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Resumo 

 

 A presente dissertação tem como objetivo analisar a recepção e a circulação do 

ideário fascista e integralista na cidade de Barbacena-MG no período compreendido 

entre 1923 e 1945. Como estratégia para tanto, optou-se pela realização de uma 

biografia do casal de imigrantes italianos Aroldo e Ines Piacesi, que se radicaram na 

cidade desde a virada do século XIX para o XX. Estes, uma vez inseridos na sociedade 

local, se transformaram em importantes difusores do fascismo e do integralismo, se 

valendo como estratégias principais para isso de seus escritos para os jornais locais, da 

utilização de seu cinema e também de sua atuação nas hostes fascistas e integralistas. 

 Por meio da análise das atividades políticas do casal, se intenta mergulhar no 

complexo universo do fascismo e colaborar com os estudos que versam sobre a 

temática, cujo recorte espacial se localiza em uma cidade do interior de Minas Gerais, 

aspecto que é pouco abordado pela historiografia que trata do tema. 

 

PALAVRAS CHAVES: Fascismo, Integralismo, Imigrantes Italianos, Barbacena.  

   

 

Abstract 

 

This thesis aims to analyze the reception and circulation of the fascist and integralism 

ideologies in Barbacena-MG, from 1924 through 1945. As for a strategy to do so it was 

decided to carry out the biography of an Italian immigrant married couple, Aroldo and 

Ines Piacesi, who have settled in the city since the turn of the 19th to the 20th century. 

Once inserted in the local society, they have become important broadcasters of fascism 

and integralism, taking advantage of their writings to the local newspapers, using the 

cinema they owned, as well as benefiting from their performance in the fascist and 

Integralism army. Through the analysis of the political activities of this couple, one 

attempts to dive into the complex universe of fascism and collaborate with studies 

focusing on such subject, whose spatial area is located in an inland city in Minas Gerais, 

an aspect that is rarely addressed by the historiography dealing with this subject. 

 

KEY WORDS: Fascism, Integralism, Italians Immigrants, Barbacena. 
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Introdução 

 

Desde meados do século passado, um dos assuntos mais visitados pelos 

historiadores e pesquisadores das ciências humanas em geral têm sido o fascismo 

italiano, seus movimentos e regimes políticos congêneres.  

Sob diversas perspectivas, milhares de estudos que se debruçaram sobre a 

temática se dedicaram a investigar, dentre outros aspectos, o surgimento deste 

fenômeno político, o conjunto de seu ideário, elementos simbólicos, ritualísticos e as 

figuras de seus líderes. 

Esse panorama pode ser considerado um reflexo do fenômeno histórico que teve 

seu surgimento e ápice no período compreendido entre as duas Guerras Mundiais, mas 

que, sob novas roupagens, até hoje se encontra presente em movimentos e partidos 

políticos que, de algum modo, se aproximam de aspectos encontrados nas manifestações 

clássicas fascistas, os casos italiano e alemão.  

Partindo de tal premissa, após a ascensão de Mussolini ao poder na Itália, apesar 

das experiências políticas de orientação fascista terem mantido seu foco principal no 

cenário europeu, as mesmas se espalharam para outras áreas do globo, uma vez que se 

verificou a manifestação de seu ideário em regiões ―periféricas‖ como a América do 

Sul, local no qual sua disseminação ocorreu menos pela efetiva participação de seus 

governos do que pela atuação dos imigrantes aqui radicados. 

No caso brasileiro em especial, os imigrantes, sobretudo os italianos pelos quais 

este estudo se interessa, tornaram-se um dos mais importantes veículos de divulgação 

do ideário fascista, bem como dos regimes e movimentos políticos nitidamente 

inspirados neste, como foi o caso do Integralismo.  

Para tanto, em meio às diversas possibilidades de atuação, algumas de suas 

principais estratégias foram as atividades jornalísticas e a sua inserção em órgãos de 

sociabilidade italianos.  

Em vista disso, ao se levar em conta a amplitude que a abordagem referente ao 

fascismo enseja, em resumo, o que se propõe nessa dissertação é a realização de um 

estudo sobre a recepção e difusão do ideário fascista e, mais tarde integralista, através 

das atividades políticas do casal Ines e Aroldo Piacesi, entre os anos de 1923 e 1945.  

Neste período, notadamente eles se configuraram como importantes 

propagadores destes credos políticos, alcançando um papel destacado no seio da 

coletividade italiana e da sociedade barbacenense como um todo sendo que, por meio do 
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exame da documentação coligida e de seu diálogo com a bibliografia proposta, num 

primeiro momento buscar-se-á entender como ocorreu a recepção desse ideário pelos 

mesmos.  

Desse modo, em relação ao fascismo italiano, se tornará importante, para 

compreender os motivos pelos quais eles aderiram a seu ideário, considerar que o fato 

deles terem nascido na Itália, bem como sua inserção no seio da comunidade italiana 

local – na qual seus órgãos de sociabilidade, dos quais Aroldo Piacesi veio a fazer parte 

e, inclusive, chegou a ocupar papeis diretivos, tiveram papel fundamental para a 

recepção e difusão do fascismo na cidade – contribuíram para que entrassem em contato 

com os feitos e as ideias do regime de Mussolini e passassem a apoiá-lo. 

Sobre a militância de Ines Piacesi no integralismo, acredita-se que ela tenha 

ocorrido por várias hipóteses. A primeira delas seria a de que ele foi um movimento que 

permitiu e incentivou às mulheres a participação no universo da política, ainda que de 

modo submisso aos homens. Outro aspecto seria o de que ele estaria de acordo com os 

valores católicos consolidados em Ines devido à educação que ela recebeu. Em terceiro 

lugar se encontra o fato de que o movimento possibilitou à mesma a defesa de um tipo 

de feminismo conservador do qual ela se dizia adepta.  

Além destes motivos, considera-se que como a mesma chegou ao Brasil com 

apenas cinco anos e manteve uma relação mais forte com o país do que com sua pátria 

natal, militar no integralismo teria lhe facultado tomar parte de uma manifestação 

política que era entendida como um fascismo brasileiro. Isso corrobora com a tese de 

que, em gerações mais novas de imigrantes italianos, o apoio ao integralismo era uma 

coisa que muitas vezes ocorria dado a perda do vínculo que os imigrantes mantinham 

com a Itália, a despeito de todo esforço que o governo fascista manteve para que tais 

relações perdurassem. 

Dessa forma, ao longo do trabalho, depois de se abordar estes motivos que 

teriam levado o casal Piacesi a apoiar o fascismo e o integralismo, num segundo 

momento, se buscará analisar como se deu a construção e o esvaziamento das defesas 

dos movimentos realizadas pelos mesmos que, em virtude do Estado Novo e dos 

eventos que esse ocasionou, bem como por conta da conjuntura internacional com a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial e a posterior entrada do Brasil ao lado dos aliados, 

acabou por perder sua legitimidade, o que fez com cessassem por completo essas 

defesas. 
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Embora isto não tenha sido desconsiderado no trabalho, a preocupação sobre a 

recepção desse ideário fascista não se deu tanto no sentido de adentrar em pormenores 

no modo como eles interpretaram os aspectos teóricos para, depois, cada um a seu 

modo, reproduzi-lo.  

Sob outra ótica, sem perder de vista que suas ações em defesa do fascismo e 

integralismo se entrelaçavam, o intuito foi o de tentar desvelar quais foram os caminhos, 

mecanismos e estratégias utilizados para isso, bem como de que forma Ines e Aroldo 

Piacesi se relacionaram com tais experiências políticas. 

Na realidade, elas se inscreviam dentro de um mesmo espectro do campo 

político, a extrema direita, o que significa que o casal deu guarita a um ideário político 

que, com algumas exceções, comungava dos mesmos princípios sendo que, não raro, 

eram compartilhados por uma mesma pessoa sem que essa tivesse que necessariamente 

optar por ser integralista ou fascista. 

Nesse sentido, é importante perceber que, ao esmiuçar a trajetória do casal 

Piacesi e realizar uma apreciação qualitativa de suas relações com o universo político 

sem ignorar suas posições e estilos peculiares, será possível retomar parte das questões 

mais amplas que se colocavam na ordem do dia.  

Acredita-se assim que suas práticas traduziram, em boa medida, as aspirações, 

conflitos, dúvidas, hesitações de suas gerações, o que, ao fim e ao cabo, serviram de 

indícios para se compreender não só um pequeno escopo dos adereços e enfeites do 

grande edifício do fascismo como também lançar luzes sobre algumas de suas vigas 

mestras.  

Não obstante, ao mesmo tempo em que as ideias defendidas possuíam 

semelhanças, apresentavam incongruências frutos das especificidades referentes ao 

regime de Mussolini e ao integralismo brasileiro, bem como das próprias experiências 

individuais, dos papeis sociais ocupados e das concepções destas manifestações 

políticas que, de maneiras diferentes, foram apreendidas por Ines e Aroldo.  

Desse modo, ao propor uma interpretação sobre suas concepções políticas, que 

foram ambientadas na cidade de Barbacena-MG, – município situado na Serra da 

Mantiqueira, próximo a Juiz de Fora e São João del Rei, locais onde ocorreram intensas 

atividades políticas pró-integralismo e fascismo – é preciso tanto tomá-las como 

expressões das manifestações de orientação fascista de insatisfação para com a crise 

vivida pelo liberalismo político e econômico e o avanço comunista, que estavam 
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situadas temporalmente no contexto no qual ocorria no período entreguerras em todo o 

mundo, quanto respeitar suas especificidades.  

Outrossim, por se saber que é impossível para um pesquisador, por mais 

cuidadoso que seja, dar conta de todos os detalhes acerca da recepção e circulação do 

ideário fascista no Brasil, a opção pela biografia do casal Piacesi se torna importante na 

medida em que, através de sua realização, de modo indireto, se mergulhará no grande 

caldeirão do fascismo com o intento de, concomitantemente, resgatar aspectos gerais e 

também específicos referentes ao mesmo.  

Ao se atentar às atividades políticas do casal e verificar como ele recebeu e 

veiculou as ideais fascistas e integralistas nos diferentes contextos do período proposto, 

tem-se como objetivo contribuir com os estudos sobre o tema, uma vez que boa parte 

dos trabalhos que versaram sobre a difusão de tal ideário se remeteu a regiões de 

grandes centros urbanos como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Especificamente sobre o integralismo, como o estado de Minas Gerais carece de 

mais pesquisas, bem como os estudos de cunho biográfico sobre líderes ou mesmo 

simples militantes também, este trabalho intenta trazer novos elementos para as 

pesquisas sobre o assunto, pois as estratégias utilizadas em sua divulgação na cidade 

ajudaram a matizar um pouco mais as diversas nuances das quais o movimento se valeu 

no interior dos estados. 

Assim, após explanar tais questões, é importante adentrar na proposta de 

organização escolhida para a apresentação da dissertação, bem como pormenorizar os 

conteúdos abordados em cada uma de suas partes.  

 De início, se enfatiza que sua estrutura foi projetada de forma a não se 

contemplar a construção de um capítulo eminentemente teórico no qual a discussão 

historiográfica e as hipóteses e objetivos fossem apresentados, no entanto, isto 

necessariamente não implicará em deixar de se abordar por completo tais aspectos nesta 

introdução.  

Mais do que isso, ao longo dos capítulos se buscou diluir tais questões de modo 

a apresentar os personagens nos diversos ambientes pelos quais transitaram, com o 

intuito de que, na medida em que os caminhos percorridos pelos mesmos eram 

repisados, se fizesse o diálogo entre aspectos teóricos, a historiografia sobre o assunto e 

a documentação coligida.  

Na construção do texto, ao se valer dessa estratégia, o objetivo foi o de se 

conferir dinâmica ao mesmo para, na medida em que os personagens fossem apanhados 
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em suas temporalidades, com o cruzamento da documentação coligida e bibliografia 

abordada, se demonstrasse que o casal Piacesi teve que lidar com uma série de questões 

que estavam na ordem do dia, se valendo do universo de possiblidades que se lhes 

apresentava para transitar nas diversas esferas em que atuaram. 

Com isso visou-se a romper com uma interpretação teleológica que poderia 

sugerir que, desde seu nascimento, eles teriam uma sina a cumprir que, 

obrigatoriamente, os levariam a transitar pelos campos nos quais se fizeram presentes, 

fazendo as escolhas que efetivamente fizeram e cumprissem os diversos papeis sociais 

que exerceram de modo inerte, sem dilemas, hesitações, medos etc. 

Ainda a esse respeito, o propósito foi o de que, ao se ponderar a relação entre as 

estruturas sociais e as possibilidades de agência dos sujeitos frente às forças que sobre 

eles agem, se devolvesse a face humana à interpretação histórica do fenômeno do 

fascismo numa relação dialética. 

Exercícios de pesquisa como este ora proposto trazem à tona a necessidade de 

um grande esforço por parte do biógrafo. Sua tarefa vai muito além da função do 

titereiro que dá vida e elabora uma síntese de seu personagem a seu bel-prazer, como se 

ele não possuísse conflitos, como se não tomasse atitudes contraditórias. 

 Sem que deixe de lado os resultados finais das ações de seus personagens, é sua 

função, se quiser criar um mínimo efeito de realidade, dar especial atenção às 

incertezas, dilemas, acasos, autonomia e hesitações dos mesmos. 

Mais do que um arrombador profissional que planeja invadir a casa, revirar as 

gavetas e, através do triunfo de sua pilhagem mostrar que seu relato é verossímil, se 

deve levar em conta que, para a construção de um bom trabalho biográfico não bastam 

apenas talento, qualidades estilísticas e fontes que sustentem a síntese proposta. É 

também necessário que, além de aceitar os limites do gênero, se respeite a memória do 

biografado e das pessoas que com ele conviveram.  

O biógrafo não deve ter como intenção colocar seus personagens no ―tribunal da 

história‖ de modo a retrilhar suas trajetórias e, de acordo com o que se encontrar como 

atenuantes ou agravantes de suas escolhas e condutas, absolvê-los ou condená-los a 

partir daquilo que retrospectivamente projete como desejável sobre os mesmos.  

Por conseguinte, para elaborar uma interpretação que, ao mesmo tempo, atenda 

às exigências teóricas e metodológicas inerentes ao campo da História e também seja 

palatável, mas não panegírica, requere-se que se reconstitua parte do universo de 

possibilidades abertas a seus personagens sem incorrer em anacronismos e juízos de 
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valores, sendo que, para tanto, o biógrafo acaba descendo a um nível de tensão que se 

torna similar à da própria experiência dos sujeitos que aborda. 

