teriam melhores condições de trabalho, 

salários mais dignos, melhor divisão dos lucros, assistência familiar. A tentativa era de 

mostrar que o sistema capitalista em vigência marginalizava o operário e que somente o 

Estado Integral poderia salvá-lo dessa condição.  

 Os dirigentes do integralismo, com destaque para Salgado, empenhavam-se em 

ressaltar em seus artigos e fazer ressaltar nos periódicos, inclusive em A Offensiva, a missão a 

ser cumprida pela classe operária. No livro Nosso Brasil70 o Chefe Nacional redigiu um 

capítulo tratando das realizações materiais, importantes para a Pátria em construção, que 

cabiam a essa classe. “Sem eles não [haveria] força, saúde, riqueza e conforto num país”. 

“Sem a colaboração deles”, argumenta o Chefe Nacional, “[seria] inútil o esforço dos 

cientistas, dos inventores, dos técnicos, dos estadistas”. Por esses motivos, “[...] ser operário 

no Brasil é ser soldado de um grande Exército da Economia Nacional”, obviamente melhor 

gerida, segundo os ideais integralistas, não pelo “Capitalismo usurpador”, mas pela Ação 

Integralista Brasileira, que pretendia a unidade da Nação, mesmo que fosse pelos meios 

obscuros do autoritarismo.71  

                                                
70 SALGADO, Plínio. Nosso Brasil. 4. ed. São Paulo: Voz do Oeste, 1981. p. 149. 
71 SALGADO, Plínio. Aos operários integralistas. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 59, p. 12, 29 jun. 1935.  
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Na segunda e terceira fases, a Página Syndical aparece todos os dias da semana. 

Contudo, de terça a sábado, estampa a página nove e, aos domingos, vem na última página do 

suplemento, ou seja, na página 16. Essa seção só é suprimida com a extinção do jornal. Até 

nos dois últimos jornais, com somente seis páginas, lá vai estar ela, na terceira folha. 

 Às mulheres e aos jovens universitários o jornal também buscava falar. Para as 

mulheres, na primeira fase, a seção Moda Feminina trazia artigos sobre moda, beleza, corte e 

costura; a seção Conselhos de Hygiene tratava dos cuidados pessoais da mulher e dos 

cuidados com a prole; a sessão Boas Receitas trazia receitas que, segundo o jornal, 

agradariam aos maridos e aos filhos;72 a seção Pensamentos trazia pequenos textos de 

filósofos como Pascal, Nietzsche, Goethe.  

Essas seções, presentes em A Offensiva, com modelos de roupas e comportamentos, 

advindos das elites, provavelmente de influência parisiense, convergiam como preocupação 

de grupos ascendentes em transformar as condutas sociais em hábitos civilizados. Segundo 

Sohiet,73 com a proclamação da República e o processo de urbanização, muitas das imagens 

idealizadas das mulheres sofreram mudanças e intensificações por conta das transformações 

que se operavam na sociedade. As imagens idealizadas de mulheres, possíveis para as elites 

urbanas, passaram a ser cobradas das mulheres das camadas populares, inclusive das 

integralistas.  

Além da necessidade de estar na moda, vestindo-se com os modelitos de roupas 

exibidos no jornal, quando não estivesse usando seu uniforme verde, a mulher deveria cuidar 

de sua “higiene física” – praticando exercícios físicos, alimentando-se com “equilíbrio”, 

expondo-se ao sol, livrando-se de vícios como o cigarro, – e de sua “higiene mental” – lendo 

os pequenos trechos de filosofia da seção Pensamentos. O corte e costura dos vestidos da 

moda, além das roupinhas de crianças e de homens, eram ensinados passo a passo para quem 

não pudesse adquiri-los, o que indica outra atribuição feminina a ser trabalhada, a de costurar 

para si, para os filhos e marido, embutida na atribuição maior de cuidar em todos os aspectos 

de ambos, além de si própria.  

Atrelada à missão civilizadora das mulheres, estava a idealização das mães, que, de 

acordo com o ideário positivista, deveria ser instruída para aperfeiçoar o esposo e educar os 

filhos para a humanidade, defendendo-se, dentro desse contexto, a educação feminina. 

Bastante parecida era a proposta oferecida pela Igreja Católica, que representava, no entanto, 

                                                
72 Boas Receitas. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 64, p. 4, 03 ago. 1935. 
73 SOHIET, Rachel. Transgredindo e conservando, mulheres conquistam o espaço público: a contribuição de 
Bertha Lutz. Estudos Feministas. n. 1-2, jul./dez. 2002. 
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maior valorização e destaque para as mães no interior das famílias, recaindo sobre elas uma 

forte carga de pressão acerca do comportamento pessoal e familiar desejado pela sociedade 

republicana.74 

As imposições da ordem republicana tinham o respaldo da ciência, o paradigma do 

momento. A medicina social assegurava como características femininas, por razões 

biológicas, a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas, a subordinação da 

sexualidade à vocação maternal.75  

Simpático ao pensamento sobre o papel de mãe a ser ocupado pela mulher, o 

integralismo preocupou-se em publicar, em A Offensiva, textos estrategicamente posicionados 

ao lado da seção Moda Feminina, contemplando os cuidados com a prole e com o esposo. 

Educar-se-ia a mulher física, moral e intelectualmente, concordava a AIB, mas desde que não 

fossem negligenciados os cuidados com a prole e o cônjuge.  

 

                                                
74 SOHIET, 2002. 
75 Ibidem. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

59 

 Foto 7 – “Moda Feminina”. A Offensiva, 3 ago. 1935, p. 4 
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Aos jovens era direcionada a Secção Universitária, que discutia aspectos do ensino 

superior, divulgava palestras, cursos, seminários, encontros estudantis, etc. Essa secção teve 

publicação nas três fases, mas de modo bastante irregular, aparecendo, permanecendo por um 

tempo, sumindo e voltado a aparecer. 

A AIB utilizou diversas estratégias para buscar a aproximação com o jovem – 

compreendendo a possibilidade de extensão desse conceito – entre elas a implantação de 

núcleos culturais, dirigidos por membros da AIB e a estruturação do movimento integralista 

universitário. Essas atividades também eram acompanhadas e registradas pelo jornal por meio 

da Secção Universitária. 

Em concílio com as estruturas de enquadramento da juventude fascista, que 

pretendiam ser uma severa escola de disciplina e de rigorosa formação militar, mas mantendo 

sempre peculiaridades próprias ao movimento,76 o integralismo investiu expressivamente na 

formação do jovem pliniano, com intuito de preparar os soldados que seriam totalmente 

obedientes e fiéis ao movimento.  

Na variedade de indivíduos que compunham a juventude, não se incluíam somente os 

jovens, mas também as crianças, que proveriam o amanhã e se tornariam os soldados 

lutadores da Pátria, e os adultos que mantivessem jovens suas ideias.  

Nos movimentos fascistas e nos que deles se aproximam em doutrina, a ideia de 

juventude recobre uma vasta gama de valores ao mesmo tempo cívicos, morais e estéticos. A 

visão do jovem é associada à ideia da alma heroica, apta a consolidar os ideais do regime, é 

associada à força, ao vigor e à beleza.77  

Nesse sentido, a noção de juventude não está relacionada à idade cronológica ou grupo 

                                                
76 Chauí (1978), no estudo “Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista Brasileira”, chama a atenção 
para as simplificações e reducionismos que permeiam estudos sobre o integralismo. A autora critica os trabalhos 
que abordam o integralismo como uma mera “idéia importada” do autoritarismo europeu. Ela propõe, em 
primeiro lugar, que essa “[...] importação é determinada pelo ritmo [...] necessário do capitalismo brasileiro para 
ajustar-se ao compasso da música internacional”; em segundo lugar, que a “[...] importação não é indiscriminada 
nem recolhe em toto as constelações ideológicas metropolitanas” e, acima de tudo que “[.....] no caso específico 
do pensamento autoritário, a importação de idéias possui um sentido peculiar”, pois “[...] é por se tratar de um 
pensamento autoritário que há importação de idéias e não porque há tal importação que um certo pensamento 
brasileiro tornar-se-ia mimeticamente autoritário”. Ou seja, Chauí considera “[...] que há uma forma autoritária 
de pensar e não apenas de agir”. Por isso, “[...] é possível de encontrar certas determinações que constituem um 
pensamento como pensamento autoritário”. Para ir além da suposta imitação ou repetição mecânica de doutrinas, 
a autora sugere que os “importados” teriam sido preenchidos com conteúdos locais. O trabalho de Chauí 
permite-me pensar a doutrina integralista e fascista sem reduzir uma experiência à outra, mas apontando 
semelhanças, até porque foram contemporâneas e porque Plínio Salgado, conheceu, visitou e declarou sua 
simpatia pelo regime europeu. 
77  MALVANO, Laura. O mito da juventude transmitido pela imagem: o fascismo italiano. In: LEVI, Giovanni; 
SCHIMITT, Jean-Claude. História dos jovens 2°: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das letras, 
1996. p. 259-290. 
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social a que pertença um ator. A noção de juventude, graças a uma hábil manipulação do 

discurso, assume uma dimensão exclusivamente simbólica, privando-se de qualquer 

conotação histórica ou sociológica. A imagem do “Estado Fascista”, benéfico e providencial, 

de boa aparência, é o jovem.78 

Por diversos momentos, o integralismo fez uso dessa imagem de juventude para se 

referir ao povo brasileiro e ao Brasil. Em suas convocações para aderência ao movimento, 

Salgado dirigiu-se a um “Brasil Jovem” – ao mesmo tempo referência implícita ao sujeito 

ideal a quem se dirige a mensagem doutrinária –, capaz de aderir a novas ideias, à renovação 

que se pretendia com o Estado Integral: “O integralista é o soldado de Deus e da Pátria, 

homem novo do Brasil que vae construir uma grande nação”;79 “O Brasil é um país novo, 

onde quase tudo está por fazer”80 (grifo meu). 

Para os “pequenos plinianos”, o jornal publicou, por somente três números, do n. 54 ao 

n. 56, um suplemento infantil. A seção O Currupira trazia jogos, histórias, charges, 

conselhos comportamentais e educacionais que as crianças deveriam seguir, como o respeito 

aos pais, aos mais velhos, à professora, assim como a educação à mesa, numa festa, perante a 

amigos, parentes e desconhecidos. As histórias, geralmente, tinham um fundo educativo, 

saindo vitoriosa e feliz a criança que seguisse os preceitos morais apregoados pelo jornal. 

Essa seção foi uma das poucas que apareceu e desapareceu sem qualquer justificativa.  

 

 

 

 

 

 

                                                
78 MALVANO, 1996, p. 262. 
79 Art. 86 (d), Cap. VIII, Protocollos e Rituais: das sedes integralistas. Monitor Integralista, n.18, 1937. p. 24. 
80 SALGADO, 1981, p. 149. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

62 

A Offensiva, 08/06/1935, n. 56, ano II, p. 10.  

Foto 8 – “O Currupira”.  A Offensiva, 8 jun. 1935, p. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seção Boletim dos Editores abordava e discutia aspectos de artigos, poemas, 

poesias publicados em jornais e revistas, assim como obras literárias publicadas e 

comercializadas nas livrarias no período. Nesse espaço era apresentada uma resenha do texto 

ou livro selecionado, destacando os capítulos, enfoque temático, escrita, argumentos e 

relevância.    

 As seções Radio (No Radio), Cinemas (Mundo cinematográfico), Theatro, Musica, 

Turf, Na sociedade, Sport (No Sport, Sport, A Semana Sportiva, A Offensiva sportiva), 

também aparecem nas três fases, mas de maneira muito mais assídua, apesar de os nomes a 
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elas conferidos variarem ao longo da existência do jornal. Elas representam a parte de cultura 

e lazer do jornal, divulgam as apresentações de peças teatrais, de filmes, de programações de 

rádio, shows musicais, corridas de cavalo, competições esportivas. Na Sociedade (Sociaes, 

Sociedade) trata dos aniversários, casamentos, batizados, funerais, missas, bailes, 

inaugurações, noivados, núpcias, bodas de integralistas e não integralistas. 

A Offensiva sportiva traz notícias sobre o esporte no mundo. A XI Olympiada de 

Berlim, realizada do dia 1º ao dia 16 de agosto de 1936, foi amplamente noticiada pelo jornal, 

que divulgou a realização das provas, os resultados e o nome dos competidores e técnicos.81 

Também traz a “Chronica do dia” – crônica esportiva escrita por Hollanda Loyola, 

orientações sobre a prática de esportes, notícias dos clubes esportivos, de campeonatos, entre 

outros. O integralismo conferia grande importância ao esporte pensando em seu fim 

nacionalista. Essa preleção torna-se evidente na chamada que abre a seção de esportes do dia 

24 de maio de 1934, p. 7: 
 
O sport faz parte integrante da grandeza physica de uma nacionalidade. Elle 
dá alegria ao corpo e saúde ao espírito. Os brasileiros devem cultiva-lo com a 
maior intensidade possível, para elevarem, bem alto, o nome e orgulho de 
nossa Pátria. Devemos acostumar os moços do Brasil à pratica dos sports, num 
sentido nobremente nacionalista, a fim de que nosso paiz surja com brilho e 
dignidade nas grandes olympiadas do mundo. 

 

A seção esportiva de A Offensiva, de extrema relevância para a realização deste 

estudo, aparece nas três fases do jornal. Em alguns números, ela está sem título, mas mantém 

o padrão de publicação. 

No tocante à eugenia, respondendo ao anseio de diversos integralistas sobre a visão da 

AIB, Plínio Salgado designa Gustavo Barroso para escrever para o jornal textos a respeito do 

assunto, os quais seriam publicados em formato de seção. No dia 11 de maio de 1935, jornal 

n. 52, A Offensiva alerta que, a partir desse número, seria publicada uma seção “[...] muito útil 

e curiosa”, sob o título Judaísmo Internacional, na qual configurariam textos de Gustavo 

Barroso, sob o pseudônimo de João do Norte. Esses textos sobre questões judaicas ficariam a 

cargo de Barroso por ser ele reconhecido, segundo o periódico, por “todos os brasileiros”, 

como “verdadeiro técnico” em matéria de judaísmo.  

A campanha antissemita nazista influenciou de modo bastante expressivo o pensador 

Gustavo Barroso. O discurso antissemita por ele apresentado converge com o discurso nazista 

no que justifica a luta contra os judeus como autodefesa contra os que pretendiam dominar o 

                                                
81 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 63, p. 4, 27 jul. 1935. 
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mundo.82 

A defesa da raça pura marcou o discurso antijudaico que figurou no jornal A 

Offensiva, fundamentalmente por meio dos artigos de Barroso. Apesar da crescente imigração 

de japoneses e italianos para o Brasil no período, a vinda dos judeus era o que mais 

incomodava o autor, manifestando-se explicitamente esse incômodo na seção Judaísmo 

Internacional. 

Essa seção, publicada na primeira e segunda fase, foi extinta, por ordem do Chefe 

Nacional, devido às críticas que o jornal começou a receber em virtude da visão antissemita 

que assumiu. 

Na segunda fase, o jornal busca dar maior relevo às questões governamentais do Rio 

de Janeiro e do Brasil. Para tanto, passa a publicar as seções Senado Federal, Câmara 

Municipal, Política e Políticos, Actos do Governo: decretos assignados, A sessão de 

hontem da Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

que têm por incumbência tratar dos acontecimentos mais recentes no tocante à administração 

e à política. De todas elas, a única que continua a ser publicada na terceira fase é a seção 

Actos do governo: decretos assignados. A extinção dos partidos, determinada pelo governo 

Vargas, obrigou A Offensiva a extinguir as seções que abordavam assuntos relativos ao 

governo e ao próprio partido integralista. 

A seção Chefia Nacional da AIB: movimento do gabinete, que noticiava 

diretamente do gabinete de Plínio Salgado as últimas decisões relativas ao movimento e que 

funcionou na segunda fase do jornal, passou pelo mesmo processo de extinção obrigatória, 

decretado pela instauração da ditadura do Estado Novo.   

Na terceira fase, a seção O movimento de hontem na residência do Sr. Plínio 

Salgado passou a substituir a seção Chefia Nacional da AIB: movimento do gabinete. 

Na segunda fase, duas são as seções voltadas para as mulheres. Para o lar e para a 

mulher, que traz matérias sobre moda, beleza, cuidados com a casa, com os filhos, etc., e a 

Página da Blusa-Verde, voltada para a mulher militante integralista. Essas seções vieram 

substituir a seção Moda Feminina que sumiu na segunda fase e reaparece na terceira.  

Tanto a seção Para o lar e para a mulher quanto a Página da Blusa-Verde são 

publicadas somente aos domingos. Em tempos de jornal diário, A Offensiva tem suas seções 

distintas pelo dia de publicação, ou seja, as seções publicadas de terça a sábado se distinguem 

ou se completam por outras acrescentadas pelo suplemento dominical de oito páginas. Nos 

                                                
82 BULHÕES, 2007. 
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jornais semanais, alguns artigos sobre moda e beleza aparecem na seção Na Sociedade, 

trazendo as últimas tendências do período. 

A primeira vez em que a Página da Blusa Verde configura o jornal, no de n. 284, de 

13 de setembro de 1936, p. 14, uma nota destaca que essa vem a preencher uma lacuna 

orientando as “companheiras” sobre a sua ação em prol da causa integralista e servindo de 

estímulo, segundo Irene Freitas Henrique, a um trabalho mais “pertinaz e ardoroso”, 

“despertando-lhe o espírito de iniciativa e cultivando-lhe a perseverança”. Nesse sentido, a 

secretária do Departamento Feminino, orienta que as integralistas enviem relatórios mensais 

de suas atividades a serem publicados, “[...] para se tornar patente e conhecida a cooperação 

da mulher no movimento”.83 

Essa seção traz ao jornal as ações e atividades realizadas pela mulher no movimento, 

assim como a convoca para participar ativamente da AIB, a exemplo do jornal de n. 302, p. 

15, em que uma nota intitulada “convocação” é estampada para “conclamar” a presença das 

mulheres no 1º Congresso Feminino da AIB. A nota solicita que as mulheres que se fizerem 

presentes o façam com uma camisa de cor verde “em oferenda a Pátria”. A esse feito cabe-

lhes, segundo o exposto no periódico por Irene Freitas, a recompensa do dever cumprido e de 

ter se sacrificado pelo bem do Brasil. 

 Nessa seção, os textos são, em sua maioria, escritos por mulheres, entre elas: Iveta 

Ribeiro, Marietta Kendall, Edith Monteiro, Virginia Portella Ottoni, Miris Wanderley, 

Doroteia Maria de Aguilar, Cecy Tolentino de Souza, Maria Paraguassu, Henriqueta Miranda 

D'Abreu, etc. Essa seção é extinta na terceira fase, deixando a mulher de ser, nas páginas de A 

Offensiva, convocada para a militância, arregimentação e promoção do alistamento eleitoral.  

 Na terceira fase, a seção se extingue porque o integralismo não poderia mais falar às 

mulheres militantes, às “blusas-verdes”, em época de ditadura. Contudo, por lapso editorial, a 

seção pode ser encontrada pela última vez no jornal de n.668, de 12 de dezembro de 1937, 

uma semana depois de mudar de fisionomia A Offensiva. 

 Ainda na segunda fase, uma seção, denominada Secção Agrícola, voltada para os 

agricultores, passa a ser publicada nos jornais de domingo abordando assuntos relativos aos 

cuidados com a terra, com o plantio, cultivo, colheita, remédios contra pragas. Essa seção 

também está presente na terceira fase. 

 Para fazer chegar ao militante integralista as últimas informações sobre cursos, 

                                                
83 HENRIQUE, Irene Freitas. Página da Blusa Verde. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 284, p. 14, 13 set. 
1936. 
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seminários, palestras, reuniões, o jornal utiliza, na segunda fase e somente nela, a seção 

Movimento Integralista. No jornal n. 194, de 29 de maio de 1936, p. 4, é avisado às 

mulheres, por meio dessa seção, que o integralismo enviaria a todos os núcleos “oradoras 

femininas”, que falariam “especialmente” às blusas-verdes, e uma técnica do serviço de 

organização das Secretarias de Arregimentação, a fim de “[...] inspecionar todos os trabalhos 

e papéis desta Secretaria”. A “companheira” selecionada para esse serviço foi Carolina 

Araújo, chefe do Departamento de Expediente. 

 As seções voltadas para os homens do exército e da marinha aumentam 

expressivamente na segunda fase. São elas: Marinha Mercante, Ministério da Guerra, 

Ministério da Marinha, Secção do Marinheiro, Supremo Tribunal Militar, Liga Naval 

Brasileira. Essas seções sofrem uma espécie de revezamento, ou seja, não são publicadas 

todas no mesmo jornal. Quando duas ou três aparecem, as demais somente são publicadas nos 

próximos jornais. Aparentemente não há dia específico para publicação dessa ou daquela 

seção e muito menos página específica. Geralmente elas vêm na quarta página, mas podem 

estar na terceira, na oitava, na nona, na décima. Essas seções mantêm os moldes das militares 

da primeira fase, mas tratam dos assuntos com mais especificidade. Essas publicações 

permanecem na terceira fase do jornal, momento em que os militares da força aérea também 

passam a escrever textos com a finalidade de serem publicados na seção Movimento 

Aviatório.  

 A partir da catalogação das seções, foi gerado um quadro que permite uma 

visualização mais nítida tanto da organização do jornal por ano e em cada fase quanto da 

incidência das seções, lembrando que, a cada fase, as seções sofrem alterações dependentes 

das transformações sociais e políticas ocorridas no movimento.  

 O quadro apresenta, por ano de cada fase, os números de seções presentes em A 

Offensiva. É possível observar o ano em que as seções começam a aparecer no jornal e 

quando se extinguem, assim como o período em que mais são publicadas. 
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                            ANO 
 
SEÇÕES 

1934 1935 1936 1937 1938 

A Offensiva sportiva 
 

_ 
 

_ 
 287 284 88 

A Semana Internacional/ 
Momento Internacional 32 39 170 10 9 
A sessão de Hontem da  
Câmara dos Deputados 

_ 
 

_ 
 174 235 _ 

 
Academia Nacional de  
Medicina 

_ 
 

_ 
 39 46 _ 

 
Actos do governo: decretos 
assignados 

_ 
 

_ 
 204 156 48 

Aspectos econômicos/ 
Secção Commercial 5 _ 

 85 276 88 
Boas receitas _ 

 14 14 _ 
 

_ 
 

Boletim dos Editores  
 17 32 4 _ 

 
_ 
 

Câmara Municipal 
 

_ 
 

_ 
 138 1 _ 

 
Carnaval 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 28 34 

Chefia Nacional da AIB 
 

_ 
 

_ 
 103 235 _ 

 
Conselhos de Hygiene 
 

_ 
 16 13 _ 

 
_ 
 

Cooperativismo  
 

_ 
 

_ 
 13 _ 

 
_ 
 

Desfile Telegráphico/ 
Parada Telegráphica 

_ 
 

_ 
 29 _ 

 
_ 
 

Educação/ Seção Pedagógica _ 
 

_ 
 9 _ 

 
_ 
 

Elegâncias 
 3 _ 

 
_ 
 

_ 
 

_ 
 

Forças Armadas-Exercito 
Marinha-Policias-Bombeiros 

_ 
 

_ 
 

_ 
 64 84 

Homens do Mar/  
Seção do Marinheiro 

_ 
 12 30 _ 

 
_ 
 

Ineditoriaes _ 
 3 8 18 1 

Judaísmo Internacional 
 

_ 
 21 6 _ 

 
_ 
 

Liga Naval Brasileira 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 17 13 

Literatura 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

Marinha Mercante 
 

_ 
 

_ 
 184 241 65 
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                            ANO 
 
SEÇÕES 

1934 1935 1936 1937 1938 

Ministério da Guerra 
 

_ 
 

_ 
 164 149 86 

Ministério da Marinha 
 

_ 
 

_ 
 56 71 56 

Moda Feminina/ 
Para o lar e para a mulher 

_ 
 15 40 44 10 

Movimento Aviatório 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 45 

Movimento Integralista 
 

_ 
 

_ 
 235 278 _ 

 
Mundo Cinematográfico/ 
Cinemas 24 44 278 278 79 
Musica 
 14 13 163 241 43 
Na Sociedade/ Sociaes 
Sociedade 29 43 289 286 87 
No Senado/Senado Federal 
 

_ 
 

_ 
 217 _ 

 
_ 
 

No Tribunal de Segurança 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 143 21 

Notícias da Central do Brasil _ 
 1 126 59 63 

Notícias dos estados 
 

_ 
 

_ 
 27 _ 

 
_ 
 

O Currupira 
 

_ 
 3 _ 

 
_ 
 

_ 
 

O Integralismo nas Províncias 
32 52 46 27 _ 

 
O mov. na residência do Sr. 
Plínio Salgado 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 68 

Os fretes marítimos para o 
exterior 

_ 
 

_ 
 135 1 _ 

 
Página da Blusa-Verde 
 

_ 
 

_ 
 15 45 1 

Página Feminina 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 12 

Página Médica 
 

_ 
 16 _ 

 
_ 
 

_ 
 

Palavras Cruzadas 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 10 _ 

 
Parada Telegráphica 
 

_ 
 

_ 
 29 47 _ 

 
Pelos Clubs 
 

_ 
 

_ 
 66 4 2 

Pensamentos  _ 
 13 _ 

 
_ 
 

_ 
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                            ANO 
 
SEÇÕES 

1934 1935 1936 1937 1938 

Pipocas 
 

_ 
 

_ 
 249 58 _ 

 
Política e políticos  
 

_ 
 6 202 122 _ 

 
Proletariado/ 
Página Syndical 26 22 151 282 87 
Província do Mar 
 3 _ 

 14 10 _ 
 

Rádio  
 11 10 227 132 32 
Recreativas 
 8 _ 

 
_ 
 

_ 
 

_ 
 

Religião/Notas Espíritas 
 4 3 10 _ 

 
_ 
 

Secção Agrícola 
 

_ 
 

_ 
 27 50 16 

Secção Eleitoral 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 3 _ 

 
Secção do Marinheiro 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 32 _ 

 
Secção Jurídica 
 11 _ 

 
_ 
 

_ 
 

_ 
 

Secção Odontológica 
 

_ 
 16 _ 

 
_ 
 

_ 
 

Secção Universitária/ 
Universitários 10 9 _ 

 3 5 

Sociedade de Medicina e 
Cirurgia do RJ 

_ 
 

_ 
 58 57 21 

Sport/ Notas Sportivas/ 
A Semana Sportiva 31 3 5 14 7 
Supremo Tribunal Militar 
 

_ 
 

_ 
 

_ 
 30 51 

Theatro/Última hora theatral 
 26 38 298 286 88 
Tópicos 
 

_ 
 

_ 
 245 82 _ 

 
Trabalho e syndicalismo 
 

_ 
 

_ 
 91 _ 

 
_ 
 

Turf 
 4 40 268 250 83 
Últimas notícias sportivas/ 
Última hora sportiva 26 _ 

 85 38 14 
Variedade 
 10 11 _ 

 
_ 
 

_ 
 

Vida Militar _ 
 9 _ 

 
_ 
 

_ 
 

                                                                          Quadro 2 – Seções do jornal A Offensiva 
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2.2 As propagandas 
 

 

A propaganda, neste estudo, ganha relevância se comercial e se diz respeito ao que 

compreendo como “política de corpo”. Não enveredo pelo caminho de análise da “propaganda 

política”, mecanismo tão utilizado pela AIB para divulgação de sua doutrina. Este trabalho já 

foi realizado por Bulhões,84 que elaborou a dissertação de mestrado pensando na “propaganda 

política” através da imagem publicada no jornal A Offensiva e na revista Anauê. Apesar do 

caráter explicitamente doutrinário dos jornais, limito-me a pensar na propaganda como um 

meio comercial de divulgação de um produto, sendo ele ou não integralista. Penso a 

publicidade em seu sentido mais restrito. 

O jornal explorou expressivamente o setor propagandístico e fez dele um dos seus 

meios de sobrevivência. Desde a sua criação, A Offensiva investiu massivamente nas 

propagandas e nos convites aos anunciantes para que divulgassem os produtos em suas 

páginas.  

Os diretores do jornal fizeram uso de sua popularidade para aumentar o número de 

propagandas nele publicadas. A notoriedade de A Offensiva, como relatam cartas enviadas por 

integralistas à sede, podia fazer-se sentir em várias províncias. Segundo o periódico, numa 

dessas cartas, enviada por um baiano, o militante relatava a dificuldade de se adquirir, na 

Bahia, o jornal, por conta da disputa pelos números. No interior, descreveu, pagavam um 

valor altíssimo pelo periódico, que, segundo ele, era colecionado, lido e relido nos lares 

integralistas. Apesar dos exageros cometidos em prol de sua reputação, A Offensiva, como 

demonstram as assinaturas, era vendida “por todo Brasil”, nas cidades e nos interiores.85  

O jornal buscava convencer anunciantes integralistas e não integralistas de seu alcance 

em âmbito nacional, divulgando, 

frequentemente, ser o único a circular, 

“comprovadamente”, em todo o país, sendo 

“[...] o semanário mais lido no Brasil; [...] o de 

maior circulação no interior”; “[cuja] tiragem 

já [ultrapassava] a tiragem de muitos diários”.86  

                                                
84 BULHÕES, 2007. 
85 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n.73, p. 1, 5 out. 1935. 
86 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n.12, p. 8, 2 ago.1934. 

Foto 9 – Anúncio de A Offensiva. A Offensiva, 4 
out. 1934, p. 6 
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Além da construção e propagação de uma imagem, outra estratégia utilizada pelo 

jornal era fazer saber ao anunciante que o anúncio do produto chegou ao comprador por 

intermédio do jornal, o que garantia um retorno ao investimento na propaganda. O jornal de 8 

de novembro de 1934, n. 26, chama a atenção dos integralistas em diversas páginas para que 

sempre deem preferência, ao comprar, às casas anunciadas pelo periódico e que, quando 

adquirirem um artigo no estabelecimento anunciado, digam que viram  em A Offensiva a 

propaganda feita e, só por isso, ali foram comprar.  

O espaço propagandístico do jornal, nas três fases, em parte não apresenta relação com 

a doutrina do movimento e, por vezes, dela até mesmo se distingue. O incentivo à 

independência econômica feminina, o que não era propagado pela AIB, pode ser revelado em 

algumas propagandas de cursos de corte e costura e de cursos de datilografia.  

 

 

 

 

 

Além disso, propagandas de produtos não integralistas aparecem em número muito 

superior ao das propagandas sobre livros, uniformes, distintivos, cursos, ou qualquer outro 

produto que tenha relação com o movimento. 

Os que divulgavam produtos integralistas buscavam explicitar a relação de suas 

mercadorias com a AIB. Essa era uma forma de conferir confiabilidade ao produto e de torná-

lo preferência entre os outros. A Offensiva solicitava aos leitores que optassem pelos produtos 

integralistas, a exemplo do jornal n. 59, que anuncia que os militantes teriam o cigarro com a 

marca “camisas-verdes”, aparecendo na segunda quinzena de julho, devendo os 

“companheiros” preferi-los, pois assim estariam auxiliando na propaganda e na “campanha 

financeira” da AIB.87 

Os anúncios sobre o próprio jornal e o movimento aparecem em vários números de A 

Offensiva, ao longo de todo o período de publicação. Muitas campanhas de difusão do 

impresso foram levadas a cabo, campanhas essas que contavam com o auxílio dos membros 

da AIB para que se concretizassem com êxito. No jornal n. 337, é anunciado o início de uma 

                                                
87 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 59, p. 9, 26 maio 1935. 

Foto 10 – Anúncio de curso. A Offensiva, 13 dez. 1934, p. 7. 
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dessas campanhas, marcada por uma reunião inaugural, com destaque para três atividades a 

serem discutidas e planejadas:  
1) contribuição de 200 réis por parte de todos os camisas-verdes da Província 
da Guanabara com o fim de angariar recursos para a distribuição de milhares 
de exemplares do ‘maior órgão integralista’; 2) distribuição de exemplares em 
‘meios profissionaes’; 3) durante o período da campanha, se fará uma 
tentativa de angariar mais assinaturas d’A Offensiva.88 

 

A Offensiva também era utilizada para anunciar o surgimento de outros periódicos do 

movimento ou de um novo volume, número, dos periódicos já existentes. No jornal do dia 21 

de fevereiro de 1935, p. 3, é destacado o início da publicação da revista “Anauê!”, que, 

segundo os editores do impresso, “[...] veio a preencher uma lacuna que já se fazia sentir 

fortemente, interessando aos operários, às senhoras e senhoritas, aos desportistas, aos poetas, 

aos pedagogos, aos arquitetos, aos novelistas”. No jornal do dia 16 de março de 1935, p. 6, 

um novo quinzenário intitulado Brasil Novo passa a ser publicado na cidade de Ponta Grossa, 

Província do Paraná. A esse feito A Offensiva cumprimenta com os dizeres “A ‘Brasil Novo’, 

Anauê!”. Em A Offensiva n. 309, um novo número do jornal Monitor Integralista é anunciado: 

 
Finalmente, desde o dia 8 do corrente, está em circulação o ‘Monitor 
Integralista’ n.15. Com este número iniciamos a nova phase deste órgão, 
que deste mês em diante sahirá mensalmente. Para isto, contamos com o 
apoio dos bons integralistas e chamamos a attenção das autoridades do 
sigma que procurem cumprir a Resolução 85 do Chefe Nacional que torna 
obrigatória a assignatura desse boletim.89 

 

 Aos que viessem a aderir ao integralismo A Offensiva recebia com grande entusiasmo 

e comemoração, estampados em suas páginas. No jornal n. 458 foi comunicado que a revista 

“Brasil Feminino”, fundada e dirigida havia 5 anos pela escritora Patrícia Iveta Ribeiro, 

voltaria a ser publicada no dia 15 de maio, em seu n. 35, aderindo ao integralismo e 

reaparecendo como “orgão independente” da Secretaria Nacional de Arregimentação 

Feminina e dos Plinianos e de “[...] todas as demais Secretarias Provinciais, Municipaes e 

Districtaes”.90 

Plínio Salgado percebeu a possibilidade de, por meio dessa revista, estreitar os laços 

com a mulher integralista e de aproximar as que ainda não haviam aderido ao movimento, 

além de divulgar, em outros países, o ideário da AIB. Por ter curso em “[...] todas as 

                                                
88 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 337, p. 3, 14 out.1936. 
89 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 309, p. 9, 13 out. 1936. 
90 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 458, p. 5, 9 abr. 1937. 
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Republicas Sul-Americanas” e em muitos países da Europa, o Chefe Nacional considerava a 

revista uma “grande obra cultural” e de “real valor” para propaganda do Brasil e da doutrina 

integralista. Inaugurando a nova versão, que manteria a feição antiga acrescida de uma parte 

integralista, onde seriam publicadas reportagens, fotografias e notícias sobre a colaboração 

das mulheres “blusas-verdes” nos núcleos, Plínio Salgado assinaria a “[...] página de honra do 

número especial de reaparecimento”.91 No jornal n. 483, de 9 de maio de 1937, p. 15, os 

avisos sobre o reaparecimento da revista foram novamente publicados, “demonstrando”, nesse 

número, o interesse pela infância e juventude, como na promoção de concursos para meninos 

e meninas. Na nota, fica exposto que a revista era a “única” do Brasil “exclusivamente 

dirigida, collaborada, e ilustrada” por “senhoras intellectuaes e artistas”92 (grifos meus).  

