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Com um feixe nas mãos, contra a “anarquia do número” e a defesa da hierarquia política 

antidemocrática em Gustavo Barroso 

 

 

Cícero João da Costa Filho 1 

   

Acabados os partidos, os regionalismos, organizada a Nação, participando os trabalhadores nos 

governos, pelos seus representantes legítimos, exercida a fiscalização pelo Estado Integralista, sobre 

todas as atividades produtoras, estarão abertas todas as portas a todas as aptidões. As classes 

organizadas garantirão os seus membros, em contratos coletivos, velarão as necessidades de trabalho 

ou produção de cada um, de modo a não mais submetermos, como até agora tem sido, os que estão 

desempregados as humilhações dos pedidos de emprego, tantas vezes recebidos com desprezo com 

desprezo pelos que procuram, o que ocasiona justas revoltas. Livrar o operariado e a pequena 

burguesia da indiferença criminosa dos governos liberais. Salvá-los da escravidão branca do 

comunismo. Transfigurar o trabalhador no herói da nova ideia Pátria, no homem superior, iluminado 

pelos nobres ideais de levação moral, intelectual e material, esses são nossos propósitos. Ao estado, 

compete a proteção de todos. (Gustavo Barroso, O Que o integralista deve saber)  

 

 

Gustavo Barroso foi por excelência um antidemocrata. Convicto nos inúmeros males 

provocados pelo judaísmo, onde somente uma renovação espiritual evitaria a destruição da 

humanidade, o integralista seguia as diretrizes de um estado proeminentemente católico, se assim 

podemos dizer. Crente num mundo organizado pelo poder divino (não bastava o absolutismo divino 

dos reis), a igreja daria as cartas para a moral e para a política do estado. A igreja seria peça chave na 

formação desse estado, donde a defesa de Barroso sobre a participação desta na esfera pública. 

 Barroso desenvolvia uma longa discussão sobre a teoria que tornava ilegítimo a participação da 

igreja na esfera pública, o que permitia a formação do Estado a partir de uma massa de ignorantes. 

Padres e militares seriam elementos fundamentais na formação do estado defendido pelo camisa verde, 

um estado integral fincado sob a moral da Igreja, onde o princípio de autoridade, oriundo do Trono e 

do Altar, se mostrava como essencial. Era o estado forte almejado por Barroso, longe de toda e 

qualquer participação da liberdade dos homens, pois o poder viria de cima. Defensor de um estado 

forte, sem antagonismos entre as classes, Barroso elogiava o pensamento de Alberto Torres quando 

afirmava que: 

 

[...] A igualdade perante a lei tem hoje um sentido que deve atingir a vida em toda a sua 

plenitude” e isso se realiza “assegurando a todos os indivíduos o uso dos meios próprios de 

realizar a vocação”. O princípio é este: para capacidades iguais, possibilidades iguais. Princípio 
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que se resolve, no campo da Educação, pelo dever que tem o Estado de garantir, mediante a 

seleção e a gratuidade do ensino, o livre desenvolvimento das capacidades individuais, e no 

campo econômico, pela criação do Sistema das Cooperativas Nacionais e dos Institutos 

Nacionais de Crédito Popular”2 

 

 

         Avesso à anarquia provocada pelo liberalismo, gerador do individualismo, do socialismo, do 

comunismo e em menor grau, do anarquismo, Barroso enaltecia o regime de corporações, que do 

ponto de vista social e político não permitia a existência de choque entre as classes.  

 

[...] A corporação é uma instituição pública positiva que agrupa os homens dependentes da 

mesma atividade numa solidariedade material e numa fraternidade espiritual capazes de 

garantir-lhe a liberdade e a dignidade. É o resultado lógico duma organização sindical e 

pressupõe o sindicato. Georges Sorel gabou a alta moralidade das antigas corporações e Saint-

Léon mostrou o gigantesco passo para a luta sem mercê das classes que foi o seu 

desaparecimento. A corporação acaba com essa luta, porque somente contem elementos 

homogêneos, tendentes a íntima solidariedade de interesses e pensamentos, enquanto a classe é 

essencialmente heterogênea. Naturalmente, as corporações serão organizadas de acordo com os 

progressos sociais, libertas da hereditariedade das funções e de outros arcaísmos” 3 

     

Alberto Torres servia muito bem a Barroso em seu estado baseado em corporações, em que 

cada elemento estava dentro de sua ordem, um todo rigidamente dividido num esquema por demais 

complexo, sem choques de classes, como seria conforme visão do integralista o estado burguês 

agenciado pelo judeu com sua visão materialista acima de todas as questões. Sustentação maior dos 

tempos medievais, o Brasil pensado por Barroso era um Brasil coorporativo, onde cada ser se inseria 

em seu melhor estado, se adequando a sua melhor habilidade como sujeito e profissional. Este era o 

fundamento político do integralismo, regime ideal porque explorava cada ser dentro de suas 

possibilidades.  