Em outras palavras, ele deve conceber seus personagens em meio àquilo que era 

possível aos mesmos e àquilo que estava ao seu alcance. Deve propor uma explicação às 

suas ações tomando como parâmetro os condicionantes e as possibilidades que se 

faziam presentes em suas escolhas, interpretando-as a partir da sociedade de seu tempo. 

Por esses motivos, ao levar em conta a soma das escolhas tomadas pelos 

biografados, a seleção dos eventos e os limites documentais que lhes são impostos, é 

possível propor que sua tarefa possa ter se tornado, em certos aspectos, até mais incerta 

do que fora a própria vida de seu personagem.  

Sob esta perspectiva, nos primeiros capítulos deste trabalho se buscou mostrar a 

inserção do casal Piacesi em suas diversas esferas, a exemplo dos campos econômico, 

cultural, social, para depois se depreender que eles foram apenas pessoas comuns que, 

imersas em sua temporalidade, agiram de acordo com o leque de opções que lhes era 

ofertado.  

 Portanto, para levar a cabo tais propósitos, optou-se por dividir a dissertação em 

cinco partes, nas quais, conforme o exposto, além do diálogo entre as questões teóricas, 

a historiografia e a documentação pesquisada, intentou-se relacionar parte das questões 

referentes às trajetórias individuais com o plano geral, de modo a tornar inteligível o 

mergulho no grande oceano do fascismo e, ao mesmo tempo em que se observavam 

suas profundezas, não se perdesse o contato com as grandes correntes que, ao sabor dos 

ventos, interferiram nas ações dos sujeitos envolvidos. 

As matérias primas, que serviram de subsídio para que se erigisse todo o edifício 

social, econômico, cultural e político da cidade e, nestes, se inserissem os personagens, 

foram fruto de uma exaustiva pesquisa que coligiu um copioso volume documental 

composto por periódicos, entrevistas, documentos policiais e integralistas, além de um 

acervo fotográfico. 

Seus carros chefes, sem dúvidas, foram os periódicos, sobretudo os 

barbacenenses, dentre os quais se destacam o jornal O Sericicultor, Apollo Jornal, 

Rubicon, Cidade de Barbacena e Jornal de Barbacena que, tomados em conjunto, 

foram imprescindíveis para um melhor entendimento do funcionamento da sociedade 

local no recorte temporal deste estudo. 

O primeiro foi importante, pois, por suas páginas que se dedicavam à divulgação 

da colônia italiana Rodrigo Silva, se deu o início das atividades do casal Piacesi no 
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jornalismo, bem como foram apreciados muitos aspectos relativos à comunidade 

italiana barbacenense e às ações de seus órgãos de sociabilidade, no intervalo 

compreendido entre os anos de 1916 e 1923.  

O Apollo Jornal, que teve uma efêmera duração entre agosto de 1923 e janeiro 

de 1924, e o Rubicon, cuja circulação se deu entre 1935 e 1952, destacam-se por terem 

pertencido à empresa do Cine Theatro Apollo, por sua direção e pelo fato de o maior 

volume dos escritos publicados terem ficado a cargo da autoria de Ines Piacesi. 

 Contando com o total de trezentas e quarenta e quatro edições, o segundo se 

configurou como um dos principais conjuntos documentais utilizados, sendo que, 

através de seu escrutínio, se pôde notar uma relação de continuidade com o Apollo 

Jornal, tanto no que diz respeito à sua tarefa fundamental, a divulgação do cinema, 

quanto em relação ao pensamento político do casal.  

Sobre esse segundo aspecto, ele serviu como uma fonte para se mensurar a 

consolidação e as mudanças nas ideias políticas difundidas por Ines e Aroldo, sobretudo 

na conjuntura posterior à instalação do Estado Novo. 

No tocante aos demais órgãos da imprensa local, por conta de sua proximidade 

com a família de Emílio Gonçalves, proprietário do jornal Cidade de Barbacena, o casal 

Piacesi atuou como colunista no mesmo, inclusive chegando a imprimir o seu jornal 

Rubicon na gráfica do periódico.  

Ao longo dos exemplares pesquisados, do intervalo compreendido entre 1920 e 

1945, que perfizeram mais de 3880 edições, foi possível, além de se reunir elementos 

para poder conhecer um pouco mais a respeito da cidade de Barbacena, também coletar 

escritos do casal Piacesi sobre as mais diversas temáticas. 

Por fim, sobre o Jornal de Barbacena que funcionou como uma continuação do 

jornal O Sericicultor entre 1924 e 1936, e O Nacionalista, cuja circulação se deu entre 

1937 e 1940, além de atenderem aos interesses dos grupos políticos aos quais estavam 

ligados, mantiveram uma relação amistosa com os italianos e sua defesa do fascismo. 

Contudo, em relação ao segundo, em algumas oportunidades ele apresentou críticas às 

ações do integralismo na cidade e também entrou em conflito direto com Ines Piacesi, 

conforme se verá na parte final desta dissertação. 

Em meio aos demais conjuntos documentais, as fontes policiais produzidas pelo 

DOPS-MG em decorrência das ações de monitoramento sobre as atividades políticas 

desenvolvidas na cidade e os documentos produzidos pelas atividades dos núcleos 
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integralistas locais foram importantes para poder compor melhor o panorama referente 

às atividades políticas de Ines no termos deste trabalho.  

Em relação às entrevistas, sem ignorar o fato de que não se configuram como o 

principal aporte documental, elas foram imprescindíveis, na medida em que, ao ajudar a 

montar melhor o ―quebra-cabeça‖ relativo a certos aspectos da trajetória do casal 

Piacesi, permitiram entender melhor alguns dados que aparentemente não faziam muito 

sentido, bem como trouxeram informações referentes ao universo privado cotidiano da 

família Piacesi que não seriam passíveis de serem apreendidas por outros meios.  

No seu tratamento e no uso das matérias jornalísticas para a possível 

incorporação de trechos das mesmas no texto final da dissertação, com o intuito de se 

criar um maior efeito de realidade no texto, alteraram-se o menos possível seus 

conteúdos, mantendo sempre a grafia original e intervindo o mínimo necessário nos 

depoimentos. 

Para extrair o máximo do potencial de todos estes conjuntos documentais, eles 

foram reunidos de modo cronológico em um inventário de cento e sessenta páginas que 

foi de suma importância para que, ao longo dos capítulos da dissertação, as atividades 

do casal Piacesi nas diversas esferas da sociedade local fossem discutidas a contento. 

À luz desse panorama apresentado, o primeiro capítulo da dissertação aparece 

como uma espécie de grande portal cuja função foi expor a origem dos personagens e 

situá-los na cidade de Barbacena das décadas iniciais do século XX. Ele se propôs a 

refazer um longo caminho que começou com o nascimento de ambos na Itália, a 

discorrer sobre aspectos referentes às práticas migratórias dos italianos e também sobre 

os motivos que os trouxeram especificamente para Barbacena. 

Nessa direção, a figura de Orlando Piergentili, pai de Ines Piegentili e tio de 

Aroldo Piacesi, bem como a existência de uma importante colônia de imigrantes na 

cidade ajudaram a explicar como eles chegaram à cidade e se relacionaram com a 

coletividade italiana nela radicada.  

Posteriormente, atentou-se para as relações comerciais existentes entre tio e 

sobrinho e também para a trajetória de Ines Piergentili em sua infância com destaque 

para a criação religiosa que recebeu. Na parte final, foram ressaltados os motivos que 

levaram ao casamento de Ines com seu primo Aroldo e a fundação do Cine Theatro 

Apollo, elemento que teve um papel relevante em suas ações no meio social, intelectual.  

A partir de então, feita a apresentação dos personagens, no segundo capítulo, o 

foco se voltou para as trajetórias intelectuais de Aroldo e Ines Piacesi. A intenção foi 
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situar o casal em meio à intelectualidade barbacenense sendo que, para isso, se retomou 

a importância da criação de seu cinema e também das atividades jornalísticas que 

desempenharam nos vários periódicos da cidade. 

Com o exame sobre a consolidação de suas condições de intelectuais, se 

mergulhou em suas trajetórias nessa esfera de maneira a realçar as principais marcas de 

seus escritos. A esse respeito, em especial sobre Ines, se evidenciou o reflexo da 

educação que recebeu na infância, pautada por um alto teor religioso e conservador, sem 

deixar de considerar a existência de certos conflitos entre tais pilares que nortearam suas 

práticas e o fato de a mesma ter se assumido feminista. 

No terceiro capítulo, mudando um pouco o enfoque, a análise recaiu mais sobre 

as experiências políticas fascistas. Em sua parte inicial, se averiguou a Primeira Guerra 

Mundial e a crise da sociedade liberal, para se compreender como se deu o surgimento 

do fascismo italiano. Também se apresentou a concepção de fascismo adotada no 

trabalho, que é uma formulação que não restringe a tal rótulo apenas os clássicos do 

entreguerras, tampouco às experiências políticas europeias, propondo um olhar mais 

geral, sob o qual o integralismo é tomado como uma das tantas manifestações de 

orientação fascista.  

Num segundo momento, se verticalizou na observação da trajetória do 

integralismo, de modo a apresentar seu surgimento enquanto uma experiência fascista 

brasileira e, durante a fase de sua existência legal, demonstrar como se deu seu 

crescimento e qual foi a importância que ele atingiu no cenário político nacional.  

Depois, se verificaram mais de perto alguns aspectos referentes à consolidação 

do integralismo como um tema de estudo e a historiografia produzida sobre ele. Pautado 

por esta literatura produzida, se mensurou aquilo que era previsto por parte dos teóricos 

integralistas como ideal para a participação feminina em suas hostes e aquilo que era 

efetivamente praticado pelas mesmas com o intuito de demonstrar a possibilidade de 

elas galgarem espaços que usualmente lhes eram vetados no universo político. 

Por fim, se examinou o papel da imprensa integralista, para em conjunto com 

toda a análise feita sobre as mulheres no movimento político, nos capítulos seguintes, 

poder fornecer subsídios para se contemplar a militância de Ines Piacesi no mesmo e a 

importância dela lançar mão do jornalismo na defesa e divulgação de seu ideário. 

No quarto capítulo, que surge como uma ponte entre os elementos até então 

trabalhados e o universo da política barbacenense, antes de pormenorizar a investigação 

do fascismo e integralismo na cidade, se buscou matizar melhor a Barbacena do final do 
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século XIX e início do XX, sobretudo em aspectos relacionados à sua demografia, perfil 

eleitoral e instituições de ensino que foram importantes na formação inicial de suas 

elites políticas e culturais. 

Cumprida essa etapa, se passou à abordagem acerca das antigas elites políticas, 

de seu envolvimento em questões referentes à mudança do regime monárquico para 

republicano, ao movimento abolicionista, à ascensão de novas lideranças e, 

principalmente, ao surgimento da aliança política entre as famílias Andrada e Bias 

Fortes, que possibilitou a seus membros pulverizar quaisquer tipo de oposição na 

cidade, bem como facultou-lhe o acesso a cargos executivos importantes nas três esferas 

de poder. 

Na parte final deste capítulo, em meio ao cenário inaugurado pela Revolução de 

1930, além de se adentrar nos motivos que levaram ao fim desta aliança e ao nascimento 

da disputa política existente entre os dois clãs que perdura até hoje, se esmiuçou o modo 

como surgiram as manifestações políticas da coletividade italiana em apoio às ações 

tomadas por seu país na Primeira Guerra Mundial e no momento posterior à ascensão de 

Mussolini ao poder, destacando neste ínterim o papel dos órgãos de sociabilidade destes 

italianos e também os escritos do casal Piacesi. 

De um modo estratégico, este quarto capítulo vem para municiar a parte final da 

dissertação que vai abordar em pormenores a recepção e a veiculação do ideário fascista 

por parte do casal Piacesi.  

Assim sendo, o quinto e o sexto capítulo  perfazem o momento no qual se 

montará o grande quebracabeça cujas peças e a moldura foram apresentadas nos 

anteriores. 

O quinto capítulo, em seu trecho inicial, remete-se ao clima político posterior à 

Revolução de 1930 e aborda as experiências da Legião de Outubro, organização que foi 

apreendida por Ines Piacesi como a manifestação do fascismo brasileiro, dando início à 

intepretação do balanço acerca da presença da defesa deste na cidade. 

Para tanto, retomaram-se as primeiras manifestações de apoio do casal Piacesi 

por meio dos jornais que datam desde a década de 1920, mas que se acentuaram no 

início da seguinte, bem como o papel das instituições italianas, que acabaram cooptadas 

pela máquina de propaganda italiana e transformaram-se em importantes veículos de 

publicidade do fascismo, nos quais, em meio aos integrantes, figurou Aroldo Piacesi, 

que chegou a ocupar cargos diretivos nestes. 
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Posteriormente, se analisou o surgimento do Integralismo em Barbacena, cuja 

origem possuiu relações com estes órgãos italianos e, após se abordar sua organização e 

o papel feminino em suas hostes, no sexto capítulo, pôde-se verticalizar no exame da 

atuação de Ines Piacesi como sua militante.  

Na parte inicial deste último capítulo, foi importante ressaltar a esse respeito, a 

importância do Rubicon para a propaganda do fascimo e do integralismo, fato que 

demonstra que não havia para ela uma incompatibilidade entre ser fascista ou 

integralista. 

Por fim, com o surgimento do Estado Novo, fechamento dos partidos políticos e 

ocorrência da tentativa de golpe integralista em maio de 1938, percebeu-se que Ines 

Piacesi deixou de defender o integralismo e aderiu por completo à ditadura de Getúlio 

Vargas que foi reiteradamente descrito pela mesma como o ―Duce brasileiro‖. 

Se a defesa do integralismo por sua parte cessou por esses motivos, em relação a 

Aroldo Piacesi tem-se que, além de suas atividades anteriores nas instituições italianas, 

a defesa mais acirrada do fascismo ocorreu por meio dos jornais em 1939 quando, nas 

páginas do Cidade de Barbacena, ele abordou o início da guerra e amplamente apoiou 

as posições e medidas tomadas por Mussolini. 

