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Capítulo 1

inteleCtUais e inteGralisMo

Somos nós, pensadores, que temos de primeiro constatar e, se 
necessário, decretar o gosto agradável de todas as coisas. As pes-
soas práticas acabam por adota-los de nós, a sua dependência em 
relação a nós é incrivelmente grande, o mais ridículo espetáculo 
do mundo, por mais que o desconheçam e orgulhosamente nos 
ignorem, a nós, os não-práticos: eles até menosprezariam sua vida 
prática, se quiséssemos desprezá-la: algo que poderia nos incitar, 
de vez em quando, um pequeno desejo de vingança.

Friedrich Nietzsche, Aurora.

Se quiséssemos substituir, nesta epígrafe, o termo pensadores por 
outro, como intelectuais, teria o sentido do texto se conservado? A 
ideia de que poderia existir, em uma posição de relativo “destaque” na 
sociedade, essa figura particular que se vale, sobretudo, de construções 
simbólicas e representações para, com maior ou menor intensidade, 
interferir na realidade social, apontando ou indicando (ou decretando, 
como disse Nietzsche, sublinhando ainda mais a intensidade do papel 
desempenhado por esse agente singular) para outros indivíduos, próxi-
mos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos, sejam direções a serem 
tomadas nas mais variadas dimensões que compõem a vida dentro das 
quais aqueles se movem, ou comportamentos a serem assimilados ou 
renegados – em suma, apontar aquele gosto agradável das coisas –, esta 
ideia não nos soa estranha e, por sua vez, parece responder com uma 
assertiva à questão colocada acima. Pois, nesta situação, excetuando-
-se os eventuais traços característicos destes dois termos, o intelectual 
(aquele “não-prático”) não deixa de ser uma pessoa dotada de algum 
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poder ou legitimidade cuja manifestação sobre determinado assunto 
dificilmente passa despercebida – tanto por outros “não-práticos” 
quanto por “práticos” – e é capaz de influir em desenvolvimentos sub-
sequentes da questão abordada. Nietzsche, à sua maneira, apontou este 
interessante dado da sociedade, demarcando nela a relevância, para 
sua própria organização, desse indivíduo, embora corra o risco de ser 
ignorado ou de não ser levado em consideração. Pensador para o filósofo 
alemão, intelectual para nós, o que interessa é sublinhar a importân-
cia desse agente e “la función que desempeñan en el espacio social”, 
pois “los intelectuales tienen su imperio en la esfera de la cultura, de 
la ciencia, el arte y la literatura, es decir, en la esfera de la producción, 
distribución e inculcación de las significaciones o bienes simbólicos” 
(altaMirano, 2006, p. 95).

Decerto que, a despeito do fato de os intelectuais terem seu im-
pério na esfera cultural, não significa que estão a ela limitados, mas ao 
contrário, a partir dela sua atuação pode se expandir e alcançar outras 
dimensões, como a política, na qual projetos de intervenção, manutenção 
ou transformação do status quo são apresentados e, por vezes, postos 
em prática – embora não se possa deixar de sublinhar certa ironia em 
casos nos quais, de “imperadores” no campo intelectual, tornam-se, 
como apontou Bolívar Lamounier (1985), os “bobos da corte” quando 
vão participar da esfera política, ainda que tal caracterização não fique 
necessariamente circunscrita a aspectos puramente negativos: afinal, 
como “bobo da corte”, o intelectual pode ser “um daqueles que se re-
cusam a desempenhar a fundo o papel atribuído a cada um no grande 
jogo social”, representando “frente ao poder os direitos e os deveres 
do ‘espírito que sempre nega’” (leClerC, 2004, p. 21). Seja como for, 
o esforço do intelectual, atuando de modo isolado ou como parte de 
um grupo, está em maior ou menor escala dirigido à sociedade; uma 
sociedade com a qual sua atividade encontra-se ligada, pois é a partir 
dela que obtém os elementos indispensáveis à sua reflexão. Ainda que 
isolado, produzindo no interior de uma prática de reclusão ou desli-
gamento parcial, o intelectual – daí o “parcial” –, não está apartado da 
sociedade, das instituições que a compõem, encontrando-se imerso em 
relações e redes de sociabilidade. Dificilmente o intelectual não se acha 
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em uma situação dialógica enquanto escreve e/ou pensa – mentalmente, 
ele responde a seus interlocutores, vivos ou mortos. 