O objetivo do judaísmo, conforme Barroso era emudecer justamente elementos indispensáveis 

à formação desse estado onde o homem deve “seguir a vontade divina”, fincado em dois segmentos, 

no caso, padres e militares, assim como o militar protege este de possíveis ataques, o padre como 

representante de Deus fornecia as bases teóricas deste. Uma vez formado por padres e militares, 

emudecer tais setores seria o mesmo que criar um estado leigo, algo interessante ao kahal judaico. 

Assim como o soldado resguarda o estado contra possíveis ataques, a igreja daria sua contribuição do 

ponto de vista espiritual na formação de uma civilização cristã no combate a ameaça judaica, “À Igreja 

assistem, incontestáveis, o dever e o direito de ser a guarda vigilante, a sentinela infatigável dos 

                                                           
2 BARROSO, Gustavo. O Que o Integralista deve Saber. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1935. p.106.  
3 BARROSO, Gustavo. Integralismo de Norte a Sul. 2º. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1934. 
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princípios básicos da civilização cristã, hoje ameaçada pela civilização judaica e pagã do ouro. Ela não 

pode, portanto, falhar a essa missão em domínio algum”. 4 

Não há espaço para racionalização no estado pensado por Barroso, se trata de um modelo de 

nação regida por mãos divinas. O filosofismo dos iluministas levaria inevitavelmente a sociedade ao 

marxismo, que não resolvia os gravíssimos problemas de uma sociedade marcada pelo individualismo, 

pelo pragmatismo e racionalismo, mais preocupada com a quantidade do que com qualidade, não 

resolvendo a Questão Social, tão presente num momento do aumento de pauperismo causado pelos 

horrores da mecanização, pelo surgimento das máquinas na era da Revolução Industrial. Por isso, os 

aplausos de Barroso aos papas, autores de encíclicas com a mensagem moral criada pelo evangelho 

focando nos valores familiares, no sentimento, na alteridade, um humanismo cristão. Em Integralismo 

e Catolicismo, Barroso transpõe a encíclica de Pio XI, A Rerus Novarum.  

Uma vez existindo uma ligação direta entre a ordem espiritual e a ordem material, era legítimo 

o interesse da igreja pelas letras, pela ciência, pela educação, pelas questões sociais, econômicas e 

políticas. Combater tal raciocínio era levar ao naturalismo, reprovado pela igreja, que para L. Cotê 

representava o amoralismo político, por isso, a presença de um liberalismo doutrinário absoluto e 

essencial e de um liberalismo claro escuro. O primeiro liberalismo nega a influência da igreja na 

esfera pública, acabando por criar um estado leigo, o que vai de encontro a uma sociedade cristã; já o 

segundo, permite toda ou alguma autoridade na esfera pública; finalmente existia um outro 

liberalismo, mais radical, que combate qualquer participação da igreja, que é o caso do comunismo.  

Todos esses liberalismos anulam a possibilidade da participação da igreja na esfera pública, 

motivo das críticas de Barroso, e assim de toda sua campanha em defesa de um estado católico. Se 

opor a participação da igreja na esfera pública só serve ao projeto socialista, que tem como caminho 

natural o comunismo, formador de um estado leigo, a serviço dos interesses judaicos. Esteado na 

matéria, a moral e a política pública se transformam em práticas, as mais corruptas possíveis, 

sacramentando todos os vícios de um estado leigo que só serve aos objetivos do liberalismo judaico, 

por isso,  

 

[...] A intervenção da Igreja, condenando uma política, tem como fim, não só manter a 

intangibilidade dos preceitos da moral cristã, fundamento duma civilização, como também 

proteger o indivíduo contra as injustiças e os erros que necessariamente decorrem da 

imoralidade ou amoralidade administrativa, política ou social. O que a Igreja, representante de 

Jesus Cristo sobre a Terra, não pode é ficar neutra diante do erro ou lavar as mãos como 

Pilatos...”5 

                                                           
4 BARROSO, Gustavo. Integralismo e Catolicismo. Rio de Janeiro: Editora ABC, 1937. p. 10 
5 Ibidem. p. 11 
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Era incontestável a participação da igreja na política pública, com sua mensagem reformista de 

acolhimento a trabalhadores escravizados pelo capitalismo internacional sob as mãos do judaísmo 

internacional. O homem vivia momentos de miséria precisando de dignidade, somente possível pela 

ajuda mútua, por um espírito em que o coletivo estivesse em primeiro lugar, para que o mundo 

pudesse ser menos individualista. As encíclicas e os papas eram citados, como prova de que a 

sociedade ideal era aquela que tinha a igreja como mediadora entre estado e sociedade civil. As 

críticas a escritores racionais se dão porque estes combatem o modelo católico defendido por Barroso, 

que é a ordem natural dos estratos sociais já divididos por natureza. As ideias desses escritores são 

concebidas por Barroso como dissolventes, céticas, amorais, são filosofias ligadas às forças secretas. 