No entanto, com o desenrolar do conflito, a entrada do Brasil no mesmo e a 

difícil situação na qual os imigrantes italianos passaram a se encontrar, uma vez que 

sofreram intensa vigilância policial, riscos de ataques de populares ou ainda de perder 

seus bens, tem-se que Aroldo, a exemplo de sua mulher, se naturalizou brasileiro e 

cessou a defesa do ideário fascista que por tanto tempo os mobilizou na esfera política, 

representando a ruína de seus projetos políticos. 
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Capítulo 1: A travessia e a inserção dos Piacesi e Piergentili em Barbacena 

 

1.1 Ser imigrante italiano 

  

 No intuito de se traçar uma explicação inteligível sobre os motivos que fizeram 

com que um grande contingente de italianos adentrasse o Brasil a partir da segunda 

metade do século XIX, pode-se tomar como ponto de partida uma característica que, de 

longa data, é típica da cultura italiana: a recorrência às práticas migratórias.  

A migração funcionava, há muito tempo, como um elemento chave na vida das 

famílias italianas. João Fábio Bertonha acentua tanto essa longevidade da recorrência à 

migração, quanto sua relação com as estratégias de conservação da vida em comunidade 

por parte dos italianos.  

 

O ato de emigrar, seja para as cidades na própria Itália, seja para fora da 

península, nunca foi, portanto, algo desconhecido na história italiana. Pelo 

contrário, a emigração é um dos fenômenos mais característicos e duradouros 

da vida dos italianos e não pode ser reduzida a uma simples fuga da fome ou 

da pobreza em momentos difíceis. Era um mecanismo de sobrevivência 
econômica e um modo de vida que se reproduziu por gerações e implicava 

em trabalhar pelo menos parte da vida fora de seu lugar de origem. 

(BERTONHA: 2005, p. 82)  

 

Henrique Espada Lima realizou um panorama da produção da Micro História 

Italiana sendo que, para tanto, abordou as obras de Edoardo Grendi, Carlo Ginzburg e 

Giovanni Levi. Sobre o último, realçou a importância das práticas migratórias em seu 

texto Famiglie contadine nella Liguria Del Settecento, no qual Levi demonstrou, sobre 

as famílias camponesas da região da Ligúria dos setecentos, a existência de uma 

migração sazonal como forma de se tentar conservar a família em meio às oscilações 

dos anos bons e ruins de colheitas.  

 

(...) uma estratégia familiar construída em um quadro de manutenção do 

equilíbrio da família e que era utilizada em um quadro mais geral de 

estratégias que incluíam o celibato, o retardo na idade do matrimônio, a 

emigração definitiva etc. As diferentes formas de migração eram pensadas de 

acordo com essa lógica do equilíbrio: desde a migração ―normal‖ dos rapazes 

entre a adolescência e o matrimônio ou aquela dos próprios chefes de família 

nos casos em que as outras estratégias de equilíbrio falhavam. A migração 

(...) era pensada do ponto de vista da origem, não como uma forma de 

desagregação da família e da comunidade, mas como uma estratégia para a 

sua conservação. (LIMA: 2006, p. 242)  

 

  



 

28 
 

Embora tais aspectos da cultura italiana tragam contribuições para o 

entendimento das causas que levaram seu povo a recorrer às práticas migratórias, de 

modo isolado, são incapazes de propor uma explicação satisfatória do fenômeno 

ocorrido a partir do último quarto do século XIX, conhecido na historiografia como a 

―grande emigração‖.  

Entre os anos de 1870 e 1970, cerca de 26 milhões de pessoas emigraram na 

Itália sendo que tal fluxo de pessoas, segundo Bertonha, representava a mesma 

quantidade da população do país para o ano de 1870. (BERTONHA: 2005, p. 81-101) 

Sobre tais dados, ele afirma ser necessário se tomar um pouco de cuidado pois, 

uma vez que a migração, há muito tempo, era uma prática arraigada na cultura italiana, 

muitos dos que partiram em busca de uma vida melhor, após terem levantado certo 

cabedal que proporcionasse uma melhora em sua condição de vida, retornavam a sua 

terra natal. Por conta disso, entre 1905 e 1930, a cada 2 italianos que rumaram para os 

Estados Unidos, 1 voltou para casa, sendo esse número semelhante ao ocorrido no caso 

brasileiro. (BERTONHA: 2005, p. 81-101) 

Para se avançar no entendimento dos motivos que possam ajudar a compreender 

melhor a ―grande emigração‖, sem que se corra o risco de tentar dar conta deste 

processo pautando-se por explicações monocausais, a apreciação de outras três 

variáveis, que funcionavam como suas molas propulsoras, pode ajudar a matizá-lo 

melhor, a fim de que se possa explorar um pouco mais de sua complexidade.  

Dessa maneira, além de levar em conta as supracitadas características da cultura 

italiana referentes à recorrência às práticas migratórias, se realizará uma breve análise 

de alguns aspectos políticos e socioeconômicos da Itália e da Europa como um todo no 

período para, num segundo momento, analisar tais elementos em relação ao Brasil. Por 

fim, a despeito da investigação dos aspectos supracitados, também não se deve perder 

de vista algumas implicações advindas do desenvolvimento tecnológico que estava em 

curso no período. 

Sobre o primeiro ponto, em relação à realidade italiana, no que ela se refere aos 

aspectos políticos, nota-se que, até meados do século XIX, a Itália ainda não se 

constituía como um Estado unificado. Apresentava grande fragmentação territorial, 

oriunda de um longo processo histórico que a cindiu em vários reinos, ducados e 

cidades–estados.  
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Península Itálica, a bela Bota, palco principal de muita história, centro do 

Império Romano, segunda das civilizações clássicas. Com as invasões 

bárbaras, estilhaça-se. Diversos núcleos formam cidades-estados, alguns 

brilham na segunda metade da Idade Média. O mapa político é um espelho 

partido, produto de secular fragmentação. Sortida poliarquia: pequenos 

ducados e repúblicas, reinos precários ou não, muitas terras sob o domínio 

estrangeiro ou do Estado papalino. (COUTO: 2004, p. 73)  

  

Tal situação sofreu alteração quando, através de um longo processo político-

militar, conhecido como Risorgimento, a Itália, no início da década de 1860, 

transformara-se em um Estado unificado. Independentemente de muitos de seus atuais 

territórios terem sido anexados posteriormente, como fora o caso de Roma, 

transformada na capital do novo país somente após sua incorporação em 1870, pode-se 

afirmar que, oficialmente, a Itália se constituía como um reino desde março de 1861, 

quando Vittorio Emanuele II fora proclamado rei. (COUTO: 2004, p. 74-75) 

 Segundo João Fábio Bertonha, apesar de o Estado italiano ter se constituído a 

partir do Risorgimento, faltava à Itália a construção de uma nacionalidade. A ausência 

desta acentuava-se pelo fato de que apenas 2,5% da população falava o idioma italiano, 

sendo que seu restante encontrava-se dividido entre os vários dialetos existentes em 

suas diversas regiões. (BERTONHA: 2005, p. 53-54) 

 Mesmo que esta não fosse uma situação exclusiva da Itália, o autor afirma que, 

em meio à Europa do período, isto era mais forte no país uma vez que, conforme fora 

explicitado, além dele se encontrar cindido em várias regiões, se encontrava dividido 

também entre a cidade e o campo e entre as elites e povo em geral. (BERTONHA: 

2005, p. 53-54) 

Sem se desconsiderar tal contexto italiano do século XIX, no qual ocorrera a 

unificação e a formação de seu estado e, em meio a este, a ―grande emigração‖, a 

ampliação da escala analítica, buscando situar a realidade italiana num panorama maior, 

traz mais elementos para o entendimento de tal conjuntura. Nesta perspectiva, dentre as 

várias interpretações que intentam explicar esse fenômeno emigratório, uma muito 

recorrente na historiografia é aquela que está associada à história da Europa como um 

todo no período.  

Desde a primeira metade do século XIX, o norte da Europa passou pelo processo 

de Revolução Industrial que possibilitou o desenvolvimento dos sistemas de transporte e 

do controle de doenças ajudando a diminuir as taxas de mortalidade, assim como 

propiciou, tanto no meio rural, quanto no urbano, um aumento da produção de 

mercadorias. (BERTONHA: 2005, p. 82) 
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 Somava-se a isso o fato de que as pequenas propriedades agrícolas e os 

pequenos artesãos estavam falindo, pois não conseguiam competir num mercado no 

qual o advento da tecnologia tornava desigual a disputa com as novas indústrias e as 

grandes propriedades. (BERTONHA: 2005, p. 82) 

Logo, nessa realidade marcada por tais aspectos e também por um grande 

aumento populacional, – fator que só dificultava a situação – sem ter como manter-se 

restavam, grosso modo, três opções aos italianos: morrer de fome, trabalhar como 

operários ou emigrar. (BERTONHA: 2005, p. 82) 
1
 

Tarcísio Botelho, Mariângela Porto Braga e Cristiana Viegas de Andrade, ao 

voltarem suas atenções para as possíves causas da emigração italiana no fim do XIX, 

asseveraram que desde meados do século o velho continente se viu imerso em grandes 

processos migratórios que foram resultantes de transformações demográficas e 

econômicas. Entre as mudanças assinaladas por eles, são elencados alguns fatores que 

se assemelham e complementam os apresentados por João Fábio Bertonha: 

 

As mudanças na distribuição da terra, o processo de modernização da 

agricultura e as modificações mais profundas nas relações de trabalho foram 

geradores de condições bastante adversas à permanência em seus locais de 

origem de parcelas significativas de sua população. Ao lado disso, a transição 

demográfica, em curso desde o século XVIII, foi fator decisivo na 

constituição de um grande excedente populacional. (...) À medida que a 

própria Europa não conseguia absorver esses novos contingentes em suas 

fronteiras internas, seja em áreas agrícolas, seja no meio urbano, a emigração 

transformava-se em alternativa para escapar às crescentes limitações do 

mercado de trabalho europeu. (BOTELHO; BRAGA; ANDRADE: 2007, p. 

156) 

 

 Tendo tal cenário como pano de fundo é importante ressaltar que, se na segunda 

metade do século XIX, do outro lado do Oceano Atlântico, em decorrência dos motivos 

analisados, se observava essa situação de dificuldade enfrentada por boa parte da 

população italiana, do lado de cá, a situação se mostrava um pouco diferente.  

No fim do século XIX, acontecimentos como a abolição da escravidão e as 

políticas que facilitavam a imigração europeia com intuito de se substituir a mão de obra 

cativa pela do europeu, funcionaram como atrativos para as parcelas das populações que 

mais sofriam com a difícil realidade italiana.  

 

                                                           
1
 Além desses motivos decorrentes de um quadro macro que, em maior ou menor escala, persistiu até as 

décadas iniciais do século XX, Bertonha também apresenta como causas para a grande emigração 

italiana, a fuga de perseguições políticas, a procura por novos mercados, entre outros. (BERTONHA: 

2005, p. 84-85) 
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Situações econômicas opostas no Brasil e na Itália favoreceram a imigração. 

Lá como se viu, muitas mudanças, disparada do capitalismo, pobreza, crise, 

instabilidade econômica, turbulência, sufoco da pequena agricultura, 

desemprego forte nas cidades e no campo, veloz crescimento populacional, 

percepção coletiva de péssimas perspectivas, exacerbação da propensão a 

emigrar. Aqui a avidez de mão-de-obra e capitais, alargamento da fronteira 

agrícola, a escravidão em fase terminal, necessidade de atrair imigrantes. Daí, 

intensa propaganda, oferta de facilidades e de incentivos, como o pagamento 

de viagem, alojamento e acenos de acesso à terra. (COUTO: 2004, p. 78-79) 
 

Além desses aspectos abordados, uma última variável explicativa sobre a 

―grande emigração‖ remete-se aos impactos gerados pelo advento da modernização 

tecnológica em relação aos meios de transporte.  

Com a invenção, desenvolvimento e ampliação das ferrovias e também com o 

surgimento dos novos navios a vapor em substituição aos antigos veleiros movidos a 

hélice, houve um barateamento dos custos para transporte de pessoas, fato que 

contribuiu com o encurtamento das distâncias, facilitando a travessia de um grande 

contingente de imigrantes italianos para a América, bem como para outras regiões do 

mundo. 

 

Assim, a partir de 1860, começa no transporte marítimo o tempo dos grandes 

navios a hélice e de casco metálico, muito mais seguros, menos 

desconfortáveis e mais econômicos. Os velhos veleiros dão lugar aos 

transatlânticos a vapor. (...) Grandes avanços nas ligações ferroviárias no 

Brasil e na Europa, inclusive na Itália, principalmente na década de 1870. 

Agilizaram e baratearam os transportes internos, melhoraram as 

comunicações e viagens internacionais. Depois de 1880, zarparam vários 

navios por semana de Santos rumo aos principais portos europeus do 

Mediterrâneo e do Atlântico Norte. Todos com capacidade de transportar, na 

terceira classe, centenas e até milhares de imigrantes. (COUTO: 2004, p. 79)  

 

É em meio a esse contexto de mudanças pelas quais a Europa e o Brasil 

passavam na segunda metade do século XIX que a saga de Aroldo Piacesi e Ines 

Piergentili teve início em solo italiano, sendo que a maior parte de seu enredo, repleto 

de desafios, hesitações, vitórias e derrotas, se desenvolveu aqui no Brasil. Para se 

adentrar nessa trama, torna-se necessário buscar-se entender, ainda que brevemente, 

como e porquê eles cruzaram o Atlântico e vieram se fixar em Barbacena. 

 

1.2 Aroldo Piacesi e Ines Piergentili: da Itália à Barbacena
2
 

  

                                                           
2
 Para melhor entender os laços familiares de Ines e Aroldo Piacesi, ver suas árvores genealógicas no 

anexo deste trabalho. 
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Em 19 de fevereiro de 1881, em Fabro, comuna italiana da região da Umbria, 

província de Terni, distante cerca de 140 quilômetros da capital italiana, nasceu Aroldo 

Piacesi. Filho de Gaetano Piacesi e Chiara Piergentili, ele passou a infância e 

adolescência na Itália onde, antes de imigrar para o Brasil, realizou seus estudos 

primários e secundários em uma conceituada instituição de ensino, a Escola Salesiana 

de Roma.
3
  

 Ines Piergentili, um pouco mais nova, nasceu em 06 de março de 1895, também 

em Fabro. Ela era prima de primeiro grau de Aroldo Piacesi, pois era filha de Orlando 

Piergentili e Maria Zuchetti, e seu pai era irmão de Chiara Piergentili.
 