Uma grande parcela das propagandas publicadas em A Offensiva era voltada para as 

mulheres. São diversos anúncios sobre produtos de beleza, acessórios femininos, roupas, 

revistas, lojas de tecidos, artigos para casa, joias, eletrodomésticos, etc. Na mulher os 

anunciantes do jornal apostavam em grande escala para a comercialização de seus produtos, 

para inscrição nos cursos que ofertavam, o que me faz presumir que também a vislumbravam 

como leitora assídua do jornal. A AIB seguia pelo mesmo viés, convocando a leitora para que 

viesse a adquirir os produtos anunciados no jornal.  

O “Curso de Oratória Benta Ferreira”, promovido pela AIB com a finalidade de 

preparar mulheres “blusas-verdes” para o “momento agitado e combativo” em que elas 

pudessem se “dedicar intensamente ao estudo da doutrina para a propaganda e defesa do 

integralismo”, foi amplamente divulgado no jornal n. 483, de 9 de maio de 1937, p. 2. A frase 

utilizada como “divisa” do curso – “Aqui, até as mulheres luctam pelo direito”, é de Benta 

Pereira e, segundo a AIB, deveria guiar as integralistas na “batalha da grande causa”. Nesse 

sentido, cada núcleo do Rio de Janeiro deveria enviar uma candidata para participar do curso, 

sabendo ela, após o findar do período de realização, “viver perigosamente e luctar 

heroicamente”.93 

Na edição n. 486, de 13 de maio de 1937, p. 4, a mulher integralista é novamente 

convocada para a participação no curso de oratória, e, dessa vez, o Dr. Almeida Salles se 

pronuncia sobre o “valor” da “blusa-verde” na propaganda integralista. Para ele, o 

integralismo encontrou, na “blusa-verde”, “um elemento admirável de affirmação e de 

                                                
91 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 458, p. 5, 9 abr. 1937. 
92 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 483, p. 15, 9 maio 1937. 
93 PEREZ, Nilza. Curso de oratória Benta Ferreira. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 483, p. 2, 9 maio 
1937. 
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propaganda dos seus princípios doutrinários”. A mulher integralista “[...] não só actua no 

campo de assistência social, educação, como também participa da organização da propaganda 

do movimento, falando das tribunas dos núcleos e erguendo a voz nas grandes reuniões 

públicas da AIB”.94 Os escritos de Salles e o exposto em A Offensiva sobre a revista Brasil 

Feminino corroboram a ideia de que as mulheres ocupavam funções para além dos papéis de 

“professora” e “mãe de família”; ocupavam as funções de dirigentes de revista, escritoras, 

oradoras, etc. Em A Offensiva, as páginas voltadas para a parcela feminina eram escritas por 

mulheres que também escreviam para outras seções direcionadas a leitores de ambos os sexos.  

                
 

 

Os livros escritos por mulheres também eram anunciados em A Offensiva. No jornal n. 

630, de 28 de outubro de 1937, p. 3, é destacado que em breve sairia o primeiro livro 

feminino do Sigma: A mulher no Integralismo, de Iveta Ribeiro, edição de A. Coelho Branco. 

As mulheres que escreviam para A Offensiva eram de classe média e alta, filhas de médicos, 

advogados, militares, etc, mas os textos e propagandas eram voltados para as mulheres das 

diferentes classes.  

A catalogação das propagandas se deu por meio de um recorte no qual foram 

catalogados os anúncios de 33 jornais da primeira fase, 31 da segunda fase e 66 da terceira 

                                                
94 SALLES, Almeida. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano IV, n. 486, p. 4, 13 maio 1937. 

Foto 11 – Revista Brasil Feminino, n. 35, maio 
1937. Acervo do Arquivo de Rio Claro/SP. 

Foto 12 – Revista Brasil Feminino, n. 36, jun. 
1937. Acervo do Arquivo de Rio Claro/SP. 
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PROPAGANDAS   
MÉDICOS 681 
MEDICAMENTOS 252 
LIVROS INTEGRALISTAS 101 
LIVROS (COMPRA/VENDA) 85 
CLÍNICAS 77 
ADVOGADOS 71 
ARTIGOS INTEGR. 70 
ASSINAT.  ANUNCIO A OFFEN. 53 
CAMISARIA 50 

ALIMENTOS 40 
ALFAIATE 39 
JOALHERIA - JÓIAS 35 

CARTÃO DE VISITAS 32 
MAQ. ESCREVER 
(VENDA/CONSERTO) 31 
BEBIDAS 30 

DESPACHANTE 30 
PASTA DE DENTES 29 
ELIXIR (CHÁS/SOLUÇÕES) 27 

LIVRARIA 27 
PRODUTOS P. CABELO 26 

 

fase, totalizando 130 jornais. Por ter sido analisada uma quantidade muito maior de jornais da 

terceira fase, os números não podem sofrer comparações de uma fase para outra. 

A partir dessa coleta de dados, construí quadros que possibilitam uma visão da 

presença dos anúncios em A Offensiva. Cataloguei 9338 propagandas, sendo 2410 da primeira 

fase, 2714 da segunda e 4214 da terceira. A escolha dos jornais para catalogação dos anúncios 

foi aleatória dado que a intenção era catalogar as propagandas de todo o jornal, ação 

impossibilitada pelo tempo.   

Os anúncios catalogados foram organizados em 121 itens classificatórios. Trago a este 

estudo somente os 20 de maior expressividade em cada fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quadros, o grande número de propagandas de serviços médicos desponta nas três 

fases. Os médicos que divulgam seus nomes no jornal são, em grande parcela, os escritores 

que redigem textos, artigos, colunas para publicação em A Offensiva.  

Os serviços médicos são ofertados por “especialistas” em “doenças das vias urinárias”, 

PROPAGANDAS    
MÉDICOS 589 
MEDICAMENTOS 434 
ELIXIR (CHÁS/SOLUÇÕES) 134 
ADVOGADOS 93 
APRESENT. TEATRAL/FILMES 77 
PRODUTOS P. CABELO 66 
LABORATÓRIO 62 
MAT. DE CONSTRUÇÃO 61 
RELOJOARIA 53 

ALIMENTOS 52 
CONFECCÇÕES (ROUPAS) 50 
PROD. BELEZA 50 

ARTIGOS INTEGR. 49 
INSTRUM. CIRÚRGICOS 46 
RÁDIOS (APARELHOS) 42 

CLÍNICAS 41 
PERIÓDICOS INTEGRALISTAS 41 
BEBIDAS 38 

LIVRARIA 38 
SEGUROS EM GERAL 36 
 

PROPAGANDAS  
MÉDICOS 1200 
MEDICAMENTOS 638 
ELIXIR (CHÁS/SOLUÇÕES) 158 
LIVRARIA 128 
LABORATÓRIO 127 
ADVOGADOS 125 
CLÍNICAS 117 
MAT. DE CONSTRUÇÃO 114 
PRODUTOS P. CABELO 105 

FARMÁCIAS E DROGARIAS 73 
ALIMENTOS 68 
APRESENT. TEATRAL/FILMES 66 

VIAÇÃO E ENTREGAS 65 
HOTEL 63 
MÁQ EM GERAL 59 

LIVROS (COMPRA E VENDA) 56 
CURSOS 49 
MÓVEIS 49 

SABONETE 48 
MAQ. ESCREVER 
(VENDA/CONSERTO) 47 
 Quadro 3 - propagandas de jornais da 

1ª fase 
Quadro 4 - propagandas de jornais da 

2ª fase 
Quadro 5 - propagandas de jornais da 

3ª fase 
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“doenças venéreas”, “reumáticas”, “do ouvido, nariz e garganta”, “doenças da pelle”, “do 

aparelho reprodutor”, “doenças da mulher” e por profissionais da área, como oculistas, 

dentistas, cirurgiões entre outros. 

Esses anúncios médicos vêm, geralmente, inseridos num quadro intitulado “A 

Offensiva aconselha”, publicado desde a 

primeira fase do jornal.  

Alguns anúncios de clínicas que 

configuravam o quadro, como pode ser 

observado ao lado, prometiam tratamentos 

para as “perturbações das senhoras” sem 

dor e sem cirurgias.  

Esporadicamente, uma ou outra 

propaganda médica aparece fora desse 

quadro, que traz também anúncios de 

outros profissionais, como arquitetos, 

engenheiros e advogados.  

Os advogados Miguel Reale, 

Santiago Dantas, Gustavo Barroso, 

Alberto B. Contrim Neto, Orlando Ribeiro 

de Castro, que, assim como os médicos, 

tinham seus nomes anunciados no jornal, 

também publicavam seus artigos 

frequentemente em A Offensiva.  

O número de anúncios médicos e 

de advogados aumenta expressivamente ao 

longo da existência do jornal, e o quadro 

torna-se consideravelmente maior a partir de 1936, comparecendo no jornal até o último 

número.  

As propagandas de medicamentos aparecem em número expressivo nas três fases do 

jornal. Entre eles, destacam-se antigripais, antireumáticos, analgésicos, antitérmicos, 

depurativos, vitamínicos, emagrecedores, pomadas, tônicos, fortificantes, anti-anêmicos, 

Foto 13 – Quadro A Offensiva Aconselha.      A 
Offensiva, 8 jun. 1935, p. 6. 
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Foto 16 – Propaganda de medicamento. A 
Offensiva, 5 out. 1935, p. 5 

Foto 14 – Propaganda de medicamento.      A 
Offensiva, 3 ago. 1935, p. 4. 

Foto 17 – Propaganda de fortificante.  A Offensiva, 3 nov. 1936, p. 3 

cicatrizantes, etc.  

Vários medicamentos anunciados em A Offensiva, na década de 1930, são utilizados 

até os dias de hoje como a “Pomada Minancora”, “Emulsão de Scott”, o “Licor de Cacau 

Xavier”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Os elixires, soluções e 

chás também têm espaço 

garantido no jornal. Os 

anúncios desses produtos 

fazem alusão a corpos sadios, 

fortes, esbeltos, atléticos, caso 

seja realizada a ingestão do 

produto.  

O contrário também se 

faz presente nos anúncios, a 

, 03/08/1935, p. 4. 

Foto 15 – Propaganda de medicamento. A 
Offensiva, 2 nov. 1935, p. 11. 
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não utilização resultaria em corpos doentes, frágeis, fracos, acarretaria debilidades do corpo e 

da mente. O princípio de apontar o desuso como uma ameaça à saúde é reforçado pelas 

estratégias comerciais comumente empregadas n’A Offensiva, dotadas de violência nos 

imaginosos exageros; como se um fabricante pudesse privar o consumidor disso ou daquilo 

caso não fosse feito uso do produto que fabrica.  

No conjunto de estratégias publicitárias do período, a propaganda comercial dá forte 

ênfase à natureza científica. Os anúncios comprovam, por meio de fatos, números, a eficácia 

dos produtos. Por intermediário do cientificismo, o jornal busca mudar a natureza do homem, 

curar os males da existência.95  

Os anúncios farmacêuticos ocuparam um espaço bastante significativo em A Offensiva 

e em outros impressos do período. A invasão da publicidade farmacêutica nos periódicos 

decorreu da convergência do discurso médico-higienista com o crescimento significativo da 

indústria farmacêutica brasileira, bem como da entrada de grandes laboratórios estrangeiros 

no Brasil.96  

Gouvêa e Paixão97 apontam que os discursos médico-higienistas foram amplamente 

propagados na primeira metade do século XX, voltando-se para a saúde física e mental. Uma 

faceta desses discursos centrava-se no condicionamento do projeto civilizatório brasileiro à 

higienização do mundo social. A população brasileira foi alvo, naquele momento, de 

inúmeros produtos e serviços que buscavam garantir uma vida saudável.98 

A publicidade de medicamentos reguladores dos órgãos femininos, de medicamentos 

para impotência e doenças venéreas, assim como de tratamentos para esses “males”, segue o 

mesmo curso, fortalecida pela campanha a favor da educação sexual.  

Nos anos 1920 a 1940, as doenças venéreas preocupavam médicos e higienistas. A 

sífilis assolava a capital brasileira. Segundo Câmara,99 entre as causas de invalidez no 

                                                
95ARENDT, Hanna. Universidade Moderna: O sistema totalitário. Lisboa: Dom Quixote, 1978.  
96 TEMPORÃO, José Gomes. A propaganda de medicamentos e o mito da saúde. Rio de Janeiro: Edição Graal, 
1986. 
97 Apud SANTOS, André Carazza dos. Gurilândia (1948 – 1956): a formação de crianças e professores na 
página do Estado de Minas. 168 f. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
98 GONDRA, José. Modificar com bravura e prevenir com cautela. Racionalidade médica e higienização da 
infância. In: FREITAS, Marcos Cezar; KUHLMANN, Moysés (Orgs.). Os intelectuais na história da infância. 
São Paulo: Cortez, 2002. p. 289-318. 
99 VIDAL, Diana Gonçalves. Sexualidade e docência feminina no ensino primário do Rio de Janeiro (1930-
1940). In: Cristina Bruschini; Heloisa B. Hollanda. (Org.). Horizontes plurais: novos estudos de gênero no 
Brasil. São Paulo: Fundação Carlos Chagas; Editora 34, 1998b. p. 281-314. 
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Foto 20 – Propaganda de medicamento para a 
mulher. A Offensiva, 29 jun. 1935, p. 6. 

operariado carioca estava a sífilis, sendo que em 14 de abril de 1939, dentre os laudos 

enviados às Caixas e aos institutos de aposentadoria até esse mesmo ano, 36% referia-se a 

doenças cardiovasculares, 20% a tuberculose, 11% a doenças do sistema nervoso, 6% a sífilis 

e 4% a lepra.   

               

 

 

 

 

Na década de 1930, mais precisamente em julho de 1933, foi fundado, no Rio de 

Janeiro, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual (CBES). Esse grupo influenciou a sociedade 

da época por meio de palestras, conferências, cursos, congressos, exposições, projeções e por 

meio dos jornais, mais de 700, que responderam a sua conclamação a que abraçassem a 

campanha pela educação sexual do povo brasileiro, por meio da publicação quinzenal de 

matérias sobre o assunto.100 

O grupo investia intensamente no combate ao preconceito no referente à educação 

sexual e defendia o investimento dos médicos, das professoras, dos juízes, delegados, etc. no 

                                                
100 VIDAL, Diana Gonçalves. Educação sexual: produção de identidades de gênero na década de 1930. In: 
SOUSA, Cynthia Pereira de (Org.). História da Educação: processos, práticas e saberes. São Paulo: Editora 
Escrituras, 1998a. p. 53-74. 

Foto 18 – Propaganda de medicamento para a 
mulher. A Offensiva, 6 jul. 1935, p. 4 

Foto 19 – Propaganda de medicamento para a 
mulher. A Offensiva, 7 dez. 1935, p. 7 
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conhecimento da cultura sexual para que desempenhassem com competência suas funções.  

A preocupação com o caráter popular da campanha e com sua propagação levou o 

grupo a viajar e utilizar diferentes estratégias relacionadas ao meio de comunicação de massa, 

sendo o impresso uma delas. José de Albuquerque, um dos integrantes da CBES, teve vários 

dos seus textos publicados em A Offensiva. Muitos outros autores também escreveram sobre o 

assunto. A acolhida das palestras, das publicações e o interesse dos jornais indicavam a 

existência de um público ávido de informações.101 

A esse público as propagandas de A Offensiva falavam. Sebastião Barroso102 indicou a 

tendência do período: “a sexualidade [...] é assunto da moda, tema em ordem do dia, 

figurando largamente em todos os periódicos leigos e técnicos, abarrotando todas as livrarias 

do mundo inteiro”. 

Desmembrando as propagandas das três fases em oito categorias, é possível visualizar 

como as propagandas sobre saúde e estética são predominantes, representando mais de 55% 

da publicidade catalogada. As categorias utilizadas nesse quadro são as seguintes: saúde e 

estética (produtos de beleza, tônicos capilares, médicos, dentistas, oculistas, cirurgiões, 

cremes dentais, sabonetes, hospitais, elixires, fortificantes, instrumentos cirúrgicos, 

laboratórios, farmácias, termômetros), leitura (livros, revistas, jornais, editoras, sebos), leitura 

integralista (livros, revistas, periódicos integralistas), artigos integralistas (uniformes, 

distintivos, capacetes, bandeiras, chapéus), prestação de serviço (advogados, arquitetos, 

engenheiros, alfaiates, faxineiros, pedreiros, fotógrafos, corretores, vidraceiros, mecânicos), 

alimentos (comidas, bebidas, padarias, leiterias, sorveterias, restaurantes, bares), moda 

(acessórios femininos e masculinos, confecções, gravatas, artigos de couro, camisaria, joias, 

relojoaria), outros (casa de crédito, instrumentos musicais, máquina de datilografia e de 

costura, empresas aéreas, bancárias, papelarias, hotéis, mecânica para automóvel, imobiliária, 

imóveis, eletrodomésticos, móveis, cartão de visita, cigarro, floricultura, funerária, loteria, 

oficina, seguros, programa de rádio, apresentação teatral, cinema). 

                                                
101 VIDAL, 1998a, p. 56-57. 
102 Apud VIDAL, 1998a, p. 57. 
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Saúde e estética
Leitura
Leitura integralista
Artigos integralistas
Prestação de serviço
Alimentos
Moda
Outros

 

 

É interessante observar, em alguns anúncios, o tratamento concedido aos produtos de 

higiene pessoal, que passavam por produtos de beleza, como se desempenhassem somente 

fins estéticos. Esses anúncios geralmente estavam ligados a conquistas, a mudanças, a 

“revoluções”, e quem utilizasse os produtos anunciados seria capaz de atrair olhares, atenções, 

de “fazer raiar o sol”.  

A pasta de dentes “Odol”, que se apresentava como elaborada para as mulheres dos 

“cinco continentes”, mostrava desenhos de mulheres de várias etnias, satisfeitas com o uso do 

produto: o desenho de uma japonesa que, ao usar a pasta, conquistou o Império do Sol 

Nascente com a brancura do sorriso; uma morena que, ao passear no Cairo, derrocou tradições 

com o desuso do véu e o brilho dos dentes conseguido pelo uso do creme dental; uma 

espanhola que conquistava toureiros nas arenas com um sorriso radiante e claro; uma inglesa 

que, se casasse, deveria a felicidade a Odol, pela beleza de sua boca. 

 

Gráfico das propagandas.  
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A brasileira também foi lembrada pela Odol, que apresentou sua indiferença quanto à 

origem regional, quanto ao físico e estado emocional da mulher. O importante é que fosse 

bela com a ajuda da pasta de dentes, pois assim conquistaria tudo e a todos.  

Sol e cores, chales e mantillas – A los toros – a 
los toros! Na arena cor de ouro, uma pequena 
sombra negra, perigosa – o touro. Consuelo 
treme com a multidão. O toreador é doido – é 
divinamente doido – viu este passo? Consuelo 
está exaltada – mas Consuelo é tão bonita, tão 
moça, e tem mais graça quando está exaltada. 
Filha da velha Hespanha fidalga. Detesta 
novidades – está presa às tradições. O único 
uso moderno que Consuelo adopta é o uso do 
Odol. E usando Odol, Consuleo bem sabe que – 
perfeitos, claros e brilhantes – hão de ser 
sempre seus dentes para embellezar seu sorriso. 
E ella conhece um homem que na arena arrisca 
a vida para ganhar um sorriso della... 
 Foto 21 – Propaganda de pasta de dentes. A 
Offensiva, 5 out. 1935, p. 5. 
 

O relógio da Torre de Westminster canta, 
lentamente, dentro da bruma, a hora da meia 
noite. Londres adormece. Sentada na cama, Miss 
escreve no seu diário. “Hoje, nas corridas, 
Edward não tirou os olhos de mim. Quando 
íamos sahindo, pediu ao meu irmão que o 
apresentasse. Veiu conosco no carro. Tomou chá 
aqui. Os olhos de Edward são azues e 
encantados. De perto vi que era na minha bocca 
que se fixavam. Quando eu ria, os olhos de 
Edward ficavam mais encantados. Sei que sou 
bonita. Mas sei que os meus dentes me ganham 
em belleza. Se eu casar com Edward, deverei ao 
Odol a minha felicidade. Foi o Odol que me deu 
estes dentes...”  
Foto 22 – Propaganda de pasta de dentes. A 
Offensiva, 28 set. 1935, p. 8. 
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Foto 24 – Propaganda de produtos alimentícios. 
A Offensiva, 8 jun. 1935, p. 5. 

 

 

 

A indústria alimentícia aproveitou o ensejo do 

período e aderiu ao movimento de associar seus 

produtos à imagem da mulher e do homem saudável, 

“forte”, “vigoroso”, “belo”, “feliz”. Marcando 

presença na publicidade, descrevia seus produtos como 

ricos em nutrientes, em vitaminas, ferro, e adequados 

para colaborar na formação física e mental do 

indivíduo.103
  

As massas da marca Aymoré, vendidas nos 

supermercados brasileiros até os dias atuais, cujo 

símbolo foi, e ainda hoje o é, um índio com músculos 

                                                
103 BRITES, Olga. Infância, higiene e saúde na propaganda (usos e abusos nos anos 30 e 50) [Tese de 
Concurso]. Belo Horizonte: Edições Acaiaca, 1951.  
 

É do norte? Do sul? Do Rio? De onde é? Nasceu 
perto do mar ou junto do sertão? Como se 
chama? Chama-se brasileira, nasceu no Brasil, é 
do Brasil! Para que situá-la? Para que lhe pedir 
certidão de idade? Gaúcha, paulista, carioca, 
mineira, bahiana, paraense... que importa! É 
nossa! Patrícia de “Iracema”. Irmã de 
“Moreninha”. Flor da raça. Nem gorda nem 
magra. Nem baixa nem alta. Nem triste nem 
alegre. Passou por média em tudo, menos de 
belleza. Na belleza foi approvada com distincção. 
Mas ao ouvir a nota, sorriu e mostrou os dentes 
que o Odol tornára perfeitos de apparencia e 
realidade. E então foi approvada com distincção 
e louvor...  

Foto 23 – Propaganda de pasta de dentes. A Offensiva, 
7 dez. 1935, p. 3 
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avantajados em evidência, apareciam em anúncios em formato grande e mostrando pratos 

bem servidos de “delicioso”104 macarrão que deixaria bem nutrido e forte até o mais 

“anêmico” dos seres. A marca de produtos alimentícios “Peixe” também anunciava seus 

molhos de tomate e enlatados destacando-lhes os valores alimentares relacionados à saúde 

física e robustez. 

Mas nem só da propaganda voltada para a saúde e estética fazia-

se a publicidade de A Offensiva. Na primeira fase, em que o jornal era 

predominantemente doutrinário e buscava-se enfaticamente, por seu 

intermédio, popularizar as ideias do movimento, as propagandas sobre 

livros e artigos integralistas aparecem em grande quantidade.  

Gustavo Barroso, Olbiano de Mello, Miguel Reale, Helio 

Vianna, J. Venceslau Júnior, Custodio Viveiro, Ovídio Cunha, Olympio 

Mourão foram alguns dos escritores que produziram obras cuja temática 

se aproximava dos ideais defendidos pela AIB e que tiveram essas obras 

anunciadas em A Offensiva. Contudo, nenhum dos livros desses autores 

foi tão divulgado pelo jornal quanto as obras de Plínio Salgado.  

O mesmo aconteceu com as propagandas sobre o próprio jornal. 

No início de sua existência, A Offensiva precisava angariar assinaturas, 

conquistar assinantes, para poder se manter. Torna-se evidente o 

motivo de seu investimento nessa direção. 

Tanto na primeira quanto na segunda fase, as propagandas sobre artigos integralistas – 

distintivos, bandeiras, capacetes, chapéus, cintos, abotoaduras, fivelas, etc – destacam-se em 

número. Os integralistas deveriam comparecer às comemorações, reuniões, casamentos, 

funerais, ou seja, em qualquer aparição pública, com os uniformes e tudo mais que os 

complementasse. Não era obrigatório que o militante utilizasse o uniforme em comemorações 

e solenidades não integralistas, mas o uso dele era elogiado e estimulado pelo movimento. 

Com a necessidade de vestir os integralistas de todo o Brasil, as lojas vendedoras 

desses produtos divulgavam-nos com profusão.  

Entretanto, na terceira fase, com a extinção dos partidos e a proibição do uso de 

uniformes, distintivos ou qualquer símbolo, esses anúncios sumiram dos jornais, assim como 

                                                
104 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 53, p. 5, 18 maio 1935. 

Foto 25 – Propaganda de livro 
integralista. A Offensiva, 24 

ago. 1935, p. 2. 
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os anúncios sobre os livros integralistas, que sofreram uma redução consubstancial e nos 

quais os livros e periódicos passaram a ser tratados como “nacionalistas”. 

As propagandas foram fundamentais para a manutenção e distribuição de A Offensiva. 

Com o dinheiro arrecadado pela venda de espaço para anúncio, o que dobrou ou mesmo 

triplicou o número de páginas de alguns números, foi possível à direção do jornal investir em 

material e funcionários para tornar A Offensiva, em menos de dois anos, diário matutino, 

distribuído em diversas localidades brasileiras. 

A concepção de corpo encontrada nessas propagandas, integralistas ou não, faz alusão 

a corpos saudáveis pela expressão de força e vigor em função do uso dos produtos 

anunciados, em contrapartida a corpos fracos, doentes, anêmicos, quando o uso não se fizesse. 

 O corpo integralista, nesses anúncios, é convocado a adquirir uniformes e todos os 

apetrechos que o completam para se adequar à ordenação do movimento. O discurso utilizado 

para convencer o militante a adquirir os produtos integralistas baseia-se fundamentalmente no 

amor à causa e à Pátria, sendo um integralista exemplar aquele que segue à risca os preceitos 

da AIB. Contudo, longe de se concretizar como uma prática opcional, o uso dos aparatos e 

símbolos materiais, descritos nos protocolos, constitui-se como prática coercitiva que obriga o 

integralista a fazer uso de tudo que lhe é ordenado.  
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3 A EDUCAÇÃO DO CORPO INTEGRALISTA POR MEIO DOS RITOS E DOS 

SÍMBOLOS 

 

 

 

Para ordenar a ação do militante, um conjunto de dispositivos foi estruturado ditando 

regras, normas e rituais a serem seguidos “fielmente” pelos membros da AIB. Essa ordenação 

instituía moral e corporalmente o integralista no movimento e na sociedade, e a ela os 

integralistas estavam submetidos e deviam obediência incontestável. 

Neste capítulo, realizo um diálogo com os “Protocollos” publicados em O Monitor 

integralista, jornal fundamentalmente doutrinário e prescritivo do movimento, ou seja, com as 

diretrizes que orientavam os rituais e usos dos símbolos no integralismo. Essa ação se faz 

necessária na medida em que proponho a verificação da subversão ao ordenamento 

direcionado pela AIB aos militantes. A proposta é que se observem, nos “Protocollos”, 

elaborados pelo mais alto grau hierárquico do integralismo, ou seja, por Salgado, as 

prescrições e em A Offensiva, as submissões, aceitações, assim como as subversões à ordem 

estabelecida. 

Os protocolos da AIB impunham que os “camisas-verdes” obedecessem sem discutir 

às ordens superiores, cometendo falta gravíssima quem a elas desobedecesse. As ordens e 

ações de Plínio Salgado – Chefe em caráter perpétuo da AIB, com plenos poderes 

deliberativos, a quem todos responderiam – eram inquestionáveis, sofrendo pena de exclusão 

automática os “camisas-verdes” que as comentassem.   

Obedecendo sempre, a vida do integralista deveria servir de modelo aos demais. 

Deveria ser ele franco, esforçado, pontual, disciplinado, corajoso e despido de vaidade, 

praticando “[...] todas as virtudes que dignificam o homem e [abstendo-se] de tudo que o 

possa comprometter perante o Sigma e a sociedade”.105 

Dotado de “louvável iniciativa”, o soldado do Sigma deveria ocupar suas horas livres 

com as causas e atividades integralistas, fundando núcleos, organizando os existentes, 

prestando seus serviços sem que a todo tempo precisassem ser solicitados. Sabendo de seus 

deveres, estaria preparado para ser útil e atender as convocações imediatamente.106 

Além de obediente, o militante deveria ser abnegado, pois se os seus interesses 

                                                
105 FREITAS, Madeira de. Crer, obedecer e perseverar. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 460, p. 2, 11 abr. 
1937. 
106 Ibidem. 
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colidissem com os da AIB ou com os de sua Pátria, deveria sacrificar-se pessoalmente. A 

defesa de sua Nação e dos ideais do movimento deveria levá-lo às últimas conseqüências, se 

necessário. O integralista não poderia permitir, em caso algum, a menor ofensa à Nação 

Brasileira ou aos seus símbolos, às classes armadas e às autoridades do Sigma. A 

identificação com a causa integralista deveria ser absoluta, confessando-a sem temor e por ela 

trabalhando instante a instante.107 

Sacrificar-se e ir às últimas consequências significava lutar pelo integralismo até a 

morte, se preciso fosse. A Offensiva direciona elogios, em suas páginas, aos que morriam em 

combate pelo integralismo, e as cerimônias integralistas lembravam-nos como mártires a 

serem homenageados. Na edição de n. 22, de 11 de outubro de 1934, p. 3, ao reportar-se à 

morte de Nicola Rosica, assassinado pelos comunistas, segundo o jornal, no atentado do 

Largo da Sé, destaca ter agido esse “companheiro” como o “primeiro heróe” do integralismo, 

sendo a prova de que um integralista deve lutar até a morte. A linguagem utilizada em 

referência ao fato é sempre dramática e enaltecedora: 

 
Nicola Rosica, assassinado pelos comunistas, caiu junto das bandeiras da 
Pátria e do Sigma – A cidade de Bauru, de onde partiu uma das grandes 
marchas brasileiras para o oeste, teve seu solo fecundado pelo generoso 
sangue de um “camisa-verde” – Breve ficará demonstrado que não foi em vão 
o sacrifício desse companheiro.108 

 

Para defender os companheiros e a causa integralista, estaria o “camisa-verde” 

preparado intelectual, moral e fisicamente, recebendo, para tanto, instrução, orientação e 

treinamento.  

Sendo um “[...] homem devoto a Deus, à Pátria e à família”, teria o integralista “[...] 

uma grande missão histórica a cumprir”. A força do integralismo, segundo Plínio Salgado, 

residia na consciência do dever dos “camisas-verdes” para com o movimento e com a Pátria, 

obrigando-os aos maiores sacrifícios pelo bem do Brasil. O gesto integralista, os juramentos, a 

saudação, a serem realizados com o braço alçado para o céu, o corpo ereto e a fronte erguida, 

indicavam que o “camisa-verde” deveria ter alta noção da própria dignidade, alcançada pela 

consciência do cumprimento dos seus deveres.109 

                                                
107 Monitor Integralista, ano II, n. 4, segunda quinzena de janeiro de 1934.  
108 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 22, p. 3, 11 out. 1934. 
109 Art. 229, Cap. XIX, Protocollos e Rituais: Da consciência do dever. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 70, 
1937. 
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Para propagar a doutrina da obediência, a AIB não poupou na redação e na publicação 

de diversos documentos, orientando os integralistas no modo de ser e estar no movimento, 

entre os quais os “Doze princípios da doutrina integralista”, as “Diretrizes integralistas”, os 

“Protocollos e Rituais”.110 Nesses textos disciplinadores e divulgadores da doutrina, ficam 

estabelecidos os princípios pelos quais, supostamente, a AIB orientaria a sua causa.  

Esses documentos tratam do uso do uniforme, dos distintivos e insígnias, das 

cerimônias e solenidades, das reuniões, dos hinos, bandeiras, dos cumprimentos, juramentos e 

de vários outros dispositivos que foram marcantes na disciplinarização de seus quadros. Esses 

documentos foram publicados nos jornais, de modo fragmentado por vezes, a fim de 

popularizar e fazer conhecer as normas e usos integralistas. 

 

 

 

3.1 O uniforme e as saudações: os símbolos e rituais que “educam”/disciplinam o 

corpo 

 

 O uso da camisa/blusa verde111 foi amplamente adotado nos anos de funcionamento da 

AIB. Um dos mais importantes símbolos do integralismo aparece – em jornais, revistas, 

documentos – vestindo os integralistas de diferentes classes, raça, e gênero, nos eventos de 

maior e menor porte promovidos pelo movimento. 

 A Offensiva divulgou, durante toda a primeira e a segunda fases, como o fez na edição 

n. 32, de 20 de dezembro de 1934, p. 8, fotos de integralistas orgulhosamente uniformizados, 

usando seus distintivos, seus quepes, suas passadeiras, em diferentes ocasiões, como, nesse 

caso, na inauguração do ambulatório do núcleo de Andarahy:  

                                                
110 SIMÕES, 2006. 
111 Para a mulher, o integralismo indicava o uso da “blusa-verde”, ou seja, de uma camisa de meia manga, com 
modelagem semelhante, exceto pela manga, à camisa dos homens. Por conta do uso da camisa/blusa verde, o 
militante homem ficou conhecido como “camisa-verde” e a mulher como “blusa-verde”. Na maior parte do 
texto, refiro-me ao militante de ambos os sexos, tratando-o simplesmente como “camisa-verde”. 
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Foto 27 – Casamento integralista. A Offensiva, 26 out. 1935, p. 9. 

Foto 26 – Inauguração do ambulatório do Núcleo de Andarahy. A Offensiva, 
20 dez. 1934, p. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferindo identidade ao usuário, o uniforme tornava-o parte do movimento, fazia 

dele a representação de um nacionalista, apaixonado por sua Pátria. A camisa verde fazia 

reconhecer o militante corajoso e destemido, pronto para lutar por seu país, para arriscar tudo 

pela sua Nação e pelos ideais integralistas. 