Seguindo os passos da moralidade católica, citando papas e suas respectivas encíclicas, era 

imprescindível combater o poder carbonário do judaísmo, portador de todas as imoralidades. Em 

defesa da participação da igreja na esfera pública que o liberalismo acabava por suplantar, haja vista 

desprezar determinados valores morais oriundos de um rígido esquema que tinha Jesus como 

arquiteto, Barroso apelava para as mais proeminentes figuras do clero 

 

[...] Além do Sumo Pontífice Gregório XVI, que tão bom combate deu ao carbonarismo e a 

maçonaria, outros Papas, notadamente Leão XIII, Pio X e Pio XI, declararam com a autoridade 

que lhes foi conferida por Jesus Cristo que a Moral e a Política devem caminhar paralelas e 

sobre a última a Igreja se deve manifestar, desde que, pela amoralidade, esteja em jogo a 

consciência católica da Nação. Assim, não se compreende que alguns sacerdotes sirvam a 

governos e partidos notoriamente imorais, nem que os fiéis se alheiem de pleitos, dizendo-se 

indiferentes aos partidos, quando as esquerdas se congregam e ameaçam com a vitória. O que 

se está passando na Espanha e na França é uma grave lição”.6 

 

 

 Imoralidade era senão consequência do liberalismo, filho do materialismo judaico, que gerava 

um governo anárquico, era a anarquia do número. Barroso combatia tenazmente os regimes de 

esquerda, considerando os inúmeros seguidores de Marx não apenas como meros agitadores, mas antes 

de tudo por serem judeus, por isso a exaustiva descrição de nomes e mais nomes dos seguidores de 

Marx. É o que Cohn salientou em relação a Hitler, o objetivo ou a força da crítica se dava antes de 

mais pelo ódio a figura do judeu. Por um estafo forte, negador das liberdades individuais, toda nossa 

tradição católica (aquela que deveria ser seguida) era formada pela filosofia e arte grega, pelo direito e 

pela religião cristã. Aquele que negasse essas bases só podia almejar a completa destruição da 

                                                           
6 Ibidem. p. 12 
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civilização, que era o caso do comunismo, um dos alvos mais importantes da crítica de Gustavo 

Barroso.  

O estado forte e integral, representando Soma engata o crescimento da sociedade e do estado 

brasileiro, como está na contramão do comunismo que tira proveito da luta de classes, aumentando na 

proporção direta da exploração do homem pelo homem. Imoralidade, interesses partidários, 

escravização do homem, práticas corruptas, ceticismo e ateísmo, mercantilização de tudo, todo este 

estado de coisas somente é possível devido à filosofia liberal, caduca e burguesa do materialismo 

judaico, de visão unilateral. O passado brasileiro e a conjuntura do momento não eram nada 

favoráveis, razão para o surgimento de um amplo movimento regenerador que mantivesse certos 

elementos desse passado, para a formação de um novo Brasil. Eis uma síntese da leitura de Barroso 

  

[...] Para a realização de tão grande obra política, econômica e social, o Integralismo tem de 

combater sem tréguas e sem piedade toda a repelente imoralidade do atual regime de fraudes, 

enganos, corrupção e promessas vãs, bem como todo o materialismo dissolvente da barbárie 

comunista que alguns loucos apontam como salvação para o nosso país. O atual regime pseudo 

liberal e pseudo democrático é um espelho da decadência a que chegou o liberalismo, que 

procurou dividir a Nação com regionalismos e separatismos estreitos, implantando ódios entre 

irmãos, atirado as trincheiras da guerra civil; com partidos políticos transitórios que sobrepõem 

as ambições pessoais aos mais altos interesses da Pátria e pescam votos, favorecendo os 

eleitores com um imediatismo inconsciente, em que tudo concedem ou vendem, contanto que 

atinjam as posições”.7 

 

 

Não era sem sentido a exaustiva crítica ao marxismo como uma verdadeira ideologia do mal, 

afinal de contas à mensagem de Marx se mostrava a causa de todos os males, presente em ações em 

que os judeus eram acusados de participação, que ia de saques a atentados terroristas. Responsáveis 

por concussões, roubos de documentos, raptos e envenenamentos covardes, avultava nomes e mais 

nomes que mais pareciam criminosos manchando o pensamento de Marx. A imagem trágica sobre a 

figura do judeu não parava de crescer.  

Na Alemanha, uma grande rede de espionagem era formada por judeus, manchando a ideologia 

de Marx. Em 1935 aconteceu o atentado da famosa Catedral de Sofia, somava-se a este acontecimento 

a inundação de dinheiro em Chicago e o rapto e assassinato do general russo branco Kutiepof. Como 

se não bastasse, Barroso anotava o caso das Astúrias onde casas de judeus foram invadidas e nessas se 

encontraram dinamites e material de propaganda revolucionário em hebraico. Planejando instaurar o 

bolchevismo na Espanha, concluía Barroso 

  

                                                           
7 BARROSO, Gustavo. O Que o Integralista deve Saber. Op. Cit. p. 14 
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[...] Eis aí o formidável estado maior do terror! Nas garras destes tigres judaicos e de sangue, 

cheios de ódios satânicos, sedentos de pilhagem e de sangue, os políticos corruptos e sem 

entranhas entregaram a infeliz Espanha. Miseráveis, verdadeiros judeus artificiais, maçons 

infames, que se tornaram instrumentos da Internacional Anti-Cristã contra uma terra 

tradicionalmente católica!”8 

 

 

          Este cenário do mal levava o integralista a afirmar que o “inimigo número um da humanidade é 

o judaísmo internacional”.  Como sabemos, após a Revolução Russa, as elites brasileiras alardearam o 

terror da onda vermelha, o perigo vermelho9, encarnação do diabo, cuja responsabilidade recaía sobre 

o judeu, identificado por meio do capitalismo internacional, do liberalismo e do comunismo.  