 

 Até a realização do estudo biográfico inicial que acabou se desdobrando na 

presente dissertação de mestrado, a data de nascimento de Ines Piacesi era inexata. 

(PIMENTA: 2007) 

 Utiliza-se como fonte para comprovação desta uma cópia da certidão de 

nascimento fornecida pela família, expedida em Fabro, em 21/05/1998, na qual o 

nascimento de Ines Piergentili teria ocorrido em 06/03/1895, data na qual ela sempre 

comemorara seu aniversário.
4
 

 Porém, ainda persiste certa imprecisão sobre a data de seu nascimento uma vez 

que, segundo informou seu filho Paolo Orlando Piacesi, o nascimento de Ines não 

ocorreu nesta data, mas sim em 03/10/1895. Trata-se de uma incerteza que, embora 

incomum e curiosa, não pôde ser esclarecida até agora.  

 As dúvidas sobre isso aumentam ainda mais pelo fato de que, em meio ao 

trabalho escrito por Nello Aimone Piacesi, no qual recolheu algumas matérias escritas 

por Aroldo Piacesi para o jornal Cidade de Barbacena, consta uma outra certidão de 

nascimento, datada de 04/10/1894, expedida em Fabro em 1972, com o nome de Ines 

Piergentili. (PIACESI, [1989?]) 

 Nesta há um escrito que afirma que ela se tratava de uma certidão de nascimento 

de uma irmã de Ines Piergentili que, apesar de ter sido registrada com o mesmo nome, 

acabou morrendo antes de Ines Piacesi ter nascido. (PIACESI, [1989?])  

  Sem desconsiderar tal imprecisão, há poucas informações a respeito de como 

viviam as famílias Piacesi e Piergentili em solo italiano, sobre os motivos que levaram 

                                                           
3
 PIACESI, Maria Ines Leda. Belo Horizonte, 22 jul. 2008. Entrevista concedida a Everton Pimenta.  

4
 (PIACESI, Paolo Orlando). Re: Biografia de Ines Piacesi [mensagem pessoal]. (Mensagem recebida por 

e-mail em 8 fev. 2007).  

mailto:evertonpimenta@yahoo.com.br
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parte dessas famílias a buscar uma nova vida imigrando para o Brasil, e de sua escolha 

por Barbacena.  

 O que se sabe até agora é que Aroldo Piacesi foi descrito como oriundo de uma 

família que poderia ser tipificada como tradicional, dotada de certo refinamento e de um 

grau cultural mais elevado, ao passo que Orlando Piergentili era uma pessoa mais 

simples, um ―self made man‖ que veio para o Brasil e aqui construiu seu patrimônio às 

custas de seu trabalho.  

Nota-se a evidenciação de tais diferenças nos trechos das entrevistas realizadas 

com Maria Ignez Leda Piacesi quando ela abordou o pai e o avô.  

 

(...) a família do papai era uma família tradicional, que podia se chamar de 

aristocrática, porque ela pertencia à sociedade um pouco mais, um pouco 

mais que tinha cultura e tudo, tanto que ele frequentou colégios muito bons e 

tudo (...) as irmãs do papai, que eram mais velhas, que cultivavam aquele 

respeito pela sociedade, aqueles modos finos todos, que sabiam fazer de tudo, 

muito seguras (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta. Belo Horizonte 22/07/08.) 

 

(...) o papai veio de uma família aristocrática da Itália, porque tanto a mamãe 

tinha o pai dela que era meio popular, quanto o papai tinha uma família que 

foi aristocrática. (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/2007) 

 

 Tais aspectos acerca das famílias Piergentili e Piacesi, por serem bastante 

superficiais, não fornecem subsídios o suficiente para que se possa traçar uma 

explicação sobre os motivos que fizeram com que eles optassem pela imigração.  

Sem embargo, ainda que tenha sido destacada a bagagem cultural da qual 

supostamente a família de Aroldo Piacesi era detentora na Itália, dadas as análises que 

intentam dar conta do fenômeno da ―grande emigração‖, pode-se inferir que, além da 

tradição italiana em se tratando da prática emigratória e da situação de penúria 

enfrentada por boa parte do povo italiano no século XX, eles tenham decidido partir 

para o Brasil na procura por uma vida melhor, com a intenção de ―fazer a América‖.  

A expressão ―fazer a América‖, muito recorrente em se tratando da imigração 

italiana, foi assim descrita por Ronaldo Costa Couto:  

 

A crise atingiu com mais força as famílias pobres e acelerou fundo a 

propensão para emigrar. Inclusive com apoio do governo. Inicialmente, como 

mecanismo de reduzir a pressão da pobreza. Anos depois, por interesse no 

gordo e crescente fluxo de divisas enviadas pelos imigrantes para suas 

famílias. O principal objetivo de grande parte deles era formar um bom pé-

de-meia para voltar à Itália e viver bem. Eis aí o fazer a América dos 
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pequenos. Sobretudo dos braccianti, trabalhadores pobres e de baixa ou quase 

nenhuma qualificação liberados pela crise e pela proletarização, cujo 

principal triunfo era a capacidade física de trabalho. (COUTO: 2004, p. 77-

78) 

 

Nessa direção, Maria Ignez Leda Piacesi, mesmo sem saber os motivos que 

fizeram com que as famílias Piergentili e Piacesi optassem por imigrar para o Brasil, 

propõe como possível explicação o fato de que Aroldo teria deixado a Itália para 

acompanhar seu tio, Orlando Piergentili, que estava emigrando para o Brasil.  

  

Por que que o papai veio para cá? Por que ele acabou ficando só aqui e não 

voltou mais para a Itália? A gente imagina, mas não tem como confirmar. 

Uns falam que ele se desgostou lá e não quis ficar mais na Itália, quis pegar 

um negócio novo e porque o vovô estava vindo para cá ele acabou vindo 

junto também para acompanhar e acabou gostando daqui. Quem não gosta do 

Brasil? (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton 

Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/2007) 

 

Os trechos a seguir, retirados de rascunhos de Ines, foram encontrados junto a 

outros de seus escritos avulsos, que também versavam sobre a trajetória de Aroldo 

Piacesi. Ao que tudo indica, se tratam de esboços de alguma matéria que provavelmente 

Ines publicou como forma de homenagem póstuma a seu marido. A leitura desses 

materiais traz mais informações sobre os motivos que fizeram com que Aroldo Piacesi 

optasse por migrar para Barbacena.  

 

Sua vinda para o Brasil e mais precisamente para Barbacena, está relacionada 

com a vinda anterior do seu tio Orlando Piergentili para este pais. Orlando 

veio para o Brasil aproveitando a Lei da Naturalização Natural da República, 

tornando-se assim automaticamente brasileiro. Veio com sua esposa Marieta 

Zuchetti, deixando na Itália, com os avós, sua filha INES, bem pequenina. 

Em 1900, tendo acabado a guerra dos ―caramelos‖, D Marieta volta à Roma 

em busca de sua filha Ines. Regressa ao Brasil com ela vindo em sua 

companhia tambem os dois sobrinhos do marido – Aroldo e Nello Piacesi – 

este ultimo egresso da guerra que terminava. (PIACESI: 19_ _?)
5
  

 

Aroldo Piacesi aqui chegou aproveitando a Lei do nacionalismo (quem viesse 

no primeiro quinquenio da República era automaticamente brasileiro) Veio 

com seu irmão Nello e comigo, em 1901, a chamado de seu tio Orlando, meu 

pai que, então se encontrava em Barbacena a mais tempo, estabelecido, 

proprietário de padaria, açougue e cinema. (PIACESI: 19_ _?)
6
  

 

Ainda que a escolha por Barbacena não tenha sido esclarecida a partir das 

informações e documentos fornecidos pela família e do que fora analisado sobre a 

                                                           
5
Este trecho foi extraído de um esboço, que não se sabe se foi publicado, cujo conteúdo versa sobre a vida 

de Aroldo Piacesi. PIACESI, Ines. Apologia de Aroldo Piacesi. Barbacena: 19_ _? 
6
 PIACESI, Ines. Apologia de Aroldo Piacesi. Barbacena: 19_ _? 



 

35 
 

emigração italiana, alguns elementos apresentados pela literatura que abordam a 

chegada dos italianos na zona da mata mineira e na própria cidade podem ajudar na 

montagem de tal quebra-cabeça.  

No estudo que fez para homenagear a história de sua família, Henrique Sergio 

Discacciati afirma que, no final do século XIX, fugindo de uma vida difícil na Itália em 

decorrência do contexto econômico desfavorável, assim como o grande contingente de 

italianos que, apesar de todas as incertezas e dificuldades que poderiam enfrentar, 

decidiam tentar construir uma vida melhor do outro lado do Oceano Atlântico, os 

Discacciati fizeram a difícil opção de emigrar para o Brasil. 

 

Contudo, a tomada de decisão de emigrar para uma terra desconhecida seria 

muito difícil: Como seria a sua nova vida? Seria ―menos pior‖ do que a que 

estavam passando? Haveria trabalho para eles? Como seriam as candidatas a 

esposa dos jovens Ernesto e Celeste para constituírem suas famílias? Haveria 

escolas para seus filhos? Seriam verdadeiras as propagandas divulgadas na 

Itália sobre o Brasil, como sendo um ―paraíso‖? Enfim, optaram por enfrentar 

a mudança radical de vida. Pior do que estavam passando não podia ser; seria 

pelo menos igual. Então, por quê não arriscar? Por quê tantos estavam 

emigrando? (DISCACCIATI: 2012, p. 93)  

 

De modo semelhante à narrativa sobre os Discacciati, Antônio Carlos Doorgal 

de Andrada, na análise que faz sobre o centenário da imigração italiana em Barbacena, 

salienta a simplicidade dos primeiros imigrantes italianos que chegaram à cidade e parte 

das dificuldades enfrentadas por eles. 

 

Os primeiros italianos a chegarem em Barbacena eram todos agricultores, 

com raras exceções, e tinham, no máximo, o curso primário, total ou parcial. 

Os adultos já tinham alguma experiência agrícola nas terras de origem. As 

primeiras dificuldades enfrentadas pelos recém chegados eram a língua – um 

pouco, mas não tardaram a compreendê-la bem‖ (apud: SAVASSI, 1987); e a 

financeira, uma vez que a ajuda recebida no primeiro ano, enviada pelo 

Governo, às vezes demorava a chegar, motivando em alguns casos ―a retirada 

de colonos para outras localidades, inclusive, poucos para a terra de origem‖ 

(apud: SAVASSI, 1987)‖ (ANDRADA: 2006, p. 23)  

 

A despeito de todas as dificuldades que os imigrantes italianos fossem encontrar 

uma vez instalados em terras brasileiras, em certa medida, tanto Antônio Carlos Doorgal 

Andrada (2006), quanto Henrique Sergio Discacciati (2012) corroboram com a tese de 

que a desfavorável situação econômica da Itália, a realidade brasileira e as ações de seu 

governo no intuito de atrair os imigrantes europeus configuram-se como motivos que 

ajudam a explicar o fluxo de imigrantes que para cá se dirigiram.  
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Sobre as políticas voltadas para a atração dos imigrantes europeus, o governo de 

Minas Gerais, a partir de 1887, em decorrência da demanda de mão de obra por parte de 

seus fazendeiros, passou a agir no intuito de incentivar a imigração. (DISCACCIATI: 

2012, p. 31) 

Todavia, em virtude da concorrência com a província de São Paulo, – principal 

polo de atração dos imigrantes em decorrência da expansão das lavouras de café – a 

partir de 1893, o governo de Minas Gerais intensificou seus esforços nessa direção, 

quando passou a assumir os encargos das viagens dos imigrantes. Ademais, também 

revitalizou a Hospedaria Horta Barbosa em Juiz de Fora, fatores que facilitaram a 

entrada de imigrantes italianos na zona da mata mineira. (DISCACCIATI: 2012, p. 31) 

Mariana Eliane Teixeira, grosso modo, corrobora com a posição de Henrique 

Sérgio Discacciati de que a imigração italiana se fez mais intensa neste período próximo 

da ocorrência da abolição da escravidão no Brasil. (TEIXEIRA: 2011) 

 Em sua análise sobre a imigração italiana em São João Del Rei, entre 1888 e 

1914, ela atesta que, em Minas Gerais, apesar da intenção de se investir na mão de obra 

estrangeira nas décadas anteriores à abolição da escravidão, – fato percebido através da 

análise de relatórios provinciais que demonstram tal preocupação por parte dos 

presidentes provinciais – até as vésperas da assinatura da lei Áurea, a recorrência à mão 

de obra dos imigrantes era dificultada pela utilização da mão de obra cativa e também 

dos trabalhadores livres, fatores que atenuavam a diminuição do número de escravos em 

curso a partir do último quarto do século XIX. (TEIXEIRA: 2011, p. 28-34)  

Em concordância com o proposto por Discacciati, para a autora, tal fato só 

parece ter se alterado um pouco quando, próximo da abolição da escravidão, passou a 

ocorrer uma maior atuação do Estado no intuito de fomentar a presença dos imigrantes 

em Minas Gerais.  

 

Enfim, a urgência de mão-de-obra imposta pelo fim do tráfico de escravos 

para o Brasil foi amortecida, em Minas Gerais, pela existência do braço 

nacional. A opção pelo imigrante europeu só se tornou possível de fato, nas 

terras mineiras, às vésperas da abolição. Embora observamos que os 

presidentes da província tenham mencionado em seus relatórios anuais a 

urgência da presença imigrante no estado, somente no ano de 1888, o Estado 

firmou um acordo com a Associação Promotora de Imigração para a 

introdução de imigrantes nas terras mineiras. (TEIXEIRA: 2011, p. 33)  

  

Dessa maneira, após a abolição da escravidão, além dos aspectos já mencionados 

como, por exemplo, o auxílio dado à imigração pelo governo mineiro, tem-se que a 
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proximidade da cidade de Barbacena com cidades como Rio de Janeiro – principal porta 

de entrada dos imigrantes italianos que se dirigiam para a zona da mata mineira no 

período – e com Juiz de Fora – que possuía a mais importante hospedaria de imigrantes 

da região, a Hospedaria Horta Barbosa, inaugurada em 1888 – ajuda a esclarecer um 

pouco o sentido do fluxo imigratório que adentrava a zona da mata mineira. 