 O uniforme era de uso obrigatório para todos os integralistas que ocupassem cargos no 

movimento, quando no exercício de suas funções ou em reuniões e solenidades oficiais da 

AIB. Aos demais integralistas só era exigido o uso da camisa/blusa verde nas concentrações e 

desfiles em que tomavam parte, ou quando era determinado por algum superior hierárquico.   

Contudo, apesar da desobrigação do uso do uniforme em solenidades distintas das 

concentrações e desfiles integralistas, segundo o parágrafo único do Art. 31 dos “Protocollos 

e Rituais”, membros da 

AIB aparecem nas 

fotografias utilizando a 

camisa/blusa verde em 

diversas ocasiões, como 

casamentos, batismos, 

aniversários, etc.  

A Offensiva de 26 

de outubro de 1935, p. 9, 

traz a foto dos noivos 

Octacino, Secretário de 
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Organização Política, e Lygia Neves, após a realização do casamento, sentados à frente do 

núcleo de Miracema, estando a noiva de vestido branco e o noivo de uniforme, assim como os 

demais convidados, inclusive as crianças. Para completar o conjunto ritualístico, os 

convidados aparecem na foto com os braços erguidos em saudação aos noivos. 

Esse fato, como pude observar nas páginas de A Offensiva, se repetiu com frequência 

por aparecerem, em outros artigos dos “Protocollos e Rituais”, as prescrições para realização 

dessas cerimônias, em que o uso do uniforme é deliberado. 

Compreende-se que o integralista deveria fazer uso do uniforme o maior tempo que 

lhe fosse possível e sempre que necessário, independentemente de sua obrigatoriedade. O 

militante deveria demonstrar altivez e brio ao vestir seu uniforme. Tal afirmativa fundamenta-

se nas orientações do regulamento “Protocollos e Rituaes”, publicado no Monitor Integralista 

n.18: 
 

Art. 32 – Todo integralista é obrigado a ter sempre prompta, pra ser vestida a 
qualquer momento a sua camisa verde. Sendo ella um symbolo de seu 
idealismo, todo o integralista deve ter orgulho de envergal-a. Mesmo viajando 
em caracter particular, deve conduzir na mala a sua camisa verde.112 

 

Para fins administrativos, o uniforme realizava a função de organizar as fileiras, de 

possibilitar a visibilidade de uma estrutura hierárquica e de identificar os membros da AIB e 

suas respectivas funções, facilitando a ação de uma rede de controle. O uso do uniforme 

impunha ao próprio usuário uma gama de regras e comportamentos a serem seguidos com 

intuito de disciplinar e de demonstrar disciplina:  
Art. 33 – Quando o integralista enverga a camisa verde [...] fica 
expressamente prohibido de:  
a) tomar bebida alcoólica em lugares públicos; 
b) dansar, a não ser em casas particulares ou em festas constituída 
exclusivamente de integralistas e pessoas que tiverem ingresso entre os 
integralistas; 
c) jogar jogos de azar ou assistir a esses jogos; 
d) frequentar cassinos ou lugares duvidosos.113 

  

Era preciso que dissessem que o integralista jamais frequenta casas de jogos ou de 

tolerância, que não se embriaga ou que não tem qualquer vício, que sendo casado não “deixa 

                                                
112 Art. 32, Cap. IV, Protocollos e Rituais: da Camisa Verde. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 12, 1937. 
113 Ibidem. 
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Foto 28 – Miguel Reale, secretário nacional de doutrina e 
estudos. Acervo do Arquivo Municipal de Rio Claro/SP. 

de cumprir os deveres de esposo e de pae”, que não seja “um ridículo conquistador ou 

condescendente para com incorreções familiares”, que não se “imiscua em desordens”, que 

não compareça em rodinhas de politiqueiros ou ande em companhias reprováveis, que não 

seja incorreto em seus negócios particulares ou comerciais.114  

Em hipótese alguma a camisa/blusa verde poderia ser utilizada no carnaval ou quando 

houvesse ordem superior contrária. 

Independentemente do clima, ao 

uniforme veste alguma poderia ser 

sobreposta, inclusive paletós e 

casacos. Em sinal de respeito, a 

camisa/blusa verde não poderia ser 

utilizada com as mangas 

arregaçadas ou por fora da calça. 

Deveria, ainda, ser confeccionada 

de preferência com tecido de brim 

ou de algodão de fabricação 

nacional.115 

Em caso de prisão, pela 

prática de crime comum, o 

integralista deveria pedir 

permissão para retirar a camisa 

verde antes de adentrar delegacias. 

Quando a prisão fosse motivada por perseguição política, o integralista poderia permanecer 

no cárcere com o uniforme desde que isso fosse permitido pela autoridade responsável, que 

deveria ser respeitada.  

Essas orientações para o uso da camisa/blusa verde demonstram uma preocupação em 

evitar que o comportamento de um integralista “indisciplinado”, “desordeiro”, prestasse como 

argumento para análise e crítica de todo o movimento.  

A camisa/blusa verde determinava e ordenava um comportamento, um modo de ser e 

estar na sociedade. O uniforme era elemento de um conjunto de dispositivos que instituía o 

“ser integralista”. Nesse sentido, além de evitar que o todo fosse tomado pela parte 

                                                
114 Art. 26, § 1º. Cap. IV, Protocollos e Rituais: da Camisa Verde. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 11, 
1937. 
115 Art. 27, Cap. IV, Protocollos e Rituais: da Camisa Verde. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 12, 1937. 
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indisciplinada, a preocupação era de que o “mau” exemplo116 fosse seguido pelos demais.  

 Aprovado pelo Ministério da Guerra em junho de 1934, o uniforme integralista era 

composto de camisa na cor verde “inglez”, de mangas compridas, com colarinho pregado e 

preso por botões nas pontas; passadeiras com 6 cm  na base e 5 cm nas pontas no formato de 

semicírculo, terminando a 1 cm do colarinho; dois bolsos à altura do peito; no terço médio do 

braço esquerdo, um circulo branco com 9,5 cm de diâmetro circuncidado por um circulo preto 

e sobre o campo branco um Sigma preto. Sobre a camisa, uma gravata de tecido liso preto 

deveria ser utilizada e na cabeça um gorro verde da cor da camisa, com um distintivo 

semelhante ao do braço, colocado do lado direito. Calças pretas ou brancas deveriam vestir os 

homens. 

 Para a prática de esportes, a 

Secretaria Nacional de Educação 

da AIB teria uniformes especiais, 

atendendo às necessidades de cada 

modalidade e os anseios do 

movimento. Os distintivos 

esportivos seriam usados sobre a 

camisa verde.   

A foto do time esportivo do 

subnúcleo da Igrejinha, no Rio 

Grande do Sul, que iria participar 

com outros núcleos de um 

campeonato de futebol, foi publicada em A Offensiva de 11 de janeiro de 1936, p. 1. Nela, os 

atletas ostentam seu uniforme integralista, na cor verde, como é descrito pelo jornal, e com o 

símbolo do Sigma preso ao peito do lado esquerdo. 

 

 

 

 

 

                                                
116 Compreende-se que o “mau” exemplo seria aquele dado por quem não obedeça às regras e normas 
integralistas. 
 

Foto 29 – “Team sportivo” do subnúcleo da Igrejinha (RS).  
A Offensiva, 11 jan. 1936, p. 1. 
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Foto 30 – “Blusas-verdes” do Núcleo Municipal de Botucatu, SP. 
Acervo do Arquivo Municipal de Rio Claro/SP. 
 

  Foto 31 – Pequenos plinianos. Acervo do Arquivo 
Municipal de Rio Claro/SP. 

Para as mulheres, seria 

adotada a camisa no mesmo modelo 

que a dos homens ou a blusa de meia 

manga com a gola aberta, ambas em 

combinação com a saia preta ou 

branca. Na cabeça, deveria a “blusa-

verde” usar um chapéu branco com 

fita de gorgorão preto. 

Buscava-se demonstrar, nas 

imagens, homogeneidade. Para que 

os “camisas-verdes” parecessem um 

só – o militante integralista – as 

posturas nas fotos eram 

padronizadas, e os jornais, documentos esforçavam-se para não apresentar indícios de 

individualismo.117   

 A uniformidade nas posturas e posições 

corporais também foi um dispositivo muito 

utilizado para construir, manter e divulgar a 

identidade integralista. O corpo dos militantes 

deveria ser, desde muito jovem, 

educado/disciplinado/vigiado para que 

transmitisse a ideia de unidade, de uma só 

forma “ordenada” de ser integralista, além de 

divulgar os ideais de nacionalismo e de respeito 

e obediência ao Chefe Nacional.  

O aprimoramento físico, a militarização 

do corpo, defendido pelos intelectuais 

integralistas, é flagrante nas fotos de homens e 

mulheres membros da AIB. A postura ereta, 

rígida, e o semblante sério em quase todas as 

fotografias apontam para a figura da mulher e 

                                                
117 BULHÕES, 2007. 
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Foto 32 – Departamento Feminino de “Mattão”. A Offensiva, 26 out. 1935, p. 8. 

do homem “soldado integralista”,118 representante de um grupo coeso e “uno” em sua forma 

de ser e estar na sociedade.  

Nas imagens e fotografias de crianças e adolescentes, a postura disciplinada e 

obediente também é vista, o que indica a intenção de retratar, desde muito cedo, o soldado 

integralista que se objetivava formar. 

Com a pretensão de formar esse soldado integralista, no futuro um “camisa-verde” 

ordeiro e disciplinado, as crianças são postas a repetir, desde os primeiros anos de vida, as 

atitudes, os comportamentos dos adultos, como pode ser observado em A Offensiva de 26 de 

outubro de 1935, p. 8, numa foto do Departamento Feminino de “Mattão” em que os mais 

novos unem as mãos sobre o colo, com um semblante sério, e em que alguns deles estão com 

o corpo virado de lado como o fazem as mulheres adultas posicionadas atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 BULHÕES, 2007. 
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Foto 34 – Distintivo integralista 
usado pelos homens. Acervo do 

Arquivo Municipal de Rio Claro/SP 

Foto 33 – Distintivo integralista 
usado pelas mulheres. Acervo do 
Arquivo Municipal de Rio 
Claro/SP. 

Reforçavam essa identidade “una” integralista os símbolos e objetos como as 

bandeiras, as insígnias, a foto do Chefe Nacional, as placas colocadas nas sedes, o Sigma.  

O distintivo usado por jovens e adultos, homens e 

mulheres, foi um dos objetos com os quais a AIB buscou criar e 

manter a coesão dos militantes. O distintivo no uniforme das 

mulheres, diferente do encontrado no dos homens, deveria ser 

utilizado por todas elas – “senhora e senhorita”. Para os homens, 

ele era composto por um Sigma 

maiúsculo preto sobre o mapa 

do Brasil, em azul real, dentro 

de um círculo de prata; para as 

mulheres, as bandeiras nacional e integralista estavam cruzadas e 

enlaçadas, em panóplia, tendo ao centro um Sigma preto de 

orlas prateadas sobre uma esfera branca, também de orla 

prateada.  

Além dos distintivos, todas as autoridades integralistas usariam, ainda, as insígnias 

(nas passadeiras), relativas a seus cargos, sendo obrigatórias em serviços ou em quaisquer 

atos oficiais. Os membros do Supremo Conselho Integralista, da Câmara dos Quarenta, da 

Câmara dos Quatrocentos, do Conselho Jurídico e de outros órgãos coletivos, seriam 

obrigados a apresentar-se em reuniões e nas solenidades e atos oficiais com as respectivas 

insígnias. As senhoras fariam uso das mesmas insígnias utilizadas pelos homens e 

correspondentes a seus cargos. O integralista que exercesse dois ou mais cargos distintos 

utilizaria, obrigatoriamente, as insígnias do cargo mais elevado. 
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Foto 35 – Passadeiras para os cargos da AIB. Monitor integralista, 5 dez. 1937, p. 9. 
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A insígnia que distinguia o Chefe Nacional dos demais membros do movimento era 

composta pelo símbolo do Sigma. Somente o Chefe poderia fazer uso do Sigma nas ombreiras 

e da esfera armilar de ouro no peito. Esse uso permitia que o integralista reconhecesse o Chefe 

Nacional em qualquer ocasião, mesmo sem jamais tê-lo visto pessoalmente.  

 

 

O Sigma era o sinal simbólico do integralismo e, segundo Salgado, por indicar “a 

soma dos infinitamente pequenos”, lembrava que o movimento era no sentido de integrar 

todas as forças sociais do país na suprema expressão da nacionalidade. Sempre presente em 

algum ponto do uniforme, simbolizando que o movimento pretendia ser um somatório, o 

Sigma maiúsculo foi preferido, segundo o exposto no Monitor Integralista n.18, por uma 

questão de estética. 

Além do uniforme, a saudação faria reconhecer o militante da AIB quando fosse 

encontrado. Como realizado nos fascismos europeus, o gesto de soerguimento brusco do 

braço direito, distendido pela frente, até a posição vertical, com a palma da mão voltada para a 

frente e os dedos unidos, exprimia, segundo os “Protocollos e Rituais”, o ideal integralista e 

representava um sinal de respeito dos “camisas-verdes” aos companheiros, ao movimento e às 

autoridades.119 Devendo ser praticado em pé, com exceção de quem impossibilitado estivesse, 

poderia ser feito com a pessoa parada ou em movimento, sendo realizado individual ou 

                                                
119 Art. 52, Cap. VII, Protocollos e Rituais: Saudações e Signaes de respeito - O gesto integralista. Monitor 
Integralista, ano V, n.18, p. 17, 1937. 
 

Foto 36 – Camisa e distintivos. Monitor integralista, primeira quinzena de maio 1934, p. 11. 



 
 
 
 

 
 
 
 

98 

Foto 37 – Gustavo Barroso, Plínio Salgado, Raymundo 
Lima, Joaquim e Manoel F. Hasslocher em saudação 
integralista. Acervo do Arquivo de Rio Claro/SP. 
 

coletivamente.120  

O gesto integralista funcionava 

como saudação, reverência e 

continência, expressando a “alegria” de 

quem serve a Pátria e os ideais 

integralistas. Acrescido ao gesto, 

estaria o vocábulo “Anauê”, que em 

Tupy quer dizer “você é meu parente”. 

Esse termo foi escolhido, por ser a AIB 

a “[...] Grande Família dos Camisas-

Verdes e um movimento Nacionalista, 

de sentido heróico”. “[...] Anauê, foi a 

palavra consagrada em louvor do 

Sigma”.121 

Deveria ser pronunciado esse 

vocábulo em voz “natural”, quando a 

saudação fosse individual, e com “[...] 

voz forte, clara e decidida, quando 

[fosse] coletiva”.122 Coletivamente, em 

lugares públicos, só poderia ser 

pronunciado quando reunidas mais de trinta pessoas, “provocado” pela autoridade de maior 

graduação presente. Considerando-se uma saudação ao chefe Nacional, a maior autoridade 

levantaria o braço direito e diria em voz “forte e clara”: “Companheiros! Ao Chefe Nacional, 

três Anauês!”. Os integralistas presentes levantariam também o braço direito e responderiam: 

“Anauê! Anauê! Anauê!”. Somente ao Chefe, ou a seu representante, seriam direcionados três 

“Anauês”; às demais autoridades, dois ou um “Anauê”: 

 
Art. 43 – Na saudação collectiva tem direito: 
I – a 3 “Anauês!”: 
O Chefe Nacional ou seu representante por elle previamente designado; 
II – a 2 “Anauês!”: 

                                                
120 Art. 53, Cap. VII, Protocollos e Rituais: saudações e signaes de respeito - O gesto integralista. Monitor 
Integralista, ano V, n.18, p. 18, 1937.  
121 Art. 54, Cap. VII, Protocollos e Rituais: saudações e signaes de respeito - O gesto integralista. Monitor 
Integralista, ano V, n.18, p. 18, 1937. 
122 Art. 55, Cap. VII, Protocollos e Rituais: Anauê. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 18, 1937. 
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Membros do Supremo Conselho Integralista; 
Membros da Câmara dos Quarenta; 
Secretários Nacionaes e Assistente; 
Archi-Provinciaes e Chefes Provinciaes. 
III – a 1 “Anauê!”, nas suas Províncias: 
Secretários Provinciaes; 
Governadores de Região; 
Chefes Municipaes e Chefes Districtaes.123 

 

O Chefe Nacional poderia dar, ou permitir que fossem dados, até 3 “Anauês!”, a 

qualquer pessoa que ele julgasse merecedora dessa honra, e nenhuma autoridade teria direito à 

saudação em local onde já estivesse presente outra autoridade de categoria mais elevada.124 

As saudações integralistas deveriam ser prestadas às autoridades, à Bandeira Nacional, 

ao Hino Nacional, à bandeira integralista, ao hino integralista, às instituições da AIB, às 

tropas da Nação, aos “camisas-verdes” em marcha, aos integralistas falecidos e entre 

integralistas em geral. Quando os integralistas se vissem, deveriam fazer a saudação erguendo 

imediatamente o braço e exclamando “Anauê”, partindo a saudação do subordinado para o 

superior.  

Ao Chefe todo o respeito, ordem e disciplina deveriam ser demonstrados em sua 

passagem. O integralista mostraria tais atributos verbal e corporalmente, assumindo a posição 

ereta de sentido e aguardando a passagem da “Autoridade Suprema”, saudando-o ao ser por 

ele defrontado. Na saudação individual, qualquer que fosse a autoridade, ainda que o Chefe 

Nacional, só um “Anauê!” seria dado.125 

                                                
123 Art. 73, Cap. VII, Protocollos e Rituais: as saudações. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 21, abr. 1937. 
124 Art. 74 e 75, Cap. VII, Protocollos e Rituais: As saudações. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 22, abr. 
1937. 
125 Art. 63 e 64, Cap. VII, Protocollos e Rituais: As saudações. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 20, abr. 
1937. 
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Ao passarem pela Bandeira Nacional hasteada, deveriam os “camisas-verdes” saudá-la 

com o gesto integralista, demonstrando toda a admiração pelo “sagrado” símbolo da Pátria. A 

ela jamais poderia se “[...] abater em saudação o integralista que ama a sua Nação”.126 

Durante o tempo em que fosse cantado o Hino Nacional, ou a marcha “Avante!”, todos 

os integralistas o fariam perfilados, com o gesto integralista, de cabeça a descoberto, quando à 

paisana, ou apenas de camisa/blusa verde. Mesmo quando o hino fosse tocado em lugares 

públicos e ou em qualquer solenidade, ainda que fora do movimento, era de obrigação do 

integralista permanecer em saudação, sem pronunciar o “Anauê!”, durante o tempo de sua 

execução. 127 

Nas solenidades de grande importância, Deus – “o creador do universo” – seria 

saudado com quatro “Anauês!”, somente pelo Chefe Nacional ou pelo seu representante.128 

Pela complexidade das normas no que diz respeito às saudações, gestos, rituais e todas 

as demais obrigações do integralista para com o movimento e sua Pátria, era dever das sedes 

possuir uma biblioteca com todos os livros indicados na Bibliografia Integralista e os 

documentos normatizadores do movimento: o Manifesto de Outubro, “documento base da 

                                                
126 Art. 69, Cap. VII, Protocollos e Rituais: as saudações. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 21, abr. 1937.  
127 Art. 70 e 71, Cap. VII, Protocollos e Rituais: as saudações. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 21, abr. 
1937.  
128 Art. 76, Cap. VII, Protocollos e Rituais: as saudações. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 22, abr. 1937.  

Foto 38 – Desfile Integralista, com o Chefe Nacional à frente. Acervo do Arquivo 
Municipal de Rio Claro/SP 
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AIB”; Estatuto da Acção Integralista Brasileira; Directrizes Integralistas, “documento de 

orientação doutrinaria”; Manifesto Programma do Chefe Nacional; Regulamento das 

Secretarias Nacionaes; Regulamento do Conselho Technico Nacional; Regulamento dos 

Protocollos e Rituaes. Em complemento a esses textos, eram, ainda, obrigatórios a 

Constituição Federal em vigor; o Código eleitoral da República; Partitura do hino integralista 

e uma assinatura do Monitor Integralista.129 

A chefia nacional ainda recomendava aos chefes Provinciais, Municipais e Distritais a 

aquisição de A Offensiva e das revistas Panorama e Anauê!, publicações oficiais da AIB no 

âmbito nacional. 

Além disso, os jornais integralistas, vez ou outra, divulgavam trechos desses 

documentos ou algum escritor os comentava com intuito de fazer chegar a todos os 

integralistas os preceitos norteadores do movimento. Em A Offensiva n. 69, de 7 de setembro 

de 1935, p. 1, o texto “O uso da ‘camisa-verde’” discute como deve agir quem faz uso desse 

uniforme. Na edição n. 647, de 18 de novembro de 1937, a doutrina do integralismo é 

discutida, na p.1, abordando os preceitos que guiam o modo de ser integralista, e na de n. 573, 

de 11 de julho de 1937, p. 14, Edith Monteiro discute “A doutrina integralista”, na Página da 

Blusa-Verde, destacando o que deve orientar o integralista em sua causa maior. 

Os documentos integralistas tinham por fim codificar os dispositivos gerais e mais 

importantes regulamentos do movimento e estabelecer normas, “fórmulas” e usos que 

regulassem os atos públicos e as cerimônias integralistas, fixando honras, regalias, direitos e 

deveres relativos a todas as autoridades do Sigma. No caso de dúvidas, deveriam estar à mão 

para consultas, servindo de guias aos integralistas que desejassem cumprir e fazer cumprir 

todas as “ordens” do Chefe Nacional nos seus pormenores. 

 

 

 

3.2 As sedes e as reuniões 

 

 

 A padronização dos uniformes, jornais, gestos, saudações, distintivos repetiu-se 

também na estrutura física dos núcleos.  

                                                
129 Art. 86, Cap. VIII, Protocollos e Rituais: das Sedes Integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 24, 
abr. 1937. 
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As sedes eram organizadas de modo a impor um conjunto de normas “corporais” ao 

militante, sendo estruturadas similarmente umas às outras, devendo até mesmo os núcleos 

estrangeiros obedecer aos mesmos princípios de ordenação dos estabelecidos no Brasil. Nas 

cidades, vilas, distritos, fazendas, fábricas, escolas, quartéis, navios onde o integralismo se 

instalou, as sedes do interior repetiam as sedes das grandes cidades, e  
 
[...] olhar uma [era] olhar todas: as mesmas bandeiras, o retrato do Chefe 
Nacional, os mesmos dísticos, o mesmo mappa do Brasil com o Sigma, as 
mesmas reuniões doutrinárias, as mesmas “phisionomias expressivas do 
mesmo mysticismo da idéa, as mesmas milícias de ‘camisas-verdes’; os 
mesmos ‘anauês’ de braço alto, como fazia o índio brasileiro.130 
  

O modo de proceder na organização das sedes indica a rigidez da estrutura integralista. 

A similaridade entre as sedes permitia que os rituais fossem realizados do mesmo modo nos 

diversos núcleos espalhados pelo país, inclusive nos rurais. 

Os objetos empregados de acordo com os protocolos ordenavam as ações do 

integralista antes mesmo que dentro do recinto estivesse. As bandeiras Nacional e 

integralista131 na parte externa da sede, o símbolo do Sigma, assim como o cartaz com os 

dizeres “Antes de transpores esta porta, consulta o teu coração: és capaz de renunciar 

prazeres, ambições, interesses, a própria vida pela grande Pátria? Se elle te disser ‘sim’, então 

entra e encontrarás aqui teus irmãos e tua Glória”, já indicavam ao integralista o que dele seria 

exigido quando decidisse se tornar um soldado do Sigma.  

                                                
130 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 38, p. 1, 31 jan. 1935. 
131 A bandeira do integralismo é azul e branca. Em campo azul Real, destaca-se uma esfera branca na qual, ao 
centro, um Sigma maiúsculo em cor preta aparece. Em lugares públicos essa bandeira só poderia ser hasteada, 
por ordem do Chefe, ao lado da Bandeira Nacional. O azul da bandeira, segundo Salgado, simboliza a atitude do 
pensamento integralista. Evoca distâncias, mostrando que o Integralismo não se submete aos limites políticos 
que nos têm amesquinhado, mas tem um grande ideal que é a integridade do Brasil e a projeção de sua grandeza 
entre os povos do Universo. A esfera branca mostra a pureza de sentimentos e a sinceridade dos propósitos 
integralistas. A cor branca é ainda a resultante da mistura de todas as cores, e o Sigma nela inscrito significa, 
como está dito acima, é a integralização de todas as Forças Sociais na suprema expressão da Nacionalidade (Art. 
13-18, Cap. III, Protocollos e Rituais: dos Symbolos. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 8-9, abr. 1937).  
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Na sede, o integralista deveria permanecer de maneira “impecável”, comportando-se 

exemplarmente, segundo as exigências disciplinares do movimento.  

A obediência aos superiores hierárquicos e aos rituais, responsáveis pela manutenção 

da ordem, deveria ser de “espontaneidade” do integralista conhecedor do ideário da AIB e 

apaixonado por sua Pátria.  

 A subordinação aos superiores hierárquicos, exigida de todos os membros das fileiras 

integralistas, justificava-se, aponta Salgado, na medida em que se afirmava que “[...] quem 

não sabe obedecer jamais saberá comandar”. Fundamental era, segundo ele, que o integralista 

soubesse obedecer, já que o integralismo era, também, uma “escola de comandantes”.132 

Ao integralista não competia discutir as ordens de seus superiores hierárquicos, 

mesmo que absurdas, porque isso geraria desordem e anarquia: 
 
O integralista nunca deixará de cumprir uma ordem de seus superiores, ainda 
quando a julgue errada, porque uma ordem certa e discutida torna-se mais 
perniciosa do que uma errada e cumprida, porque esta, pelo menos, prestigia o 
princípio de autoridade e revela em quem obedece, um trunfo moral sobre si 
próprio.133 

 

                                                
132 SALGADO, Plínio. Discursos. Obras Completas. São Paulo: Editora das Américas, 1955. v. X. p. 29. 
133 Ibidem. 
 

Foto 39 – Núcleo Integralista de Blumenau/SC. Acervo do Arquivo Municipal de 
Rio Claro/SP. 
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A obediência e a submissão dos seus quadros eram buscadas pela AIB como uma 

exigência moral, e asseguradas, inclusive, por meio de seus Estatutos. Nesse sentido, os arts. 

7º, 8º e 9º do título II – Capítulo I, da Chefia Nacional, dos Estatutos da AIB são bastante 

esclarecedores: 
 
Artigo 7 – É proibido, sob pena de exclusão automática, a qualquer 
integralista, comentar os atos do Chefe Nacional; 
Artigo 8 – É vetado aos integralistas interpelar o Chefe Nacional sobre 
qualquer assunto relativo ao exercício de sua função, assim como dar opiniões 
sem haver para isso a necessária solicitação;  
Artigo 9 – Para os integralistas a pessoa do Chefe é intangível; 

 

Com a finalidade de “orientar” e “disciplinar a liberdade”, para educar vigiando, a 

obediência e a submissão, a subserviência e a “fidelidade aos superiores” eram exigidas, 

desde muito cedo, por meio da “Cartilha do Pliniano”, na qual se encontram estabelecidos os 

deveres do jovem integralista. Observa-se, nesse documento, que morrer pela pátria e pelo 

Chefe Nacional deveria ser a maior ambição do jovem integralista, tornando-se ele herói caso 

tal fato lhe acometesse: “Morrem camisas-verdes na Bahia e no ES fecundando com o seu 

sangue o solo sagrado da Pátria. Que os brasileiros comprehendam o significado desse 

heroísmo”.134 

Mas não bastava obedecer por determinação de um superior; o integralista precisava 

fazer transparecer satisfação e entusiasmo por estar obedecendo e servindo à causa 

integralista. 

Ao integralista que adentrasse a sede era exigido que demonstrasse uma “[...] alegria 

sã, comunicativa, pois todos ali são companheiros, ricos e pobres, poderosos e humildes, e ali 

estão reunidos pelo bem do Brasil”.135 

Em defesa da ordem e disciplina da sede, que deveria estar aberta o maior tempo 

possível durante o dia, um serviço de vigilância permanente deveria funcionar. Esse serviço 

de vigilância era a garantia de que todos os rituais seriam seguidos nas reuniões e em horários 

em que elas não estivessem acontecendo. Garantia ainda que nenhum comportamento 

inadequado fosse assumido pelos “camisas-verdes” ou que qualquer ato de vandalismo fosse 

cometido pelos inimigos do Sigma. Nas reuniões Publicas, a vigilância era reforçada pelo 

grupo denominado de “polícia interna”. 

                                                
134 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 284, p. 9, 13 set. 1936. 
135 Art. 97, Cap. VIII, Protocollos e Rituais: das Sedes Integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 30, 
abr. 1937. 
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 Na sala principal da sede, uma mesa longa voltada de frente para as cadeiras onde 

sentariam os militantes, com o retrato do Chefe Nacional ao fundo colocado entre as 

bandeiras Nacional e integralista cruzadas, um relógio de parede com dizeres indicando que a 

hora do integralismo chegaria, o mapa do Brasil com o símbolo do Sigma em preto, as faixas 

com dizeres evocatórios, o livro de assinaturas de visitas ilustres, o quadro negro com ordens 

do Chefe Nacional e os avisos necessários, eram objetos que impunham um modo de se 

comportar nas instalações dos núcleos.  

O retrato de Plínio Salgado o representava em sua ausência, e todos os juramentos, 

saudações e honrarias a ele seriam direcionados. Os protocolos admitiam ainda que fosse 

colocada na sede a imagem do Cristo crucificado, “como símbolo do sacrifício por um ideal 

devendo essa colocação ser feita sem nenhum cerimonial”.136  

 
  

 

 

Nas sessões solenes – “[...] quando se [realizassem] para o culto da Pátria ou do 

Sigma, empossamento ou homenagem a autoridades, culto cívico de datas, acontecimentos 

importantes e reverência à memória de companheiros e de brasileiros illustres” ou ainda 

quando estivesse presente o Chefe Nacional – as mesas deveriam ser ornamentadas com 

flores, serviço esse a cargo da Secretaria de Arregimentação Feminina, e com as bandeiras 

                                                
136 Art. 88, Cap. VIII, Protocollos e Rituais: das sedes Integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 28, abr. 
1937. 

Foto 40 – “Núcleo da Penha, após o Hymno Brasileiro, presta juramento ao 
Chefe Nacional”. A Offensiva, 18 maio 1935, p. 5. 
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Nacional e integralista.137  

 As posições na mesa deveriam ser organizadas hierarquicamente, ocupando a 

presidência a autoridade de maior graduação, tendo a sua direita a autoridade que lhe era 

imediatamente inferior na Província em que fosse realizada a sessão. A sua esquerda, ficaria o 

chefe do núcleo. Nas sessões presididas pelo Chefe Nacional ou pelo Chefe Provincial, 

formar-se-ia ao fundo uma ala de honra de “camisas-verdes” que serviria de escolta.138 

 Os lugares na mesa seriam ocupados à medida que as autoridades fossem anunciadas e 

os “Anauês!” que lhes coubessem fossem dados. O Chefe Nacional entraria na sala só depois 

que a mesa estivesse constituída.139 Em reuniões realizadas fora das sedes, o Chefe Nacional 

seria recebido à porta do estabelecimento pelo Chefe Provincial ou Municipal.  

Ao entrar na sala, para tomar assento à mesa o Chefe Nacional, todos os integralistas, 

com exceção dos impossibilitados por deficiência, se ergueriam com “altivez” e fariam a 

saudação.140 Era inadmissível que o Chefe Nacional fosse recebido por integralistas sentados, 

curvados, agachados, apoiados. Exigia-se que todos estivessem de pé, em posição ereta, com 

os braços em posição de saudação, com semblante respeitoso e sério. 

Numa conferência realizada pelo Chefe Nacional em Curitiba, no teatro “Guayra” 

lotado, ao adentrar a sala Salgado, os integralistas levantam-se e, em seus lugares 

cumprimentam-no erguendo os braços e pronunciando em coro “Anauê!” em respeito à 

autoridade máxima do integralismo. As fotos desse acontecimento foram muito divulgadas 

por A Offensiva, que, na edição do dia 6 de julho de 1935, p. 1, fez questão de descrever o 

entusiasmo com que foi recebido o Chefe, além de estampar, na primeira página, uma grande 

foto do evento: 

                                                
137 Art. 106, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 32, abr. 
1937. 
138 Art. 107 (1-5), Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 
32, abr. 1937. 
139 Art. 109 (4) e 112, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, 
p. 34, abr. 1937. 
140 Art. 116, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 34-35, 
abr. 1937.  
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Nenhuma autoridade, de qualquer nível hierárquico, poderia sentar à mesa de qualquer 

reunião integralista sem estar vestido com a camisa/blusa verde e com as insígnias do seu 

cargo, o que demonstra que, independentemente do grau hierárquico, o integralista deveria 

obedecer às normas estabelecidas pelos protocolos da AIB. Os militantes que ocupassem 

cargos mais elevados serviriam de modelo para os demais, cumprindo com seus deveres e 

sendo fiel a Plínio Salgado e aos preceitos do movimento. 

Os oradores designados para falar na sessão pronunciariam o seu discurso de pé, na 

extremidade da mesa. Quando um membro da mesa tivesse que falar, só poderia fazê-lo 

também de pé. Para se pronunciar, o orador ficaria de pé, levantaria “imediatamente” o braço 

direito e, dirigindo-se ao Chefe Nacional, quando presente, ou ao retrato, quando ausente, 

diria: “Chefe...”. Voltando-se depois para a sala, diria: “integralistas!...”. Em resposta, os 

integralistas responderiam: “Pronto!”. Arriando o braço, poderia o orador anunciar seu 

discurso. 141  

O orador jamais poderia ser interrompido pelo integralista que estivesse participando 

de alguma das reuniões, o que constituía uma posição de completo desrespeito. Os militantes 

presentes só poderiam se pronunciar quando fossem convocados, restringindo-se, na maioria 

                                                
141 Art. 118, 119 e 120, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano v, n. 18, 
p. 35, abr. 1937. 

Foto 41 – Conferência do Chefe Nacional. A Offensiva, 6 jul. 1935, p. 1. 
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das vezes, tal participação às saudações e ao juramento.  

A participação nos rituais e cerimônias, assim como nas reuniões nas sedes, mesmo 

que só como ouvintes, conferia ao integralista a ilusão de atuação política dentro do partido, o 

que não condizia com o caráter vertical hierárquico da organização. Como mera ilusão, o que 

ocorria era a exclusão do escalão inferior, a maioria dos militantes, das tomadas de decisões. 

Ao integralista cabia vigiar seu corpo e sua voz, levantando, sentando, erguendo o 

braço, baixando-o, seguindo o que lhe foi prescrito e que, como integralista “exemplar”, 

deveria ele saber.  