Tratava-se da “guerra da Rússia judaica contra o mundo cristão, guerra de Moscovo contra 

Roma”, como escrevia Barroso. Criando uma verdadeira batalha contra as forças do mal, setores da 

direita, na qual Barroso se afinava, a esperança da mensagem de Marx foi vista como a grande 

ameaça, se transformando num excelente argumento para os problemas do país. Mas, a esperança de 

novos tempos por parte de um estado que reconhecesse direitos da sociedade em geral, confundia-se a 

todo o momento com os problemas do país; no fundo setores da elite sentiam-se prejudicados com as 

reformas realizadas pelo estado, apenas aumentando o ódio ao comunismo, fruto da liberal 

democracia, visto por Barroso como criação judaica. A violência do estado, suprimindo antigos 

privilégios de setores bem estabelecidos fez um homem como Chateaubriand declarar que o país 

poderia ser invadido, uma ampla literatura comunista estabeleceu-se no país. 

  

[...] O caráter combativo, de intervenção política com objetivos propagandísticos foi uma 

constante na trajetória da literatura anticomunista brasileira. Mesmo quando os livros falavam 

de outros países, seja a URSS, a China ou os países da “cortina de ferro”, havia sempre a 

intenção explícita de intervir no debate político brasileiro. Ao longo de várias décadas tais 

obras foram produzidas e dedicadas a mostrar aos brasileiros os “equívocos e perigos” do 

comunismo, na esperança de atrapalhar os esforços do proselitismo do Partido Comunista. 

Algumas vezes, os autores dedicavam-se à sociedade como um todo e, em outras ocasiões, a 

grupos específicos como estudantes, fiéis católicos, militares e operários”.10 

 

 

         Foi nessa conjuntura de incertezas, de descrenças das democracias liberais por um lado e da 

possível e clara chegada ao poder de comunistas, por outro, somadas aos inúmeros problemas 

brasileiros de uma República Velha que a voz de Barroso se levanta. Gustavo Barroso é um autor 

extremamente antidemocrata, ojeriza à soberania nacional, a anarquia do número, pensa num estado 

totalitário em que a hierarquia organiza e impede possíveis tensões no organismo social, além da 

                                                           
8 BARROSO, Gustavo. Judaísmo, Maçonaria e Comunismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1937. pp.37-38 
9 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: 

Perspectiva: FAPESP, 2002.   
10 Ibidem.  
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filosofia espiritual que delimitava seus elementos. Assim, no mundo hierárquico proposto pelo camisa 

verde, a família era o centro, juntamente com as corporações, que substituíam os partidos, que nada 

resolviam, somente demonstravam a corrupção de um país dividido e dominado por interesses 

estaduais em nome do seu desenvolvimento.   

Não vamos adentrar numa discussão historiográfica acerca do integralismo, dada à existência de 

uma pluralidade de estudos acerca da temática, de modo especifico, do surgimento deste primeiro 

movimento de massas no Brasil até estudos recentes bem específicos, como por exemplo, estudos que 

mostram que o integralismo teve uma maior aceitação em localidades fundadas por italianos e 

alemães, como determinados munícipios do sul do país. Na conjuntura social, política e econômica 

que se apresentava a Barroso seu antissemitismo deve ser analisado como uma alternativa política ao 

momento tenso da história política do país. 11 

         Num complexo panorama da década de 1930, o maior perigo voltava-se contra as forças do mal. 

A exacerbação da ameaça comunista (o Plano Cohen deixa fora de dúvida à estratégia de figuras 

ligadas ao governo Vargas), só reforçava a fala antissemita e o poder dissolvente do judeu, figura cujas 

ideias eram de traição nacional e sujeito dissolvente, destruindo a base de uma sociedade, no caso, a 

religião. Esse epicentro inquietou Barroso e os líderes Plínio Salgado e Miguel Reale. Se é fora de 

dúvida o antissemitismo declarado de Barroso, apesar desse ser um tema que menos aparecia nas 

discussões da AIB como escreve Hélgio Trindade, deve-se compreender os porquês de uma verdadeira 

filosofia do ódio sobre um ser incapaz de criar qualquer forma de organização social, tamanha era sua 

malevolência, concepção de Barroso. A admiração aos regimes de Hitler e Mussolini se dá apenas 

porque estes, como já mencionamos, são antes de tudo movimentos espirituais, que embora seja 

motivada por diversas questões possuem como objetivo maior perseguir ou ter como responsável 

principal a figura do judeu.  