 

Imagem 1 – Prédio da antiga Hospedaria de Imigrantes Horta Barbosa, atual sede do 2º Batalhão da 

Polícia Militar, Santa Terezinha, Juiz de Fora. 
7 

 

A explicação traçada por Henrique Sergio Discacciati vai ao encontro disto, uma 

vez que ele afirmou que a entrada dos italianos que se radicaram em Minas Gerais no 

final do século XIX, que ocorria a partir do porto do Rio de Janeiro, foi facilitada após a 

criação da Agência Fiscal de Imigração na cidade. (DISCACCIATI: 2012, p. 33-34)
8
 

Desde então, os imigrantes eram recebidos, separados e tinham seu transporte 

providenciado para os vários destinos no estado. Conquanto, boa parte deles não era 

encaminhada diretamente aos destinos finais, ficando temporariamente nas hospedarias 

de imigrantes, como é o caso da Hospedaria Horta Barbosa de Juiz de Fora e da 

                                                           
7
 Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/20584946>. Acesso: 13 abril 2014. 

8
 Segundo Maria Inez Leda Piacesi, seus pais adentraram o Brasil a partir da cidade do Rio de Janeiro. 

(Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi Belo Horizonte, 08/01/2007) 

http://www.panoramio.com/photo/20584946
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Hospedaria dos Imigrantes de São João Del Rei, também instalada em 1888. 

(TEIXEIRA: 2011). 

 

Imagem 2 – Solar da Baronesa, antiga Hospedaria do Imigrante em São João Del Rei. Acervo André 

Dangelo. Sem data. 
9 

 

 Em tal sistema, a cidade de Juiz de Fora se configurou como a porta de entrada 

de Minas Gerais uma vez que se ligava ao Rio de Janeiro através da Rodovia União 

Indústria e da Ferrovia Central do Brasil. (DISCACCIATI: 2012, p. 33-34) 

 

A Estrada União Indústria acabou provocando uma verdadeira revolução no 

sistema de transporte para todo o estado. A abertura da então rodovia 

transformara Juiz de Fora num entreposto comercial, permitindo o 

desenvolvimento do comércio local e da região. Juiz de Fora se transformou 

no ponto terminal da mais importante via da província, sendo passagem 

obrigatória entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. (RIBEIRO: 2012 p. 20-21)  

 

Lígia Maria Leite Pereira, ao abordar a imigração italiana para o estado de 

Minas Gerais, em relação à região da zona da mata, mencionou este proeminente papel 

exercido pela cidade de Juiz de Fora, decorrente de sua proximidade com a cidade do 

Rio de Janeiro e da consequente facilidade de locomoção de uma cidade à outra. 

Sublinhou também a importância das ações da Agência Promotora de Imigração, criada 

                                                           
9
 Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/centrocultural/solar_da_baronesa.php>. Acesso em: 13 abril 

2014. 

http://www.ufsj.edu.br/centrocultural/solar_da_baronesa.php
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em 1887, e as ações de promoção da imigração por parte do governo brasileiro que 

difundiu na Itália a ideia de que o Brasil era uma terra cheia de oportunidades. 

(PEREIRA: 2010) 

A autora ressalta terem ocorrido duas grandes levas de imigrantes que para 

Minas se dirigiram a partir da segunda metade do século XIX sendo que, num primeiro 

momento, houve a entrada dos alemães e, num período posterior, a entrada dos 

italianos. (PEREIRA: 2010, p.1)  

Sobre a primeira onda de imigração, ocorrida em meados da década de 1850, ela 

teria ocorrido por conta da construção da Rodovia União e Indústria, que ligaria Juiz de 

Fora a Petrópolis. Já a segunda onda teria ocorrido nos anos finais do século XIX, entre 

1884 e 1901, período no qual teriam chegado 52.582 imigrantes, sendo que boa parcela 

destes se dirigiu para Juiz de Fora.  

 

O desenvolvimento e a consolidação do sistema viário fizeram com que Juiz 

de Fora se transformasse no principal centro armazenador de café da Zona da 

Mata. A cidade se tornou, então, centro comercial de vulto. Em 1887, 

cafeicultores e industriais organizaram a Sociedade Promotora da Imigração 

em Minas Gerais, tendo como objetivos a introdução e o estabelecimento de 

imigrantes na província. Juiz de Fora foi a cidade escolhida para centro do 

serviço de imigração. No segundo momento, entre o final do século XIX e 

início do século XX, vieram os italianos. (PEREIRA: 2010, p.1)  

 

 Com dados mais precisos a respeito da passagem de imigrantes italianos pela 

Hospedaria Horta Barbosa, Tarcísio Botelho, Mariângela Porto Braga e Cristiana 

Viegas de Andrade situam o ano de 1896 como o momento no qual se verificou o auge 

da imigração europeia para o Brasil. Em tal ano também teria sido recebido o maior 

volume de imigrantes subsiados que para Minas Gerais se dirigiram. (BOTELHO; 

BRAGA, ANDRADE: 2007, p. 165-166) 

 Para se ter uma ideia disso, no período, no total de 8.661 imigrantes que por lá 

passaram e que eram oriundos do velho continente, quando se trata especificamente da 

chegada dos italianos, tem-se que estes representaram aproximademante dois terços de 

todos os imigrantes, ou seja, 5.661 pessoas. (BOTELHO; BRAGA, ANDRADE: 2007, 

p. 165-166) 

 Partindo deste quadro mais amplo, que apresenta a cidade do Rio de Janeiro 

como a porta de entrada para os imigrantes que se dirigiam para o estado de Minas 

Gerais e para a importância da cidade de Juiz de Fora para a chegada destes à zona da 

mata mineira, no que tange à fixação dos italianos em Barbacena, o motivo que mais 
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contribuiu com a atração de uma significativa quantidade de italianos que acabou se 

radicando na cidade foi o fato dela contar com uma das mais importantes colônias 

italianas do período, a colônia Rodrigo Silva.  

 Para se ter uma ideia de sua importância, segundo o Anuário Estatístico do 

Brasil de 1908 a 1912, em se tratando das colônias de imigrantes existentes em Minas 

Gerais, no ano de 1912, a Colônia Rodrigo Silva possuía 1389 imigrantes italianos em 

meio a uma população total de 1675 habitantes. (DISCACCIATI: 2012, p. 36) 

 Este número a colocava como a maior colônia em números absolutos em Minas 

Gerais. Tal relevância era notada também em se tratando de produção industrial e 

agrícola, uma vez que, com o montante arrecadado de 263:225$100, ela se colocava 

como a colônia mais rentável dentre as pesquisadas por Discacciati em relação a Minas 

no período. (DISCACCIATI: 2012, p. 36) 

 

1.3 A colônia Rodrigo Silva e os imigrantes italianos em Barbacena 

 

 A colônia Rodrigo Silva, cujo nome fora dado em homenagem ao ministro e 

secretário de Estado dos negócios da agricultura, comércio e obras públicas, 

Conselheiro Rodrigo Silva
10

, foi inaugurada nos momentos finais do Império, em 15 de 

abril de 1888, contexto no qual ocorria uma grande entrada de imigrantes italianos em 

Minas Gerais.  

 Sua fundação fez com que Barbacena se destacasse como um importante local 

de destino para as coletividades de imigrantes oriundos da Península Itálica. A respeito 

da data exata da criação da colônia Rodrigo Silva, entretanto, existe uma imprecisão.  

 Antônio Carlos Doorgal de Andrada sugeriu a possibilidade da colônia ter sido 

criada um pouco antes de 1888, possivelmente em 1886 ou 1887. (ANDRADA: 2006, 

p. 22).  Optou-se por seguir o levantamento de Henrique Sergio Discacciati que, assim 

como os memorialistas locais, Nestor Massena (1985) e Altair Savassi (1991), bem 

como pelo que foi destacado no Almanach de Barbacena (1898), coloca como a data de 

sua inauguração o dia 15/04/1888 (DISCACCIATI: 2012, p. 59) 

  Discacciati inclusive afirma que, em 14 de dezembro de 2006, a prefeitura de 

Barbacena, em forma de homenagem aos italianos que ajudaram no desenvolvimento da 

                                                           
10

 Almanach Municipal de Barbacena. Rio de Janeiro: Casa Mont'Alverne, 1898. p. 87. 
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cidade, instituiu como o Dia da imigração italiana na cidade, o dia 15 de abril. 

(DISCACCIATI: 2012, p. 35-59) 

 Desde sua inauguração, a colônia foi marcada por sua vocação agrícola sendo 

que, no início do último século, passou também a se voltar para as atividades industriais 

e comerciais. O Almanach Municipal de Barbacena do ano de 1898, ao tratar dos anos 

iniciais da colônia, forneceu indícios desta vocação agrícola. Foram destacadas como 

suas principais culturas o cultivo do milho, feijão, batata e vinho.  

 

Além disso, grande parte dos habitantes da colônia, que pode ser considerada 

o celeiro de Barbacena, entrega-se à pequena lavoura, cujos productos são 

todos os dias vendido nas ruas da cidade, que, graças à isto, está sempre 

provida em abundância dos gêneros de primeira necessidade. São muitas as 

olarias que se encontrão na colônia Rodrigo Silva e entre elas há algumas, 

como a da estação do Registro principalmente, que já produzem bastante. 

Uma dellas no primeiro semestre de 1897, exportou cerca de um milhão e 

duzentos mil tijollos. (Almanach Municipal de Barbacena: 1898. p. 87).  

 

Imagem 3 - Vista parcial de plantação na Colônia Rodrigo Silva. Sem autoria. Belo Horizonte: Arquivo 

Público Mineiro SA-1-001(43). 
 

Altair José Savassi realçou também essa vocação agrícola e a importância da 

produção da colônia Rodrigo Silva para o abastecimento da cidade, mas apresentou 

ainda uma outra faceta, a produção sericícola. Seu pai, Amílcar Savassi, foi nomeado 
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seu diretor em 1898 e, desde então, além das atividades agro-pecuárias já 

desenvolvidas, passou a incentivar a plantação de amoreiras para poder criar o bicho da 

seda.  

  

Montou também pequenos teares e outros apetrechos indispensáveis à 

fabricação da seda. Em 1905, Amílcar Savassi foi à Europa, a expensas do 

Governo Mineiro, onde fez o Curso de Especialização de Sericicultura, em 

Milão, tendo então a oportunidade de visitar vários estabelecimentos séricos 

na Itália, Alemanha, Suíça. Adquiriu, naquela ocasião, na Itália e Suíça, 

maquinismos de fiação de casulos do bicho da seda, preparo do fio e 

tecelagem da seda que foram instalados na sede da antiga colônia Rodrigo 

Silva (a primeira no gênero, no país), os quais, atualmente estão no mesmo 

local e pertencem à Inspetoria Regional de Sericicultura. (SAVASSI: 1991, 

p. 208. v. 1)  

 

Nas imagens a seguir se observam uma cena do cultivo da amoreira e também 

parte das instalações da Estação Sericícola. 

 

Imagem 4 - Agricultores preparando o cultivo para o plantio da amoreira na Estação Sericícola de 

Barbacena.
11

  
 

                                                           
11

 Disponível em BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/>. Acesso em 

11 março 2014. 

https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/
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Imagem 5 – Instalações da Estação Sericícola de Barbacena. Fonte: DISCACCIATI: 2012, p. 56.  

 

Foi justamente a partir desse contexto dos anos finais do século XIX que ocorreu 

a chegada das famílias Piergentili e Piacesi à Barbacena. Conforme mencionado 

anteriormente, não se pôde afirmar com exatidão quais motivos fizeram com que as 

famílias optassem por imigrar para um país novo e por se radicar especificamente nesta 

cidade.  

Porém, a partir dos elementos apresentados acerca da imigração italiana no 

Brasil e sobre a cidade de Barbacena, pode-se propor que a decisão por imigrar e por se 

radicar na cidade tenha ocorrido em virtude da difícil realidade enfrentada no velho 

continente, das medidas de incentivo das autoridades brasileiras para que os europeus 

para cá rumassem, mas, sobretudo, pela existência da colônia Rodrigo Silva.  

Consequentemente, com base em tal quadro e no que foi descrito por Ines 

Piacesi, entende-se que, aproveitando a conjuntura favorável à entrada dos imigrantes 

europeus, Orlando Piergentili optou por imigrar para o Brasil. Ele teria feito a travessia 

com sua esposa, Maria Zuchetti, deixando a filha na Itália aos cuidados dos avós sendo 
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que, pouco depois, na virada do século XIX para o XX, Maria teria realizado uma nova 

viagem à Itália a fim de buscá-la. (PIACESI: 19_ _?)
12

 

Até o momento, não foi possível precisar quais foram as datas de suas viagens 

para o Brasil, ou seja, a de sua chegada inicial a Barbacena, bem como de sua segunda 

entrada na cidade, desta vez com o restante de sua família.  

Tentou-se procurar dados sobre suas viagens através das relações de passageiros 

dos vapores que faziam o transporte dos imigrantes e também as listas de entrada destes 

imigrantes nas hospedarias, dentre elas a Horta Barbosa, contudo não se logrou sucesso. 

Há também uma imprecisão em relação ao fato de Orlando ter realizado a 

segunda viagem trazendo consigo sua filha Ines, sua esposa Maria Zuchetti e seus 

sobrinhos Nello e Aroldo Piacesi.  

Na contramão do que afirmou Ines Piacesi, Maria Ines Leda Piacesi atestou que 

seu avô Orlando acabou por retornar à Barbacena apenas com sua filha, Ines Piergentili, 

e seus sobrinhos. Maria Zuchetti não teria vindo junto com a família, pois, sem que se 

saiba se isto ocorreu em solo italiano ou durante a viagem, a mesma havia falecido. 

(Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de 

Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte 08/01/2007) 

Essa segunda viagem teria ocorrido na virada do milênio pois, em seu relato, 

asseverou que sua mãe lhe contou que, embora pequenina, lembrava das festas 

realizadas no navio e também das queimas de fogos por ocasião da virada do milênio.  