De outro modo, ao Chefe Nacional eram concedidos plenos poderes nas reuniões e 

solenidades, podendo se pronunciar quando desejasse. No mais, caso considerasse o discurso 

pronunciado por outro um desvirtuamento da doutrina, poderia cassar a palavra a qualquer 

momento.142 

Para evitar possíveis constrangimentos por inconveniência de algum discurso – 

compreenda-se que inconvenientes eram os discursos que não se baseavam nos preceitos e 

doutrina do movimento –, um corpo de oradores deveria ser organizado com a 

responsabilidade da pregação doutrinária e do pensamento do Chefe Nacional.  

Ao findar de cada reunião, os integralistas deveriam cantar o Hino Nacional e realizar 

o juramento de fidelidade a Plínio Salgado. O juramento seria realizado, obrigatoriamente, 

com todos de pé, e a autoridade de maior graduação diria: “Companheiros!... Pelo Bem do 

Brasil!... Pelo Estado Integral!... Em fidelidade ao Chefe Nacional Plínio Salgado, diante da 

vida e da morte!... Três Anauês!...”. Os presentes responderiam: “Anauê! Anauê! Anauê!”.143 

Depois do juramento, ninguém mais poderia se pronunciar ou mesmo sair de seus 

lugares até que todas as autoridades tivessem deixado a mesa da presidência. Encerrada a 

sessão, quando presente o Chefe Nacional, todas as autoridades deveriam levá-lo à porta, e 

uma última saudação seria feita por todos os integralistas que deveriam se conservar de pé e 

com o braço erguido até seu desaparecimento. 

Esses rituais deveriam obrigatoriamente ser seguidos pelos militantes, tendo que 

responder às autoridades e ao Chefe Nacional quem deles se recusasse a participar, podendo 

até mesmo resultar a recusa em exclusão do movimento. 

O juramento de ingresso no movimento também seria realizado na sala de sessões, na 

                                                
142 Art. 122, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das Sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 35-36, 
abr. 1937.  
143 Art. 127, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das Sessões e reuniões. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 36, abr. 
1937. 
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sede em que se inscrevesse o candidato, em frente ao retrato do Chefe Nacional e na presença 

de pelo menos 10 integralistas. Os escritos de Salgado alegam que o integralista deveria jurar 

por Deus e por sua honra trabalhar para a Ação Integralista Brasileira, executando o comando 

do Chefe e de seus superiores hierárquicos, cumprindo todos os seus compromissos a fim de 

manter-se como membro do movimento. Implícita nos juramentos, estava a ameaça constante 

de penalidade e de exclusão caso o “camisa-verde” não seguisse as regras estipuladas pelo 

movimento.  

Estariam dispensados do juramento de ingresso os militares, por entender o Chefe 

Nacional que “a nacionalidade estaria falida no dia em que um militar precisasse repetir um 

juramento que já fez de servir à Pátria”.144 

As sedes, além das reuniões e da realização dos rituais integralistas, deveriam 

organizar e prestar serviços de assistência à comunidade. Contudo, as sedes Municipais e 

Distritais deveriam instalar, antes de qualquer outra organização de assistência social, uma 

escola de alfabetização e um posto médico, destinado a todos os brasileiros.145 

 

 

 

3.3 A Educação do corpo e os rituais nas solenidades públicas 

 

 

 Todos os militantes convocados eram obrigados a comparecer pontualmente na hora 

marcada e com o uniforme completo, às concentrações de “camisas-verdes”, apresentando-se 

nos lugares designados previamente pelo Conselho Technico integralista. Contrariando essa 

ordem, sem motivo de enfermidade ou de alta relevância, estaria o integralista sujeito a ter, 

em sua ficha, lançada uma falta grave.146 

 O Chefe Nacional só chegaria ao local de concentração quando estivesse o grupo 

inteiramente organizado. 

Nas solenidades, os hinos executados obrigatoriamente seriam dois: o hino oficial do 

integralismo intitulado “Avante!”, letra e música de Plínio Salgado, e o Hino Nacional. Todos 

                                                
144 Art. 147, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais - Juramento. Monitor Integralista, ano v, 
n. 18, p. 42, abr. 1937. 
145 Art. 89, Cap. VIII, Protocollos e Rituais: das sedes integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 28, abr. 
1937. 
146 Art. 131, 132 e 134, Cap. IX, Protocollos e Rituais: das sessões e reuniões - Concentração de “Camisas-
verdes”. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 38, abril de 1937. 
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os integralistas tinham como obrigação cantar em coro ambos os hinos, devendo apresentar 

“perfeito” conhecimento da música e da letra.  

A letra do hino integralista “Avante!”,147 cujo conteúdo buscava transmitir valores 

ideológicos, foi composta em 1932. Impregnada de patriotismo ideológico, proclamava a 

crença no futuro da Pátria e lançava um apelo à juventude do Brasil: 

 
Avante! Avante! 
Pelo Brasil, toca a marchar!  
Avante! Avante! 
Nosso Brasil vae despertar! 
 
Avante! Avante! 
Eis que desponta outro arrebol! 
Marchar! Que é a primavera 
Que a pátria espera:  
É o novo sol! 
Eia! Avante, brasileiro, 
Mocidade Varonil! 
Sob as bênçãos do Cruzeiro,  
Anauê pelo Brasil! 

 
Avante! Avante! 
Pelo Brasil, tóca a marchar!  
Nosso Brasil vae despertar! 
Avante! Avante! 
 
Olha a pátria que desperta, 
Mocidade Varonil! 
Marcha! – Marcha e brada, alerta: 
- Anauê, pelo Brasil!148 

 

O Hino Nacional “sendo uma composição em louvor da Pátria”, era considerado 

acima do hino integralista. Jamais poderia, contudo, ser cantado na íntegra por qualquer 

membro da AIB, pois um integralista não admitiria a ideia de que o Brasil estivesse “[...] 

deitado eternamente em berço esplendido” (grifo meu).149 A defesa era por uma Nação ativa, 

por um Brasil que não espera, que segue “Avante!”. Imbuído de intenções, o discurso 

integralista tinha o intuito de convencer o “camisa-verde” a participar dinamicamente da 

construção da “Pátria Integral”.  

Em vários números de A offensiva, onde solenidades integralistas são retratadas, o fato 

                                                
147 Música no CD em anexo, na contracapa. 
148 Art. 53, Cap. VI, Protocollos e Rituais: o gesto integralista. Monitor Integralista, ano v, n. 18, p. 18, abr. 
1937. 
149 Art. 48, Cap. VII, Protocollos e Rituais: dos hymnos e canções. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 15, abr. 
1937. 
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de o Hino Nacional não ter sido cantado por inteiro é frisado, como se quisessem reforçar esse 

ato. Em solenidades não integralistas, o recomendado era que o militante se mantivesse em 

silêncio quando fosse cantada a segunda parte do Hino.  

As organizações esportivas, universitárias, femininas, plinianas, proletárias e 

camponesas, no âmbito nacional, poderiam adotar, com aprovação do Chefe Nacional, hinos, 

marchas ou canções próprios de caráter nacional.150 Dos hinos, marchas ou canções criados, 

deveria ser enviada uma cópia de música e letra, com o nome do autor e dados bibliográficos, 

ao Chefe Provincial, e outra ao Chefe Nacional para “competente” aprovação e para figurar 

no “Hinário” organizado anualmente.151 

Nas grandes solenidades, todos os “camisas-verdes” e plinianos (vanguardeiros de 10 

a 12 anos e pioneiros de 13 a 15 anos) prestariam o juramento à bandeira, como demonstração 

de amor a Pátria e total abnegação em sua defesa: 

 
Bandeira da minha Pátria: prometto servir ao Brasil – na hora da alegria e na 
hora do soffrimento, – no dia da gloria – e no dia do sacrifício. Prometto 
respeitar – a liberdade – a justiça – e a lei. – Prometto defender a sua pureza – 
o legado moral – e na sua integridade, – o patrimônio territorial – que recebi 
dos meus antepassados. – Salve Bandeira do Brasil!152 
 

 O juramento seria realizado, obrigatoriamente, por todos os integralistas de pé, 

voltados para a bandeira, ao comando de uma autoridade presente. A atitude corporal exigida 

perante o “símbolo da Pátria” era de respeito, devendo o integralista manter-se “firme” e com 

o semblante sério. 

 Os rituais ocupavam um papel central na socialização ideológica dos militantes e 

tinham início já na cerimônia do batismo cristão. Nas cerimônias de batizado,153 os pais, 

padrinhos e convidados deveriam comparecer vestindo a camisa/blusa verde. Nos casamentos, 

a mesma exigência se dava, os noivos, convidados e padrinhos deveriam estar usando o 

uniforme integralista.  A noiva, no ato civil, deveria apresentar-se de blusa-verde e, no ato 

religioso, se desejasse, conforme a tradição, com o vestido branco, véu e grinalda.  

Em ambos os atos, deveria estar presente a bandeira do Sigma, a ser enrolada na 

                                                
150 Art. 45, Cap. VI, Protocollos e Rituais: dos hymnos e canções. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 15, abr. 
1937. 
151 Art. 47, Cap. VI, Protocollos e Rituais: dos hymnos e canções. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 15, abr. 
1937.  
152 Art. 149, Cap. X, Protocollos e Rituais: juramento à Bandeira. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 15, abr. 
1937. 
153 Art. 155, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais – Baptisados. Monitor Integralista, ano 
V, n. 18, p. 45, abr. 1937. 
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criança ao fim do batismo, ou a ser colocada ao lado da Bandeira Nacional, em lugar de 

destaque, na sala de realização do casamento.154 Após as cerimônias, os noivos e a criança 

receberiam dos “camisas-verdes” presentes a saudação integralista acompanhada pelo gesto 

de erguer o braço. 

 No funeral integralista, por sua vez, o caixão seria coberto pela bandeira do Sigma e 

pela Bandeira Nacional.155 Os integralistas acompanhariam o enterro vestindo a camisa/blusa 

verde e, quando entrassem na sala do velório, deveriam perfilar-se e erguer o braço por dez 

segundos. Ao falecido, três “Anauês!” eram direcionados ao comando da autoridade que 

estivesse presidindo a sessão.156 O “companheiro” falecido seria transferido, segundo o 

Protocolo, para a “Milícia do Além”. 157 

 Em A Offensiva do dia 21 de abril de 1937, p. 3, é noticiado o sepultamento do 

integralista Francisco Cardoso Coelho no Rio de Janeiro. Na cerimônia está presente o Chefe 

Nacional, que aparece logo à frente, na foto, auxiliando a carregar o corpo. Em volta, os 

militantes realizam o gesto integralista.  

 
Foto 42 – Sepultamento integralista. A Offensiva, 21 abr. 1937, p. 3. 

                                                
154 Art. 156, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais – Casamentos. Monitor Integralista, ano 
V, n. 18, p. 46, abr. de 1937. 
155 Art. 157, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais – Fallecimentos/ Honras Funebres. 
Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 47, abr. 1937. 
156 Art. 158, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais – Fallecimentos/ Honras Funebres. 
Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 48, abr. 1937. 
157 Art. 159, Cap. X, Protocollos e Rituais: ritos e cerimônias especiais – Fallecimentos/ Honras Funebres. 
Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 48, abr. 1937. 
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 Os protocolos instituem também rituais especiais para certas datas históricas do 

movimento: “A vigília da Nação”; “A noite dos 

Tambores silenciosos”; e “As matinas de 

abril”. 

 Na celebração de A vigília da Nação, 

em comemoração ao Primeiro Congresso 

Integralista, em 28 de fevereiro, a autoridade 

integralista que preside a sessão deve 

interrompê-la precisamente às 21h e convidar 

os presentes a se levantarem, mantendo-se em 

silêncio durante um minuto e concentrando o 

pensamento em Deus e na Pátria, pedindo a 

Deus que inspire o Chefe e proteja os 

integralistas. Esgotados os sessenta segundos, 

diz: “O integralismo está vivo em todo 

território da Nação Brasileira. A Pátria 

despertou. Pelo Brasil grande e forte, ergamos 

três Anauês!”. Todos respondem: “Anuê! 

Anuê! Anuê!”. Essa cerimônia termina com o juramento de fidelidade ao Chefe Nacional.158 

 A noite dos tambores silenciosos é um ritual em comemoração à proclamação do 

Manifesto Integralista, em 7 de outubro de 1932, e, ao mesmo tempo, uma forma simbólica de 

os integralistas manifestarem seu desacordo pela extinção da Milícia pelo governo. Essa 

cerimônia se inicia às 21h e dura até a meia noite, sendo celebrada, por determinação de 

Plínio Salgado, em todas as sedes integralistas do país, simultaneamente, sob a presidência do 

“integralista mais pobre, mais humilde, que representará o Chefe Nacional”.159 

 Após a execução do hino Avante!, é feita a chamada dos mártires do integralismo e 

dos mortos dos núcleos, respondendo todos os participantes da cerimônia: “presente!”. 

Procede-se à renovação do juramento ao Chefe Nacional e à Bandeira Nacional. Em seguida, 

são lidos alguns capítulos do Manifesto de Outubro. Finalmente, um discurso alusivo à data é 

pronunciado por um militante, devendo terminar à meia noite, quando a cerimônia atinge o 

                                                
158 Art. 166, Cap. XI, Protocollos e Rituais: das datas e festas integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, p. 
49, abr. 1937. 
159 Art. 167 (I), Cap. XI, Protocollos e Rituais: das datas e festas integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 18, 
p. 50, abr. 1937. 

Foto 43 – Panfleto de divulgação de “Os Tambores 
silenciosos”. Acervo do Arquivo Municipal de Rio 

Claro/SP. 
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clímax. Nesse momento, a autoridade que estiver dirigindo os trabalhos pronuncia:  
 
É meia noite. Em todas as cidades da imensa Pátria, nos navios, em alto mar, 
nos lares, nos quartéis, nas fazendas e estâncias, nas choupanas do sertão, nos 
hospitaes e nos cárceres, os integralistas do Brasil vão se concentrar três 
minutos em profundo silêncio.  
É a noite dos Tambores Silenciosos.  
Attenção!160 

 

 Durante três minutos em que, ao rufar de um ou mais tambores, lembram a proibição 

da Milícia, os integralistas leem, em silêncio, uma oração que lhes foi distribuída: 
Senhor, escutae a prece dos três mil tambores que estão refutando neste 
instante em todo o mappa da Pátria. Ajudae-nos a construir a Grande Nação 
Christã; inspirae-nos nas horas da duvida e da confusão; fortalecei-nos nas 
horas do sofrimento, da calumnia e da injustiça; esclarecei nossos inimigos 
para que elles comprehendam quanto desejamos a sua própria felicidade; 
defendei nosso Chefe e nossa Bandeira e levae-nos ao triumpho, pelo bem do 
Brasil.161 

 

 Em seguida, com o objetivo de mostrar a unidade do movimento, o presidente da 

cerimônia declara que ela acaba de ser celebrada em todas as cidades do País e que o Chefe 

está discursando na Capital Federal: 

 
Esta cerimônia acaba de ser realisada em todas as cidades e povoados de todas 
as Províncias do Brasil. O Chefe está falando neste momento na capital do 
paiz. A sua voz exprime o pensamento e o sentimento de um milhão de 
‘camisas-verdes’ vigilantes que montam guarda às tradições da Pátria e cujos 
corações batem, como um milhão de tambores que nenhuma força poderá 
fazer calar, porque elles pertecem a Deus e anseiam pela grandeza da 
posteridade nacional!162 

  

A cerimônia termina com a declamação de uma poesia de Jayme de Castro, “A noite 

dos Tambores silenciosos”, e a execução da primeira parte do Hino Nacional.  

 “As matinas de abril” são realizadas em comemoração à primeira marcha integralista. 

Todos os anos os integralistas se reunem antes do sol nascer em um local predeterminado. 

Quando o sol começa a surgir, a autoridade presente “ordena: ‘camisas-verdes’! Em saudação 

ao Brasil, levantar o braço!”. Todos executam a saudação dando três fortes Anauês!”. Trata-se 

de um rito de adoração silenciosa ao sol que nasce, no qual os integralistas devem permanecer 

                                                
160 Art. 167 (IV), Cap. XI, Protocollos e Rituais: das datas e festas integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 
18, p. 51, abr. 1937. 
161 Art. 167 (IV), Cap. XI, Protocollos e Rituais: das datas e festas integralistas. Monitor Integralista, ano V, n. 
18, p. 51, abr. 1937. 
162 Ibidem, p. 51-52. 
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em saudação por dois minutos. Terminado esse tempo, os presentes arriam o braço para ouvir 

o pronunciamento do mestre de cerimônia: 

 
‘Camisas-verdes’! Este sol illuminou quatro séculos da História Brasileira; 
illuminou a primeira marcha dos integralistas e illuminará a victoria do 
Sigma! Assim como esperamos, hoje, esta alvorada, aguardamos confiantes o 
Dia do Triumpho! Pelo Brasil! Pelo Estado Integral, três Anauês!163  

 

 Findado esse pronunciamento, é cantado o Hino Nacional e realizado o juramento de 

fidelidade ao Chefe Nacional. Esse juramento marca, por algum momento, essas três 

cerimônias, assim como é realizado em várias outras ocasiões de encontro dos integralistas.  

 A ordenação do corpo integralista estabelece cada comportamento exigido do “camisa-

verde” nesses rituais. O erguer dos braços, a posição ereta do corpo, a manutenção do 

silêncio, o verbalizar em alto tom os juramentos e hinos, além de demonstrarem uma 

ordenação ideológica, delimitam um modo de ser integralista, corporalmente, nos eventos 

promovidos pela AIB. O corpo educado reflete as intenções do movimento de se fazer parecer 

uno e harmônico em suas atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
163 Art. 169, Cap. XI, Protocollos e Rituais: das datas e festas integralistas. Monitor Integralista, ano V, n.18, p. 
56, abr. 1937. 
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4 INSTRUÇÃO DA MILÍCIA: A EDUCAÇÃO PARAMILITAR DO CORPO 

INTEGRALISTA 

 

 

 

4.1 A instrução da Milícia Integralista para a formação do soldado do Sigma 

 

 

Pela defesa da Pátria e do Sigma, o integralismo aprovou, no 1º Congresso Integralista 

Brasileiro, realizado em Vitória/ES nos dias 28 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março de 1934, o 

Regulamento do Departamento da Milícia Integralista.  

A Milícia Integralista, ou, mais tarde, a Secretaria Nacional de Educação (moral, 

cívica e física), funcionou a partir de 1934, com estrutura inspirada nos moldes do Exército e 

atuação semelhante à das brigadas para militares fascistas, conforme a orientação do seu 

organizador, o Capitão Mourão Filho,164 que havia concluído o Curso do Estado-Maior do 

Exército.  

O processo de iniciação na militância do movimento desenvolvia-se na organização da 

juventude (“plinianos”), dos quatro até os 15 anos de idade. Contudo, só a partir dos 16 anos 

poderia o “camisa-verde” ter ingresso definitivo na Milícia.  

Responsável por controlar todas as Forças Integralistas (FI), o Departamento de 

Milícia era considerado um dos fundamentais da AIB. Dirigido pelo Chefe Nacional, 

Comandante Supremo das FI de Terra, Mar e Ar, contava com a colaboração do Secretário 

Nacional, cargo ocupado por Gustavo Barroso, responsável pela Milícia Integralista e pela 

                                                
164 Olímpio Mourão Filho nasceu em Diamantina/MG em 1900 e concluiu seu curso na Escola Militar do 
Realengo, no Rio de Janeiro, em 1921. Em julho de 1924, quando servia no 14° Batalhão de Caçadores, sediado 
em Florianópolis, participou da repressão ao levante deflagrado na capital paulista contra o governo de Artur 
Bernardes. Em outubro de 1930, estando no Distrito Federal, envolveu-se na conspiração liderada por oficiais 
graduados das Forças Armadas que depôs Washington Luís, antecipando-se às forças revolucionárias que 
partiram do sul do país em direção à capital federal, sob a liderança de Getúlio Vargas. Em julho de 1932, 
participou da repressão Constitucionalista, promovido em São Paulo contra o governo federal. Ao findar de 
1932, ingressou na AIB, responsabilizando-se pela organização da milícia, conferindo ao movimento uma 
estrutura paramilitar. Em julho de 1937, tornou-se membro da Câmara dos Quatrocentos, órgão consultivo da 
Chefia Nacional da Ação Integralista. Ainda em 1937, quando servia no Estado-Maior do exército e dirigia o 
serviço secreto da AIB, redigiu o Plano Cohen, documento falsamente atribuído à Internacional Comunista 
(Komintern), no qual era traçada uma suposta estratégia de tomada do poder pelos comunistas no Brasil. Esse 
documento foi, com a conivência de altos dirigentes da AIB e das Forças Armadas, amplamente divulgado pelo 
governo brasileiro e se constituiu no pretexto principal utilizado por Vargas para golpear a democracia e 
implantar a ditadura do Estado Novo <Disponível em: 
http://www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/biografias/ev_bio_olimpiomouraofilho.htm>. Acesso em 23/04/2009.     
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Tropa de Proteção, bem como do Chefe do Estado, com a responsabilidade pela “[...] 

preparação e execução das decisões do alto Comando”.165 Essa estrutura se reproduzia 

também em âmbito regional com suas ramificações locais.  

Apesar de Salgado ter mencionado várias vezes, em diversos textos e discursos, que se 

opunha ao uso da força e da violência no processo de organização da Pátria e da Revolução 

Integralista, o integralismo não abdicou de treinar e armar sua milícia com o argumento de 

que seria ela um órgão importante para efeitos de disciplinarização do integralista e para 

manutenção da ordem. A imagem que se buscava transmitir era a de que a AIB estava se 

armando, não para o combate, mas para a conservação da paz. 

Na edição de A Offensiva de 31 de maio de 1934, as respostas aos comentários de 

pessoas que assistiam à Parada Integralista do dia 20 de maio, denunciam os intentos 

armamentistas da AIB. Foi exposto que as pessoas presentes no local comentavam sobre o 

potencial daquele “exército“, a Milícia Integralista, caso viesse a se armar. Em resposta, A 

Offensiva diz que isso seria inevitável, que aconteceria um dia: 

 
Se derem armas a esses homens, um verdadeiro exercito, o que acontecerá?  
Se derem armas aos integralistas, e elles hão de possuil-as um dia, acontecerá 
que o Brasil será transformado numa grande Nação, numa grande Pátria....166 

 

Nogueira da Gama Filho, em defesa da imagem da Milícia que a AIB buscava 

transmitir, argumentou, em texto publicado em A Offensiva de 23 de março de 1935, p. 4, que 

se tratava menos de uma organização militarizada que de uma escola de civismo de 

“disciplina intelligente”, “de patriotismo sadio, inteiramente nova no Brasil”: 
 
Milícia integralista! Escola de rythmo e harmonia onde se acrysolam e se 
homobenizam todas as virtudes do coração e do entendimento. Milícia de 
homens livres, escravos voluntários de um ideal sublime! Escola de disciplina 
e de ordem onde cada um traz dentro de si a noção perfeita do dever a 
cumprir, o espírito de abnegação, a imagem do sacrifício. [...] Nela o povo 
vibra de esperança, ergue-se viril e forte, caminha de fronte erguida, peito 
descoberto, passo firme, para uma redempção gloriosa.  

 

Embora os documentos apontem para a estruturação armamentista da Milícia, Plínio 

Salgado não admitia, em discursos voltados ao público não integralista, o uso de arma pelas 

                                                
165 Departamento de Milícia. Cap. I: dos Órgãos. Monitor Integralista, ano II, n. 6, p. 5, maio 1934.  
166 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 3, p. 1, 31 maio 1934. 
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tropas da AIB, afirmando constantemente, em seus pronunciamentos, que o movimento não 

tinha dinheiro para comprar armas e que optaram pela revolução de ideias por estar o povo 

brasileiro fatigado de revoluções armadas: “O integralismo vencerá pela revolução das 

consciências, pela força do pensamento novo, pelo prestígio cultural e, principalmente, pela 

reforma interior”.167 

Em A Offensiva, os artigos e notícias sobre a Milícia começam a aparecer já na edição 

n. 6, de 21 de junho de 1934, p. 4, em que é noticiada a realização, no dia 11 de junho, na 

sede do Rio de Janeiro, de uma conferência com o Secretário Nacional da Milícia, Gustavo 

Barroso. As notícias sobre a Milícia não aparecem num local fixo do jornal, são publicadas 

dispersas quando convém, ou seja, quando se faz necessário convocar o militante para um 

desfile, uma reunião, um treinamento, ou quando se expõe a realização de algum evento em 

que tenha participado a Milícia ou que tenha sido por ela organizado.168 

Enquanto, no jornal Monitor Integralista, o enfoque sobre a Milícia é todo voltado 

para orientação, normatização e doutrinamento, A Offensiva apresenta textos mais 

preocupados com a legitimação e defesa do aspecto antiarmamentista que ela afirmava ser o 

defendido pela AIB. Nogueira da Gama Filho foi quem mais teve textos publicados sobre a 

Milícia no jornal, entre os quais “Assumptos da Milícia”,169 tratando de questões como o 

porquê da existência da Milícia e suas funções; e “Perfil da nossa Milícia",170 texto em defesa 

da Milícia. 

A Milícia se organizava em quatro seções: a Primeira Seção ocupava-se da 

correspondência, do expediente, da estatística, da disciplina e da justiça (inquéritos e 

promoções); a Segunda Seção do serviço de informações; a Terceira Seção da instrução 

militar e elaboração dos planos de operações militares; a Quarta Seção do setor de material e 

serviços.  

A função da milícia era a de preparar os “camisas-verdes” para além dos desfiles e da 

cultura física. Objetivava-se desenvolver um treinamento militar, desde a instrução de 

“técnica, tática e moral” até a elaboração de planos de combate.  

O Departamento de Milícia, inicialmente, foi composto de Comando (órgão de 

                                                
167 SALGADO, Plínio. O debatido discurso do Chefe Nacional do integralismo no Club Commercial de SP. A 
Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 46, p. 3, 30 mar. 1935. 
168 Ver quadro em anexo no CD. 
169 FILHO, Nogueira da Gama. Assumptos da Milícia. A Offensiva, Rio de janeiro, ano II, n. 42, p. 4, 28 fev. 
1935.  
170 FILHO, Nogueira da Gama. Perfil da nossa Milícia. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 45, p. 4, 23 mar. 
1935.  
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direção) e Tropa (órgão de execução). A Tropa era dividida em Armas e Serviços.  As Armas 

eram constituídas pelos integralistas combatentes de 1ª e 2ª linhas e a juventude, sendo a 1ª 

linha (de 18 a 45 anos) e 2ª linha (a partir de 45 anos); os Serviços eram constituídos pelos 

diferentes órgãos auxiliares e complementares das Armas.  

As Armas poderiam ser infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e aviação. Os 

Serviços seriam de duas categorias: Provedores e Transportadores. Os Provedores seriam o 

Serviço de Saúde, o Serviço de Intendência, o Material Bélico, a Engenharia, o Correio, a 

Política e a Justiça. Os Serviços Transportadores seriam os Serviços de Transporte Terrestre 

(Serviço de Estrada de Rodagem e Ferrovia), Serviços de Transporte Marítimo e Fluvial. 

Hierarquicamente o Departamento de Milícia estava dividido em:  
 
1º) Graduados – Sub-Decurião, Decurião e Sub-Monitor; 
2º) Officiaes – Monitor Bandeirante e Mestre de Campo; 
3º) Officiaes Generaes – Brigadeiro, Tenente General e Chefe Nacional.171 

 

Todo integralista com idade de 16 a 42 anos era obrigado a inscrever-se nas Forças 

Integralistas, optando pela categoria em que desejasse se engajar e pela qual realizaria um 

curso de instrução. Após preencher uma ficha onde ficariam registradas todas as suas 

aptidões, o candidato deveria assinar o juramento perante o Comandante da Milícia e duas 

testemunhas, lendo-o em voz alta: 

 
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.172 

 

  Com o cumprimento de sua instrução, o miliciano juraria bandeira em sessão solene 

no núcleo da AIB, onde uma nova promessa de fidelidade ao Chefe seria prestada. Embora 

fosse denominado de “juramento às bandeiras”, tratava-se de uma declaração coletiva de 

submissão absoluta aos preceitos integralistas e a Plínio Salgado. 

O ritual de juramento foi vastamente utilizado pela AIB como modo de criar vínculos 

mais consistentes e de maiores comprometimentos de seus membros para com o movimento. 

O ritual de jurar, assinar o juramento e fazê-lo frente a testemunhas reforçava ao integralista 

                                                
171 Departamento de Milícia. Cap. IX: Da hierarquia. Monitor Integralista, ano II, n. 6, p. 6, maio 1934. 
172 Departamento de Milícia – Estado Maior.  O alistamento da Milícia. Monitor Integralista, ano II, n. 6, p. 6, 
maio 1934. 
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os deveres que assumiria com seu ato. Realizava-se o juramento para ingressar no 

integralismo, para ingressar em departamentos, para assumir cargos, para mudar de núcleo. 

Jurava-se à bandeira e jurava-se fidelidade ao Chefe Nacional. Os juramentos eram 

obrigatórios e sofreria penas quem se recusasse a executá-los, podendo acarretar a exclusão de 

quem já fosse membro. 

Com a realização do juramento e ingresso na milícia integralista, constituía-se como 

obrigação dos milicianos buscar conhecer os termos militares empregados para organização 

das tropas, entre os quais “coluna”, “coluna por um”, “fileira”, “fila”, “homem de base”, 

“linha”, “frente”, “formação”, “intervalo”, “distância”, “profundidade”, etc. O Comandante 

transmitia as ordens à sua tropa também por meio de gestos, silvos de apito e toques de 

corneta, que seriam, esses últimos, utilizados como os do Exército Nacional.173 

Para orientação da Milícia, visando estabelecer uma unidade de método na formação 

técnico-militar, foi criado o Regulamento para Instrução da Milícia Integralista. Cada núcleo 

adquiriu uma versão desse regulamento que também foi publicado nos jornais integralistas 

como meio de divulgar e fazer conhecer a instrução da milícia pelos “camisas-verdes” de todo 

o Brasil e do estrangeiro. 

Com a instrução técnico-militar, esperava-se disciplinar o integralista moral e 

corporalmente, conferindo coesão ao grupo de milicianos. A instrução técnico-militar 

compreendia a instrução geral, a física e a militar propriamente. A instrução geral, 

“complemento da educação moral”, tinha como objetivo a prática do miliciano no 

desempenho das missões que lhe fossem atribuídas na Milícia Integralista.174  

A instrução física abrangia os exercícios físicos propriamente ditos e o aproveitamento 

do valor físico de cada um nas diversas especialidades necessárias à ação dos milicianos nas 

lutas internas contra os inimigos da Pátria.175 No processo de militarização, a educação física 

é utilizada como instrumento, promovendo disciplina e hierarquia. O enfoque da militarização 

do corpo, higienizado e eugenizado, era percebido como instrumento de transformação do 

corpo social. 

A militarização com auxílio de práticas esportivas era vista como possibilidade de 

assegurar os atributos morais do corpo e do “espírito” como a “sinergia, solidariedade, 

                                                
173 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista (X). Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, 
set. 1934. 
174 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção. (XXVII). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
175 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção. (XXVIII) 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
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intrepidez, obediência, [...] senso de superioridade, ambição honesta, perseverança, confiança, 

consciência,...”.176 

A instrução militar compreendia a instrução técnica e a instrução tática. A instrução 

técnica dizia respeito à “Ordem Unida”, que objetivava proporcionar aos milicianos e às 

unidades os meios para que se movessem com perfeita ordem nas formaturas de 

apresentações, ensinar as técnicas do armamento e de uso material de toda a espécie que os 

milicianos tivessem que empregar, assim como treiná-los com exercícios de flexibilidade que 

visavam ensinar as formações e movimentos mais comuns na luta.177  

A instrução tática visava ensinar a aplicação, em todas as circunstâncias de tempo e de 

espaço, dos conhecimentos adquiridos nos diversos ramos da instrução técnico-militar.178 

Dividida em três períodos, a instrução se daria nos núcleos, dirigida pelos Chefes de 

cada um deles, com auxílio dos milicianos mais “aptos”.  

No 1° período, com duração de dois meses, o miliciano deveria aprender noções 

sucintas de organização e papel da milícia no integralismo; deveres do miliciano; hierarquia 

na milícia; movimentos individuais e em conjunto.179 Os movimentos eram exaustivamente 

treinados para que, em desfiles e solenidades, os integralistas mostrassem harmonia, 

uniformidade. 

 O 2º período teria duração de três meses, e nele o miliciano continuaria a se 

aperfeiçoar nos exercícios de ordem unida; em ligeiros trabalhos de organização de terreno; 

nos conhecimentos e utilização do terreno; no conhecimento e utilização das armas de defesa 

individual; em noções sobre emprego de explosivos.180  

 No 3º período, com duração de quatro meses, seria completado o período de 

instrução, com o ensinamento de tática dos pequenos combates, sobretudo nas cidades; 

pequenos trabalhos em campanha.181 

O ensino dos exercícios na Escola do Miliciano se dava por meio da “repetição”. Os 

milicianos eram reunidos em turmas e postos em fileiras conforme a natureza do exercício e o 

                                                
176 CALMON, apud LENHARO, 1986, p. 83. 
177 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção (XXX). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
178 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção (XXXI). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
179 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção 
(XXXVII). Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
180 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção 
(XXXVIII). Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
181 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção (XXXIX). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
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espaço disponível. O instrutor colocava-se à frente da turma de modo que pudesse ser visto e 

ouvido por todos. Lentamente, o movimento a ser executado era mostrado pelo instrutor. Em 

seguida, o instrutor repetia a execução e todos o acompanhavam. Por fim, solicitava que 

realizassem o exercício sozinhos e, com a ajuda dos auxiliares, realizava as “correções das 

falhas”.182 

À medida que a turma fosse adquirindo a “perfeita correção necessária e energia na 

execução do movimento”, receberia ordem para descansar. Assim que todos atingissem a 

perfeição na execução, o instrutor repetiria o movimento com a turma, exigindo cada vez mais 

rapidez e precisão.183 

Os exercícios deveriam ser executados precisamente, como mostrados pelo instrutor; 

caso contrário, seriam repetidos e corrigidos até que os executantes pudessem realizá-los 

“perfeitamente”. A “correção de atitude” era vista como a possibilidade de garantir o 

equilíbrio de todas as partes do corpo, favorecendo o desenvolvimento físico do principiante e 

proporcionando o andar desembaraçado e marcial.184 A repetição sistemática dos movimentos 

objetivava conduzir o principiante à execução automática e de absoluta precisão.  