         Estes eram regimes que possibilitariam um mundo harmônico, onde não presenciaríamos a 

exploração do homem pelo homem, em que um pequeno grupo de pessoas fosse possuidor dos bens do 

país (os recursos naturais, como por exemplo, a água), não existindo o ganho de uns em detrimento de 

outros, pois todos os interesses convergiriam para o interesse maior, que era o interesse nacional, “não 

há remédio, no Estado Liberal Democrático, para curar as chagas produzidas por esses vampiros dos 

povos, nem para afugentá-los ou acabá-los. Daí o seu combate ao fascismo, aos regimes em que não 

poderão mais, pela força das coisas, exercer sua pirataria”12.  

                                                           
11 Estudos do integralismo no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS. 2º Ed. (Org) SILVA, Giselda Brito.  
12 BARROSO, Gustavo. O Espírito do Século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936. p. 105 
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Nazismo e Fascismo significavam em primeiro lugar para Barroso regimes de renovação 

espiritual que deteriam as forças destruidoras do materialismo judaico, segundo ele produto ou filho 

direto do pensamento liberal, causador do individualismo dissolvente, responsável pela escravização 

do homem pelo homem. Tudo se devia ao judeu! Num tenso momento da política brasileira, com 

práticas que só interessavam a chefes locais, Barroso ao menos em tese, fazia a diferença entre 

Totalitarismo e Totalidade, abrandando posturas que seriam facilmente concebidas como a mera 

imitação do regime de Mussolini no Brasil.  

         Apesar de enaltecer tanto o nazismo como o fascismo diversas vezes o Camisa Verde tratou de 

ressaltar que o integralismo não era o fascismo, tinha apenas “pontos de contato”. “Nazismo, Fascismo 

e Integralismo são cidades diferentes, diversas repúblicas. Todos querem, organizando os respectivos 

nacionalismos, “vencer a anarquia”, como diz o sr. Armando, mas cada um tem sua doutrina própria e 

obedece a realidades diferentes, que só os ignorantes ou os de má fé negam ou escondem”.13 

Seguramente Barroso se colocava dessa forma para nublar sua postura claramente racista, por meio de 

seu estremo nacionalismo esconde seu racismo, tese bem lembrada de Carlos Augusto Nóbrega. A 

devoção de Barroso era tanta ao regime de Mussolini que é digno de análise o esquema paramilitar dos 

camisas verdes e os ritos seguidos tributários do regime fascista, educação a ser seguida para a criança 

que ingressava no integralismo.  

Barroso escreve com um toque de mágica argumentações que em tese não são racistas, mas as 

palavras proferidas ao judeu fazem não fincar o olhar apenas de um lado. Da malevolência provocada 

pelo judeu surgia o antidoto contra a infecção ao corpo social de um ser virulento que exige 

carrapaticida, essa era a forma como o escritor escrevia quando da agitação comunista no Rio de 

Janeiro. O Nazismo e o Fascismo eram sempre tomados por Barroso primeiramente por serem estados 

fortes, assegurando que seu antissemitismo não tinha ligação racial, mas sim moral ou religiosa. Citou 

certa vez a fala de Salgado quando este dizia “que o problema do Brasil é ético e não étnico”, mas 

quando tratou do racismo alemão logo contextualizou este se embrenhando numa visão fortemente 

maniqueísta que tinha o judeu como mal, exigindo assim sua eliminação.  

         Com problemas sérios acumulados e datados desde a formação do Brasil enquanto nação, apenas 

reforçados ao longo de sua história, reforçados na política corruptora da República Velha, deve-se 

entender o apelo de Barroso ao mundo onde ele lutava pela dignidade dos trabalhadores e pela 

moralidade, uma verdadeira regeneração nos mais variados campos, que iam da mudança de governo 

até a leitura de escritores na formação do ensino, dominado pela amoralidade e corrupção de 

                                                           
13 BARROSO, Gustavo. A Sinagoga Paulista. Rio de Janeiro: Editora ABC, 1937. p. 168 
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professores, cenário este imputado ao judeu. É compreensível que diante da força nefasta do judeu, 

Barroso lidere a verdadeira batalha integralista conquistando cada vez mais milhares de adeptos. 

Destruidor de tudo, a concepção do integralista dá sentido à crença de jovens convictos na resolução 

ou na criação de um Brasil a partir do fascismo, do nazismo e do salazarismo, que arrebatou 

intelectuais sem se aterem as divergências deste movimento que rendeu acaloradas análises, que bem 

nos fala Antonio Candido, 

  

[...] na minha geração o ingresso nas “hostes do sigma”, como diziam, não foi para muitos 

rapazes adesão consciente a uma modalidade de fascismo, mas fruto de uma inquietação 

honesta, embora quase sempre reacionária, nascida da revolta contra o império do coronelismo 

e bilontra, mascarado de “imortais princípios de 89”. O integralismo lhes uma “solução 

nacional”, e muitos deles largaram o movimento assim que o seu aspecto fascista se evidenciou 

ou se tornou insuportável”.14 

 

 