 

É uma coisa que a gente nunca se preocupou de guardar direito. Eu sei que o 

vovô Orlando esteve aqui no Brasil um tempão, fez até essa sociedade com o 

papai e tudo mais. Ele fez duas viagens. É isso mesmo. Eu acho que a 

primeira viagem que ele fez foi antes. Depois ele foi lá buscar a mulher dele e 

a filha que era a Ines, né? E eu sei que ele acabou vindo sozinho com ela e 

com meu pai garotinho (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo 

Horizonte, 08/01/2007) 

  

A versão proposta por Maria Ignez Leda Piacesi foi corroborada por seu irmão, 

Paolo Orlando Piacesi, que afirmou que Orlando teria feito a segunda viagem trazendo 

consigo somente sua filha e seus sobrinhos.
13

  

Entretanto, há ainda outras versões diferentes que atestam que Maria Zuchetti 

fez a viagem junto de seu marido, filha e sobrinhos, como, por exemplo, a de Newton 
                                                           
12

Este trecho foi extraído de um esboço, que não se sabe se foi publicado, cujo conteúdo versa sobre a 

vida de Aroldo Piacesi. PIACESI, Ines. Apologia de Aroldo Piacesi. Barbacena: 19_ _? 
13

 (PIACESI, Paolo Orlando). Re: Biografia de Ines Piacesi [mensagem pessoal]. (Mensagem recebida 

por e-mail em 8 fev. 2007).  

mailto:evertonpimenta@yahoo.com.br
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Siqueira de Araújo Lima, para quem Ines Piacesi teria feito a viagem da Itália para o 

Brasil juntamente de seus pais Orlando e Maria e, já em solo Barbacenense, teria ficado 

órfã por parte de mãe aos sete anos de idade. (Correio da Serra: 21/10/2000)  

Tal relato do professor Newton Siqueira de Araújo Lima é corroborado por 

Adriana Piacesi que também afirmou que Maria Zuchetti teria estado em Barbacena.
14

 

A própria Maria Ignez Leda Piacesi, apontou para essa direção quando afirmou:  

 

Há uma coisa que a gente não sabe bem, a mamãe, a mãe da minha mãe, a 

minha avó, dizem que ela esteve aqui, para ficar com a filha, mas ela era 

muito doente, ou ficou muito doente aqui e ela voltou para a Itália, então eu 

não sei se ela veio na primeira, não, na primeira acho que ela não veio não, 

ela veio na segunda vez com a filha, aí ela voltou e a menina ficou sob os 

cuidados do pai e da, do papai, ah, e o papai mesmo, meu pai que era o tio 

dela é que tomava conta (...)‖ (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo 

Horizonte, 08/01/2007). 

 

Com base em tais informações um pouco conflitantes, o que se pode afirmar é 

que a chegada de Orlando Piergentili à Barbacena se deu no intervalo entre a 

Proclamação da República, após a criação da colônia Rodrigo Silva, e a referida 

segunda viagem teria ocorrido na virada do século. 

Se, por um lado, as datas de suas viagens e o fato de Maria Zuchetti ter ou não 

estado em Barbacena ainda são coisas que permanecem obscuras, por outro, a atuação 

de Orlando Piergentili em solo barbacenense foi algo bastante destacada pelos 

jornalistas e memorialistas locais.  

Em decorrência de seu espírito empreendedor, ressaltado pelo memorialista 

barbacenense, Nestor Massena (1985), bem como pelos indícios de uma atuação 

bastante diversificada nos ramos comercial e do entretenimento, acredita-se que 

Orlando Piergentili tenha percebido que, ao invés de tentar levantar certo cabedal em 

solo brasileiro para depois voltar à Itália, ou seja, ―fazer a América‖, havia boas chances 

de proporcionar uma vida melhor para sua família em solo barbacenense. Talvez, por 

esse motivo, ele tenha optado por voltar à Itália para buscar sua família.  

A partir de agora, após o resgate dos possíveis fatores que fizeram com que parte 

das famílias Piacesi e Piergentili imigrassem para o Brasil e optassem por se radicar em 

Barbacena, a análise se debruçará sobre os fatos que uniram ainda mais as famílias em 

solo brasileiro. 

                                                           
14

 PIACESI, Adriana. Re: Dados para biografia [mensagem pessoal]. (Mensagem recebida por e-mail em 

26 jan. 2007)  
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1.4 Os Piacesi e os Piergentili: as relações entre os imigrantes italianos com a 

sétima arte e com o comércio 

 

Ao abordar as atividades desenvolvidas pelas famílias Piacesi e Piergentili em 

Barbacena nas décadas iniciais do século XX, há que se destacar que, se por um lado, 

boa parte dos imigrantes italianos que se estabeleceram na cidade se dedicavam às 

atividades agrícolas, radicando-se na Colônia Rodrigo Silva, por outro lado, algumas 

famílias se voltavam para atividades que eram realizadas no meio urbano. Dentre essas 

se pode situar as famílias Piacesi e Piergentili que se destacaram por suas ligações com 

o ramo comercial e, sobretudo, com o ramo da cultura e do entretenimento. 

Nos escritos nos quais se dedicou à análise das atividades dos imigrantes 

italianos de Barbacena, ao retratar a trajetória de Orlando Piergentili, Nestor Massena o 

descreveu como uma pessoa audaciosa, que trouxe muitas inovações à cidade. Uma de 

suas contribuições mais importantes foi a construção da avenida Bias Fortes, via ainda 

hoje muito importante no trânsito da cidade de Barbacena. (Cidade de Barbacena: 

18/11/1945, p. 1) 

 

Foi, na verdade, o bravo propugnador pelo progresso de Barbacena, pelo 

desenvolvimento dessa cidade, pelo embelezamento, pelo aprimoramento das 

suas condições urbanisticas. Ele não era egoísta nas suas aspirações. Ele não 

propugnava, exclusivamente, pelos seus interesses pessoais. Ele era 

verdadeiramente barbacenense nas suas iniciativas, nas suas realizações. Dele 

foi a sugestão da abertura da Avenida Bias Fortes, sugestão que tomou 

iniciativa, iniciativa que tomou a si realizar, o que conseguiu dirigindo-se a 

todos os proprietarios dos quais dependia a permissão para que essa via 

publica atravessasse os terrenos que lhes pertendiam. E Orlando Piergentile 

dedicou-se a esta tarefa com toda a solicitude, com a maior abnegação, com o 

mais forte entusiasmo, não descansando senão quando alcançou a meta 

colimada, colhido de louro da vitoria final. (Cidade de Barbacena: 

18/11/1945, p. 2)  

  

 Risório Silva, sobre outras atividades desenvolvidas por Orlando Piergentili, 

destacou que ele realizou o desterro do adro da matriz levando toda a terra retirada para 

a parte posterior da igreja da Boa Morte através do uso de vagonetes e também o 

desmonte do Morro de Santa Tereza. (Cidade de Barbacena: 05/04/1945, p. 1)  

 Ines Piacesi, em uma matéria na qual repercutiu o modo como Risório Silva 

abordou a personalidade de Orlando Piergentile, dando mais ênfase a seus atributos 

físicos, por achar que o autor havia sido desrespeitoso, partiu em defesa de seu pai 

realçando as obras que ele realizou em benefício da cidade. Sobre as obras de 

alargamento da avenida Bias Fortes escreveu:  
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Lembra-se do insigne, operoso e distinto industrial Engenheiro Dr. Alfredo 

Couto, o proficiente Chefe das Obras Municipaes daquele tempo? Ele fizera 

um plano de reforma da Cidade, com o rasgamento muitas outras ruas (Ainda 

são do projeto dele, as últimas rasgadas pela atual prefeitura) Uma das ruas 

projetadas e que se impunha na ocasião, era uma grande Avenida, hoje 

Avenida Bias Fortes. Mas a rua não saía... (Foi em 1912). Muito amigo do 

Engenheiro, o Orlando, com aquele seu espirito irriquieto, empreendedor e 

caprichoso, foi quem venceu o comodismo daqueles tempos ranhetas. O 

então Benemerito Presidente da Camara lhe havia dito: ―Não é assim tão fácil 

rasgar uma rua, como diz você, Orlando; os proprietarios não vão consentir 

que lhe devassem as hortas.‖ ―Si a questão é só esta, deixe por minha conta, 

Dr.‖ Três dias após, voltou o Orlando à presença dele com uma lista 

autografada de adesões, consentindo o córte de suas hortas para a passagem 

da nova rua. Era desse quilate a personalidade prestigiosa e modesta de 

Orlando, que nunca recuava quando seu espírito de iniciativa, proficuo e 

incoercível, o impelia. (Cidade de Barbacena: 10/04/1945, p. 5) 

 

Para Massena, além das iniciativas destacadas, Orlando Piergentili teve também 

uma atuação muito significativa no meio cultural, sendo sublinhada sua iniciativa para a 

implantação do suposto primeiro cinema de Barbacena e também atribuída a ele a 

chegada do primeiro automóvel da cidade.  

 

Não sei, também quando Orlando Piergentile aportou em Barbacena, a Minas 

Gerais e ao Brasil, nem se veio do Tirreno, ou do Adriático, para a Borda do 

Campo, diretamente ou com escalas por outros pontos da terra brasileira. Sei, 

porém, que ao fim do século passado já era ele barbacenense de residência, 

de idéias, de alma e de coração. Sei, no entanto, que foi ele, esse Orlando 

Piergentile, com seu espírito arrojado em mil iniciativas, com o seu 

dinamismo entranhado e entranhante, a sua febril e sublime operosidade, o 

seu tumultuante e audacioso espírito construtor, a quem Barbacena deveu o 

seu primeiro cinema – o Cinema Moderno, de que era o empresário, o 

gerente, o diretor, o propagandista, o caixa, o vendedor de entradas, o 

animador, de modo a assegurar-lhe, vida, êxito e prosperidade. (...) Sei, 

também, que foi Orlando Piergentile quem deu a conhecer a Barbacena o 

primeiro automóvel, que aí trafegou, quando só existiam aí os carros de 

tração animal, puxados por magros pangarés. (Cidade de Barbacena: 

18/11/1945, p. 1)  

  

 Sobre o fato do primeiro automóvel local ter sido introduzido por Orlando 

Piergentili, a obra de Silvério Ribeiro apresenta uma interpretação diferente. Para o 

autor, ainda que Orlando Piergentili possa ter sido proprietário de um dos mais antigos 

automóveis da cidade, o primeiro automóvel da cidade fora introduzido pelas mãos do 

também italiano Mario Quillici por volta de 1909. Tratava-se um Cadilac Modelo 30, 

uma peça dentre as 5903 produzidas pela empresa Cadilac Motor Car Company, que 

era vendido nos Estados Unidos por um valor de $1.400, 00, elemento que demonstra o 

grande poder aquisitivo deste imigrante no período. (RIBEIRO: 2012, p. 377) 
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Em outra matéria publicada no jornal Cidade de Barbacena, ao ser abordada a 

presença do cinema na cidade, o autor, Risório Silva, ainda que, diferentemente do 

relato de Nestor Massena, não tenha apresentado Orlando Piergentili como o pioneiro 

na implantação da sétima arte em Barbacena, destacou que o mesmo foi uma das 

primeiras pessoas a atuar nessa área. (Cidade de Barbacena: 11/08/1946, p. 1) 

Ao fazer um apanhado sobre as experiências cinematográficas na cidade, ele 

afirmou que as primeiras exibições de filmes foram levadas a cabo por um 

cinematógrafo volante que rodava as várias localidades de Minas Gerais com um 

rudimentar aparelho movido a querosene sendo que, em Barbacena, este era instalado 

em um local improvisado e de pouco conforto. A primeira fita a ser exibida teria sido ―A 

vida de Cristo‖ uma vez que as temáticas religiosas é que dominavam os enredos dos 

primeiros filmes. 

 

Recordo-me perfeitamente da primeira sessão cinematográfica realizada em 

Barbacena, no começo deste século, quando ainda não conhecíamos os 

benefícios da eletricidade. A projeção era feita à luz de um bico de gás de 

acetileno e a máquina projetora, mais que rudimentar, movida à manivela 

manual. A fita uma única e sempre a mesma – ―A vida de Cristo‖, pois da 

religião é que tiraram motivos para os primeiros filmes. No local onde está 

hoje o chamado ―prédio do Orlando‖, havia uma velha casa de um só 

pavimento, recuada da rua, de que era limitada por gradil de ferro sobre 

murinho baixo, a se desfazer, com os tijolos a mostra. O pátio assim formado, 

bastante amplo mas esburacado, cheio de lama e dejetos, era o depósito de 

burros e carroças de certo ―Augusto carroceiro‖, empresário do rudimentar 

sistema de transporte existente então. (...) A casa e tudo mais, em lamentável 

aspéto de ruína, desleixo e abandono. Ai era o teatro, aí o cinematografo. 

Cinema ambulante que andava de uma localidade para outra, exibindo aquela 

fita toda riscada, desbotada e esfumaçada, onde as figuras andavam dentro de 

uma névoa e aos saltinhos como os pinguins, grostescamente, verdadeira 

caricatura do que nos da a cinematografia moderna. Todavia a demonstração 

nos maravilhou. (Cidade de Barbacena: 11/08/1946, p. 1)  

 

Neste ponto, torna-se necessário situar a chegada do cinema à cidade de 

Barbacena, inserindo-a em uma perspectiva mais ampla, ou seja, no contexto de sua 

chegada ao Brasil.  

A esse respeito, Paulo Emílio Sales Gomes afirma que o cinema chegou ao 

Brasil, especificamente através da cidade do Rio de Janeiro, na metade do ano de 1896, 

apenas um ano depois de ter sido exibida tal invenção aos europeus e americanos. Para 

ele, apesar de algumas filmagens já terem sido realizadas nos anos finais do século XIX, 

a novidade do cinema só começou a florescer na cidade a partir de 1907, quando a 

energia elétrica passa a ser produzida industrialmente. (GOMES: 1996, p. 8-9).  
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A primeira exibição de um filme em solo brasileiro teria sido feita a partir de um 

aparelho denominado omniographo. Segundo Gomes, depois das primeiras 

apresentações, o uso de tal aparelho teria passado por certo eclipse, sendo que, 

posteriormente, foi noticiado o uso de máquinas que possuíam outros nomes, tais como 

animatographos, cineographos, vidamotographos, biographos e vitascopios. (GOMES: 

1996, p. 19).  

À luz de tal quadro, merece destaque o fato de que, se a exibição de filmes em 

Barbacena, ainda que através de aparelhos precários como o cinematógrafo descrito por 

Risório Silva, tenha começado já na primeira década do século XX, poucos anos depois, 

a cidade já possuía seus primeiros cinemas.  

Segundo Mario Celso Rios, essa primeira experiência com a exibição de filmes 

na cidade ocorreu na data de 24 de fevereiro de 1901. Por ter afirmado que uma das 

primeiras fitas a serem exibidas pelo animatógrafo de Carlos Leal foi o ―Nascimento, 

vida, morte e ressurreição de N. S. Jesus Cristo‖, acredita-se que se tratava daquilo que 

foi relatado por Risório Silva.
 