As marchas eram exaustivamente treinadas, pois eram muito utilizadas nos desfiles e 

solenidades públicas. A precisão era extremamente exigida, devendo o executante treinar o 

tamanho dos passos, 75 cm, e o ritmo com que deveriam ser realizados, 120 por minuto. A 

execução das marchas se dava pelos comandos: ordinário-marche!; alto!; marcar-passo!; em 

frente!; trocar-passo!; passo sem cadência!; acelerado-marche!. A esses comandos, 

completavam-se os de voltas – direita volver!; esquerda volver!; meia volta-volver!; oitava à 

direita volver!.185 

A imagem do integralista “soldado”, de pensamento uno e marcha precisa, era a que a 

AIB buscava apresentar incessantemente nos desfiles e aparições públicas. Em A Offensiva de 

n.2, p. 8, Plínio Salgado teceu numerosos elogios a Milícia, que, segundo ele, havia 

demonstrado no desfile realizado no Distrito Federal, no dia 20 de maio de 1934, disciplina e 

entusiasmo pela causa integralista em “tão poucos mezes de instrucção”. Apesar dos elogios 

de Salgado, um ano depois, o que A Offensiva vai mostrar é que o desfile foi caótico, marcado 

                                                
182 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: exercícios de Ordem Unida – Escola do 
Miliciano (XLI - XLV). Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
183 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção (XLVI). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
184 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: objectivo e divisão da instrucção (XLVII). 
Monitor Integralista, ano II, n. 7, p. 5, set. 1934. 
185 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: marchas. (LVI - LXVIII). Monitor 
Integralista, ano II, n. 7, p. 5-6, set. 1934. 
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por desencontros e atrasos. 

No jornal do dia 10 de janeiro de 1935, p. 35, um outro relato destaca que, ao desfilar 

pelas praças e ruas da Zona Sul do RJ, a Milícia ocasionou admiração dos moradores, que a 

elogiavam pela “correção e disciplina”, demonstrada pelos integralistas. Nessa ocasião, um 

“grupo popular” acompanhou o desfile, seguindo, na retaguarda, a Milícia. 

A organização dos desfiles seguia um padrão estabelecido no Regulamento Provisório 

para a Instrucção da Milícia Integralista. No desfile realizado no dia 6 de janeiro de 1935, pela 

Milícia integralista do Paraná, como de praxe, o Chefe Provincial passou revista às tropas, 

seguindo-se empolgante cerimonial de juramento à bandeira e de fidelidade ao Chefe 

Nacional. Prosseguiu-se o ato com o cantar da primeira parte do Hino Nacional. Findados os 

discursos, ouviu-se a voz de Marcha, dada pelo Mestre de Campo Comandante das tropas 

Egmar Schimmelpfeng.  

Para que as solenidades fossem realizadas com sucesso, Salgado argumenta que o 

miliciano precisaria obedecer às determinações de seus superiores hierárquicos, 

invariavelmente, quando fossem convocados. O “bom” miliciano, para a AIB, era aquele que 

sabia obedecer, sem discutir, às regras de seus superiores; aquele que, demonstrando 

disciplina e coragem em suas ações, cumpriria, sem questionar ou deixar-se tomar pela 

curiosidade, as ordens que lhe fossem direcionadas:  

 
Ordem é ordem. Ordem não se discute. O miliciano não precisa saber para que 
foi convocado nem para onde vae, nem o que vae fazer. [...] Como poderá 
haver harmonia de movimento se não houver disciplina, se cada integralista 
não jurar que o trabalho pelo seu movimento será realizado ‘executando sem 
discutir ‘ as ordens recebidas do alto?[...] Quem quiser batalhar comnosco, 
venha soffrer comnosco e talvez possa morrer gloriosamente dirigindo a mais 
bella das orações a Deus. Porque a linguagem da fé se traduz no sacrifício e na 
luta e ella não faltará na acção dos que obedecem para servir a Pátria e a 
Deus.186 

 

A ideia de redenção pela abnegação, pelo sofrimento e pelo sacrifício foi amplamente 

utilizada pelo movimento como meios para despertar a Nação e a alma de um povo: “A alma 

de um povo só se desperta com sacrifício e dor”.187 Criou-se uma mística do sofrimento, 

sendo preciso sofrer para alcançar a salvação nacional.  

A AIB difundia que o militante deveria estar consciente da possibilidade de ser 

perseguido e apontado como louco, podendo sofrer injustiças, ser incompreendido, injuriado e 

                                                
186 SALGADO, Plínio. O juramento. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 32, p. 4, 20 dez. 1934. 
187 SALGADO, Plínio. Despertemos a Nação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1935. p. 197. 
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caluniado. Contudo, deveria permanecer forte e determinado nas ações que lhe fossem 

direcionadas. Apesar das perseguições, o integralista deveria continuar a “marchar com 

firmeza” rumo ao futuro, engrossando a massa dos que já tivessem sido contagiados pelas 

“idéias fascinadoras”.188 

Ao integralista era ensinado que ele não só deveria suportar resignadamente esse 

sofrimento, mas também tirar dele prazer: 

  
Aos verdadeiros integralistas não importa o término da luta, porque os 
inebria a própria luta [...]. Lutar: eis a grande alegria deste movimento. 
Encontrar dificuldades: eis a nossa volúpia. Sermos perseguidos: eis o 
motivo poemático. Sermos incompreendidos: eis um prazer singular que 
nos mostra uma superioridade deliciosa.189 

 

A possibilidade de ser injustiçado era lembrada com frequência nas cerimônias 

integralistas com intuito de reforçar ao miliciano que ele jamais poderia retroceder nas causas 

do movimento.  

As cerimônias da Milícia Integralista eram, geralmente, precedidas pelos juramentos. 

O juramento à AIB e ao Chefe era lido por um “camisa-verde” e acompanhado pelos demais 

integrantes da Milícia que responderiam quando evocados. Com intuito de divulgar esse 

juramento e torná-lo de conhecimento de todos os militantes, A Offensiva do dia 24 de maio 

de 1934, n. 2, ano I, p. 8, o publicou em suas páginas: 

 
Em nome de Deus, pela nossa Pátria, pela nossa família e pela nossa honra, 
nos juramos dar a nossa vida, se necessário, pela Revolução Integralista 
Brasileira, amar, respeitar e defender o Chefe Nacional, amar respeitar e 
defender as Bandeiras Nacional e integralista, symbolos da Pátria gloriosa e da 
idéia, juramos fidelidade à doutrina integralista e disciplina absoluta e sem 
exame, aos Chefes.  
Tropa em resposta: nós juramos! 

 

Geralmente, as instruções à Milícia eram publicadas, dias anteriores aos desfiles, nos 

jornais integralistas. A Offensiva do dia 6 de novembro de 1934, n. 17, trouxe, em sua 

primeira página, as instruções do comandante provincial da Milícia para os integralistas que 

desfilariam na comemoração do dia da Pátria. Informações sobre a organização, local de 

concentração, uniforme a ser utilizado e sobre o itinerário do desfile foram apresentadas.  

A estrutura da Milícia implantada em 1934 previa as seguintes unidades: decúria 

                                                
188 SALGADO, Plínio.  Páginas de combate. Rio de Janeiro: Livr. José Olympio, 1937. p. 88. 
189 Ibidem, p. 6. 
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(formada por 10 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, 

finalmente, a unidade mais importante da milícia, a legião, constituída por quatro bandeiras, 

sob o comando de um mestre de campo. 

A decúria era a unidade fundamental de instrução. A formação dessa unidade era a de 

coluna por um. Nela, os milicianos deveriam guardar a distância, uns dos outros, medida pelo 

braço esquerdo estendido tocando as costas do miliciano da frente. O primeiro elemento, à 

frente do segundo, era a testa dos demais, a coluna deveria se organizar pela posição que ele 

ocupasse. O guia da marcha era o seu decurião.  

 
 

 

Os alinhamentos e “coberturas” deveriam ser ensinados a homem por homem, fila por 

fila, elemento por elemento e, finalmente, a toda a decúria. Quando recebessem o comando de 

descansar, os homens deveriam alinhar-se e cobrir-se, retificando intervalos e distâncias, por 

um movimento rápido e instantâneo.190  

A Offensiva de 21 de fevereiro de 1935, p. 1, aborda a concentração do Destacamento 

da Milícia do DF, realizada na Quinta da Boa Vista, ressaltando o “grande entusiasmo” dos 

integralistas, que se reuniram em seus postos, “alegres” e “disciplinados”, conscientes de sua 

missão.  

                                                
190 Regulamento Provisório para a Instrucção da Milícia Integralista: em Marcha (XC). Monitor Integralista, ano 
II, n. 7, p. 6, set. 1934. 

Foto 44 – “Formatura de uma Bandeira em ordem de marcha”. Monitor Integralista, maio 1934, p. 6. 



 
 
 
 

 
 
 
 

126 

Na ocasião, após realizada a solenidade das bandeiras e da vocalização do Hino 

Nacional, o Mestre de Campo Hollanda Loyola, Chefe do Estado Maior Provincial, fez a 

apresentação de seu Estado ao Brigadeiro Jeronymo Furtado do Nascimento, Chefe do Estado 

Maior Nacional, que elogiou publicamente Loyola pelo seu trabalho no comando, refletido na 

demonstração de disciplina e entusiasmo da Milícia.  

Nogueira da Gama Filho destacou, no jornal A Offensiva de 28 de fevereiro de 1935, 

elogios à Milícia por sua estruturação, organização e disciplina, conquistadas por meio da 

constituição de unidades permanentes, com seus oficiais graduados e milicianos em constante 

contato; a organização de legiões e grupos de legiões de comando e tropas estáveis; a criação 

de uma Escola Provisória de Oficiais de Milícia, onde a oficialidade existente passou a 

receber “instrucção eficiente e indispensável”. Segundo Gama Filho, essas medidas 

possibilitaram a divisão do trabalho, iniciando uma nova fase de atuação que perdurou até o 

ano seguinte.191 

Gama Filho, assim como outros, revela conferir grande parte desse sucesso ao trabalho 

realizado por Loyola à frente da Milícia, salientando a organização e a dedicação empregadas 

no treinamento dos camisas-verdes. Esse alcance se dera, segundo Nogueira, pelos esforços 

de concentração na constituição prática da Milícia, que era mais teórica. Os milicianos, que 

não se encontravam para a organização prática da milícia, passaram a receber treinamento 

rotineiro e a ter contato constante.  

 
 

 

 

                                                
191 FILHO, Nogueira da Gama. Assumptos de Milícia. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 42, p. 4, 28 fev. 
1935. 

Foto 45 – Milícia do Distrito Federal em instrução. À frente o Chefe de 
Campo Hollanda Loyola. A Offensiva, 31 jan. 1935, p. 5 
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Com o sucesso da Quinta da Boa Vista, a Milícia do DF consolidou o início de uma 

nova fase de operosidade, “brilhantismo e obediência às determinações do Chefe Nacional e 

pelo bem do Brasil”.192 

Contudo, o próprio jornal destaca que nem sempre foi assim, nem sempre a Milícia 

Integralista demonstrou essa disciplina em seus desfiles. No ano de 1934, na “empolgante” 

parada integralista do dia 20 de maio, realizada no Rio de Janeiro, os milicianos, 

“desobedecendo” ao que lhes foi “ordenado”, chegaram ao local de concentração atrasados, 

muitos sem o uniforme, e mantiveram-se em conversas, desenfileirados, em total estado de 

“desorganização”, postergando o início do desfile em três horas. O início do desfile, que 

estava marcado para as duas horas, só pode ser realizado às cinco da tarde. Os milicianos, 

refletiram os relatos, já estavam cansados, e os comandantes exaustos. Esse fato só foi 

comentado um ano depois, no jornal do dia 28 de fevereiro de 1935, n. 42. 

A Milícia e sua estrutura foram extintas em abril de 1935 pela Lei de Segurança 

Nacional. Plínio Salgado explica o fim da Milícia em entrevista ao “Correio da Manhã”, 

publicada em A Offensiva do dia 20 de julho de 1935, p. 7. O Chefe Nacional diz que a 

extinção se deu “[...] para evitar más interpretações dos hermeneutas communistas que se 

infiltraram no Partido Liberal”. 

Para Salgado, essa ação necessária pôs “[...] fim à Milícia que ensinava ao jovem o 

otimismo e a alegria, o entusiasmo e a juventude“; pôs fim “[...] a uma mobilização 

permanente, pronta a se por à disposição de ordem pública nos instantes em que essa estivesse 

ameaçada pelos golpes dos extremistas”.193 

Em 1936, a estrutura da extinta Milícia foi transplantada para a organização da 

juventude (os “Plinianos”) quando seu Departamento se transformou em Secretaria Nacional 

de Educação (moral, cívica e física). Nessa ocasião, concomitantemente às atividades 

paramilitares, desenvolveram-se atividades esportivas, cívicas e de mobilização eleitoral. O 

movimento abandonou suas pretensões “revolucionárias”. A AIB passou de uma posição 

antagonista em relação ao poder estabelecido para a de negociação, com vistas à candidatura 

de Salgado à Presidência da República, em 1937. 

A linguagem militar foi substituída por uma nova terminologia, mas o essencial dos 

objetivos permaneceu o mesmo. As unidades denominavam-se então “turma, escola, bandeira, 

academia” e duas novas unidades foram criadas: “os grupos de academias”, sob o comando de 

                                                
192 FILHO, Nogueira da Gama. Assumptos de Milícia. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 42, p. 4, 28 fev. 
1935. 
193 SALGADO, Plínio. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 62, p. 7, 20 jun. 1935.  
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um Governo de Região, e a “Província”, sob a direção do Secretário Provincial da 

Educação.194 
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5 A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ESPORTE NA “EDUCAÇÃO DO CORPO” 

INTEGRALISTA 

 

 

 

5.1 A Educação Física e o esporte: educando o corpo integralista  

 

 

Na década de 1930, sobre o corpo se voltaram atenções de médicos, educadores, 

engenheiros, professores e instituições como o exército, a Igreja, a escola, os hospitais. A 

compreensão que perpassava os discursos desses profissionais e os espaços em que atuavam 

era de que o corpo precisava ser educado física e moralmente, pois, “convenientemente” 

educado, favoreceria o desenvolvimento do espírito, operando também como “um 

instrumento dócil e perfeito”. O corpo fisicamente educado facultaria o desenvolvimento “das 

mais elevadas faculdades morais” e, além de produzir moralidade, seria também seu 

transmissor.195 

No conceito de moralização do corpo, imprimia-se um sentido de consciência social 

ao aprimoramento físico. A nova higiene do corpo responsabilizava o indivíduo de modo a 

desenvolver uma consciência de bem-estar coletivo, enquanto a educação física voltava-se 

para obtenção de homens equilibrados e autossuficientes. As teorias eugênicas, por sua vez, 

buscavam argumentar que, com a disciplina dos músculos, se aperfeiçoaria a disciplina das 

vontades.196 

O tema do esporte assumiu uma relevância particular no interior do discurso escrito ou 

figurativo do fascismo. É notória a importância que, especialmente no decorrer da década de 

1930, a política de massas do regime atribuiu ao esporte enquanto fator de enquadramento e 

de formação do italiano do futuro. O esporte tornou-se sinônimo de estilo de vida, “modo 

fascista de conceber e de levar a vida [...] de formar o caráter fascista”.197 A ideia do jovem 

atleta era posta a representar a força, a vitória não só do atleta, mas também do regime. 

O integralismo não ficou à parte dessas questões e buscou formar – inspirado no 

fascismo italiano, nos discursos médicos eugênicos e de fundamentação cristã do período – 

seus “soldados” para a defesa da Nação do ponto de vista “moral, intelectual e físico”. O 

                                                
195 SALZANO, apud LENHARO, 1986, p. 75 -77. 
196 LENHARO, 1986, p. 77. 
197 MALVANO, 1996, p. 268. 
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jornal A Offensiva deu visibilidade a esse investimento, seja na divulgação de artigos 

imbuídos do objetivo de normatizar a prática desportiva, seja nas seções voltadas à divulgação 

do esporte.  

A ideia de “educação integral para o homem integral” apresentava-se como uma 

constante do discurso pliniano. Salgado, ao discursar sobre a formação do integralista, 

afirmou que o verdadeiro ideal educativo é o que se propõe a educar o homem todo, sendo o 

homem todo, a seu modo de ver, o conjunto do homem físico, do homem intelectual, do 

homem cívico e do homem espiritual.  

O integralismo objetivava “[...] a realização plena da personalidade [do homem] 

segundo sua natureza e seu destino. O papel, por conseguinte, da Educação, [era dar a ele] 

meios para que essa realização se [efetivasse]”.198 

Leopoldo Aires,199 na Enciclopédia do Integralismo, explica o que o integralismo 

ensinava para que cada uma dessas faces fosse atingida: 
 
Ao homem espiritual ensina os deveres para com Deus, para consigo e para 
com o próximo; ao homem cívico os deveres com a Pátria; ao homem 
intelectual dá-lhe escolas e cultura; ao homem físico oferece-lhe os meios 
adequados ao cuidado da saúde, à conservação da robustez, à higienização, à 
valorização nacional da força muscular, afinal o integralismo propicia ao 
homem integral tudo aquilo com que ele possa efetivamente contribuir para 
glória de Deus, para honra da Pátria e para a necessidade dos seus filhos.  

 

Nesse sentido, de acordo com o autor, a educação integral para o homem integral 

precisava: 

 
Evitar a unilateralidade dos sistemas educacionais predominantemente 
esportivos, científicos, etc. Ela não pode se despreocupar de nenhuma de suas 
facetas; deve ser física, científica, artística, econômica, social, política e 
religiosa.200  

 

A educação do corpo, defendida pelo movimento, estava pautada na orientação e 

controle da natureza humana, na valorização e orientação dessa natureza para o bem. A 

retórica integralista posicionava-se contra o que denominou de “não educação”, ou seja, o 

combate e supressão das necessidades naturais do homem pelo desconhecimento ou 

                                                
198 SALGADO, Plínio. Para se compreender este Livro. In: SALGADO, Plínio (Org.). Enciclopédia do 
integralismo. Rio de Janeiro: Livraria Clássica Brasileira, 1959. v. IX, p. 8. 
199 AIRES, Leopoldo. O sentido da formação pliniana. In: SALGADO, Plínio (Org.). Enciclopédia do 
integralismo. Rio de Janeiro: Livraria Brasileira, 1959. v. IX. p. 75. 
200 Ibidem. 
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negação.201 O integralismo se opunha a uma tentativa de lutar contra os instintos ligados às 

funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza, a fim de extingui-los, mas 

defendia a necessidade de dominá-los e controlá-los. 

No período, segundo Goellner,202 as “atividade físicas”, também identificadas como 

integrantes de uma política de saúde, eram recomendadas a homens e mulheres porque eram 

observadas como possibilidades de normatizar costumes e disciplinar corpos ao aplicar sobre 

indivíduos mecanismos de autocontrole. Ao que tudo indica, Salgado compreendia essas 

possibilidades e buscava explorá-las. 

Em seu juramento, prestado aos quadros da AIB no dia 20 de dezembro de 1934, o 

Chefe Nacional destacou o que se poderia esperar do integralismo no âmbito do corpo: “como 

cultura physica, o integralismo age no sentido de dotar os ‘camisas-verdes’ não somente de 

uma consciência sanitária, mas de uma capacidade de luta, para o que mantém a instrucção 

militar e o cultivo dos esportes athleticos”.203 Por meio do discurso “esportivizante” eram 

veiculados, valores como a exaltação da presteza física e da autodisciplina, e formava-se o 

“camisa-verde” “forte de espírito e de músculos”, atingindo seus fins morais, doutrinários e 

eugênicos.  

Em A Offensiva do dia 8 de novembro de 1934, p. 6, em consonância com as teorias 

eugenistas do período, a seção A Semana Sportiva aponta o que almejava dos esportes a 

AIB: o esporte era considerado como meio de se melhorarem as raças, tornando-as fortes e 

saudáveis, aperfeiçoando as qualidades morais e físicas. O soldado integralista que se 

esperava formar deveria ser “forte de físico, culto de cérebro e grande de alma”.  

Por meio do esporte, esperava-se regenerar física e moralmente a raça. A rapidez, a 

eficiência, a boa forma física que estavam na base do mito esportivo podiam tornar-se 

suportes eficazes para designar, assim como o “‘Jovem Estado Fascista’, dinâmico e 

moderno”, o Jovem Estado Integralista de ideias novas e apto a salvar a Nação.204 

A AIB reconhecia a educação do corpo como essencial para o desenvolvimento da 

Nação e de seu ideário, além de funcionar como mecanismo de controle e cerceamento. 

Nesse sentido, o esporte deveria ser, para o integralismo, praticado por todas as 

pessoas, de todas as idades, raças, etnia e classes sociais, devendo ser muito mais que um 

modismo. Determinada modalidade esportiva não poderia ser passageira, de época, quando se 

                                                
201 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 17, p. 2, 6 set.1934. 
202 GOELLNER, Silvana Vilodre. Bela, Feminina e Maternal – imagens da mulher na Revista Educação Physica. 
Coleção Educação Física. Ijuí: Ed. Ijuí, 2003. 
203 SALGADO, Plínio. O juramento. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 32, p. 1, 20 dez. 1934. 
204 MALVANO, 1996, p. 267. 
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tratasse do bem da humanidade, de sua capacidade física.205 O homem ideal seria o forte física 

e intelectualmente, sendo necessário a todos a prática esportiva, ao homem do campo e, 

principalmente, ao da cidade, por viver em ambientes prejudiciais a sua saúde. Frisava-se, 

nesse sentido, a importância da prática dos esportes para higienização corporal:  

 
É imprescindível ao homem das cidades onde o ambiente é prejudicial ao 
organismo, devido aos gazes, ao tumulto, ao barulho, ao trabalho em recintos 
anti-hygienicos. É preciso que o corpo se restabeleça, que consiga humos, que 
só podem ser aproveitados com boa função orgânica.206  

 

A “Educação Physica”, por sua vez, deveria cumprir o papel de corrigir os “corpos 

defeituosos”, “raquíticos”, “deformados”, formando homens e mulheres saudáveis 

fisicamente. Portanto, segundo o movimento, ela estaria tornando-os mais confiantes, seguros, 

firmes nas decisões. Essas qualidades eram vistas como fundamentais ao soldado que se 

pretendia formar para defesa da “Nação Integral”. Nesse sentido, a educação física ainda era 

aplicada com a finalidade de disciplinar os quadros integralistas e de militarizar seus 

membros para torná-los “soldados” obstinados a defender a Pátria, ou melhor, obstinados a 

defender os ideais integralistas.  

 Como foi anteriormente mencionado, Plínio Salgado defendia uma revolução 

desarmada para o Brasil, mas não deixava de registrar que, havendo necessidade, o membro 

da fileira integralista deveria estar preparado, física e mentalmente, para sair às ruas e lutar. À 

educação física cabia o papel de prepará-lo para assumir seu posto. Nesse contexto, a 

educação física integralista assumia uma função militarizante. Com esse fim a educação física 

também deveria se preocupar. 

Segundo Loyola,207 escritor com o maior número de textos publicados em A Offensiva, 

assinando uma coluna (“Chronica do dia”), cursos e artigos soltos, muitos são os fins da 

educação física. O autor elenca vários desses fins, sendo “o primeiro deles" corretivo, ou seja, 

por meio de exercícios corretivos, a “educação física deve corrigir deficiências dos aparelhos 

respiratório, circulatório e digestivo, da coluna – cifose, lordose e escoliose”; “surge então a 

                                                
205 CASTRO, Jayme. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 27, p. 6, 15 nov. 1934. 
206 Ibidem. 
207  Hollanda Loyola, diplomado pela Escola de Educação Physica do Exército, foi editor da Revista Educação 
Physica no período de 1939 a 1944, primeiro periódico específico da área da Educação Física, criado no Rio de 
Janeiro em maio de 1932. Nos anos anteriores, atuou como Chefe de Campo nas fileiras integralistas. Loyola 
desenvolveu trabalhos na Milícia e foi de fundamental importância para o estabelecimento de um debate sobre a 
Educação Física e os esportes no jornal A Offensiva. Não foi possível detectar com precisão a entrada de Loyola 
nos quadros integralistas; contudo, sabe-se que, em início de 1935, a Milícia do Distrito Federal já estava sendo 
treinada por ele. 
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necessidade de adaptação do organismo, prepará-lo para vida”; “segue-se a obtenção de 

saúde, da força e da resistência”; “surge por fim a associação da aptidão física ao 

desenvolvimento físico – [...] é a formação moral, é a aquisição das qualidades morais 

superiores”.208  

 Numa determinada fase da vida em que o organismo atinge a meta final de seu 

desenvolvimento, o exercício físico passa a ser um fator de conservação da higidez e da 

forma; “chega-se ao rumo descendente da trajetória da vida fisiológica – é a velhice e o 

organismo decai”, “vai se desmoronando pouco a pouco, já não pode resistir aos gastos de 

energia impostos pelo exercício aplicado à mocidade ou à idade madura”, mas “necessita de 

higiene, então aparece a educação física moderada em intensidade e diminuída em qualidade 

como fator higiênico”.209  

 O autor defendia uma prática de educação física específica para cada fase da vida, com 

finalidades distintas que deveriam ser respeitadas a fim de se alcançar um maior rendimento 

sem exigir demais, sem prejudicar o corpo do praticante ou mesmo desestimulá-lo, o que, 

para ele, contrariaria as finalidades maiores dessa atividade.   

 A importância conferida por Loyola à educação física é bastante significativa, sendo 

dela “[...] a função de preparar para vida, de dar normalidade e capacidade às funções 

orgânicas, tonicidade aos músculos, resistência ao esqueleto, flexibilidade às articulações, 

controle ao sistema nervoso”.210 

Ainda nesse jornal, por considerar os benefícios do exercício físico, a AIB move 

campanha para propagar a educação física, generalizar conhecimentos e identificá-la com 

hábitos do povo.  

Os fins eugênicos e higiênicos eram especialmente visados pela AIB, que esperava 

cultivar, por meio dos esportes, “corpos saudáveis” e disseminar preceitos de higiene 

individual e coletiva extensivos às famílias. O aperfeiçoamento eugênico, alicerçando-se no 

aprimoramento do físico, era compreendido como o promotor do afastamento dos vícios da 

raça, e o aprimoramento higiênico o promotor dos corpos saudáveis que iriam salvar o Brasil. 

Os benefícios alcançados pelo exercício físico, como propagava a AIB, em concílio 

com as ideias de Loyola, não têm apenas o efeito atual, não atingem apenas o ginasta 

praticante. Eles se perpetuam pelas gerações – é eugenia. Nesse sentido, o integralismo 
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defende que os fortes descendem dos fortes. Para Loyola, esse dom da educação física é o 

mais valioso de todo o seu alcance, sua influência eugênica, influência essa que, segundo ele, 

não pode ser obtida apenas por práticas empíricas e processos teóricos.211 

A orientação (“o desejável”) era para que o povo de todas as idades e de todas as 

camadas sociais buscasse compreender a educação física e a praticasse dentro de um regime 

metódico, científico, racional; que o jovem procurasse entender melhor a finalidade da 

educação física nos seus “resultados psychicos e physiologicos”; que o esporte fosse praticado 

como um aperfeiçoamento das qualidades morais, como elemento de aproximação social, e 

como tal “praticado dentro das normas científicas traçadas pelo médico”.212 
 
Vamos ao campo e à cidade, à escola e à caserna, à fábrica e ao escriptorio e 
sem distincção de sexo, de classe, de profissão, preguemos a educação 
physica, conselhos sobre hygiene, sobre a alimentação, sobre a saúde; façamos 
a apologia do ar livre, do sol, do trabalho; façamos a criança sadia e alegre, o 
jovem disciplinado, esperançoso, trabalhador, o adulto forte, cheio de vida e 
de confiança para que seja feliz o povo e forte a nação.213 

 

  A proposta da educação física para “todos” deveria estar fundamentada nos 

princípios mais “nobres” dessa prática: 
 
Vamos aos clubs, às sociedades sportivas, preguemos o sport, não como uma 
profissão, como um motivo de exhibição pessoal, como um processo de 
mercantilização, mas como uma bella e empolgante realização de força e de 
saúde, de beleza e de esthetica. Demos vida, incentivo e methodo à educação 
physica em sua prática generalizada desde a gymnastica culturista, individual 
de quarto, aos grandes centros de exercício collectivo. Mostremos a todos, 
expliquemos a todos o objectivo da educação physica, seu alcance 
physiologico, moral e social, sua finalidade hygienica, eugênica e esthetica, 
suas bases racionaes, scientificas, fundamentadas.214  

 

Era função da Divisão de Cultura Physica orientar os integralistas sobre o 

desenvolvimento físico, mantendo aulas de ginástica e promovendo a prática de esportes 

apropriados para cada sexo e idade. Na seção Movimento Integralista, as mulheres foram 

convidadas, em vários momentos, para participação no Curso de Educação Physica oferecido 

por essa divisão.215 
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No jornal, algumas tentativas de conceituação e diferenciação entre os termos 

“Educação Physica”, “gymnastica” e “cultura physica” marcam presença e elucidam qual 

delas melhor designa exercício físico e mais convém à “pedagogia nacional”. Loyola explica 

que, sendo a intenção do jornal popularizar conhecimentos gerais sobre a educação física, 

“consequentemente sobre eugenia e saúde”, cabe falar sobre a significação de cada uma 

delas.216 

O autor esclarece a origem do termo “gymnastica”, salientando que foi empregado 

pelos gregos em 721 antes de Cristo, na XV Olympiada, quando a ela recorreram os atletas 

lacedemônios e cretenses completamente nus (gymnu). Desde então, a palavra “gymnastica” 

passou a ser usada pelos escritores antigos e modernos para designar a prática de exercícios 

físicos. Contudo, o autor se opõe ao uso da palavra por compreender que não corresponde 

mais às necessidades e ao incremento da Pedagogia Moderna, tendo apenas o valor histórico 

do seu antigo emprego. Segundo ele, por reduzir-se ao desenvolvimento do corpo e não 

estabelecer ligação com o aperfeiçoamento moral e intelectual, “constitui-se um erro utilizá-

la”.217 

Refuta, ainda, o termo “cultura physica” pelo emprego restrito que exclui a ideia de 

correção e adaptação do corpo e porque “[...] a palavra cultura não satisfaz em pedagogia a 

finalidade do ensino”.218  

Já o termo “Educação Physica“, segundo Loyola, “[...] apareceu para os brasileiros no 

regulamento de 1910, adotado no Exército, devendo-se tal fato a Jorges Demeny, ‘o 

reformador’, ou melhor, adaptador do méthodo sueco às raças latinas”. Para o autor, esse 

termo veio a substituir “muito bem” os anteriores – “gymnastica” e “cultura physica” – 

porque dá ao exercício físico a importância que de fato lhe compete dentro da educação geral: 
 
Nem gymnastica, nem cultura physica, mas Educação Physica – preparação, 
adaptação, correção e utilização dos elementos physicos para a formação 
physica e consequentemente preparo intellectual e equilíbrio moral; fazer do 
corpo o que recommendava Augusto Comte – o pedestal do cérebro.219 

 
 

A educação física, aponta o autor, foi aplicada em diferentes épocas com diferentes 

fins – guerreiro, religioso, recreativo –, mas a todos eles era comum a “finalidade 
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physiologica”, isso é, “acquisição de forças, de saúde, de belleza”. A educação física tem 

como finalidade o desenvolvimento muscular, estético, moral, físico e da saúde, podendo 

ampliar-se ainda esses fins em higiene e eugenia.220 

Para Loyola, “Educação Physica” tem uma significação mais própria e dá ao exercício 

físico a importância que de fato lhe compete dentro da educação geral. Parafraseando Guyoa 

Amoros, fundador da gymnastica na França, Loyola relata que “[...] a educação physica é a 

sciencia povoada dos movimentos e de suas relações com os nossos sentidos, nossa 

intelligencia, nossos sentimentos, nossos costumes e o desenvolvimento de todas as nossas 

faculdades”.221 

Aponta a necessidade dessa educação geral para o povo brasileiro, a fim de 

desenvolver suas faculdades físicas, intelectuais e morais, porque, “ainda novo e de raça 

confusa, [...] fadado a desempenhar um grande papel na história continental”, interessa “[...] 

orientá-lo para a realização do homem integral – forte de physico, culto de cérebro, grande de 

alma”.222 

O autor fazia questão, ainda, de distinguir a Educação Física do esporte, sendo o 

segundo consequência da primeira. O esporte, explica, é o resultado de uma “applicação 

judiciosa”, o seu “coroamento”, mas nunca a própria educação física: “os sports fazem parte 

integrante da Educação Physica, [...] mas não constituem a própria Educação Physica porque 

aquelles requerem do praticante um máximo de energia e destreza, predicados esses 

adquiridos pela prática judiciosa da Educação Physica”.223  

Questionado sobre qual método de Educação Physica, dentre os mais seguidos no 

Brasil, seria o melhor – Sueco, Francês, Alemão ou Americano –, Loyola respondeu que 

todos são bons, desde que sejam praticados racionalmente e cientificamente. Para ele, o valor 

de um método está na razão direta da orientação de suas bases pedagógicas e de sua 

orientação fisiológica; dentro dessa “norma” todos são bons, “embora nenhum seja perfeito”. 

Em seu levantamento, concluiu que o mais utilizado no país é o Francês, por ser adotado pela 

educação física do exército e por ser um método bastante “utilitário, simples e um dos mais 

completos”. Declara que opta por esse método por ser ele menos monótono e mais harmônico 

que o Sueco, também bastante utilizado no Brasil do período.224 
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Ao eleger o Método Francês de educação física, Loyola argumenta não ser ele 

perfeito, mas um dos melhores, dos mais completos, dos mais racionais. A Offensiva traz, em 

diversos artigos, publicados em série em diferentes números do periódico, elucidações, 

argumentações, explicações sobre o Método. No jornal do dia 29 de junho de 1935, n. 59, o 

artigo “Educação Physica (VIII): Methodo Francez” confere destaque às suas bases 

pedagógicas. 

O Método é enaltecido em suas bases pedagógicas, principalmente no que concerne “à 

prática racional e metódica [de exercícios] suscetível de fazer o homem atingir o mais alto 

grau de aperfeiçoamento físico compatível com a sua natureza”. Os elementos desse 

aperfeiçoamento são, segundo o exposto no jornal, qualidades físicas – impulsão e 

velocidade, força muscular e resistência orgânica, harmonia nas formas e nas proporções, etc; 

há também qualidades morais, as quais são acompanhadas, frequentemente, de manifestações 

de potência física: audácia, sangue frio, resistência, tenacidade, espírito de disciplina e de 

solidariedade, etc.225 

 Para aplicação do “Methodo Francez”, afirma Loyola,226 as suas bases norteiam-se por 

quatro regras principais, determinadas pelos dados da fisiologia e da experiência: a) 

agrupamento dos indivíduos; b) adaptação do exercício; c) atração do exercício; d) verificação 

periódica da instrução. O agrupamento dos indivíduos, seguindo um critério de 

homogeneidade física, visa reunir em grupos os indivíduos de valor fisiológico sensivelmente 

equivalente, para melhor aplicação do método, para isso forma quatro ciclos principais: 

elementar, secundário, superior, idade madura.  
 