Ora, se tais considerações são aplicáveis ao intelectual “isolado” 
– no sentido de que não faz parte de um grupo –, elas aumentam em 
intensidade e complexidade quando ficamos diante de intelectuais que 
se organizam coletivamente, formando grupos que, em última análise, 
constituem verdadeiros “microcosmos sociais” que encerram uma di-
nâmica e organização próprias, com suas hierarquias, teias de interação 
e formas particulares de manifestação ligadas aos meios mobilizados e 
manipulados na transmissão de suas ideias e projetos, como revistas, 
jornais, livros, instituições de ensino e pesquisa etc. E a isso ainda 
pode-se incluir, dependendo da natureza do grupo, a existência de uma 
série de bens simbólicos aos quais os intelectuais se remetem tanto no 
sentido de buscarem, neles, legitimação (ou mesmo tentando relegiti-
mar estes mesmos bens, como se recuperassem determinada “tradição” 
esquecida ou abandonada) ou para lhes dar continuidade. Poderiam 
ser considerados objetos “sagrados” diante dos quais os intelectuais do 
grupo mantêm certa reverência ou respeito, constituindo não só fontes 
de referência como de autoridade. A aproximação e organização de um 
grupo de intelectuais, independentemente das intenções subjacentes a 
tal movimento – a criação de uma revista de cultura ou a formulação 
de um projeto político para todo o país, por exemplo –, revela não só 
uma rede complexa de relações sociais, possibilitando seus participantes 
a travarem contato, mesmo que indireto, com outros indivíduos cujo 
acesso poderia estar vedado anteriormente, como o surgimento de es-
paços de sociabilidade onde esses intelectuais se encontram e debatem 
suas ideias; e também, claro, mostra a forma como eles se organizam, 
polarizando-se em determinadas questões e unindo-se em outras, 
podendo haver, inclusive, a criação de lideranças e hierarquias no in-
terior do grupo. Tudo isto vale, sem dúvida, para a própria produção 
intelectual, mas também para as maneiras particulares nas quais estes 
indivíduos se organizam e agem no interior da sociedade, ou seja, os 
aspectos sociológicos da própria configuração do mundo intelectual. 

Este livro se ocupa dos intelectuais que formaram e aderiram 
à Ação Integralista Brasileira (aiB), movimento político-cultural 
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nacionalmente articulado cuja atuação, na década de 1930, foi bastan-
te intensa, o que se contrapõe à sua duração efêmera (1932-1937). Sua 
criação deu-se pela convergência das ideias modernistas, autoritárias e 
religiosas em voga no contexto intelectual brasileiro desde a Primeira 
República e das mudanças que se processavam no país, com especial 
destaque para os eventos ligados à Revolução de 1930. As afinidades 
eletivas com o fascismo europeu fizeram com que alguns aspectos 
deste fossem reflexivamente incorporados e instrumentalizados como 
meios eficazes de veiculação das ideias integralistas e de seu projeto 
de intervenção. 