(RIOS: 1989, p. 44-45)  

Ainda para o autor, a data de 24 de junho de 1906 representou o início das 

projeções regulares na cidade através do uso dos cinematógrafos trazidos pela empresa 

Joseph Adams e Cia, como o aparelho denominado Kinematógrafo, sendo que seriam 

também exibidas fitas por meio dos aparelhos denominados Biógrafo e o Kinetofone de 

Edison. (RIOS: 1989, p. 44-45) 

Pouco tempo depois, a partir de 1909, teriam existido outros empreendimentos 

tais como o Cinematógrafo Brasil, pertencente a Mario Pacheco, o Cinematógrafo 

Mineiro, pertencente a Paulo Benedetti, o Cine Iris, pertencente a Empresa Castro & 

Cia, e também o Cine Parisiense. (RIOS: 1989, p. 44-45)  

Nesse contexto no qual a exibição de filmes se dava por meio dos 

cinematógrafos volantes, dos primeiros cinematógrafos regulares e, posteriormente, dos 

primeiros cinemas locais, Risório Silva ressaltou o grande risco que o investimento para 

a instalação de um cinema representava, descrevendo tal iniciativa como uma opção 

temerária.  

No entanto, Orlando Piergentili foi um dos primeiros a se arriscar nesse tipo de 

empresa. Para isto e, neste ponto, Silva corrobora com a perspectiva de Nestor Massena, 

pois Orlando necessitava realizar um grande esforço no sentido de atrair o público para 

seu empreendimento. 
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Orlando com seu otimismo, a sua tenacidade, vencendo todos os óbices, 

habituou o barbacenense ao cinema, instalando um no seu prédio à rua 15, 

numa época em que um empreendimento desses era uma verdadeira 

temeridade. Fazia malabarismos para dar concurrencia à sua casa. Havia 

música na porta antes de iniciada a função e havia também os que escutavam 

a música que era de graça e iam-se para casa sem gastar o dinheiro (...) 

(Cidade de Barbacena: 11/08/1946, p. 1-2) 

 

 Sobre o ano no qual o Cinema Moderno de Orlando Piergentili teria entrado em 

funcionamento, Silvério Ribeiro aponta para 1911, quando teria ocorrido a instalação de 

uma grande sala de cinema. (RIBEIRO: 2012, p. 259) 

  Contudo, segundo Mario Celso Rios, o cinema foi, provavelmente, criado ainda 

na primeira década do século XX. Independentemente da data específica, esse aspecto 

ressalta seu arrojo ao se aventurar por esse ramo de negócios que era muito arriscado no 

período. (RIOS: Anuário 1989: coletânea literária, 1989, p. 45) 

 Adota-se aqui a data proposta por Silvério Ribeiro que em duas ocasiões foi 

corroborada pelos escritos de Aroldo e Ines Piacesi. O primeiro, ao discorrer sobre o 

cinema em Barbacena no ano de 1939 e abordar os filmes que exibia e também as 

melhorias que havia feito no prédio de seu empreendimento, afirmou: 

 

Quanto à qualidade e valor dos films, é indiscuivel o pleno conhecimento que 

a empreza tem deste ramo de negocio. Sabemos que vem tratando disso 

desde 1911. Desde aquelle feliz tempo em que o maior filme tinha... uma 

parte! Eram os primeiros albores da cinematographia, que já arregimentava e 

enthusiasmava os ―fans‖ de todo o mundo. (Cidade de Barbacena: 

18/10/1939, p.4)
15

  

 

A análise das atividades no ramo do cinema em solo barbacenense merece um 

estudo mais aprofundado uma vez que, com a investigação levada a cabo através da 

leitura da escassa bibliografia que versa sobre o tema e também pela leitura dos jornais 

da época, notou-se que precocemente em Barbacena o cinema se colocou como uma 

alternativa de diversão que encantava e atraía o público, inclusive fazendo com que 

algumas pessoas se aventurassem nesse ramo do entretenimento, mesmo que isso se 

tratasse de um negócio arriscado.  

Malgrado ter sido detectada essa lacuna em relação aos estudos sobre a cidade 

nas décadas iniciais do século XX, por este não ser o foco central do presente trabalho, a 

presença do cinema em solo barbacenense será abordada apenas de modo superficial, 

através de incipientes apontamentos. 

                                                           
15

 Sobre a matéria na qual Ines Piacesi afirmou que a família já se enveredava pelo ramo do cinema ver: 

―Cine Teatro Apolo sempre na vanguarda‖. (Rubicon: 12/01/1941, p. 4) 
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 Além das experiências já relatadas sobre os primeiros cinematógrafos e cinemas 

de Barbacena, observou-se que, até a década de 1920, funcionaram na cidade ao menos 

outros seis empreendimentos diferentes, sendo que alguns deles acabaram funcionando 

concomitantemente.  

Silvério Ribeiro afirmou que, no ano de 1912, Barbacena contava com três casas 

cinematográficas, sendo elas os já mencionados Cinema Mineiro e Iris e também o 

Cinema Moderno, de propriedade de Orlando Piergentili e Aroldo Piacesi. (RIBEIRO: 

2012, p. 262)  

No ano de 1915, encontrou-se nas páginas do jornal O Sericicultor um anúncio 

do Cine Theatro Avenida que exibia sessões as quintas, sábados e domingos.
16

 No ano 

seguinte, o mesmo jornal anunciou, além deste, o já referido Theatro Cinema Mineiro.
17

 

Este último, ainda no ano de 1916, apareceu como sendo de propriedade da Empreza 

Benedetti e Russo pertencente a Paulo Michellini Benedetti e Antonio Russo, membros 

da comunidade de imigrantes italianos da cidade.
18

  

Paulo Benedetti foi uma das figuras de maior destaque nesse meio do cinema, 

tanto localmente, quanto nacionalmente. É considerado um dos pioneiros do cinema 

produzido no estado de Minas Gerais, tendo atingido sucesso e reconhecimento após se 

estabelecer na capital carioca.  

Nascido no ano de 1863 em Bernalda, Itália, imigrou para o Brasil sendo que 

suas atividades voltadas para o cinema em solo barbacenense se deram entre os anos de 

1909 e 1916, quando teria inaugurado a sala de projeções, Cinematographo Mineiro. 

Este funcionava aos sábados e domingos, fazendo a exibição de fitas oriundas da Casa 

Pathé.  

 

O período mineiro de Benedetti não dura mais que sete anos (de 1909, 

aproximadamente, a fins de 1916), mas é suficiente para que ele deixe 

marcada sua presença como exibidor, produtor, diretor, fotógrafo, ator e 

inventor. A partir do momento em que passou a se ocupar da prática 

cinematográfica, procurou desenvolver ideias que levassem avante as 

conquistas da arte nascente. De seus primeiros trabalhos, como As 

Cavalhadas, produzido pela família Andrada, uma das mais tradicionais de 

Barbacena, e Raid de Infantaria da Linha de Tiro 81, sobre a corporação 

militar existente na cidade e exibido em 22 de setembro de 1912, decide ele 

partir para realizações mais sofisticadas. (GOMES: 2011) 

 

                                                           
16

 O Sericicultor: 02/12/1915, p. 3. 
17

 O Sericicultor: 13/02/1916, p. 2. 
18

 O Sericicultor: 30/04/1916, p. 2.  
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Alexandre Pimenta Marques afirmou que, precocemente, especificamente no 

ano de 1911, Benedetti fora responsável pela exibição de registros cinematográficos que 

exibiam eventos militares, inaugurações e visitas ilustres ao estado de Minas, entre 

outros. Além da mera filmagem com a intenção de documentar um fato qualquer, ele 

teria produzido um filme que acabou virando o tema de um documentário.  

 

Foi Paulo Benedetti em 1915 o pioneiro do gênero posado com a opereta Um 

transformista original repleta de trucagens, nos moldes do mago francês 

George Mélíès, e de invenções inovadoras, unindo seu dom musical com o 

fotográfico. (MARQUES: 2005, p. 13)
19

 

 

Para Mario Celso Rios, durante a estada de Paulo Benedetti em Barbacena, além 

de ter sido proprietário do Theatro Cinema Mineiro, ele teria produzido cinco filmes, 

sendo o quinto deles o filme intitulado ―As lavadeiras‖. (RIOS: Anuário 1989: 

coletânea literária, 1989, p. 45)  

Paulo Augusto Gomes detalhou o processo de produção de Paulo Benedetti e 

afirmou também, que, pelo fato da cidade não lhe abrir grandes perspectivas a esse 

respeito, teria optado por se mudar para os grandes centros, a partir de onde sua carreira 

iria avançar bastante neste ramo. 

 

Em 1915, Benedetti dirigiu e fotografou o longa-metragem Uma 

Transformista Original, no qual aplicava o processo da cinemetrofonia. A 

atriz Brazilia Lazzaro vivia diferentes papéis e a música permeava toda a 

ação. Isso faz supor – uma vez que o filme não mais existe – que se tratava da 

soma de vários sketches independentes, nos quais Lazzaro demonstrava toda 

a sua versatilidade. Benedetti certamente teria se interessado em realizar 

outros filmes a partir do seu invento, mas Barbacena era uma cidade pequena, 

que não lhe abria muitas perspectivas. Assim, ele opta por seguir para São 

Paulo, onde irá fotografar, já em 1917, O Cruzeiro do Sul, para seu 

compatriota Vittorio Capellaro. Em seguida, irá se estabelecer no Rio de 

Janeiro, como fotógrafo de cinema de mão cheia e dono de um laboratório de 

revelação e copiagem de filmes, até sua morte em 1944. (GOMES: 2011, p. 

3-4) 
 

O autor atestou também que Benedetti, no período em que se encontrava em 

Barbacena, criou e patenteou a Cinemetrophonia, invento que, apesar de simples em sua 

concepção, possibilitava a união da imagem e som durante as exibições em quaisquer 

cinemas. Após ter concebido tal novidade, a cidade começou a ficar pequena para 

Benedetti que optou por se transferir para São Paulo e, posteriormente, para o Rio de 

Janeiro, locais que possibilitaram o avanço de sua carreira no meio cinematográfico. 

                                                           
19

 A expressão ―gênero‖ era uma expressão de época que servia para definir o cinema de enredo ou 

ficcional. (MARQUES: 2005, p. 13) 
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Como bom amante de ópera, Benedetti buscava integrar suas imagens a sons 

– no caso, a música. Seu processo era simples e eficaz: na parte inferior de 

cada fotograma, dos lados direito e esquerdo, ele imprimia a partitura a ser 

executada naquele preciso instante da ação. No meio, ficava o maestro (no 

caso, seu conterrâneo Humberto Boratto), a reger a orquestra que estaria 

sentada no fosso do teatro, pronta a obedecer à imagem do condutor. Uma 

vez patenteado seu invento, Benedetti decidiu criar uma empresa para 

explorá-lo. Surgiu, então, a Opera Film, ―sociedade em comandita por ações 

para a fabricação e exibição de filmes cinemetrofônicos de sistema 

privilegiado por cartas patentes dos governos brasileiro e estrangeiros. 

(GOMES: 2011, p. 3-4) 

 

Ainda no período em que estava em curso a Primeira Guerra Mundial, ele 

apareceu em uma listagem como um dos donos de firmas produtoras que atuavam em 

cidades como Rio de Janeiro e São Paulo produzindo filmes:  

 

Enumera Peri Ribas mais de uma dúzia de empresas produtoras criadas no 

Rio e em São Paulo durante os quatro anos que durou o conflito. Os nomes 

são em geral italianos: Michele Filani, Franco Magliani, Italo Dandini, 

Arturo Garrari, Guelfo Andaló, os irmãos Lambertini, Eduardo Vitorino, 

Vittorio Capelaro, Paulo Aliano, Gilberto Rossi, Paulo Benedetti, William 

Jansen... Os diretores desse grupo eram na maioria homens com alguma 

experiência teatral, quando não artistas profissionais que vieram para o Brasil 

em tournée, como Vittorio Capelaro. Os cinegrafistas, as vezes muito bons, 

como Benedetti ou Rossi, pertencem a categoria daqueles imigrantes ricos de 

habilidade artesanal, sem os quais o desenvolvimento tecnológico brasileiro 

seria sem dúvida mais precário. (GOMES: 1996, p. 39)  

 

 Adiantando-se temporalmente, ao abordar a produção cinematográfica brasileira 

no período compreendido entre os anos de 1923 e 1933, Paulo Emilio Sales Gomes 

ressaltou que a produção fora pequena em quantidade sendo que Paulo Benedetti, um 

dos últimos técnicos italianos da velha raça de pioneiros, era um dos únicos produtores 

que trabalhava continuamente, atingindo significativo destaque em suas atividades.  

 

Em 1924, torna-se o proprietário do melhor laboratório do Rio, obtendo bons 

lucros como encarregado dos letreiros para filmes estrangeiros. Quando 

achou finalmente que chegara a hora de produzir lançou A gigollete, e a 

seguir, O dever de amar e Esposa do solteiro, dirigidas por italianos de sua 

confiança: Vitorio Verga responsabilizou-se pelas duas primeiras, ficando a 

terceira a cargo de Carlo Campogallianni, vindo especialmente da Itália para 

esse fim. Contudo, o que Benedetti fez de mais importante, artisticamente, foi 

criar condições para a realização de Barro Humano, pelo grupo de jovens 

entusiastas de Cinearte: Adhemar Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Wanderley e 

Álvaro Rocha. Barro Humano – feito em condições amadorísticas, desde a 

equipe que só trabalhava aos domingos e feriados – e Brasa dormida, que 

Humberto Mauro produziu na mesma ocasião, em Cataguases, vieram 

demonstrar que o cinema brasileiro começava a dominar os recursos 

narrativos. (GOMES: 1996, p. 69)  
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Quando Paulo Benedetti deixou Barbacena, seu cinema foi vendido passando a 

se chamar Cine São José (RIOS: 1989) sendo que, no ano de 1920, foram encontradas, 

além de notícias sobre o mesmo estabelecimento
20

, informações que abordavam a 

existência de um outro cinema na cidade, o Cine Theatro Santa Thereza, este último, de 

propriedade de Orlando Piergentili, foi inaugurado no dia 4 de abril com a presença de 

uma orquestra.
21

  

Pouco tempo depois, foram encontradas notícias referentes ao Cine Central, 

pertencente à empresa A. Leal e Cia, que, segundo o anúncio, era a mesma proprietária 

do Cine São José.
22

 Afinal, acerca dos primeiros cinemas da cidade, em 12/08/1923 

ocorreu a inauguração do Cine Theatro Apollo, que pertencia a Aroldo e a Ines 

Piacesi.
23

 

É de se destacar que, assim como o ocorrido em 1912, período no qual 

Barbacena possuía pouco mais de 10.000 habitantes, em 1922, quando a cidade possuía 

pouco mais de 89.717 habitantes, tenha novamente existido dois cinemas em 

concomitante atividade, sendo que o terceiro estava sendo construído.
24

 

 Tirante toda a dificuldade relatada para que os cinemas se mantivessem em 

funcionamento, tal fato sugere uma possível receptividade da sociedade local em 

relação a tais empreendimentos. Não se desconsidera que muitos destes Cinemas ou 

cine teatros funcionavam em casas pequenas, de modo improvisado ou ainda que, em 

alguns casos, tratavam-se do mesmo estabelecimento que fora vendido a outro 

proprietário. Contudo, salta aos olhos a precocidade da instalação de cinemas na cidade 

e sua contínua receptividade pela sociedade local. 