O ciclo elementar é destinado à infância reunindo as crianças em quatro 
pequenos sub-grupos de acordo com a sua idade cronológica que 
corresponde mais ou menos a idade fisiológica, esses sub-grupos são: 1º 
grau – crianças de 4 a 6 anos;  2º grau – crianças de 6 a 9 anos; 3º grau, 
crianças de 9 a 11 anos; e 4º grau – crianças de 11 a 13 anos. O ciclo 
secundário compreende a juventude, a adolescência e tem dois sub-grupos: 
o 1º grau – para os jovens de 13 a 16 anos; e o 2º grau para os jovens de 16 
a 18 anos, de ambos os sexos. O ciclo superior, destinado à preparação 
física e atlética compreende os adultos de ambos os sexos de 18 a 30 anos 
ou 35 anos. A idade madura constitui o ciclo da ginástica de conservação 
compreendendo os adultos de ambos os sexos acima de 35 anos.227 

   

 O autor compreende que esses limites de idade são dados apenas como indicadores. Os 
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exames fisiológico e físico constituem a base dessa limitação. Feita a verificação das 

condições fisiológicas e físicas do indivíduo, é realizada a adaptação dele ao exercício, a qual 

consiste na prática “progressiva e racional” dos exercícios que vão se tornando pouco a pouco 

mais difíceis e intensos.228 

 A atração despertada pelo exercício, promovendo interesse, entusiasmo nas equipes 

para a prática alegre e salutar dos exercícios, constitui, segundo Loyola, uma das mais belas e 

pedagógicas preocupações do Método. Para despertar essa atração, ele lança mão da 

variedade dos exercícios, dos jogos e das qualidades de comando do próprio instrutor. O 

prazer na prática de exercícios é sempre muito ressaltado pelo autor, que destaca esse aspecto 

como primordial para o melhor desempenho do praticante.  

Outro ponto de admiração do autor pelo “Methodo Francez” é a possibilidade de 

confrontar resultados, medidas, ao longo do processo para avaliação da instrução. Nesse 

Método, a verificação periódica da instrução, dos efeitos dos trabalhos executados sobre o 

organismo, é feita por meio de novas numerações anotadas na ficha médica, cujo confronto 

com medidas anteriores serve de base para um juízo sobre a instrução.229     

 Sobre esses fundamentos do “Methodo Francez” repousam inúmeras orientações para 

a prática da educação física na AIB, por intermédio e influência de Loyola. Seguindo esses 

preceitos, a educação física para a mulher, distinta da prescrita para o homem, é elaborada, 

difundida e aplicada em diversas escolas integralistas e na Divisão de Cultura Physica.  

 Com a finalidade de justificar e afirmar as bases de sua preferência pelo “Methodo 

Francez”, Loyolla tece críticas aos demais métodos como faz com o Natural e o Sportivo de 

Bellin, dizendo ser o primeiro falho em suas bases fisiológicas ao desprezar a adaptação do 

valor físico e o exame médico, e o segundo, apesar de ser a fisiologia – por ele entendida 

como o cuidado médico para com o interessado nesse método – uma das partes mais 

importantes, é falho por ter “princípios racionaes pedagógicos que resistem perfeitamente à 

mais exigente analyse”, e a sua adoção tem revelado resultados negativos em sua aplicação.230 

 A preocupação com a comercialização do esporte apresentou-se como uma constante 

nos discursos veiculados nas páginas de A Offensiva. Diversos autores posicionaram-se contra 

a prática esportiva como forma de aferir lucro e bem estar econômico. O cultivo da paixão 

pelo esporte era posto como fim que deveria mover os atletas e torná-los vencedores para 
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honra da Pátria, devendo praticá-lo com método e persistência. Benjamim231 demonstrou sua 

indignação com a venda de atletas para o exterior, o que, para ele, representava o “renegar da 

pátria”; com as “cobranças exorbitantes” pelos ingressos para os jogos; com os absurdos 

cometidos pelos entusiastas que se sacrificam em apostas ou adquirindo ingressos para além 

de suas posses; com os clubes que tratam os jogadores como mercadoria, contratando-os por 

quantias que os sufocam.  

 Jayme remeteu ainda o “problema dos esportes” no Brasil a outros fatores, destacando 

que eles não progridem porque não são levados a sério como deveriam, porque são praticados 

em locais inadequados, com indumentária e materiais inapropriados. Além disso, conferiu 

grande parcela da culpa aos clubes e suas diretorias que travam “disputas de destruição, de 

extermínio”.232 

 No esporte tratado como comércio, “em que o fator econômico sobrepõe-se à saúde e 

bem estar”, o fim inevitável dos atletas, segundo Jayme, será para os  
 
[...] mais modestos [conseguir] juntar um pequeno pecúlio que breve lhes 
baterá a porta com perda de sua forma esportiva, por accidente ou outro 
qualquer motivo, pois não há compleição humana ou mesmo animal que 
resista a tamanho dispêndio de forças, outros esbanjam esse dinheiro em 
cabarets, em farras, em bacchanaes, concorrendo para a sua decahida mais 
decisiva possivel.233 

 

No âmbito da Educação Física, Loyola destacou os principais problemas que 

assolavam a área no Brasil da década de 1930. Publicado em A Offensiva de 18 de maio de 

1935, p. 4, o estudo por ele desenvolvido, minucioso ao tratar os métodos utilizados no país, 

criticou enfaticamente a heterogeneidade de princípios e a diversidade de doutrinas, o que, em 

sua compreensão, seria prejudicial à formação de uma nacionalidade coesa, indivisível, “[...] 

principalmente quando essa nacionalidade só tem a favor de sua unidade, cohesão, 

indivisibilidade e [...] a boa vontade, o patriotismo e a grandeza moral do povo brasileiro, 

simples e bom, heróico e anônimo”. 

O problema, como argumentava, está na falta de unidade, de articulação – o ensino 

primário tem o método americano, “se se pode chamar aquilo de methodo”; o ensino 

secundário tem “mais ou menos” o método sueco dado pelo Ministério da Educação, e o 

Método Francês, obrigado pelo Ministério da Guerra; o ensino superior não tem método nem 
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programa; pratica-se o esporte sem nenhuma preparação moral e física.234 Na falta de unidade, 

cada Secretaria estudaria e aplicaria a educação física em função das necessidades de 

determinado agrupamento de indivíduos, o que impossibilitaria a visão de conjunto e um 

trabalho de cooperação. “Cada um seguiria o treinamento de um determinado técnico que não 

conhece a raça e que não estudou o meio”.235 

Opondo-se à importação de métodos e entusiasmado pelas ideias nacionalistas em 

voga no período, difundidas com fervor pela AIB, Loyola defendia um método que fosse 

elaborado com base no modo de vida do povo brasileiro, criticando a confusão de métodos 

advindos de diversos países do mundo e que não correspondiam, segundo ele, aos interesses e 

necessidades da nacionalidade brasileira. Nesse sentido, propõe que seja estudada – “temos 

intelligencia e capacidade” – a raça e o meio e que se aplique um método de bases 

pedagógicas perfeitamente definidas e compreendidas, um método que corresponda às 

necessidades higiênicas, eugênicas e sociais do povo brasileiro. “A educação physica é 

universal e como tal deve estar sempre subordinada às condições mesológicas do povo que a 

pratica: o contrário é absurdo, irracional”.236 

 Loyola afirma que o problema da “Educação Physica” no Brasil está longe de ser 

resolvido, porque os estudos desenvolvidos não conseguem alcançar resultados práticos, não 

propõem aplicações imediatas, e os pedagogos e os responsáveis pela instrução do povo 

encaram essa parte da pedagogia só de um modo muito empírico ou de uma forma muito 

teórica. Não há, nos programas de ensino, fiscalização, orientação e obrigatoriedade, e ocorre 

a utilização de diversos métodos e diversos profissionais: uma americana para ensinar jogos 

infantis; um francês para ministrar flexionamentos; um alemão para exercitar os alunos em 

balanceio, método sueco, ginástica calistênica... “Babel de méthodos, falta de orientação, 

ignorância de princípios”. “É a eterna mania de imitação, conseqüência de um modismo 

deprimente e doentio”.237 

 À resolução desse problema não interessam, ao seu modo de ver, “iniciativas isoladas 

e diversas entre si”; não empolga a “aplicação parcial dos métodos eficientes e universais”; 

não seduzem as “demonstrações ‘pomposas’ visando uma propaganda de interesse 

comercial”. O que se propõe e o de que se precisa, afirma Loyola, é um estudo metódico e 

uma aplicação racional da educação física em todo o país dentro de um mesmo princípio, 
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tendo uma mesma finalidade.238 

 O autor defende a unidade do método, um método a ser aplicado por todo o País, com 

os mesmos objetivos e com respeito às características da raça, que seja elaborado 

racionalmente e que trabalhe com equilíbrio, empirismo e teoria, um “método que seja para e 

pelo povo brasileiro”. Algumas das suas intenções começaram a ser experienciadas nos 

trabalhos que ele desenvolveu na AIB, principalmente com a Milícia Integralista. 

 Embora o caminho já tenha começado a ser percorrido no Brasil, pois “felizmente já 

se compreendeu a necessidade da educação física”, segundo o autor, “[...] falta methodizal-a, 

racionalizal-a e integral-a no plano geral de Educação com o objectivo superior de melhorar a 

raça, fortalecel-a, engrandecel-a”, pois “só uma nação forte pela cultura e forte pela raça será 

capaz de impor a sua soberania, manter a sua independência, fazer respeitar a sua 

integridade”.239  

 Nesse sentido, o que indica para o Brasil e para o integralista no jornal é o que Loyola 

nomeia de “Plano Geral”, por compreender não só um método, mas um conjunto deles. O 

autor destaca que o Brasil viveu, durante o Império, o esquecimento de uma parte basilar da 

educação, a Educação Física, devendo ser, no novo regime, a República, muito maior o 

investimento nessa área. Aponta a necessidade do investimento na educação física planejada e 

estruturada para o povo brasileiro, com condições de clima, costumes, unidade de raça 

diferentes dos dos europeus e norte-americanos, um plano de educação física com o sentido 

do nacionalismo brasileiro. Diz querer prestar sua colaboração, “a colaboração integralista”, 

por meio das colunas de A Offensiva, para realização efetiva e útil de um plano nacional de 

Educação Física que vise de fato ao melhoramento da raça brasileira. 

 Mas em que consistia o Plano Geral prescrito por Loyola? 

 Loyola dividia seu plano em duas partes: 1) organização, que abrangia “O Fichário”, 

“Estatística”, “Agrupammento” e “Programmação”; 2) execução, que abrangia “Organização” 

e “Execução”.  

 A organização consistia em toda a parte teórica, as bases pedagógicas e fisiológicas, as 

regras principais de aplicação, os conhecimentos necessários a uma boa prática e uma correta 

execução.  

 O Fichário seria a “ficha morphophysiologica” do “instruendo”, feita pelo médico 

especializado ou pelo instrutor, sendo ela construída pelos vários dados numéricos resultantes 
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239 Idem. Educação Physica II. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 53, p. 4, 18 maio 1935. 
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das mensurações tomadas do “instruendo”.240 

 A Estatística consistia em agrupar os dados obtidos nas mensurações feitas por meio 

de tabelas, com as quais, por cálculos, se obtêm médias e elaboram-se gráficos que facilitam 

uma compreensão rápida e precisa do resultado dos exercícios aplicados a diferentes casos.241 

 O agrupamento consistia em reunir os “instruendos” em grupos homogêneos pelas 

suas “qualidades physicas”, sendo essa divisão dada pelo “fichário morpho-physiologico”. 

Pela dificuldade de realização desse sistema, Loyola sugere o agrupamento de finalidade 

educacional, ou seja, que os grupos sejam organizados pela idade cronológica, “que tem uma 

grande approximação com a idade physiologica”.242 

 Outro agrupamento ainda é proposto: o que enquadra os indivíduos que, pelas suas 

incorreções physicas, pelas suas profissões, suas idades, não poderão ser incluídos com 

resultado no agrupamento cronológico: a) “cyclo correctivo”; b) “cyclo profissional”; c) 

“cyclo de conservação e hygiene”. 

 O “cyclo corretivo” compreendia todos os indivíduos que fossem portadores de 

“defficiencias orgânicas”, tais como “aparelho respiratório pouco desenvolvido, falta de 

adaptação para o trabalho physico, falta de força, de resistência, etc.”, ou portadores de 

“defeitos physicos” suscetíveis de correção por meio de exercício, como desvios da coluna 

vertebral – sifose, lordose, escoliose – espáduas caídas, pernas arqueadas, etc.243 

Para esse “cyclo”, Loyola destacou a necessidade da educação física especializada – 

“gymnastica médica” –, com o fim de “corrigir, sanar, [precisando], portanto, de mais 

cuidado”.244 

O “cyclo profissional” abrangia todos os indivíduos cujas profissões não lhes 

permitissem um trabalho em conjunto de todo o organismo. A preocupação de Loyola no 

tocante a esses trabalhadores é que pudessem realizar uma “gymnastica compensadora” a fim 

de amenizar as possíveis complicações acarretadas pela realização de suas tarefas.245 

O “cyclo de conservação e hygiene” visava à prática do exercício para a conservação 

da forma e à prática de higiene para a conservação da saúde.246 

                                                
240 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: considerações gerais X. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 61, p. 
6, 13 jul. 1935. 
241 Ibidem. 
242 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XI. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 62, p. 4, 20 
jul. 1935. 
243 Idem. Educação Physica: Plano Geral XII. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 63, p. 5, 27 jul. 1935. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 
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Passando à parte do Plano Geral que diz respeito à “Programmação”, Loyola conferia 

destaque a ela por considerá-la a mais importante. A organização das lições, argumenta, 

deveria constituir o programa de trabalhos para um mês, um trimestre ou um semestre, 

devendo obedecer aos seguintes quesitos:  

 
a) intensidade e duração dos exercícios graduados de accordo com o 

grupamento a trabalhar; 
b) os exercícios escolhidos em função do fim a obter;  
c) o rythmo ou a velocidade de execução subordinado à temperatura do 

momento – augmentando com o frio e diminuindo com o calor; 
d) matinal e local escolhidos de accordo com a natureza do trabalho a 

executar; 
e) escolher os exercícios evitando as repetições monótonas e fatigantes.247 
 

Segundo o autor, nesse método, “como no Francez”, a lição deveria ser contínua, 

alternada, graduada, atraente e disciplinada. Ele destaca que o trabalho não poderia ser 

monótono, devendo o instrutor lançar mão de todos os meios possíveis para tornar a lição de 

educação física alegre, divertida, atraente, jamais se esquecendo da disciplina da unidade 

trabalhada, pois “[...] no final da lição ella deve ser rigorosa, completa para que se tenha um 

domínio completo sobre a escola”.248 

Nos “agrupammentos escolares” – “cyclo elementar, secundário e superior” –, os 

exercícios eram divididos, como aponta o autor, conforme o fim a atingir, em função do efeito 

fisiológico. Por ordem de execução, eles eram os seguintes: a) exercícios de correção; b) 

exercícios de força; c) exercícios de resistência; d) exercícios de agilidade; e) exercícios de 

respiração; f) exercícios de controle; e g) exercícios de “cohesão”.249  

Os exercícios de correção se destinavam a corrigir atitudes defeituosas, viciadas, 

deselegantes, como os “desvios da columna, hombros caídos, thorax retraído, abdômen 

jogado para frente, etc”. Esses exercícios se dividiam em duas categorias: 1 – exercícios de 

tronco e membros; 2 – exercícios de caixa torácica. Os primeiros visavam propriamente à 

correção de atitude; os segundos, ao desenvolvimento da caixa torácica e a sua adaptação para 

um bom funcionamento.250 

Os exercícios de força visavam desenvolver a capacidade de força do indivíduo, 

                                                
247 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XII. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 63, p. 5, 27 
jul. 1935. 
248 Ibidem. 
249 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XIII. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 64, p. 6, 3 
ago. 1935. 
250 Ibidem. 
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tornando “[...] mais fortes os músculos e mais resistente o esqueleto”. Os exercícios de 

resistência compreendiam, conforme o autor, a manifestação, por um lado, de uma luta mais 

eficiente contra as doenças e, por outro, de uma busca por um melhor rendimento da 

“machina” e por uma melhor repartição das despesas energéticas, retardando a fadiga. Os 

exercícios de agilidade, por sua vez, visavam dar ao “instruendo” destreza e flexibilidade, 

coordenação de movimentos e domínio sobre si, empregando-se os saltos utilizados em altura, 

distância e com vara, as corridas de velocidade com barreiras, revezamento e mudanças 

bruscas de direção, lutas corporais, jogos apropriados, esgrimas com bastonetes, etc. 

Exercícios de respiração teriam uma ação toda fisiológica – alterar os pulmões, alimentar os 

músculos, trazer oxigênio às células facilitando o metabolismo. Os exercícios de controle 

seriam um meio que o instrutor teria de aquilatar o estado de fadiga da unidade escolar em 

que trabalha. Consistia em mandar, em passo ordinário, a escola cantar ou assobiar com 

naturalidade; se ela cantasse ou assobiasse sem esforço é que teria voltado à calma. Por fim, 

os exercícios de “cohesão” destinavam-se a impor disciplina, a adquirir um domínio completo 

sobre a escola, a automatizar o senso de obediência, a dar “cohesão” à massa.251 

Os exercícios do “agrupammento escolar” deveriam ser organizados em lições 

divididas em partes, baseadas no “Methodo Francez”:  

 
a)sessão preparatória – cuja finalidade é predispor o organismo para um 
trabalho physico mais demorado e habituar o corpo a attitudes correctas – 
constará de exercícios de correção para o tronco, os membros e a caixa 
toraxica; 
b) a lição propriamente dita – cuja finalidade é desenvolver a resistência 
orgânica, a força muscular, a facilidade e a coordenação de movimentos – 
constará dos exercícios de força, de resistência e de agilidade; 
a) a volta à calma – cuja finalidade é [...] não só fazer com que o organismo 
volte ao estado de repouso com o qual iniciou o trabalho physico da lição, mas 
controlar a disciplina, cohesão e obediência – constará de exercícios de 
respiração, de controle e de cohesão.252 

 

 Loyola prescreve que a duração total da lição seja específica para os diferentes cyclos: 
1° e 2° graus do cyclo elementar – 30 min 
3º e 4º graus do cyclo elementar – 30 min 
Cyclo secundário e superior – 1h253 

  

Independentemente dos exercícios citados, o autor menciona fazerem parte do plano 

                                                
251 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XIII. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 64, p. 6, 3 
ago. 1935. 
252 Idem. Educação Physica: Plano Geral XIV. A Offensiva, ano II, n. 65, p. 5, 10 ago. 1935. 
253 Ibidem. 
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os jogos, divididos em duas categorias: a) ”jogos sportivos”; e b) “jogos de Educação 

Physica”. Os primeiros constituíam, no seu estudo e aplicação, lições à parte, lições especiais 

para a preparação de equipes para competições; os segundos, que fariam parte da lição de 

Educação Física, seriam os elementos dos quais o instrutor lançaria mão para tornar a 

instrução mais atraente, mais divertida, mais interessante.254 

 Em A Offensiva do dia 17 de agosto de 1935, p. 4, Loyola expõe o modelo de lição de 

Educação Physica, para o “cyclo secundário”, que vinha trazendo nos números anteriores do 

jornal: 
 
Lição de Educação Physica – 1ª lição 
Tempo normal - duração 1h    
Local; matinal; uniforme: 
 
Sessão preparatória (6 min.) 
 
 

Lição propriamente dita (30 
min.) 
 

Volta à calma (24min.) 

Exercícios de correção 
a) volta de pé firme, esquerda, 
direita, meia volta; 
b) elevação vertical dos braços; 
c) flexão e extensão das pernas; 
d) flexão e extensão do tronco; 
e) flexão da caixa thoraxica. 
 

Exercícios de força 
a) transportar um companheiro 
sobre a nuca;  
b) levantar objetos pesados. 
 
Exercícios de resistência 
a) corrida por lance, parando 
no fim de cada lance; 
b) corrida de obstáculo. 
 
Exercícios de agilidade  
a) salto em altura dando meia 
volta no ar; 
b) esgrima com bastões. 
 
 

a) respiração – marcha lenta 
com exercícios respiratórios; 
b) controle – marcha com canto 
ou assobio; 
c) coesão – ordem unida com 
movimentos enérgicos e 
variados. 
 

 

  

 

O jogo, de escolha do instrutor, não deveria ser aplicado, por recomendação do autor, 

na volta à calma ou após essa parte, cabendo melhor após a sessão preparatória ou dentro da 

lição propriamente dita. Os exercícios, obedecendo à finalidade fisiológica de cada parte da 

lição, poderiam variar, porque a sua escolha e adoção ficariam a cargo do instrutor. 

 Os jogos eram muito estimulados pelo autor por observar neles a possibilidade de 

socialização dos “instruendos”, por desenvolverem a “[...] acuidade de raciocínio, a 

                                                
254 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XIV. A Offensiva, ano II, n. 65, p. 05, 10 ago. 1935. 

Quadro 6 - Lição de “Educação Physica”. Construído com base no artigo 
redigido por Loyola para A Offensiva de 17 ago. 1935, p. 4. 



 
 
 
 

 
 
 
 

146 

resistência física, o senso de colaboração, de disciplina, de coesão”.255  

 A segunda parte do plano de educação physica, segundo Loyola, seria constituída da 

“execução”, que comportaria: a) pedagogia; b) “commandos”; c) “conducta”. 

 A pedagogia compreenderia a maneira de aplicar o plano tirando o maior proveito dos 

exercícios empregados para atingir com mais vantagem o objetivo determinado. Para isso, 

aponta Loyola, era mister conhecer bem o mecanismo de execução dos exercícios, a escola 

com que se trabalha e um pouco de physiologia para não empregar exercícios absurdos ou 

executar lições contraproducentes. Para ministrar uma lição de educação física, argumenta, é 

preciso saber bem executá-la, e antes de determinar a execução de um exercício, é necessário 

ensinar a sua execução e mostrar os seus erros.   

Nessa parte da aplicação do plano, está a parte complementar da Educação Física, isto 

é, a preparação moral e a instrução cívica. Por meio dos jogos, “[...] cuja execução depende de 

colaboração, de decisão, de iniciativa, de disciplina, de lealdade, de coragem, de força de 

vontade, preparar-se-á, formar-se-á a têmpera de caráter dos homens [...]”. “Por meio dos 

hymnos, de canções, patrióticas, de publicações opportunas formar-se-á a consciência cívica 

[...]”.256  

Loyola vê na educação do corpo, com auxílio de práticas esportivas, a possibilidade de 

assegurar não só os atributos físicos, mas também os morais do corpo e do “espírito”. 

Para fazer alusão ao que prescreve sobre “commandos”, cita a Escola de Educação 

Physica do Exército e diz que um bom commando depende de uma boa execução, tendo esse 

tópico uma importância capital na lição de educação physica.  Os commandos são divididos 

em duas vozes: uma de “advertência”, que explica o exercício a executar; outra de 

“execução”, que determina o início da execução do exercício. “A voz de commando deve ser 

clara e precisa, enérgica e immediata”.257 

 A “conducta” refere-se exclusivamente ao instrutor, do qual depende a eficiência da 

instrução. O instrutor, antes de tudo, deveria saber impressionar a sua escola, captando dos 

seus “instruendos” a confiança e a simpatia, inspirando-lhes respeito e autoridade. O instrutor 

não poderia ser um “[...] indeciso, um fraco, um ignorante, um desmoralizado, um aggressivo, 

um inepto; é mister ter attitude, personalidade, força moral, iniciativa”.258 

                                                
255 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Basket-ball e sua preparação. A Offensiva, ano II, n.77, p. 4, 2 nov. 
1935. 
256 Idem. Educação Physica: Plano Geral XVI. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 67, p. 4, 24 ago. 1935. 
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
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Na visão do autor, o instrutor completo deveria ser também um ótimo executante. Ao 

submeter seu organismo à prática do trabalho físico, ele não só sentiria os efeitos, como 

também apreciaria os resultados. Ele experimentaria as dificuldades de execução de certos 

exercícios e não exigiria dos seus alunos “esforços impossíveis e estéreis“. O autor reforça, 

novamente, a necessidade de se unir empiria e teoria, mas agora do ponto de vista do saber do 

instrutor. 

No mais, ressalta Loyola,259 é preciso que o instrutor observe sempre que o progresso, 

a eficiência, o aproveitamento na instrução é uma consequência da ordem, do método, da 

disciplina. A conduta do instrutor deve ser impecável, porque são de grande responsabilidade 

as suas funções:  

 
A ele está confiada a nobre missão patriótica e social de preparar as gerações 
fortes e puras, trabalhadoras e altivas, conscientes e decididas que hão de 
perpetuar pelos séculos a grandeza de uma nação e a imortalidade de um povo. 
É mister que o instrutor se compenetre, se convença de sua responsabilidade, 
de sua missão patriótica, de seu dever social.260 

 

Para formar instrutores, a AIB abriu a Escola Technica de Instructores, “primeira a ser 

organizada em todo o Brasil”, coordenada pela Secretaria de Educação da Província da 

Guanabara. Em A Offensiva de 14 de outubro de 1935, p. 11, é noticiada a reabertura dos 

cursos em 12 de outubro, com a presença das autoridades integralistas. O jornal faz lembrar a 

entrega dos diplomas do último curso, no dia 13 de julho, no núcleo do Andarahy, pelas mãos 

do Chefe Nacional. Destaca, ainda, que nessa última turma formada foram mais de cento e 

cinqüenta matriculados, “[...] affirmação categoria do carinho com que tem sido encarada a 

Educação Physica na Província da Guanabara”. 

 

                                                
259 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: Plano Geral XVI. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 67, p. 4, 24 
ago. 1935. 
260 Ibidem. 
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Sobre os “jogos de educação física”, Loyola aponta as vantagens de aplicação na 

possibilidade deles despertarem no “instruendo” a vontade de se sobrepujar ao adversário, na 

promoção de entusiasmo, na emulação e desejo de vitória (atração para o trabalho). 

Competindo, o “instruendo” se interessaria pela aquisição de força e de agilidade para 

melhora do seu desempenho. No jogo, no contato com o outro, o instruendo moldaria a sua 

personalidade e seu temperamento, “[...] qualidade essenciais ao seu caráter” (educação 

social).261 

Contudo, a maior contribuição que poderia dar o “jogo de educação física” é a 

possibilidade de o instrutor conhecer cada vez mais os “instruendos”, o que permitiria que 

moldasse a personalidade, o temperamento e as qualidades essenciais deles (conhecimento 

dos “instruendos”). O jogo, por seu aspecto coletivo, promoveria a solidariedade e a 

                                                
261 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica XVII: Plano Geral. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 68, p. 5, 31 
ago. 1935. 

46 – Certificado da Escola Technica de Instructores de Educação Physica. A Offensiva, 14 set. 1935, p. 11. 
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cooperação, auxiliando na formação do jogador.262 

As recomendações para a aplicação dos jogos é que respeitem a alternância prevista 

como regra principal na aplicação da lição de educação física, que sejam escolhidos de acordo 

com o fim moral a se obter. Para a execução do jogo, ao instrutor era recomendado explicar 

com tranquilidade o mecanismo do jogo, observar os sinais convencionados ou comandos e os 

erros que deveriam ser evitados.263 

Sobre a especialização nos esportes, o autor se diz favorável a ela. Para ele, o atleta 

insistindo na prática perseverante e metódica do esporte que melhor se adapta à sua 

constituição e às suas possibilidades físicas, adquire com mais rapidez automatismo, destreza, 

resistência. Condena, no entanto, a especialização na educação física como processo de 

treinamento, afirmando ser absurdo, prejudicial à destreza, à harmonia de forma e ao 

equilíbrio orgânico. Nessa parte, destaca o autor, o atleta não se deve cingir apenas aos 

exercícios educativos de sua especialização, mas deve alternar todos os seus exercícios, 

fazendo trabalhar todo o conjunto, numa ação harmônica que move todos os segmentos, 

recuperando forças, sanando falhas, evitando desvios, mantendo o equilíbrio do 

desenvolvimento geral dos sistemas e aparelhos que não são solicitados na prática de sua 

especialização.264 

Os esportes tinham espaço garantido no jornal nas seções esportivas Turf, A 

Offensiva sportiva, No Sport, nas quais eram noticiados os acontecimentos esportivos no 

Brasil e no mundo. Nessas seções, A Offensiva cumpre o papel de dar maior visibilidade ao 

ocorrido e por ocorrer nos esportes, em âmbito nacional e internacional. Nelas, as corridas de 

cavalo, os campeonatos de futebol, as competições de natação, atletismo, box e 

automobilismo, eram os assuntos que apareciam com mais frequência.  

 Na seção A Offensiva sportiva, de 14 de fevereiro de 1936, p. 7, o jornal apresenta o 

programa de jogos a serem disputados na XI Olimpíada de Berlim, em 1936: 
 
Athletismo ligeiro com Decatho e Marathona, Gymnastica, Levantamento de 
Pesos. Luta Greco-Romana, Box, Esgrima, Tiro, Cyclismo, Natação, Remo, 
Equitação, Sport de Canoa, Regattas a Vela, Foot-ball, Bola a Mão, Hockey, 
Pólo, Basket-ball.265  

 

 Loyola, ao abordar as Olimpíadas, destaca que o Brasil tem descuidado da preparação 

                                                
262 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica XVII: Plano Geral. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 68, p. 5, 31 
ago. 1935. 
263 Ibidem. 
264 Idem. Chronica do dia: especialização. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 98, p. 7, 6 jan. 1936. 
265 A Offensiva sportiva. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 105, p. 7, 14 fev. 1936. 
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dos competidores, em prejuízo pela falta de técnicos especializados e sem dar à formação 

física dos competidores a necessária atenção, “[...] o necessário carinho capaz de lhes dar um 

equilíbrio orgânico, uma consistência e uma destreza à altura das provas difficeis, dos records 

avantajados que pretendemos”. O autor sugere que se deixe de lado qualquer política 

desagregadora, permitindo realçar-se a coesão, a harmonia, pois, segundo ele, o que vai 

competir é uma Nação e não um clube.266  

No jornal de 16 de fevereiro de 1936, p. 7, a seção A Offensiva sportiva destaca o 

atletismo feminino no Brasil, referindo-se a essa prática como mais uma vitória feminina, 

modalidade na qual as mulheres brasileiras se fazem cada vez mais presentes, vencendo um 

número de competições cada vez maior. 

Para além dos planos e métodos de educação física, associada à prática de exercícios 

físicos, à prática esportiva, estava a Higiene. As recomendações de banhos de sol, de uma boa 

alimentação preparada cuidadosamente, do uso de toalhas limpas e de roupas adequadas para 

a prática de exercícios físicos, permeiam o discurso do jornal por meio da seção Conselhos de 

Hygiene, que foi publicada ao longo de toda a existência de A Offensiva, como foi 

anteriormente mencionado. 

A alimentação é amplamente divulgada como fator de saúde e de higiene. A seção 

Conselhos de Hygiene do dia 20 de julho de 1935, p. 4, ressalta o importante papel que a 

higiene individual e pessoal exerce na longevidade dos povos e mostra que a alimentação 

auxilia no afastamento de doenças contagiosas ou impede a produção das “diatheses”, 

favorecendo a acessão do homem a uma idade avançada. A coalhada é aconselhada à criança, 

ao adulto e ao idoso como medida profilática, como meio de evitar infecções intestinais. 

 No jornal do dia 6 de julho de 1935, p. 4, a seção aborda a questão do artritismo que, 

segundo o apresentado, predispõe o indivíduo a uma série de doenças como enxaqueca, 

insuficiência hepática, diabetes, etc. Tal acometimento se dá, afirma o jornal, bastando o 

indivíduo ser “comedor”, sedentário ou ter uma profissão que não exija o menor esforço 

físico.  

 Nesse texto, A Offensiva volta a abordar a importância do esporte e menciona que esse 

problema afeta a raça, passando por muitas gerações, enfraquecendo-a. Para combatê-lo, 

recomenda boa alimentação e a prática de atividade física, recomenda que os artríticos não 

comam muito, “[...] que saiam da mesa com fome”, que comam somente alimentos frescos e 

                                                
266 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: as Olympiadas. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 81, p. 4, 30 
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suprimam o álcool. Finalizando, o jornal volta a ressaltar a relevância de exercícios físicos 

como tratamento.267  

 A Offensiva, do início de sua publicação até sua extinção, conferiu atenção especial 

aos esportes e à Educação Física. Suas inúmeras seções esportivas e os diversos artigos de 

Loyola, assim como a coluna por ele assinada, apontam para uma preocupação constante com 

o corpo, seja pela constituição da raça forte, seja pela higienização, seja pela formação do 

soldado integralista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
267 Conselhos de Hygiene. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 60, p. 4, 6 jul. 1935. 
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6 A EDUCAÇÃO DO CORPO PARA A “BLUSA-VERDE” 

 

 

 

6.1 A “educação do corpo” da mulher militante nas páginas de A Offensiva 

   

 

  A presença oficial feminina na AIB, na qualidade de membros efetivos, que eram 

chamados de blusas-verdes, foi definida institucionalmente a partir do regimento da Secretaria 

Nacional de Arregimentação Feminina e dos Plinianos (SNAFP), aprovado em 10 de agosto 

de 1936, obedecendo aos princípios hierárquicos da agremiação.  

É interessante notar que a Secretaria era chefiada por mulheres e que a posse dos 

cargos era comemorada em reuniões solenes e divulgada nos jornais integralistas que 

enfatizavam a “[...] nobreza de caráter da mulher integralista, sendo ela a mais indicada para 

organizar e chefiar o trabalho das companheiras blusas-verdes”.268 

A SNAFP compreendia dois Departamentos: Feminino e dos Plinianos. 

De acordo com o regimento da SNAFP, o Departamento Feminino tinha por objetivo 

“[...] orientar, dirigir, controlar e arregimentar as atividades Femininas no Movimento”,269 e o 

Departamento dos Plinianos, “[...] reunir, disciplinar e educar, por intermédio da escola ativa, 

todos os brasileiros, de ambos os sexos, até 15 anos de idade, de modo a realizar o seu 

aperfeiçoamento moral, cívico, intelectual e físico”.270 

O Departamento Nacional Feminino era composto por cinco Divisões: Expediente, 

Cultura Física, Educação, Estudos e Ação Social.  