Minha escolha em privilegiar esses agentes em particular se 
justifica pelo fato de que o movimento não apenas foi fundado por 
intelectuais, como também atraiu tantos outros para suas fileiras e teve 
no trabalho e nas atividades intelectuais uma de suas mais importantes 
formas de atuação sobre a sociedade brasileira. Além disso, a despeito 
do papel crucial desempenhado, até hoje esses intelectuais, do ponto de 
vista global do movimento (isto é, tomando-os como parte da organi-
zação nacional, e não como grupo restrito em determinado estado ou 
cidade), não foram alvos de uma análise que buscasse compreender e 
avaliar como se deu sua participação no próprio desenvolvimento da 
aiB – a tese que busco defender é que os intelectuais foram não só a peça 
chave para a expansão do movimento por todo o Brasil, mas também 
os principais responsáveis pelo tipo de dominação que representou: 
uma dominação carismática em cujo centro, como portador de novos 
valores carismaticamente qualificado, estava nada menos que um in-
telectual, o escritor modernista Plínio Salgado. Pretendo, assim, lançar 
alguma luz sobre a atuação destes personagens comumente lembrados 
nos estudos sobre o integralismo mas pouco estudados a fundo (no 
máximo, há trabalhos acerca de sua produção intelectual, de seu pen-
samento integralista), deixando-se de lado uma dimensão de grande 
relevância para a apreensão da dinâmica do movimento e mesmo para 
compor um quadro mais rico e complexo dos modos como os intelec-
tuais brasileiros se organizaram e agiram. Digo isso porque, quando 
se fala em grupos de intelectuais no Brasil, dificilmente se lembra dos 
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integralistas,4 reduzidos mais a uma agremiação política, quando não 
desprezados como grupelho fascista. Embora, qualitativamente, sua pro-
dução tenha sido reduzida, seu volume e heterogeneidade demonstram 
o comprometimento e dedicação regular à atividade intelectual (bem 
como a “crença” nela). Os intelectuais da aiB foram responsáveis, no 
espaço de cinco anos, pelo lançamento de aproximadamente quarenta 
livros e pela publicação de dezenas de periódicos (jornais e revistas). 

Devo esclarecer um ponto essencial acerca da abordagem adotada 
para este trabalho: meu foco recai sobre os intelectuais e suas práticas. 
Ou seja, embora a pesquisa lide com os intelectuais do movimento 
integralista, o núcleo da tese não é o movimento como um todo. 
Como organização heterogênea e multifacetada, selecionei uma fração 
deste para analisar, como já expus acima, sua atuação no movimento. 
Pretendo, assim, compreender os efeitos e as influências que este gru-
po particular exerceu sobre a aiB. O que move meu questionamento 
é, antes, verificar até que ponto os intelectuais, enquanto agentes (nas 
esferas política e cultural, como o caso do integralismo), são capazes de 
criar situações de dominação.5 Colocando em outros termos, a principal 
motivação desta pesquisa é o tratamento de uma dada questão.  Minha 
hipótese, enunciada acima e que será retomada no capítulo seguinte, é 
construída a partir da investigação sobre a intelectualidade integralista. 
Limitar-me-ei a ela e a seu papel na aiB.

Concordo com Zygmunt Bauman quando este diz que as várias 
definições existentes de “intelectual” são todas autodefinições (2010, 
p. 23), pois fornecidas pelos próprios atores que se enquadrariam nesta 
categoria. Além disto, por vezes trazem consigo traços de disputas e 
conflitos de distintas naturezas sobre quem pode ser considerado um 
intelectual – sejam elas de ordem política (só é intelectual aquele que 
se opõe aos poderes constituídos ou abraça determinada ideologia) ou 

4 O mesmo poderia ser dito sobre a intelectualidade católica.
5 Dominação no sentido weberiano, ou seja, como “probabilidade de encontrar obediência a 

uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis. (...) A situação 
de dominação está ligada à presença de alguém mandando eficazmente em outros, mas não 
necessariamente à existência de um quadro administrativo nem à de uma associação; porém 
certamente (...) à existência de um dos dois” (WeBer, 2000, p. 33). Lembrando que, “certo 
mínimo de vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na obediência, faz 
parte de toda relação autêntica de dominação” (p. 139).
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mesmo prática (somente aqueles com determinada ocupação – artista 
ou professor – são intelectuais). Diante disto, parece inviável apresentar 
uma definição universal de tal categoria (o que não será minha intenção), 
mas ao mesmo tempo acredito que não é possível prescindir totalmente 
dessas “autodefinições”, porque elas acabam por compor as próprias 
reflexões e debates sobre o que, ou quem, é o “intelectual”. 