Barroso pensou num regime democrático em que o trabalhador ou o operário não fosse 

explorado pelas forças do capital. Em seus textos vimos o autor falar em democracia, mas uma 

democracia esteada pela participação da autoridade da igreja administrando o Estado, um corpo social 

por dividido por natureza, razão para a crítica de toda e qualquer ideia liberal, que colocava em cheque 

qualquer posicionamento ou leis que fossem de encontro à hierarquia natural da sociedade; liberalismo 

era anarquia assim como comunismo era inversão das coisas. Antes de encarar o antissemitismo de 

Barroso, é preciso compreender as razões para seu projeto de Brasil, não esquecendo, pois de lembrar 

a fala de Carlos de Jesus Nobrega quando afirma “que Gustavo Barroso utiliza um arsenal moralista e 

religioso para ocultar a sua proposta de branqueamento e predomínio da raça branca tantos em termos 

culturais como raciais”. 15 

Devemos lembrar o temor de Barroso pela ditadura do comunismo, tão anunciada e sua 

mensagem sentimental aos milhares de brasileiros, um convite ao trabalhador arregimentado pelas 

graças de Deus, num verdadeiro movimento cristão que exigia qualquer esforço para subtrair o Brasil 

da invasão do mal e assim contribuir para a criação de seu projeto de um Brasil forte.  

As obras integralistas de Barroso se configuram como um combate a total destruição de uma 

figura responsável pela situação de toda a história do país. Já nos tempos de Judas, o falso liberalismo 

surgiu, razão para todo o empreendimento judaico, “todas as vilezas humanas, desde o beijo traidor 

                                                           
14 CANDIDO, Antonio. In: CHASIN, José. Integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade no capitalismo Hiper-

tardio. São Paulo: Liv. Ed. Ciências Humanas, 1978. p.13 
15 JESUS, Carlos Nóbrega de. Antissemitismo e nacionalismo, negacionismo e memória: revisão editora e as estratégias   

da intolerância, 1987-2003. São Paulo: UNESP, 2006.  
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dum apóstolo até a negação apavorada de outro, nasceu a Liberal-Democracia nessa experiência que o 

horror da responsabilidade fez, consultando o sufrágio universal”. A democracia é o ponto nevrálgico 

para Barroso, por diversos fatores, mas percebemos que o fato desta ser encabeçada pelo judeu merece 

todas as críticas do autor. Grosso modo, o regime liberal democrata (aqui há uma associação direta 

conforme posicionamento do escritor), destrói o mundo harmônico das sociedades cristãs regidas pelo 

principio de autoridade debaixo do Trono e do Altar, sob o princípio da autoridade. Deus, Pátria e 

Família são elementos centrais no discurso de Barroso.  

Ora negando ser o integralismo um movimento político, e sim religioso, tendo como chefe uma 

ideia, ora falando de uma sociedade regida por um poder espiritual, Barroso delimita categoricamente 

a existência de uma sociedade regida pelo princípio de autoridade, esmiuçando assim a complexa 

relação social entre sociedade e estado, sobretudo, entre a igreja e a política, onde aquela possui a 

legitimidade natural de gerir as normais morais, sociais e éticas. O anseio de Barroso é a união entre a 

nação e o estado, é a síntese de todos os elementos do país resguardados sob a ordem conjunta da 

união, a coletividade sobrepondo o particular. Só o integralismo, regime esteado pelo espírito, reação 

ao materialismo judaico seria capaz de fornecer as bases para uma nação forte, desprovida dos 

particularismos regionais e interesses partidários que impossibilitavam a formação da nação. Somente 

o pensamento cristão era capaz de fornecer as bases da política, frente uma massa de ignorantes, assim 

como o exército protege o estado, era legítimo a igreja fornecer os elementos para a formação desse 

estado 

  

[...] Porque a missão da Igreja é cuidar das almas, sem deixar de ter em vista a complexidade 

dos meios para isso, tanto diretos como indiretos. Os primeiros são os que se relacionam com a 

preparação religiosa, com a ordem espiritual e sobrenatural; os segundos são os que, na ordem 

temporal, subordinam esta aos bens espirituais. Se toda autoridade vem de Deus, e se deve dar 

a Deus o que é de Deus e a Cesar o que é de Cesar, segundo a divina lição do Nosso senhor 

Jesus Cristo, em verdade Cesar tem deveres para com Deus, isto é, o Estado tem deveres 

morais e espirituais”.16 

 

 

O pensamento do autor é formado a partir do mundo autoritário de Grécia e Roma, modelos 

políticos que favoreceram o surgimento de uma “individualidade forte e invencível”, no qual norteará 

toda sua admiração pelos regimes autoritários. Apavorado pela soberania popular, somente possível 

devido à visão materialista do judaísmo internacional e ao liberalismo, Barroso se resguarda na visão 

de homens como Aristóteles e Platão, reabilitados por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para 

quem as normas na “cidade dos homens” não são mais que reflexos da “cidade de Deus”, “somente 