Sob responsabilidade da Divisão de Cultura Physica, ficava a orientação às 

integralistas no que se refere ao desenvolvimento físico, assim como a manutenção de aulas 

de ginástica e a prática dos esportes “apropriados ao sexo feminino”.271 

A atividade física, considerada o equilíbrio da saúde pela SNAFP, era amplamente 

recomendada à mulher integralista como meio de evitar doenças e tornar a vida da militante 

mais ativa.  

                                                
268 HENRIQUES, Irene de Freitas. Regimento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos 
Plinianos. Regulamento, art. 1º. Enciclopédia do integralismo. Rio de Janeiro: Livraria Brasileira, 1959. v. IX. p. 
168. 
269 Ibidem, Departamento Feminino, art. 1º, p. 170. 
270 Ibidem, Departamento dos Plinianos, art. 1º, p. 174. 
271 Ibidem, Departamento Feminino, IV- Das Divisões - Divisão de Cultura Física, art. 8º, p. 172. 
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À Divisão de Cultura Physica, pertencente ao Departamento Nacional Feminino, 

competia “[...] desenvolver na mulher o gosto pelos esportes”; “ensinar natação, tênis, 

equitação, tiro ao alvo, basquetebol, atletismo etc”; “manter aulas de ginástica; assistir à 

juventude no seu desenvolvimento físico, moral e intelectual, valendo-se, para esse fim, do 

departamento correspondente”; “apresentar quinzenalmente, ao chefe da divisão, um 

relatório de suas atividades” (grifo do autor).272 

Para Loyola, praticando exercícios, estaria a mulher evitando “os tipos pálidos, 

anêmicos, raquíticos; as faces olhando com profundas olheiras; as fisionomias cansadas, os 

peitos ofegantes, a fraqueza geral; o perfume desagradável produzido pela decomposição 

precipitada das excreções excessivas, porque a atividade física “[...] é, antes de tudo eugenia, 

higiene, saúde”.273  

Influenciaria, ainda, o exercício no aperfeiçoamento das qualidades morais da mulher. 

Seria o ponto culminante da finalidade do exercício a têmpera do seu caráter, o espírito de 

iniciativa, a confiança, a decisão, a firmeza, o bom humor.274   

No fluxo dos discursos que destacam a importância dos cuidados da mulher para com 

o próprio corpo, os editores de A Offensiva, publicam vários textos que sugerem vigilância 

para com a saúde e a higiene pessoal, a preservação da família e do lar, a preocupação com a 

moral da prole, a formação de um sentimento de amor pela Pátria e de devoção à doutrina 

integralista. 

No jornal de 22 de junho de 1935, p. 4, seção Conselhos de Hygiene, Marietta 

Kendall discute a questão da “cultura physica” para a mulher, argumentando que é uma das 

principais promotoras e mantenedoras da beleza e higiene da mulher. Segundo o exposto, sem 

a “cultura physica” é quase impossível ter uma estética perfeita, sendo ela “indispensável” 

também no ponto de vista de saúde.   

O esporte, por seu caráter moralizador e disciplinador, ganha espaço nos escritos e 

recomendações sobre a relevância dos exercícios físicos na construção do corpo e da 

personalidade “femininos”. 

Ainda que a prática esportiva feminina não fosse novidade na década de 1930, as 

mulheres não se eximiram de ampliar e diversificar sua participação em jogos, competições, 

                                                
272 Monitor Integralista, ano II, n. 8, p. 9, 1934. 
273 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 73, p. 5, 5 out. 
1935. 
274 Ibidem. 
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ainda que em número bem menos expressivo em comparação com os homens.275  

Em consonância com o período, as mulheres integralistas também despendiam parte 

do seu tempo com as práticas esportivas. No jornal do dia 13 de dezembro de 1934, p. 6, é 

noticiado que são inúmeras as inscrições de mulheres integralistas no setor esportivo, muito se 

esperando da atividade feminina. Nessa onda de entusiasmo, estavam as blusas-verdes 

organizando jogos, como o de tênis realizado na residência de Irene Freitas Henriques, para 

atrair as integralistas para esse setor. 

As inscrições para as Seções Esportivas dos núcleos integralistas eram efetivadas no 

Departamento Provincial, e as mulheres integralistas eram orientadas para prática de 

exercícios físicos como tênis, natação, esportes coletivos, etc. Os esportes coletivos eram 

orientados à mulher integralista com intuito de trabalhar sua percepção e inteligência, 

estimulando seu contato com outras integralistas e promovendo sua “alegria de espírito”, 

“beleza de formas” e “equilíbrio da saúde”.276 Segundo Loyola, os exercícios coletivos são os 

mais indicados as jovens integralistas, porque despertam mais o interesse, entusiasmo, 

emulação e são mais recreativos do que os exercícios individuais, que, segundo o autor, são 

monótonos e só darão bons resultados com muita perseverança, o que é difícil sem um 

orientador.277   

As mulheres integralistas também recebiam orientação quanto ao melhor horário para 

a prática de exercícios, sendo a elas indicado o período da manhã, após as “abluções 

matutinas”, ou à tarde, “depois das atividades do dia”, em ambos os casos “seguindo-se de um 

banho frio com massagem de tolha grossa e felpuda”.278   

Os trabalhos físicos deveriam ser precedidos de “trabalhos higiênicos especiais”, como 

a utilização de roupas leves, limpas, folgadas e a “maior satisfação possível de quaisquer 

necessidades fisiológicas (sede, micção, evacuação, cansaço etc.)”. O exercício deveria 

abranger todo o organismo, sendo “[...] sempre alternado e variado, atraente e metódico”.279 

Para os braços, pernas e tórax da mulher integralista, eram indicados exercícios 

corretivos, nos quais se procurava obter o desenvolvimento do músculo e a conformação do 

esqueleto, “entrada” também para aquecer o organismo, adaptando-o para um trabalho mais 

                                                
275 GOELLNER, 2003. 
276 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 73, p. 5, 5 out. 
1935. 
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem. 
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intenso.280    

Marietta Kendall destacou, em A Offensiva do dia 22 de junho de 1935, p. 4, a 

importância dos exercícios corretivos para a mulher, em virtude das mudanças pelas quais 

passa o seu corpo. O crescimento das meninas, argumentou, provoca curvaturas na coluna, 

compressão do estômago, elevação dos ombros e deslocamento da cabeça para frente, 

acarretando insuficiência respiratória e perturbações digestivas. Com intuito de evitar essas 

“attitudes defeituosas”, exercícios são prescritos:  

 
1° de pé, os pés juntos, o corpo bem erecto (ao ar livre ou deante de uma 
janella aberta), os braços cahidos ao longo do corpo, levantar os braços 
devagar até fazel-os encontrarem-se sobre a cabeça, tomando ao mesmo 
tempo uma profunda aspiração, abaixam-se novamente os braços para 
retomarem a posição primitiva, expellindo ao mesmo tempo o ar espirado.  
2° os braços levantados verticalmente e um pouco afastados manter os 
hombros o mais baixo possível; depois, com um movimento muito calmo 
erguer os hombros conservando os braços no mesmo afastamento e mantendo 
a cabeça bem direita.281 
 
 

Kendall chamou a atenção para o fato de que esses exercícios devem ser feitos de uma 

maneira quase rítmica, de um modo lento e contínuo, aspirando e expirando o ar, para que 

sejam “satisfeitas as exigências da faceirice ao mesmo tempo que as necessidades da saúde”. 

“Ficar mais bonita tendo mais saúde: existirá um ideal que mereça ser mais assiduamente 

conquistado?”.282 

 Também são prescritos à mulher integralista os exercícios de força, agilidade e 

resistência, nos quais, conforme Loyola, procura-se desenvolver essas qualidades 

aproveitando o trabalho físico para o fim estético, isso é, “[...] amplitude harmônica do tórax, 

adelgamento da cintura, conformação da bacia, rigidez dos músculos”.283 

Para aumento da capacidade vital e volta ao repouso inicial, exercícios respiratórios 

são indicados, devendo ser esse trabalho diário, ou pelo menos um dia sim, outro não, “[...] 

respeitando, naturalmente, certas fases em que contingências fisiológicas impõem a 

necessidade de repouso”.284    

                                                
280 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 73, p. 5, 5 out. 
1935. 
281 KENDALL, Marietta. Conselhos de Hygiene: cultura physica. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 58, p. 
4, 22 jun. 1935.  
282 Ibidem. 
283 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 73, p. 5, 5 out. 
1935. 
284 Ibidem. 
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Dois períodos fisiológicos femininos que recebem atenção especial nos escritos da 

AIB são o ciclo menstrual e a gravidez. As orientações apontam para a necessidade de 

repouso nessas fases, ou seja, um total afastamento de exercícios físicos mais intensos é 

prescrito nas páginas dos jornais.  

Notória é a relevância conferida pela AIB ao orientador de atividades físicas. Salienta-

se, em vários artigos de jornais, que muitos são os programas e métodos de treinamento; 

contudo, é preferível, como aponta a Seção de Esportes do Departamento Feminino, recorrer a 

um treinador, a um orientador. 

Nesse sentido, Loyola teceu inúmeras criticas à campanha de educação física pelo 

rádio, por nela vislumbrar a desqualificação dos métodos e dos técnicos. Na década de 1930, 

mais especificamente no ano de 1933, surgiu o “mensageiro da saúde”, cujo precursor foi 

Oswaldo Diniz Magalhães. Falando matinalmente no rádio às crianças, donas de casa e aos 

velhos, supondo-se que os homens estariam no trabalho nesse período, o “mensageiro da 

saúde” tinha como incumbência iniciar a campanha de educação pública, e suas aulas se 

revestiam de um cunho de moralidade. A campanha pelo rádio também foi atacada por 

literatos e jornalistas, em artigos de jornais, de revistas e pelo próprio rádio.285 

Ainda assim, Loyola, salientando a dificuldade de prescrição de exercícios por meio 

de artigos de jornais e do rádio, indica em A Offensiva de 5 de outubro 1935, p. 5, alguns 

exercícios a serem praticados individualmente pelas mulheres:  
 
Braços – elevação dos braços, estendidos em diferentes planos, circundação 
dos braços flexionados, flexão e extensão dos antebraços, etc. 
Pernas – com as mãos nos quadris, elevar em diferentes planos a perna 
estendida, elevar o joelho e estender a perna, flexão e extensão da perna, etc. 
Tronco – com as pernas afastadas, flexionar o tronco até tocar com as mãos 
atrás da linha dos calcanhares, mantendo as pernas estendidas e completando 
o movimento com a flexão do pescoço; com as mãos nos quadris, inclinar o 
tronco para os lados; sentado, tocar com as pontas dos dedos das mãos na 
ponta dos dedos dos pés, etc. 
Força – elevar objetos pesados, suspender o corpo em traves horizontais, 
apoiar-se estendido sobre o solo e flexionar os braços, etc. 
Agilidade – saltos em altura, com mudanças bruscas de direção, rebater bolas 
de borracha à parede, flexões e distensões bruscas de tronco, etc. 
Resistência – com as mãos nos quadris, saltitamento no mesmo lugar com 
cruzamento das pernas; deitado de costas, fazer o pedalar de bicicleta; saltar 
com corda. 
Respiração – em movimento, marcando passo ou andando, ar puro, respirar 
profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, levando as 
espáduas para frente no primeiro tempo, trazendo-as para trás no segundo 
tempo. Das três espécies de exercícios aqui mencionados, escolher uma por 

                                                
285 LOYOLA, Hollanda. A offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 60, p. 6, 6 jul. 1935. 
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natureza de trabalho, repeti-la umas oito vezes, variando sempre, dia para 
dia.286  

 

 Loyola aconselhou a fazer esses exercícios em frente a um espelho, para facilitar a 

correção dos movimentos e manter uma atitude ereta, com o corpo perpendicular ao solo e 

encostado na parede. 

Uma constante preocupação da Seção de Esportes da AIB é que os exercícios físicos 

não viessem a masculinizar os corpos das mulheres integralistas, que não tornassem largos os 

troncos e cinturas, que não fizessem fortes em exagero os braços e pernas das blusas-verdes. 

Portanto, deveriam ser específicos os exercícios voltados para as mulheres. 

Nesse sentido, A Offensiva do dia 14 de setembro de 1935, p. 4, traz um artigo 

especificamente voltado para a prática da educação física feminina.287 Nele, Loyola afirma 

que a educação física aplicada à mulher é a que mais necessita de rigoroso cuidado, de 

“escrupulosa atenção em sua aplicação”, por diferirem “acentuadamente” suas bases 

fisiológicas das bases fisiológicas preconizadas para a educação física masculina. 

Tece, portanto, críticas aos seguidores do Método Naturalista, principalmente ao seu 

criador, Georges Hébert, pelo fato de defender que homens e mulheres sejam submetidos à 

mesma prática da educação física.288  

Segundo Loyola, por serem profundas as diferenças entre homens e mulheres do ponto 

de vista funcional, as atividades direcionadas a cada sexo também devem ser diferentes. 

Dotada de uma delicadeza nata, a mulher precisa de exercícios que atendam e respeitem certas 

contingências fisiológicas a que está sujeita. Acrescenta, ainda, que a mulher tem a missão de 

procriar e que os exercícios devem ser bem escolhidos a fim de não atrapalhar essa função ou 

promover resultado contrário ao fim visado: 

 

Queremos mulheres sadias e fortes, aptas para as funções que lhes impor [sic] 
a natureza e lhes ditar a sociedade; queremos crianças sãs de physico e sãs de 
intelligencia de uma nação, mas não queremos mulheres masculinizadas nem 
crianças militarizadas por redundar isto numa torpe materialização e 

                                                
286 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 73, p. 5, 5 out. 
1935. 
287 Idem. Educação Physica: para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 70, p. 4, 14 set. 1935. Apesar 
de no jornal o artigo estar intitulado “Educação Physica: perna de mulher”, como o leitor mais atento poderá 
conferir, no jornal seguinte, o autor corrige o equívoco, conferindo o nome “correto” ao texto. 
288 Georges Hébert tornou-se referência nos estudos que abordam a Educação Física, tanto porque se dedicou a 
combater os efeitos negativos que observava presentes na civilização moderna sobre as formas do corpo da 
mulher e que culminavam com a sua degenerescência física, porque compreendia ser a beleza um atributo 
fundamental do sexo devendo ser cultivada (GOELLNER, 2003). 
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Foto 47 – Charge. A Offensiva, 08 jun. 1935, p. 6. 

conseqüente annulação dos princípios superiores da Humanidade.289 
 

À educação física da mulher, assim como à da criança, não interessava como 

interessava a do homem a combatividade, a força, a disciplina, necessárias para o 

amoldamento a certos conceitos de conduta, a certas normas de disciplina social, mais rígidas 

em sua apreensão para os homens. 

No parágrafo único da Divisão de Cultura Physica, fica explícito ser “[...] 

expressamente proibido à mulher integralista, tomar parte em paradas esportivas que não 

sejam adequadas para sua compleição”. Embora não aponte quais atividades são ou não 

adequadas à mulher, o Regimento deixa evidente que só seria aceitável que ela participasse 

das práticas esportivas que lhe fossem recomendadas, daquelas que não viessem a 

comprometer a sua feminilidade e lhe preservassem a fertilidade.290  

 Nessa direção, a única charge 

publicada no jornal que traz a prática 

de exercícios físicos, mostra as 

praticantes numa aula de ballet 

clássico, modalidade socialmente 

reconhecida como feminina, sendo 

uma “magrinha”, apta a fazer o 

exercício com facilidade, e a 

“gordinha”, observando. Atrás, mais 

outras duas “magrinhas” realizam os 

exercícios com desenvoltura. Nesse 

aspecto, a charge também faz 

referência ao corpo apto a realizar os 

mais difíceis exercícios e o corpo 

inapto.  

Ainda no artigo “Educação 

Physica: para a mulher”, Loyola volta a mencionar os benefícios da prática de exercícios e 

afirma que o fim da educação física feminina é higiênico, estético, fisiológico e moral; “que 

                                                
289 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica XVIII: Plano Geral. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 69, p. 5, 7 
set. 1935. 
290 HENRIQUES, Irene de Freitas. Regimento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos 
Plinianos. Departamento Feminino, IV- Das Divisões - Divisão de Cultura Física, art. 8º. Enciclopédia do 
integralismo. Rio de Janeiro: Livraria Brasileira, 1959. v. IX. p. 172. 
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visa à ativação metabólica, o equilíbrio orgânico, a normalização dos serviços glandulares”; 

“destina-se à aquisição da harmonia de formas, da leveza de movimentos, da correção de 

atitudes”; que “produz o bem-estar psíquico, a alegria de viver, o espírito saudável”.291 

O autor revela ter ouvido ser “a mulher um tubo de secreções, e por tal ter uma 

aparelhagem delicada no tratamento é de difícil higienização”. Considerando também essa 

dificuldade, devem se organizar as “lições de educação física para a mulher”.292 A 

menstruação, apesar de não ser tratada abertamente pelo jornal, e as diferentes fases 

hormonais que se exercem no corpo da mulher apresentam-se como preocupações constantes 

entre os escritores da AIB. Essas fases deveriam, como apontam, ser respeitadas e orientar as 

atividades para a mulher.   

Para orientação das atividades, Loyola aponta a necessidade de separar as mulheres 

em dois grupos, dois ciclos principais, “profundamente diferentes entre si”: ciclo da infância, 

compreendendo desde o dia do nascimento até as primeiras manifestações pubertórias, e a 

puberdade, que vai até a fase adulta. 

Nesse ponto, algumas contradições podem ser observadas no texto. O autor diz estar 

provado que, no ciclo da infância, pouca diferença existe na educação física para os dois 

sexos, senão quanto à intensidade dos trabalhos, que para a mulher deve ser menor, e afirma 

concordar com isso. Contudo, recomenda que, para a menina, a educação física seja de 

orientação nitidamente feminina, “compatível com o sexo”, evitando-se a masculinização, a 

grosseria e a violência de certos trabalhos. No caso das mulheres, “a elegância dos 

movimentos”, “a prática da higiene” e “o fim estético do exercício” devem ser sempre 

observados.293  

O ciclo da puberdade é o mais importante na visão do autor, pelo alcance fisiológico e 

moral do exercício. Nessa fase, “[...] surgem os primeiros assomos de vaidade que levam a 

mulher a usar saltos altos, sutiãs, cintas, preparados químicos, tinturas, corantes, pomadas”. A 

vida, segundo ele, se torna mais complexa e “[...] todos os defeitos conseqüentes dessa 

complexidade cumpre à educação física corrigir”.294 

Embora tenha conferido importância à estética da mulher, proporcionando espaços no 

jornal para que alguns autores tratassem dessa temática, a AIB parecia estar muito mais 

preocupada com a questão eugênica e geracional da beleza do que com a “satisfação” pessoal 

                                                
291 LOYOLA, Hollanda. Educação Physica: para a mulher. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 70, p. 4, 14 set. 
1935. 
292 Ibidem.  
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
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e a autoestima feminina. A AIB compreendia que, sendo “bela” a mulher, apta estaria a gerar 

uma prole “forte” e “sadia”. Nos periódicos integralistas, quando o tema é o embelezamento, 

os artigos, as seções, as propagandas, frequentemente o associam à maternidade e ao 

casamento, ou à promessa de casamento.  

Diferente da Revista Educação Physica, por muitos autores estudada e brilhantemente 

investigada por Goellner,295 em seu estudo “Bela, feminina e maternal: imagens de mulher na 

Revista Educação Physica”, os periódicos integralistas não apontam para a defesa do cultivo 

da sensualidade feminina, pois o fundamental é que a mulher integralista fosse mãe e seu 

corpo fosse belo em proporções e saudável, não para o ato de seduzir, mas para a procriação e 

para a realização das atividades na AIB. Reconhecia-se, nas páginas dos impressos 

integralistas, a importância das atividades corporais e esportivas para favorecer o 

aperfeiçoamento da reprodução humana. 

O integralismo não poupa esforços na obra de doutrinação no tocante à maternidade, 

exaltando-a como a mais encantadora e sublime missão da mulher. Destarte, faz evidenciar a 

responsabilidade que confere a ela, não só de gerar, mas também de criar filhos fortes e 

sadios, futuro promissor de um país em via de modernização e, principalmente, futuro 

promissor de uma Nação Integralista que se buscava instituir.  

À mulher não bastavam os cuidados com o próprio corpo, pois a prole também deveria 

ser motivo de sua significativa inquietação. A mamãe deveria cuidar do “plinianinho” para 

que ele crescesse forte e saudável, dotado de um corpo que bem representasse o integralismo. 

Com intuito de levar informações à mamãe, o cuidado com a saúde da prole, desde os 

primeiros dias de vida, foi tratado, em A Offensiva, em diversos artigos informativos. No 

artigo “Luz e ar para o bebê”, Rocha orienta que, nas 2 primeiras semanas, não saia o bebê, 

mas que seu aposento seja arejado. A partir da terceira semana, que seja exposto 

“metodicamente” ao ar livre, salvo em dias de ventania ou de sol muito intenso, em que 

deverá ficar na varanda por meia hora, abrigado do mormaço. Quanto ao agasalho, aconselha 

que seja usado de acordo com o calor do ambiente, devendo ser leve quando estiver exposta a 

criança ao sol. 

 O autor confere grande importância ao “banho de sol”, argumentando ser ele o grande 

responsável por combater moléstias muito frequentes no período: bronquite, asma, 

tuberculose, gripe, anemia, raquitismo. Orienta que os banhos de sol sejam iniciados aos 2 

meses de idade, com a pele o mais desnuda possível, no horário de 9h às 11h, devendo ser 
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esses banhos seguidos de massagens com toalha felpuda e um banho morno até 1 ano de idade 

e frio depois de 1 ano.296  

Outro aspecto apontado como merecedor de atenção nas crianças, como informa o 

jornal, é o hábito de roer unhas, ocasionado pelos “nervos doentes”. O conselho é para que as 

mães utilizem substâncias amargosas nas pontas dos dedos ou usem luvas, mas o mais 

indicado é que seja tratado o estado geral da criança, modificando sua “hygiene physica e 

moral”.297 

A alimentação para a mulher a fim de manter seu organismo sadio para a função de 

procriar, assim como para seus filhos, era outra das preocupações expostas no jornal. Kendall 

destaca a dificuldade de equilibrar a alimentação, de suprir o organismo em suas necessidades 

sem sobrecarregá-lo com toxinas, ou expô-lo a déficits. Indica à mulher que acrescente à sua 

alimentação e à de seus filhos mais legumes, peixe e ovos em substituição às carnes, 

sobretudo no verão.298 Para as crianças e adolescentes, fundamentalmente, salienta-se a 

necessidade de ingestão de sais para a formação dos dentes e dos ossos, e orienta-se que 

ingiram alimentos ricos em fósforo e cálcio para auxiliar no crescimento.299 

Esses cuidados, entre tantos outros, prescritos por A Offensiva e aqui expostos mais a 

título de ilustração, se fazem presentes incansavelmente no jornal na tentativa de orientar as 

“mamães” no tratamento com os seus filhos, deve ser dada não só a “educação do corpo”, mas 

também, e fundamentalmente, a “educação moral” e “intelectual”.  

As propagandas também atuam nessa direção, indicando os cuidados pessoais a serem 

assumidos pela mulher com sabonetes, xampus, produtos de beleza, pasta de dentes, lojas de 

sapatos e de roupas, médicos e clínicas especializadas em doenças da mulher; e com o 

presente e futuro dos filhos com lojas de roupas infantis, alimentos ricos em nutrientes para a 

criança, seguros de vida, poupanças que garantiriam a faculdade, etc.  

  

 

 

 

 

                                                
296 ROCHA, Martinho da. Luz e ar para o bebê. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 58, p. 4, 22 jun. 1935. 
297 Ibidem. 
298 KENDALL, Marietta. Conselhos de Hygiene: o abuso da carne. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, n. 66, p. 
4, 17 ago. 1935. 
299 Idem. Conselhos de Hygiene: os saes são necessários ao organismo humano, A Offensiva, Rio de Janeiro, 
ano II, p. 4, 24 ago. 1935.  
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Foto 50 – Propaganda de fábrica de artigos de couro. 
A Offensiva, 25 jan. 1935, p. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para exercer com maestria a sua função maior de procriar e educar os filhos, a 

indicação da AIB era que a “mamãe” se preparasse não só fisicamente, mas também 

intelectual e moralmente. Além do corpo fortalecido, era necessário que a mulher cultivasse o 

virtuosismo de caráter, “[...] moldado pela valorização de qualidades como a benevolência, a 

generosidade, o recato e a abnegação”300 e o intelecto,  através dos cursos ofertados pelo 

movimento. 

Além do papel a ela atribuído de fortalecimento da raça no que diz respeito à saúde, o 

vigor físico e a eficiência dos indivíduos nas atividades a eles designadas pelos quadros da 

AIB, a mulher deveria ser conhecedora da doutrina do integralismo para que pudesse preparar 

                                                
300 GOELLNER, 2003, p. 57. 

Foto 48 – Propaganda de Clínica de senhoras. 
A Offensiva, 16 nov. 1935, p. 11. 

Foto 49 – Propaganda de medicamento.  A 
Offensiva, 25 out. 1934, p. 6. 
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os filhos para a grande batalha integralista de renovação da Pátria, que, segundo Salgado, 

estava por se aproximar.   

Em prol do Brasil, assim como do bom desempenho de suas funções na AIB, deveria a 

mulher integralista cultivar a prática regular de exercícios físicos, de atividades esportivas, 

pois “a mulher moderna que não pratica sport não faz jus a esse título e deixa de concorrer 

com a sua preciosa collaboração para o engrandecimento da Pátria”.301 

Loyola chama a atenção para o fato de, apesar do crescimento, ser ainda bem reduzido 

o número de mulheres envolvidas no esporte. Critica a comodidade das mulheres que se 

contentam com a “gymnastica calistência” do rádio ou com as práticas esporádicas de 

exercícios nas praias - “jogos de fim de semana”, pois “[...] isso não é o bastante e nem é isso 

o que queremos, o que esperamos das grandes possibilidades physicas das mulheres 

brasileiras”. Essa responsabilidade para a mulher integralista seria ainda maior por estar ela 

ciente de seu “valoroso” papel na construção da Nação.302 

O Chefe de Campo remete o fato da evasão de mulheres das práticas esportivas à 

incompreensão do grande alcance eugênico e higiênico, assim como aos “obsoletos 

preconceitos e errôneos postulados”, que impunham à educação feminina da sociedade 

brasileira uma orientação claustral refratária à educação física em suas múltiplas atividades, 

firmando “[...] uma deplorável ignorância sobre essa parte capital, básica de uma educação 

completa”.303  

Nesse sentido, solicita que “[...] levemos as nossas patrícias à vida movimentada dos 

gymnasios, dos estádios, das piscinas, identifiquemol-a à prática salutar do sport”. Loyola 

reforça, em vários momentos de seus escritos, a importância da prática esportiva feminina. 

Inclusive, por conta dos jogos de Berlim a serem realizados em 1936, orienta que os técnicos 

treinem as atletas pensando no “bem maior para o Brasil”, trabalhando para a representação 

da Nação por mulheres brasileiras em jogos internacionais, para a grandeza do País e da força 

da raça brasileira.304 

À mulher, em nível competitivo, ressalta que a natação é um dos esportes mais 

interessantes, tanto do ponto de vista higiênico como do ponto de vista físico e científico. 

Ressalta os benefícios para a pele - aumenta a vitalidade, desobstrui os poros e aumenta a 

respiração cutânea; para o “systema muscular” - dá aos membros desenvolvimento de massa, 

                                                
301 LOYOLA, Hollanda. Chronica do dia: a mulher no Sport. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano III, n. 93, p. 3, 31 
jan. 1936. 
302 Ibidem. 
303 Ibidem. 
304 Ibidem.  
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tonicidade e flexibilidade, aumenta a mobilidade das articulações e a resistência do esqueleto; 

para o pulmão - desenvolve a resistência.305 

Alerta, contudo, para os possíveis desvios, “deficiências” que alguns nados podem 

acarretar aos seus praticantes, devendo se redobrar os cuidados para evitá-los. Cita o nado 

“crawiado”, “que exige força auxiliar de velocidade e estabilidade de rotação dos pés para 

dentro do plano medial” – desvio esse que, acentuado, se reflete na bacia e pode causar 

consequências desagradáveis, principalmente para o sexo feminino, do ponto de vista 

obstétrico, sem mencionar a deselegância e a promoção do pronunciamento da lordose.306 

Com intuito de evitar tais deformidades no corpo da mulher, o instrutor deve estar 

atento, e orientando a prática da “gymnastica correctiva”, antes dos educativos próprios ao 

nado a ser ministrado. Além disso, que separe os “instruendos” em turmas homogêneas, de 

acordo com o grau de adiantamento de cada um; que verifique a resistência física dos 

elementos agrupados; que trabalhe a preparação física por meio de jogos educativos 

apropriados fora d’água; que se atente para a aplicação do treinamento correspondente a cada 

turma dentro d’água e para a volta à calma fora d’água, com exercícios respiratórios e a 

massagem de fricção do corpo.307 

O esporte para a mulher ainda auxiliaria no controle e abandono de vícios, sendo o 

vício de fumar um dos mais difíceis de corrigir e extremamente prejudicial à saúde, “um bom 

vehiculo” para muitos males: o câncer de boca, a angina do peito, a tuberculose pulmonar, o 

desequilíbrio do sistema nervoso, o enfraquecimento das funções digestivas, a perda de 

memória e de força muscular.308 

O vício de fumar, destaca o jornal, por modismo, por “snobismo” havia crescido muito 

entre as mulheres, que consideravam elegante esse ato.  

Ciente do crescimento desse vício e enxergando a mulher, frequentemente, como 

procriadora, A Offensiva redobra o apelo pela eliminação do vício do cigarro, para a 

constituição de filhos fortes e saudáveis. Reconhece, todavia, a dificuldade de se abandonar 

um vício, e orienta a mulher à “prática salutar” de exercícios físicos para auxiliá-la nesse 

empreendimento. 

Assim, o exercício físico e os esportes para a mulher, além de conservação, eugenia, 

                                                
305 LOYOLA, Hollanda. Chronica do dia: Educação Physica: natação. A Offensiva, ano II, n. 82, p. 11, 7 dez. 
1935. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 KENDALL, Marietta. Conselhos de Hygiene: as desvantagens do fumo. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano II, 
n. 65, p. 4, 10 ago. 1935. 
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preparação para a maternidade, exerceriam o sentido mais amplo de higienização, na 

implantação de comportamentos saudáveis e no afastamento de vícios prejudiciais ao 

fortalecimento da raça. 

 

 

 

6.2 A Assistência social na AIB em prol da higienização do corpo integralista 

 

 

A AIB buscava criar a imagem de um movimento preocupado com a população, com 

os problemas sociais do Brasil. O integralista, além dos deveres para com a Pátria e o Sigma, 

que iriam até o sacrifício da própria vida, teria o dever de prestar assistência e socorros a 

todos os brasileiros. 

Era por intermédio das militantes que o integralismo atuava com vigor nos centros 

beneficentes. As atividades assistencialistas desenvolvidas pelas mulheres na AIB eram 

coordenadas pela divisão de Assistência Social, que tinha por finalidade “[...] prestar 

assistência e proteção assídua às integralistas e simpatizantes, assim como a todas as classes 

sociais, agindo especialmente nos meios proletários, dentro do campo de suas atribuições”.309  

A “cultura” e “o aprimoramento do espírito” da mulher integralista eram buscados por 

meio das ações da Divisão de Estudos, uma das mais importantes e atuantes da SNAFP. Essa 

Divisão, compreendida pelos setores de “Cursos e Conferências”, tinha como objetivo não só 

“promover e orientar cursos especializados de Sociologia, Filosofia e Pedagogia”,310 mas 

também, “promover sistematicamente” conferências sobre Economia Social, Geografia 

Humana, Literatura, Arte e Formação Moral e Cívica.311   

A Divisão de Educação, por sua vez, deveria orientar as atividades femininas nos 

setores de Alfabetização, Enfermagem, Puericultura, Datilografia, Culinária, Corte e Costura, 

Boas maneiras e Contabilidade Caseira e Economia Doméstica.312 

Juntamente com a Divisão de Ação Social, a Divisão de Educação foi amplamente 

utilizada pelo movimento integralista para divulgar a doutrina do Sigma. Por meio de suas 

                                                
309 Monitor Integralista, ano II, n. 8, p. 9, 1934. 
310 HENRIQUES, Irene de Freitas. Regimento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos 
Plinianos. Departamento Feminino, IV- Das Divisões - Divisão de Estudos, art. 10º, § 1º. Enciclopédia do 
integralismo. Rio de Janeiro: Livraria Brasileira, 1959. v. IX. p. 172. 
311 Ibidem, art. 10º, § 2º, p. 173. 
312 Ibidem, Divisão de Educação, art. 9º, p. 172. 
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atividades, realizava propagandas e doutrinava quem aos núcleos integralistas comparecesse. 

Essas atividades de caráter político-ideológico, que também se traduziam em práticas 

culturais e esportivas, deviam formar a nova geração de mulheres brasileiras, consolidando, 

em primeira instância, um tipo de ação social que visava à defesa e à manutenção dos 

fundamentos da família cristã brasileira: 
 
[...] criar uma consciência feminina no Brasil, de acordo com os princípios da 
doutrina integralista, e uma atitude feminina ordenada, em todos os campos 
que lhes são próprios, despertando e habilitando assim a mulher brasileira para 
o cumprimento de sua missão na família e na pátria.313 

 

Era de competência da Divisão de Ação Social, por meio dos setores Lactários, 

Bandeirantes e Dispensários, “aplicar no terreno social as atividades das integralistas, 

contribuindo assim de maneira eficiente e constante para o melhoramento material e moral 

das condições de vida da família brasileira”.314  

As integralistas operavam no setor da educação sanitária e da medicina preventiva, 

contribuindo para o aprofundamento do debate entre os médicos e sanitaristas do período. Por 

intermédio da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos Plinianos, elas 

organizavam núcleos de atividades públicas ligadas à medicina preventiva contra doenças 

sexualmente transmissíveis e outras.  