Para contornar esse problema – afinal, seria impensável não for-
necer alguma espécie de “definição” sobre quem estou considerando 
intelectual – procedo da seguinte maneira: em primeiro lugar, lanço mão 
da própria maneira pela qual se identificava e se atribuía, na época, o 
epíteto de intelectual; em segundo, desloco meu foco de atenção para o 
modo como o indivíduo se relaciona, no interior da configuração social 
da qual faz parte, com bens simbólicos, particularmente as ideias. Pelo 
contexto histórico, acredito que a ideia de Mario de Andrade, de que 
após a década de 1920 o escritor se transformou em intelectual, fornece 
um bom ponto de partida, tratando-se de uma avaliação crucial para 
compreender a própria criação da aiB. Nesse momento, a categoria in-
telectual se relaciona com a ideia de engajamento, de intervenção sobre 
a sociedade por parte dos “homens de letras”, dos “pensadores”, dos 
artistas – ou seja, os indivíduos ocupados com o manejo do simbólico, 
cuja atuação se dá, retomando a colocação feita por Carlos Altamirano 
(op. cit.), na esfera da cultura, da arte etc. Por sua vez, isto leva ao se-
gundo ponto,6 pois indica a existência de um elemento específico da 
configuração social que mantém uma relação de interdependência com 
outros que a compõem, o qual detém algum controle sobre os recursos 
simbólicos disponíveis, relacionando-se com eles de modo regular em 
sua produção (ou reprodução) e uso. 

Desta forma, a categoria intelectual surge, em minha pesquisa, 
sob um duplo aspecto: a partir da “definição” da época, do sentido que 
lhe era atribuído; e da presença, na configuração social, de um dado 
grupo social que se ocupa com as “ideias”. Por conseguinte, estou 
considerando como intelectuais, dentro do movimento integralista, 
aqueles indivíduos que, a partir de seu relacionamento regular com 

6  Parte desta abordagem foi inspirada na proposta de Bauman (2010).
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os bens simbólicos (considerados, sobretudo, como ideias e valores), 
colocam-se a serviço da aiB e trabalham em favor do projeto de inter-
venção e transformação da sociedade brasileira, do qual passam a ser 
os principais portadores e executores. Por sua vez, a categoria “inte-
lectualidade” diz respeito à reunião desses intelectuais em um grupo 
(o que não significa, contudo, tratar-se de um grupo homogêneo, pois, 
é construída a partir da investigação sobre a uma característica dessa 
intelectualidade foi sua heterogeneidade em relação não só às funções 
de seus integrantes dentro do movimento, mas também ao tipo de 
produção e atividades intelectuais às quais se dedicavam). Julgo que 
isto seja o suficiente tanto para explicar quanto para delimitar quais 
indivíduos atuantes no movimento integralista formavam uma fração 
distinta, sua intelectualidade, e agiam de modos bastante específicos, 
diferenciando-se de outras. 

Outra razão para não descuidar do sentido que o termo “intelec-
tual” carregava consigo na época abordada neste trabalho diz respeito 
à sua importância vital para compreender a criação da aiB e seu desen-
volvimento. O “engajamento” dos homens de letras, traduzido em seus 
esforços para atuar sobre o país, tentando entender seus problemas e 
propor soluções, é um traço característico desse grupo social. Como 
escreve Maria Emilia Prado: 

A imensa maioria dos intelectuais ibero-americanos e brasileiros, 
em especial, não se fecha em torres de marfim. Desde a fundação 
do Estado em 1822, que os intelectuais brasileiros têm pautado suas 
vidas não apenas como críticos diante do seu tempo, formadores de 
cultura ou de opinião pública, mas também atuando como executores 
de políticas públicas (2011, p. 188). 

O que se verifica, assim, é uma espécie de protagonismo social dos 
intelectuais7 expresso tanto na formulação de projetos de intervenção 
com vistas a provocar determinada mudança no seio da sociedade, quan-
to em sua participação em ações diretas, também como executores das 

7  Retirei esta expressão de: Bastos, Botelho, 2010. 