                                                           
16 BARROSO, Gustavo. Integralismo e Catolicismo. Op. Cit. p. 10 
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Deus pode dar um fundamento moral, duradouro, estável, a autoridade do Estado, a autoridade do 

chefe da família e ao direito de possuir. A sociedade tem de repousar sobre verdades eternas”. 17 

Temeroso pela “anarquia do número”, a democracia liberal recebe todas as críticas, esta era 

apenas uma das manifestações da força judaica. A democracia liberal ou o liberalismo (estes são os 

conceitos utilizados por Barroso) está intrinsicamente ligada ao surgimento do capitalismo. O 

liberalismo seria responsável pelo capitalismo, onde a força material destruía o que encontrava pela 

frente, pondo em declínio toda uma ordem de coisas, em função do individualismo das pessoas, “é o 

mundo do esplendor da energia individual no esmagamento do fraco pelo forte, na exploração dos 

escravos operários pelo capitalista sem entranhas, no sentido pragmático da vida, no materialismo do 

gozo e do fausto da riqueza”.18 Barroso compactua com o mito de que todo judeu é rico. Atrelado a tal 

característica, surge à ideia clássica do judeu sem pátria, reforçando ainda mais a ambição e avareza, 

fazendo do judeu um ser parasitário que vive à custa do outro.  

Ainda que o integralista não esboce uma “história” do capitalismo, este vem à tona quando se 

trata dos problemas mundiais, pois sua visão só faz sentido devido à força econômica do judeu que 

domina o capitalismo mundial. Barroso reconhece o caráter parasitário do judeu desde épocas remotas, 

mas ressalta que é com a Revolução Francesa que o liberalismo surge, inaugurando novos tempos 

completamente diferentes dos tempos medievais.  

Aqui, o pensamento de Barroso é análogo ao de Plínio, que em algumas situações reconhecia 

sua dívida ao teórico “espiritual” do movimento, donde a ideia de Soma, de coletividade, uma 

sociedade esteada sob o “Todo”, sem a existência de conflitos, fossem estes de que ordem fosse. 

Influenciado por Plínio Salgado, no que tange ao aspecto de uma sociedade integral-espiritual, a 

imagem de Barroso é análoga ao do escritor paulista, que é a escravização do mundo pela ação do 

judaísmo internacional, 

 

[...] a maneira como as forças ocultas do capitalismo internacional atuam para se apoderarem 

das nações é mais ou menos a mesma por toda a parte: desorganizar a economia para 

desorganizar a política e a vida social; açambarcar as propriedades na desvalorização 

subsequente; pauperizar os ricos, proletarizar os remediados, reduzir a última miséria os 

trabalhadores. E dominar o país arruinado, escravizado como Nicarágua, anarquizando como 

Cuba, bolchevizando com a Rússia”. 19 

 

 

                                                           
17 Ibidem. p. 79 
18 BARROSO, Gustavo. A Palavra e o Pensamento Integralista. Op. Cit. 74 
19 BARROSO, Gustavo. O Espírito do Século XX. Op. Cit. pp. 98-99 
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Tanto para Salgado como para Barroso e também para os antissemitas o capitalismo judaico é 

responsável pela crise mundial que escravizou o homem, tornando-o mera mercadoria ou produto de 

um sistema capitalista que escraviza, torna o homem máquina, produzindo uma série de problemas, 

que só acirra a luta de classes. A pobreza do mundo deve-se ao explorador sem sensibilidade pelo 

próximo, sem ética ou valores de um ethos humano,    

 

[...] Todo esse inferno contemporâneo é presidido pela soma do trabalho acumulado pelos 

latrocínios, na tradução metálica das barras de outro e na versão social do papel-moeda, 

concentração nas mãos de poucos. É o Capital. Tudo gira em torno desse ídolo muito mais 

terrível do que o Moloch de Cartago, que exigia menor número de vítimas para as suas 

entranhas de fogo. Por que sofre tanto a humanidade? É o Capital, que mancha para a sua 

feição mais simples; que ensaia a sua tirania na forma dos grandes trusts, dos monopólios, dos 

grupos financeiros, das organizações bancárias, e que se dirige para o capitalismo de Estado, 

numa velocidade cada vez maior e enervadora. É a besta apocalíptica. Que se assenhoreou do 

poder dos reis e dos impérios; que proclamou sua tirania sobre todas as nações, sobre todos os 

grupos sociais e sobre todos os homens. É o espírito da mentira e da crueldade. O dragão que 

devora os povos. Ele se ergueu, na face da terra, para enfrentar e negar a Deus...” 20 

 

[...] O espírito das trevas parece que erigiu o seu trono na alma das classes abastadas; o fogo da 

sua perfídia parece lampejar nos olhos cúpidos dos grandes chefes financeiros, que comandam 

a marcha trágica da civilização; a sua avareza enche as arcas dos estabelecimentos bancários e 

aflige as classes produtoras; a sua solércia inflama de rancores e revolta as massas proletárias e 

o exercito dos que sofrem necessidades e curtem dores secretas, oprimidos, humilhados por 

uma organização social que se esqueceu dos mais elementares sentimentos da solidariedade e 

da justiça humana". 21 

 