A Divisão de Ação Social, segundo Estatutos expostos no jornal Monitor Integralista 

da primeira quinzena de dezembro de 1934, compreendia as Seções Escolar, Técnica, Médica 

e Bandeirantes da Caridade, sendo a Seção Escolar responsável por “manter o quadro de 

professoras e distribuí-las pelas escolas que a AIB [fosse] criando”; “incumbir-se da educação 

dos plinianos infantis, criando jardins da infância”; “colaborar no Departamento da 

Juventude, na parte relativa à Seção Feminina”; “agir nas escolas públicas, orientando a 

educação infantil no sentido da doutrina integralista”; “criar ‘Escolas de Férias’, nas 

montanhas e nas praias”; “levar ao conhecimento do Chefe da Divisão as falhas verificadas”; 

“apresentar relatórios quinzenais”.315 

À Seção Técnica cabia organizar e manter cursos especializados de culinária, corte e 

costura, boas maneiras, contabilidade caseira, especialidades técnicas diversas; “[...] organizar 

visitas, excursões e bandeiras, ministrando ao povo conhecimentos técnicos de higiene, de 

                                                
313 HENRIQUES, Irene de Freitas. Regimento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos 
Plinianos. Departamento Feminino, V- Disposições gerais, art. 19º. Enciclopédia do integralismo. Rio de 
Janeiro: Livraria Brasileira, 1959. v. IX. p. 174. 
314 Ibidem, IV- Das Divisões - Divisão de Ação Social, art. 11º, p. 173. 
315 Monitor Integralista, ano II, n. 8, p. 4, 1934. 
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alimentação, de preservação da saúde etc”; apresentar relatórios quinzenalmente.316 

À seção Médica competia “organizar cursos especializados de enfermagem”; “prestar 

os primeiros socorros médicos, injeções etc”; “organizar os demais serviços especializados 

que se [prendiam] a essa Seção”; “apresentar relatórios quinzenalmente”.317 

À Seção de Bandeirantes da Caridade cabia “organizar visitas domiciliares aos pobres 

da AIB, levando-lhes periodicamente sua assistência”; “organizar visitas a hospitais, casa de 

saúde e asilos”; “visitar fábricas, centros femininos, companhias, estabelecimentos comerciais 

e repartições públicas, etc, assistindo a mulher que trabalha e indagando de suas necessidades 

e aspirações”.318  

Os Estatutos apontam que essa divisão deveria manter estreita ligação com o 

Departamento de Assistência Social, respeitar suas determinações e prestar-lhe apoio ou dele 

se utilizar, quando necessário, cabendo a cada Seção de Assistência Social sua instalação e 

funcionamento.  

Dentre as áreas nas quais as atividades sociais eram realizadas pelo movimento, a 

maternidade recebia uma atenção muito especial, visto que representava o lugar da evolução e 

da preservação da família.  

A principal tarefa desses núcleos, assim como dos ambulatórios que dependiam deles, 

era orientar as mulheres pobres sobre a higiene e a saúde do corpo e os cuidados que deveriam 

ter com os filhos. Outra preocupação das mulheres integralistas era evitar a disseminação das 

duas doenças que mais matavam no período: a tuberculose e o câncer. 

A AIB confere destacada importância à maternidade e aponta que não se resume 

apenas a uma função física, porque é, principalmente, uma função moral, não terminando com 

o nascimento da criança, nem com seu aleitamento, tendo a mãe de continuar, por motivos 

religiosos e razões científicas, acompanhando os filhos na infância, na puberdade, na 

juventude e até mesmo em toda a vida. Sob certos aspectos, o homem é produto da mulher, 

dado que é geralmente o que a sua mãe quis e, muitas vezes, o que sua esposa quer que ele 

seja. É dela a responsabilidade de estimular nele virtudes com a finalidade de torná-lo um 

homem de nobres ideais amanhã.319 

Na visão integralista, as funções sociais da mulher devem prolongar psicologicamente 

as físicas, sendo a maternidade a função que a distingue do homem, pois, tendo filhos ou não, 

                                                
316 Monitor Integralista, ano II, n. 8, p. 4, 1934. 
317 Ibidem. 
318 Ibidem. 
319 SALGADO, 1955, v. XX. 
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Foto 51 – Distribuição de brinquedos no Núcleo da Tijuca. A 
Offensiva, 4 jan. 1936, p. 4. 

o essencial é que a ação da mulher no seu meio se exerça num sentindo maternal e, mesmo 

sendo solteira, deve ela assumir espiritual e sentimentalmente essa função. 

Nesse sentido, as integralistas tiveram um significativo papel social na educação e 

orientação de mulheres pobres gestantes. Elas alertavam a respeito da importância do 

diagnóstico precoce e dos cuidados com a alimentação para a saúde da mulher e da criança. 

Também falavam sobre a necessidade da amamentação. O espaço da rua era sempre 

caracterizado como inóspito e perigoso para as futuras mães e para as jovens senhoras, por ser 

um local em que circulavam muitas doenças que ameaçavam não apenas os adultos, mas 

também as crianças, que poderiam ficar marcadas para sempre. 

Com intuito de convocar as integralistas cariocas para que, “com sua boa vontade”, 

auxiliassem as mulheres, sobretudo aos moradores do bairro de Copacabana e Botafogo, 

fazendo assim a “obra de misericórdia e de patriotismo”, aconselhando e educando suas 

“irmãs”, A Offensiva do dia 6 de julho de 1935, p. 4, publicou uma nota redigida por Marietta 

Kendall. Na nota, a autora solicitava às mulheres da Província da Guanabara que trabalhassem 

na caridade, que se ajuntassem nas atividades nos lactários, ambulatórios, que promovessem o 

recolhimento de roupas e brinquedos, como o fizeram as “blusas-verdes” do núcleo da Tijuca. 

No dia 3 de janeiro de 1935, p. 1, A Offensiva noticiou a obra social em prol das 

crianças pobres residentes do 

Méier.  “O natal no integralismo” 

se daria com distribuição de 

brinquedos e roupas pelo 

Departamento Feminino da AIB, 

que repetiria essa ação em 

núcleos de “todo“ o Brasil. Como 

prestigiado pelo jornal, a obra 

feminina assistencialista estaria 

se realizando, assim, no sentido 

sublime de auxílio aos mais 

necessitados. Na data de entrega 

dos presentes, uma cerimônia foi realizada e a primeira parte do Hino Nacional foi cantada. 

“Para manter as tradições nacionais”, o presépio, “incrivelmente coberto de neve debaixo do 

céu tropical”, substituiu a árvore de Natal e o Papai Noel, que são representações européias. 

Em Copacabana, o gesto se repetiu sob o patrocínio do mesmo Departamento que 
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Foto 52 – Chefe do Departamento da Penha entregando                                             
mantimentos a uma família pobre por ocasião do Natal.  

A Offensiva, 18 jan. 1936, p. 8.  

também visitou a Casa de Correção, indo “todas as companheiras”, devidamente 

uniformizadas. O Departamento Feminino da Província de São Paulo uniu-se à causa, 

noticiando sua celebração no mesmo jornal. 

Dentro da AIB, as militantes recebiam constantes elogios pelas suas atividades cívicas, 

especialmente em relação às práticas promovidas no campo político e social pelas 

“bandeirantes”, mulheres que percorriam o interior dos estados para orientar outras. Suas 

atividades eram diariamente noticiadas tanto pelos canais de propaganda do movimento como 

pelos jornais da época. A ideia da cidadã politicamente atuante era bastante disseminada pela 

organização.  

A Seção Feminina de Bandeirantes, parte integrante do Departamento Feminino, 

destacou-se nos trabalhos assistencialistas aos pobres, recolhendo e distribuindo roupas, 

alimentos, brinquedos e convocando, por meio de jornais e revistas, o auxílio de brasileiros 

para realização dessas atividades. Bazares e almoços beneficentes eram constantemente 

promovidos em prol dessas causas.320 

O Departamento Feminino promovia também exposições de trabalhos artesanais com 

a finalidade de angariar fundos para auxiliar as crianças carentes e “provar o carinho pelas 

crianças, vestindo a rica para ajudar a pobrezinha”, “provar às companheiras menos 

favorecidas a solidariedade da mulher integralista”, pois utiliza as horas de seu descanso para 

ajudar o próximo321 

 Em A Offensiva é possível observar os inúmeros trabalhos desempenhados pela 

mulher integralista na área social. O 

jornal deu ampla cobertura às 

atividades por ela e para ela 

realizadas, noticiando e convocando-

a para participação ativa na AIB. 

Mas, também difundindo imagens 

das ações realizadas, de modo a 

“comprovar” os efeitos benéficos das 

iniciativas. As fotografias eram 

alguns dos recursos de linguagem 

                                                
320 A Offensiva, Rio de Janeiro, ano I, n. 31, p. 7, 13 dez. 1934. 
321 KENDALL, Marietta. Exposição de trabalhos do Departamento Feminino. A Offensiva, Rio de Janeiro, ano 
II, n. 81, p. 4, 30 nov. 1935. 
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utilizados pela imprensa integralista, articuladas ou não a pequenos textos, frases ou pequenas 

histórias, para disseminar as ideias e a doutrina integralista, além de conquistar mais adeptos 

para as suas fileiras. O movimento atribuía grande importância à imagem fotográfica no 

sentido de conferir confiabilidade ao que transmitia nos impressos.322  

No dia 5 de outubro de 1935, A Offensiva divulgou a inauguração da primeira Escola 

de Enfermeiras da Ação Integralista Brasileira, sendo tal feito comemorado com uma reunião 

solene realizada no dia 3 do mesmo mês. 

A reunião, ocorrida no salão da Rua Sachet, da Província da Guanabara, de acordo 

com o impresso, estava repleta de jovens e mulheres inscritas nas fileiras da AIB. Na 

cerimônia, foram enaltecidos os esforços empregados pela mulher integralista para a 

inauguração da escola, assim como seu espírito de perseverança e realização que “[...] estão 

acima de quaisquer comentários”.323 

Presidiram a cerimônia a Chefe do Departamento Provincial Feminino Maria Reis 

Telles Ferreira, acompanhada da Chefe do Departamento Nacional Feminino Irene de Freitas 

Henriques e das respectivas chefes de divisão. 

Com o início das aulas do curso provisório marcado para 4 de outubro de 1935 e o 

término previsto para dezembro do mesmo ano, a escola, sua estrutura e seu programa, que foi 

elaborado com auxílio de vários médicos, foram apresentados ao grupo ali reunido. No 

momento, foi lembrado, pela secretária da escola, Wilma Villard, que as companheiras que 

frequentassem o curso provisório de noções de enfermagem e recebessem o certificado de 

habilitação estariam dispensadas do exame de admissão do curso definitivo, cujo início estava 

agendado para janeiro de 1936. 

Dr. Alberto da Cunha, diretor técnico da escola, usou a palavra para abordar o papel da 

mulher no movimento, mencionando ser a Escola de Enfermeiras o espaço onde “[...] a 

mulher poderá desempenhar a mais nobre das missões, dentre todas aquelas que mais 

condizem com seus sentimentos de afetividade”.324  

Nas páginas do mesmo jornal que traz essa matéria, os nomes das blusas-verdes 

escolhidas para ocuparem cargos de direção na Escola de Enfermagem começam a aparecer, 

como é o caso de Adele Castro que, após ocupar “interinamente” com “extremada dedicação” 

o cargo de Chefe do Departamento Feminino, fora nomeada tesoureira da escola. Nesse 

contexto, é possível observar, mais uma vez, mulheres que ocupam cargos administrativos de 
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responsabilidade e de elevada importância dentro dos núcleos, escolas, departamentos da 

AIB. 

Em discurso realizado no dia 7 de outubro, primeiro dia de aula na Escola de 

Enfermagem, pela professora Maria Ribeiro dos Santos Teres, foi exposto que o curso 

provisório estaria restrito a aulas teóricas, que preparariam as alunas para as aulas práticas a 

serem ministradas posteriormente no curso definitivo. Foi ressaltado, pela oradora, a 

necessidade de agregar teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem:  
 
[...] devo dizer-vos, que ninguém se tornará enfermeira sem que tenha 
passado pela experiência dos hospitais. O conhecimento teórico é 
indispensável, mas indispensável, também é a prática hospitalar. O 
conhecimento da enfermeira não pode ser unilateral. É indispensável, é 
imprescindível, que ela procure integrar a cultura científica à 
experimentação.325  

  

Ainda nesse discurso, foram pontuados os atributos necessários para o trabalho de 

enfermagem, entre eles a abnegação, a paciência, a renúncia, a ilimitada capacidade de 

sacrifício. Para Teres, esses atributos as mulheres da AIB possuem, e ela justifica sua 

afirmação com essas palavras: “[...] sois integralistas! Abraçastes uma doutrina que conduz à 

espiritualidade”, uma doutrina que conduz ao “amor”, “à ternura”.326 Logo depois de findado 

o discurso, ela ministrou a primeira aula do curso. 

Para o controle efetivo sobre a militância feminina, uma extensa rede de informações 

foi criada, de modo a receber relatórios, estatísticas e correspondências, que deveriam manter 

a direção nacional informada sobre todas “[...] as militantes, suas atitudes e atividades da 

mulher integralista inscrita em face de suas obrigações”.327  

As cartas trocadas entre as militantes e o Chefe Nacional são registros pontuados por 

uma variedade de assuntos que interligam, de modo surpreendente, as dimensões pública e 

privada, permitindo vislumbrar níveis de intimidade construídos e consentidos numa ampla 

rede de sociabilidade e pessoalidade entre Plínio Salgado e a militância.328 Essas cartas 

permitem compreender, por meios distintos, como as mulheres representavam o coletivo e 

como se representavam diante da vida e das funções a elas direcionadas.  

                                                
325 TERES, Maria Ribeiro dos Santos. Escola de enfermeiras da Ação Integralista Brasileira. A Offensiva, Rio de 
Janeiro, ano II, n. 74, p. 4, 12 out. 1935. 
326 Ibidem. 
327 Regimento da Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos Plinianos. Departamento Feminino, IV-
Das Divisões. Divisão de Expediente, art. 7º, § 1º. 
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Essa efetiva participação feminina no movimento se deve às consideráveis estratégias 

de arregimentação de um público feminino:  
 
Os discursos plinianos souberam captar os anseios e a esperança que a vida 
moderna introduzia e dimensionava com o rádio, o cinema, não só na 
sociedade brasileira, como na conservadora sociedade portuguesa. A A.I.B. 
abriu novas oportunidades para muitas mulheres, principalmente as solteiras 
e de segmentos médios, nos quais o casamento não era uma possibilidade 
imediata. Elas aderiram ao movimento para obter maiores visibilidade e 
oportunidades de participação, mesmo sendo esta disciplinada e mantendo-
as nos papéis tradicionais que desempenhavam na família e na sociedade, 
porque abriam brechas para que pudessem pensar que ‘o integralismo fará 
de nós mulher-boneca de Sévres a mulher culta, inteligente, útil à 
sociedade’.329 

 

 A mulher integralista, segundo os documentos analisados, aderiu à causa social do 

movimento, prestando-se as diversas atividades para as quais foi convocada. A escola de 

enfermagem, por exemplo, recebeu inúmeras inscrições, e o curso tornou enfermeiras um 

grupo bastante significativo de mulheres militantes da AIB.  

Contudo, o aproveitamento das energias femininas pela AIB não ocorreu só para 

“educação da consciência nacional”, como era apregoada, mas também, e sobretudo, para a 

“formação de uma massa eleitoral integralista”, principalmente a partir de 1935, quando o 

movimento se transformou em partido. Tal aproveitamento engrossava a massa eleitoral por 

duas vias: pela “preparação e qualificação eleitoral” de adultos, por meio da alfabetização 

deles, e pela convocação das “blusas-verdes” ao exercício do voto.330 

Em 24 de fevereiro de 1932, apesar de a reivindicação pelo voto feminino não ser de 

consenso na sociedade da época, o direito ao voto foi concedido às brasileiras maiores de 21 

anos e alfabetizadas. Logo, a AIB buscava, por meio de campanhas, conquistar esse novo 

eleitorado.  

Em 1937, por meio de uma de suas diretrizes enviadas a todas as Secretarias 

Provinciais, a SNAFP, após considerar “[...] de suma importância a cooperação feminina nos 

serviços de preparação e qualificação eleitoral [convoca] a mulher brasileira e, principalmente 

a mulher integralista, que sabe querer e trabalhar até ao sacrifício para as grandes causas [...]”, 

a conseguir, por meio do Departamento Feminino, “[...] a glória de alistar dois terços, pelo 

menos, dos eleitores da AIB”.331  
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330 Ibidem, p. 276. 
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O documento “lembrava à companheira” as providências a serem tomadas em todos os 

núcleos do País:  

 
1- A qualificação urgente e imediata de todas as Blusas-Verdes não 
eleitoras e com qualidades para tal; 
2- A formação de uma massa eleitoral integralista, pela alfabetização rápida 
das companheiras analfabetas;  
3- Trabalhar para que o integralista analfabeto consiga apreender o mais 
depressa possível, a fim de poder fazer seu requerimento e obter o título de 
eleitor para as próximas eleições;  
4- Qualificação das pessoas das famílias dos nossos companheiros, 
simpatizantes e amigos; 
5- Organizar o serviço coletivo em turmas pequenas nas fábricas e a 
domicílio angariando, alfabetizando e facilitando assim as qualificações; 
6- Divisão do Município por zonas com uma encarregada para cada zona; 
7- Prestar serviços à Chefia Provincial na alfabetização rápida de todos os 
companheiros simpatizantes;  
8- Organizar o serviço coletivo em turmas pequenas ou se preciso 
individual, para a alfabetização; 
9- Lembrar a toda Blusa-Verde que ela tem o dever de responder pelo 
preparo de um analfabeto e pelo alistamento de um eleitor, no mínimo; 
10- Nas localidades onde estejam fechadas as nossas sedes, que cada lar de 
Blusa-Verde seja um centro eleitoral.332  

 

Esse documento deixava claro que, por meio da “alfabetização rápida”, se buscava 

ensinar os brasileiros a ler e a escrever, não somente para “elevar o seu nível cultural” ou 

promover a sua “realização plena” enquanto “homem integral”, conforme era preconizado, 

mas também para que ele pudesse obter seu título de eleitor. 

Analisando a estrutura organizacional da AIB, pode-se observar que vários órgãos 

contribuíram, em menor ou maior grau, para divulgação da doutrina, a saber: a Secretaria 

Nacional de Educação (Moral, Cívica e Física); a Secretaria Nacional de Doutrina e o 

Departamento Nacional de Estudantes. 

O impresso integralista constituía um importante mecanismo de divulgação das 

atividades realizadas pelo departamento feminino. O jornal A Offensiva, de 13 de dezembro 

de 1934, traz na página 8, uma matéria intitulada “Departamento Feminino: suas últimas 

reformas e atividades”, que bem representa essa função. O conteúdo apresentado revela que o 

entusiasmo das moças em atividades desenvolvidas no departamento é crescente e crescente é 

o número de mulheres que a ele se unem em prol da pátria.  

A imagem da militante – mãe, esposa, professora e atuante nas causas sociais – 
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Foto 53 – Blusa-verde negra participando 
ativamente da campanha eleitoral. A 

Offensiva, 13 jul. 1937, p. 3. 

veiculada nas páginas dos periódicos do movimento, 

muito se aproximava das prescritas pelos 

intelectuais nos livros. Ela aparecia, como bem 

apontam estudos na área, em trabalhos 

assistencialistas, em bazares, campanhas de Natal, 

lactários, com seus filhos e marido, nas escolas 

integralistas junto a seus alunos, com suas 

companheiras ou casando com algum militante.  

Contudo, não posso negligenciar o fato de ter 

encontrado, depois de lançar um olhar minucioso 

sobre as páginas do jornal, mulheres que, de forma 

sutil, ou mais escancarada, subvertiam a ordem e 

faziam diferente do que lhes era prescrito. Militantes 

que participaram ativamente da campanha eleitoral 

integralista, que proferiram discursos em prol da 

divulgação da doutrina, que escreveram para os impressos e os editaram, etc, representam 

uma parcela, mesmo que bastante reduzida, de modos diferentes de atuar no movimento 

daqueles prescritos pelos livros e documentos integralistas. A foto de A Offensiva de 13 de 

julho de 1937, p. 3, demonstra a dupla conquista de uma mulher negra que discursa para 

homens em um encontro integralista.  

Outro fato que merece destaque diz respeito ao aparecimento de grande número de 

mulheres não militantes que exerciam papéis sociais muito distintos dos indicados pelo 

movimento, sendo elas atletas, cantoras, aviadoras, atrizes, pintoras. Essas mulheres, 

geralmente, recebem elogios do jornal pela profissão que exercem, a exemplo Bidu Saião, a 

quem o jornal tece elogios à voz e à beleza, e à Carmem Miranda, “astro do cinema”, “olhar 

cheio de alma e riso cheio de vida”, por suas brilhantes atuações. 

Conferir abertura às mulheres que estavam ganhando espaço no mercado de trabalho, 

a despeito da ameaça ao núcleo familiar, do temor à dissolução da família que representava a 

educação da mulher, o mercado de trabalho feminino, a redefinição do papel social das 

esposas da elite,333 ainda que contrariando os escritos dos integralistas mais conservadores, 

parecia, pelo que tudo indica, ser uma tentativa de atrair não só as donas de casa, mas também 

as mulheres que queriam ou precisavam trabalhar, lutavam por seus direitos políticos e se 
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identificavam com discursos imbuídos de argumentos antifeministas, anticomunistas e 

cristãos.  

Provavelmente, as conquistas sociais alcançadas pelas mulheres naquele momento, 

como a obtenção de empregos antes restritos só aos homens e o direito ao voto, fizeram a 

AIB, assim como o restante da intelectualidade, adaptar seu discurso repressor de forma que 

atraísse a mulher.334 As concessões no tocante aos comportamentos e papéis sociais 

representavam muito mais uma tentativa de atrair e arregimentar novos adeptos do que um 

esforço de reformulação idealística e doutrinária. 

As militantes desejosas de mais liberdade, percebendo essas concessões e 

apropriando-se, de modo singular, do que lhes era imposto, aproveitavam para ampliar e 

firmar seus espaços na sociedade, utilizando as páginas do jornal. Em A Offensiva de 24 de 

agosto de 1935, p. 10, ao ser questionada sobre o papel da mulher no integralismo, Cecy 

Tolentino de Souza argumenta que a mulher não é colocada em plano secundário, que a AIB 

reconhece o valor da mulher como “[...] cooperadora no trabalho de reerguimento nacional 

em qualquer terreno de actividade”. Como eleitora, destaca: “[...] marchamos ao lado dos 

[homens] para as urnas, dando o nosso voto com a mesma liberdade de pensamento”. “[...] 

Nas reuniões públicas, como nas privadas, a palavra é dada à mulher e ao homem 

indifferentemente, sempre acatada e considerada”, lembrando, como já mencionado, que ao 

integralista, de ambos os sexos, não era dado o direito de se manifestar durante os encontros 

integralistas sem que fosse convidado a falar.335 

Souza afirma, ainda nesse jornal, que não se sente cingida às funções do lar, de dona 

de casa, que a mulher integralista estuda e trabalha: “a mulher verdadeiramente mulher sabe 

sahir à rua e defender com valor varonil o seu Eu e a sua actividade [...]”. “[...] A mulher 

integralista é a mulher moderna que não teme a luta, que trabalha e não mede sacrifícios, que 

marcha lado a lado com o companheiro prompta para tudo [...]; com direitos iguaes e, 

portanto, com iguaes possibilidades”.336 

No mais, apesar de a maior parte dos documentos doutrinários terem sido escritos por 

Plínio Salgado, revelando a presença do autoritarismo e da tentativa de estabelecimento de 

uma ordem, muitas foram as vozes, inclusive de mulheres, que se pronunciaram nos jornais e 
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revistas em nome da AIB. Por mais que esses discursos produzidos por mulheres tenham 

passado pelo crivo de uma rígida rede de censura e controle, essa atividade tornou-se bastante 

representativa e possibilitou que essas escritoras falassem não somente a outras mulheres, mas 

também aos homens integralistas, operários, comerciantes, advogados, etc.  

Margarida Cavalcante Albuquerque Corbisier foi uma importante representante dessa 

parcela de mulheres, que teve seu texto voltado aos homens, “Conceito de vida heróica”, 

publicado em A Offensiva do dia 13 de abril de 1935, p. 4. O artigo trata dos sacrifícios e da 

luta que eles, “despertos para a realidade de suas tarefas”, deverão enfrentar, dos obstáculos 

que enfrentarão para “fazer a vida ao invés de esperar que a vida os faça”. A renúncia a si 

mesmo é amplamente abordada nesse estudo, não importando a tarefa a cumprir e sim sua 

realização na “Grande Batalha do Bem e do Mal”, obviamente sendo o integralismo o lado do 

bem. Iveta Ribeiro também redigiu um artigo intitulado “Ouve Marinheiro!”, publicado em A 

Offensiva de 12 de dezembro de 1937, tratando das responsabilidades desses homens para 

com a sua Pátria, do dever que lhes cabe de defesa do Brasil e de elevação do país ao status de 

nação forte e heróica. 

Esses são alguns dos textos publicados por mulheres, voltados para homens, 

confirmando que elas não escreviam somente para o mesmo sexo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de investigar a educação do corpo, prescrita, 

ou melhor, ordenada pela Ação Integralista Brasileira, na década de 1930, aos militantes 

inscritos em suas fileiras. 

 A partir do estudo realizado, é possível observar que os impressos integralistas foram 

amplamente utilizados para difusão das ideias e consolidação da doutrina integralista. O 

jornal, funcionando como instrumento ideológico de grande alcance, que atingia diversas 

localidades do Brasil, buscava fazer chegar ao leitor informações sobre as ações do 

movimento, convidando os integralistas a participarem ativamente e os não integralistas a 

aderirem à causa. A Offensiva empregou seus esforços na construção dos espaços de atuação 

da militância: seus congressos, desfiles, reuniões doutrinárias, entre outros, dando visibilidade 

às realizações da AIB. 

A catalogação do jornal, apesar do árduo trabalho em virtude da grande quantidade de 

edições, foi fundamental para compreensão da sua estrutura e de como ele influenciou e foi 

influenciado não só pelos acontecimentos na AIB, como também pelas mudanças na 

sociedade do período.  

Compreender o ciclo de vida do jornal possibilitou a observação das estratégias 

adotadas pelo integralismo para conduzir seus membros à condição de obediência irrefutável, 

assim como para arregimentar novos adeptos. Pensar na materialidade do impresso auxiliou-

me a observar as intencionalidades que ordenavam a produção e a editoração dos textos 

publicados. 

Apesar dos mecanismos de censura utilizados pela AIB para controlar o jornal, pude 

constatar que o movimento não conseguiu apagar as marcas deixadas pelos teóricos 

integralistas e editores nos textos, como também não conseguiu controlar a forma de leitura e 

apropriação dos leitores.  

Tornando diário o jornal que era semanal, Plínio Salgado concretizou sua ambição de 

fazer chegar ao militante suas opiniões e decisões com maior presteza, além de afirmar sua 

liderança com mais eficácia, iniciando um doutrinamento mais intenso dos “camisas-verdes” 

com intuito de “formá-los soldados” militarmente treinados para a defesa de seus ideais. 

O jornal utilizou diversos mecanismos para doutrinar os integralistas, seja pela 

publicação de textos doutrinários, cursos sequenciais, documentos prescritivos, pelas seções e 

colunas de lazer, pelos exemplos de “companheiros”, seja pela propaganda comercial.  
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O jornal A Offensiva mantendo-se, fundamentalmente, pelo custeio das propagandas e 

pela colaboração de profissionais de diversas áreas que produziam textos para nele serem 

publicados, conferiu certa abertura, desde que não contrariasse gritantemente seus princípios, 

a diferentes concepções sobre saúde, economia, religião, etc. A exemplo, numa mesma 

página, apareciam as colunas espírita e católica postas lado a lado. 

Com as propagandas, o mesmo se deu. Apesar da numerosa quantia de anúncios de 

produtos integralistas presentes em A Offensiva, os produtos não integralistas são maioria. 

Aos produtos integralistas, contudo, o jornal parecia conferir confiabilidade atestando fazer 

parte do conjunto propagandístico do movimento e solicitando, inclusive, que os integralistas 

os adquirissem em preferência a outros. 

Com intuito de corroborar suas prescrições aos militantes, o jornal recorria aos 

documentos, “Protocollos”, de orientação do movimento. Investir na análise desses textos 

possibilitou perceber no jornal o que era possível cumprir e o que era cumprido pelos 

militantes, assim como o que subvertiam em virtude dos comportamentos ainda 

“indisciplinados”, “desordenados”. 

Cumprir ou não cumprir essa ou aquela ordenação, a possibilidade de escolha, não era 

permitido ao integralista, que vivia sob a ameaça de sofrer faltas ou mesmo exclusão caso se 

opusesse ao que lhe fosse ordenado. Restava-lhe a possibilidade de subverter, de fazer 

diferente, no momento de negligência do poder hierárquico. Muitos desses registros, com 

certeza, foram apagados, mas ainda é possível encontrar alguns nos documentos integralistas 

existentes, como me foi possível observar nas edições de A Offensiva.  

A AIB utilizou os símbolos e imagens de modo bastante abrangente. O jornal recorreu 

às fotografias inúmeras vezes, articulando-as ou não a textos, para disseminar as ideias e a 

doutrina integralista. Essas imagens, repletas de significados, auxiliavam a promover 

confiabilidade ao que transmitia o periódico. 

A imagem que a AIB buscava propagar era a de um movimento harmônico, coeso, uno 

em sua forma de ser e de agir. Para tal, investiu na uniformização e no treinamento paramilitar 

de seus quadros. O objetivo era treinar os integralistas para torná-los aptos a defender as 

causas do movimento de diversas formas, verbalmente, por meio de discursos, de propaganda 

boca a boca, pelo voto, ou corporalmente, pela luta corporal e armada.  

Plínio Salgado criou a Milícia Integralista com treinamento específico para utilização 

de armas e explosivos, mas jamais admitiu publicamente que esses quadros estavam sendo 

treinados para combate. Em defesa do movimento, argumentava que ele venceria por meio de 
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ideias. 

Os “Regulamentos da Milícia”, no entanto, apontam para intenções obscuras de vencer 

pelo uso da força. Assim, precisava fazer forte seu militante, física e intelectualmente, não 

para ele se tornar consciente de seus atos, mas para ter conhecimento da ideologia e preceitos 

integralistas quando precisasse se manifestar e, principalmente, para se comportar como lhe 

era ordenado.  

No jornal A Offensiva, os chefes hierárquicos divulgavam, enquanto durou a Milícia, 

as concentrações, os desfiles, os treinamentos, exaltando essas atividades, além de utilizarem 

o espaço para convocar os milicianos para esses encontros. Posteriormente, tornou-se espaço 

de manifestação contra os comunistas e liberais, acusados pela AIB de serem os motivadores 

do ato do governo de extinção dos partidos políticos. 

Além da formação paramilitar, a AIB incentivou o integralista à prática esportiva e à 

educação física como meio de fortalecer a raça – fim eugênico – e de promover a higienização 

corporal.  

A Offensiva não ficou à parte desses intentos e publicou inúmeros artigos, seções e 

colunas destacando os acontecimentos esportivos mais importantes, as ações integralistas no 

esporte e, destacadamente, um conjunto de artigos redigidos por Loyola com intuito de 

mostrar aos leitores o que pensava o autor e, em concílio e apoio, a AIB. 

Observando a quantidade de textos desse autor publicados no jornal e tendo 

conhecimento do órgão de censura da imprensa integralista, é possível concluir que as ideias 

nacionalistas para o esporte, encontradas em seus escritos, viabilizaram-lhe um amplo espaço 

em A Offensiva, assim como conferiram-lhe o posto de Chefe de Campo da Milícia. 

Loyola, assim como outros autores, demonstrou explícita preocupação com a 

comercialização dos esportes e com a importação de métodos que, segundo ele, não 

condiziam com as necessidades do povo brasileiro e não atendiam a essas necessidades. Outra 

de suas preocupações era a mistura de métodos que comumente ocorria nos ensinos primário 

e secundário, acarretando a falta de unidade e de articulação.  

Para resolução desse problema, Loyola sugeriu um Plano Geral de ensino, baseado no 

modo de vida do povo brasileiro, que aliasse teoria e prática, trabalhando não só os atributos 

físicos, mas também os atributos morais do corpo e do “espírito”. 

Ao abordar os exercícios físicos e esportes relacionados ao sexo, Loyola cuidou de 

orientar as mulheres nas práticas que não atrapalhassem sua função procriadora. Para ser mãe, 

para cumprir sua “função maior e mais nobre”, a AIB indicava que a mulher se preparasse 
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moral, intelectual e fisicamente. A mulher deveria estar preparada fisicamente para gerar e 

intelectual e moralmente preparada para transmitir aos seus filhos a doutrina do Sigma. Para 

esse fim, poderia e deveria participar dos cursos oferecidos pelo movimento. 

No mais, cabia a ela participar da campanha de arregimentação de novos adeptos e das 

atividades de ação social, promovendo bazares, campanhas de natal, de alimento, participando 

dos serviços nos lactários, nas enfermarias e nas escolas integralistas. 

Encontrei, contudo, mulheres que escreviam para jornais e revistas, que os editavam e 

coordenavam, que trabalhavam fora, que falavam aos homens. Esse fato provavelmente tenha 

ocorrido em virtude das mudanças na sociedade da época, o que pode ter levado o 

integralismo a repensar alguns de seus propósitos para não perder adeptos. 

Essas concessões não modificaram os documentos doutrinários, mas refletiram-se nos 

jornais e revistas integralistas, como se deu em A Offensiva. 

Mesmo que minha perspectiva sobre o papel feminino no jornal, e por ele 

representado, seja um tanto otimista, não se pode negar que o integralismo, ao perceber as 

conquistas sociais alcançadas pelas mulheres naquele momento, como a obtenção de 

empregos antes restritos só aos homens e o direito ao voto, fez com que a AIB adaptasse seu 

discurso repressor aos acontecimentos na sociedade brasileira, principalmente nas grandes 

cidades. 

Essas concessões, de certa forma, também se refletiram no âmbito esportivo de A 

Offensiva, que passou a mencionar, com mais freqüência, as competições e jogos para 

mulheres, assim como a incentivá-las com mais ênfase a praticar esportes e exercícios físicos.  

Para finalizar, não posso deixar de destacar que, associando as orientações no tocante 

à prática de exercícios físicos e de esportes aos conselhos de higiene, o integralismo 

propagava, a seu modo, o comportamento a ser assumido pelos integralistas e, 

consequentemente, a quem mais se predispusesse a ler seus jornais. Agregando essas 

prescrições a todas as práticas ritualistas e simbólicas, o integralismo impunha ao corpo um 

modo de ser, de se comportar, de vestir, de falar, de calar, de andar, de casar, de morrer, de se 

embelezar, de amar, de odiar..., ou seja, um modo muito próprio e uno de ser integralista.
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