 

Assim como Plínio Salgado, Barroso pensa que o capitalismo escravizou a humanidade (a 

pecúnia judaica havia deitado mão nos mais variados segmentos desde a imprensa até a exploração de 

recursos naturais como a eletricidade e os transportes), tornando o homem mera mercadoria, 

alimentando o individualismo dissolvente, fazendo aumentar a exploração do homem pelo homem, era 

a preponderância do quantitativo sobre o qualificativo. O judeu atuava em várias frentes de comércio, 

como parte dessa onda individualista, até o ensino encontrava-se mercantilizado. Desse modo via-se o 

mundo de forma parcial – ponto chave para ser possível o mundo pensado pelo integralista -, 

merecendo uma detida análise num momento em que o homem brasileiro precisava pensar e sentir 

diferente, precisava ser um novo homem. Somente alterando o quadro caótico provocado pelo 

capitalismo judaico seria possível encontrar os reais elementos formadores do novo Brasil. Barroso 

chamava atenção para um olhar totalizante, uma visão não unilateral que os homens do século XIX 

(um século de análise e não de soma) não tiveram. Tratava-se de uma visão unilateral que somente o 

novo século que se anunciava, O Espírito do Século XX permitiria a formação de um novo homem, 

                                                           
20 TRINDADE Apud Chasin, 380 
21 TRINDADE Apud Chasin, 381 
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“sente-se na vida das nações aquele fermento de decomposição a que Hitler se refere, ameaça oculta 

de afundamento do ocidente”. 

Os males mundiais surgiram após a Revolução Francesa, orquestrada por um sem número de 

judeus. Se Salgado se refere ao século XIX para demarcar a crise mundial, em sua obra O Sofrimento 

Universal, Barroso dá continuidade a este tenebroso momento em que a burguesia chega ao poder, 

instaurando a igualdade política, uma liberdade responsável pela situação de exploração do operariado 

e pela caótica situação enfrentada pela sociedade devido ao individualismo dissolvente; mas para os 

dois integralistas, liberdade política significa anarquia, algo a ser evitado, pois permite o surgimento 

da corrida ao capital, razão para a ganância que “passa por cima” de qualquer ética e moral, quebrando 

com o lineamento social. 

Salgado, em tese não se “opõe” ao judeu, mas vimos que algumas passagens possuem a mesma 

lógica da de Barroso: o mundo encontra-se em declínio em função das forças do capital, que cada vez 

mais expande seus tentáculos. Podemos resumir de maneira clara a concepção de Salgado nesta 

passagem 

 

[...] Nós estamos assistindo à morte do século XIX. Os séculos não são limitados pelo 

calendário. Eles se interpenetram. Enquanto um nasce, outro está morrendo. O século XIX está 

morrendo em pleno século XX. Basta auscultar o mundo de hoje, para se sentir que alguma 

coisa agoniza. Há uma surda tristeza na civilização contemporânea... São os inadaptados à 

velocidade e à sinfonia deste glorioso século XX. Esta tristeza está no século XX, mas não lhe 

pertence. É a angústia do século XIX que se debate contra a morte. Já alguns espíritos 

descobrem o sentido novo da Alegria e da Força. São os vanguardeiros. O resto da humanidade 

é o século XIX, que agoniza”. 

 

Para Barroso, Liberalismo e Comunismo são primos ou filhos gêmeos do judaísmo 

bolchevista. Notemos que em todos os aspectos a causa do problema deve-se a figura do judeu. Seja 

no plano político, econômico, religioso, educacional, da ciência e das artes no geral, o judeu aparece 

como o destruidor ou o responsável pelo caos mundial, caos este provocado pela escravização 

influenciada pelo capitalismo, em que os judeus são seus principais atores. O regime que não respeita 

o princípio de autoridade é tenazmente combatido pelo escritor, pois leva aos piores males, a começar 

pela separação do homem consigo mesmo.  

Entramos num mundo caótico, de crise, que não une, só separa, em que os escritores e suas 

teorias possuem apenas uma visão limitada e não totalizante das coisas, foi o século XIX. Só a visão 

totalizante debaixo do regime espiritual-integral, sob o poder do Sigma (que quer dizer soma), 

formado sob a ideia de deus pode salvar o mundo do pior, que é a chegada ao comunismo. No 

pensamento de Barroso não cabe racionalidade, pois essa permite a problematização daquilo que o 
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autor concebe como natural, que é o complexo corpo social com suas particularidades por natureza 

estabelecida; por isso a defesa de um estado forte, regime espiritual que combate o materialismo, 

elemento judaico e assim, substrato dos regimes de esquerdas, que subvertem a ordem e levam a 

anarquia. Em Barroso, a sociedade deve ser devidamente organizada, cada sujeito ocupa 

harmonicamente seu espaço no mundo regido por Deus. Sociedade e estado se confundem, pois são 

partes dialéticas, um é o espelho do outro. Não existem choques, a sociedade é regida pela melhor 

forma de estado, que é o estado social cristão.  
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