Em acordo com o proposto por Paulo Emílio Sales Gomes (1996) sobre as 

atividades cinematográficas realizadas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo nas 

décadas iniciais do século XX, dentre os cinemas barbacenenses que foram mapeados 

através da análise dos jornais locais e também dos escritos sobre o tema, boa parte deles 

pertenciam aos imigrantes italianos que, deste modo, exerceram papel de destaque no 

cenário artístico local.  

Reuniram-se elementos que tornam possível fazer tal proposição ao se 

considerar as atividades de Orlando Piergentili à frente do Cinema Moderno e Cine 
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 O Sericicultor: 01/08/1920, p. 3. 
21

 O Sericicultor: 04/04/1920, p. 3. 
22

 O Sericicultor: 26/02/1922, p. 3.  
23

 O Sericicultor: 06/08/1923, p. 3. 
24

 A referência aqui é feita ao Cine São José, Central e Santa Tereza. Sobre a população ver: ―Barbacena 

é o quinto município dos dez mais populosos de Minas.‖ O Sericicultor: 21/05/1922, p. 1. 
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Theatro Santa Thereza, a atuação de Paulo Benedetti que, enquanto proprietário de uma 

cinema na cidade, teve como sócio o também italiano Antônio Russo e, posteriormente, 

o cinema de propriedade de Aroldo Piacesi, conforme se verá a seguir, que também foi 

sócio de Orlando Piergentili à época do Cinema Moderno. 

Para Paulo Augusto Gomes, uma possível explicação para essa relação entre os 

imigrantes italianos e a sétima arte no Brasil das primeiras décadas do século XX 

relaciona-se à estrutura tradicional da sociedade daquela conjuntura. (GOMES: 2011) 

Tal sociedade ofereceria poucas oportunidades para os imigrantes italianos 

mostrarem suas aptidões, uma vez que os melhores postos eram reservados aos 

membros das antigas famílias da terra, principalmente se, para ocupá-los, fosse 

necessário um título universitário. Aos olhos desta sociedade tradicional, restava aos 

imigrantes funções subalternas e, dentre elas, encontrava-se a atuação no meio do 

cinema que não era vista com bons olhos pela elite brasileira.  

 

No início, o cinema era uma atividade esnobada pelas famílias tradicionais 

mineiras, devido à sua própria origem. Era tido como diversão de feira, à qual 

se tinha acesso mediante o pagamento de tostões. Esse desdém aconteceu, de 

início, nas cidades americanas, onde filmes curtos constituíam os programas 

de cinemas precários, justamente denominados nickelodeons, pois neles o 

ingresso custava um níquel, ou cinco centavos de dólar. Muitas vezes eram 

frequentados por desocupados, vagabundos e espertos batedores de carteira, 

daí sua má fama. Que mãe mineira tradicional, de caráter e respeito, gostaria 

de ver seus filhos metidos em atividade tão vulgar e mal falada? (...). Era, 

portanto, um espaço aberto para os imigrantes. E os italianos, a par de serem 

indivíduos de iniciativa e talento inato, conheciam os progressos no cinema 

de seus compatriotas e desejavam se inserir na nova comunidade que haviam 

escolhido. (GOMES: 2011) 

 

1.5 As outras atividades de Orlando Piergentili 

 

Retomando a matéria escrita por Risório Silva sobre Orlando Piergentili, tem-se 

que, além de sua atuação à frente do Cinema Moderno, Orlando também se dedicou a 

outras atividades no ramo do entretenimento e diversões, tais como a promoção de um 

match de boxe e luta romana. Para isso, chegou a trazer lutadores da Itália que, por falta 

de espectadores, acabaram tendo que assumir outras profissões para sobreviver na 

cidade. (Cidade de Barbacena: 11/08/1946, p. 2) 

Em outra matéria publicada no Jornal Cidade de Barbacena, Silva afirmou que 

Orlando Piergentili foi responsável pela construção do primeiro prédio moderno da rua 

XV de Novembro, principal rua do centro da cidade de Barbacena da época, pelo já 
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mencionado desterro do adro da Igreja Matriz e pelo aplainamento da região do Morro 

de Santa Tereza. (Cidade de Barbacena: 05/04/1945, p. 1)  

Sobre essa última obra realizada por Orlando Piergentili, Nestor Massena 

afirmou que ele adquiriu e aplainou o terreno do morro a fim de transformar o lugar em 

um local de espetáculos e diversões variadas. Após um longo trabalho, o local foi 

transformado na primeira praça de esportes da cidade que contava com um rinque de 

patinação, um velódromo no qual eram organizadas corridas de bicicletas, de cavalos e 

também cavalhadas que ficaram muito famosas na cidade.  

 

Um ano inteiro foi gasto para os primeiros toques de acesso ao Morro, que 

era quase capoeira virgem. (...) No morro não havia água. A primeira coisa 

que fez Orlando foi levar água lá em cima, e construir uma casa de moradia, 

para onde se transferiu com a sua família. (...) A enorme área circular do 

Morro foi beneficiada e protegida por um perfeito serviço de canalização 

fluvial, e todo o Morro rodeado de eucaliptos. Alamedas foram rasgadas e 

arborizadas, para o trânsito de autos, além da alameda central, única existente 

até hoje, mil e tantos pés de árvores frutíferas, simetricamente dispostas no 

perímetro e, lá bem no cume do monte, todo cimentado, um rink de 

patinação, outro de corridas de bicicletas, grande Pista de Corrida de Cavalos 

e, para o conforto das famílias, um grande Salão de Diversões e Bar, 

funcionava na casa de sua residência. Eram encantadoras as tardes esportivas 

no Morro de Santa Tereza! Começaram a afluir os proprietários de cavalos de 

corrida e duas grandes corridas se registraram no ano de 1917. O Morro floria 

e dava conforto, sombra, diversão. Era o passeio mais bonito e disputado da 

cidade. Até cavalhadas foram organizadas lá. (Cidade de Barbacena: 

29/10/1942, p. 1)  

 

 Foi no Morro de Santa Thereza que Orlando montou seu segundo cinema, o 

Cine Theatro Santa Thereza. No local ele fazia também a exibição dos filmes, a 

apresentação de atrações inovadoras para a cidade como o teatro de marionetes
25

, e 

também realizava as soirées dançantes aos sábados.
26

 Porém, anos antes de suas 

atividades no Morro de Santa Thereza, seu caráter empreendedor que o lançou a 

diversificadas atividades comerciais exercidas em conjunto com Aroldo Piacesi, 

representou para Maria Ines Leda Piacesi um dos motivos que fizeram com que seu pai 

tivesse optado por ficar em Barbacena.  

 

Mas então o papai ficou aqui pra viver, não é? Eles faziam negócios. Eles 

tiveram açougue, tiveram padaria. A primeira padaria de Barbacena foi do 

papai. (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta. 

Belo Horizonte, 08/01/2007) 
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 O Sericicultor: 04/07/1920, p. 2 
26

 O Sericicultor: 16/12/1915, p. 2.  
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As relações comerciais entre tio e sobrinho foram aparentemente profundas e 

frutíferas. A abertura da empresa que possuíram, a Piergentili e Piacesi, talvez tenha se 

dado, além do grau de parentesco entre ambos, por um motivo que os uniu ainda mais, o 

casamento de Aroldo Piacesi com Ines Piergentili, elemento que será abordado na 

próxima sessão deste capítulo. 

Paira a dúvida sobre a quais tipos de atividades comerciais a empresa Piergentili 

e Piacesi se dedicava. No entanto, por estar instalada na rua principal do comércio, rua 

XV de Novembro, e por ser uma das poucas empresas a possuir um número de telefone, 

infere-se que a mesma pudesse ter atingido certa importância.  

Outro aspecto relevante acerca da situação econômica de Orlando Piergentili 

refere-se ao fato de que o número de telefone, 21, também pertencer a Orlando 

Piergentili, tendo como endereço o Morro de Santa Tereza, fato que demonstra uma 

possível solidez econômica já alcançada por ele.
27

 

Segundo Silvério Ribeiro, as atividades comerciais da empresa Piergentili e 

Piacesi se ligavam ao ramo da panificação e também ao cinema. Sobre a primeira, 

embora as atividades dos imigrantes italianos no ramo da panificação não tenham sido 

iniciadas por Orlando Piergentili e Aroldo Piacesi na cidade, uma vez que a família de 

Agostinho Pardini já atuava nesse setor desde a virada do século XIX para o XX, com a 

introdução de aparelhos mecânicos por estes acredita-se que os mesmos tenham 

proporcionado um avanço tecnológico nesse setor. (RIBEIRO: 2012, p. 259)  

O envolvimento de Orlando Piergentili com o ramo da panificação foi assim 

descrito por Nestor Massena e Silvério Ribeiro: 

 

Sei, ainda, que foi ele que introduziu em Barbacena os aparelhos mecânicos 

de fabricação de pão, quando o rotineiro processo da manipulação da massa 

primitivo e anti-higiênico, era o que ai se praticava e se conhecia. (Cidade de 

Barbacena: 18/11/1945, p. 1)  

 

Foi Orlando Piergentili que introduziu em Barbacena os aparelhos mecânicos 

de fabricação de pão, quando o rotineiro processo de manipulação da massa, 

primitivo e anti-higiênico, era ainda o que se praticava naquela cidade. Em 

1912, fundou a Padaria Moderna, em sociedade com o genro, Aroldo Piacesi, 

constituindo a empresa Piergentili e Piacesi. (RIBEIRO: 2012, p. 259) 

 

 Levando-se em conta o proposto por Silvério Ribeiro (2012) e Ines Piacesi 

(Rubicon: 12/01/1941, p. 4), percebeu-se que, além da panificação por meio da Padaria 
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 O Sericicultor: 13/02/1916, p. 3. 
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Moderna, a empresa Piergentili & Piacesi se enveredou pelo ramo do cinema desde 

1911, sendo proprietária do Cinema Moderno.  

 Na próxima sessão, mudando um pouco o enfoque, se deixará de analisar 

aspectos econômicos dos Piergentili e Piacesi na cidade para adentrar um pouco na 

trajetória de Ines logo após sua chegada à Barbacena. 

 

1.6 A instrução de Ines Piergentili: a construção de seus valores e visões de mundo  

 

 Por ter perdido sua mãe cedo, quando era apenas uma criança em Barbacena, 

Ines Piergentili foi enviada para estudar no colégio interno Imaculada Conceição. Este, 

pertencente à congregação vicentina, havia sido fundado em 1895 pela madre francesa 

Paula Boisseau e desde então era por ela dirigido.
28

  

 Nestor Massena, pautado pelas palavras do Padre Symphoronio de Castro, –

ainda que não se desconsidere o modo panegírico empreendido por este em seus escritos 

sobre Paula Boisseau – descreveu a trajetória da religiosa afirmando que ela iniciou sua 

atuação enquanto freira em solo francês. Posteriormente, se mudou para o Brasil no 

intuito de realizar ajuda humanitária em missões estrangeiras.  

Catarina Amélia Boisseau nasceu na França em 09/02/1846. Filha de uma 

família rica estudou em Paris e, em 1870, aos 24 anos de idade, foi ordenada freira na 

Congregação das Filhas de São Vicente de Paula. Como religiosa ficou conhecida como 

irmã Paula. Exerceu o magistério em um estabelecimento pertencente à Igreja na capital 

francesa mas, como desejava trabalhar em missões internacionais, acabou vindo para o 

Brasil onde, inicialmente, atuou como enfermeira na Santa Casa de Misericórdia no Rio 

de Janeiro. (MASSENA: 1985, p. 72-74 v. 1.)  

Após participar de missão no Mato Grosso, na qual foi prestar ajuda espiritual às 

pessoas que sofriam por conta de algum tipo de epidemia, por ordem de seus superiores, 

ela foi enviada para assumir o cargo de Superiora da Santa Casa de Barbacena em 1888. 

Na cidade, atuou neste cargo por volta de 28 anos, nos quais ela inclusive teria ajudado 

a instituição a vencer as dificuldades financeiras através de doações que realizava com 

recursos próprios que ocorriam sempre em sigilo, aparecendo nos balanços da Santa 

Casa como realizadas por ―mãos ocultas‖. (MASSENA: 1985, p. 72-74 v. 1.)  

                                                           
28

 Não foi possível dirimir a dúvida sobre quando Ines Piergentili ficou órfã. Apenas pode-se afirmar que, 

uma vez após a morte de sua mãe, Ines foi encaminhada para estudar no Colégio Imaculada Conceição, 

onde ficou sob os cuidados de Paula Boisseau. (MASSENA: 1985, p. 385, v.1) 
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 No período no qual atuou enquanto preceptora do hospital, Paula Boisseau 

concebeu um plano de fundar um colégio destinado a ser uma ―escola de virtudes para 

a juventude feminina‖. Após receber autorização de seus superiores e de custear as 

despesas para a instalação do colégio, a partir do ano de 1895, ele passou a funcionar no 

mesmo prédio da Santa Casa. 

 

Em compartimentos separados e distintos da Santa casa funciona o Colégio 

Imaculada Conceição, ali fundado pela virtuosa e digníssima superiora, a 

excelentíssima Irmã Paula, e o qual teve no último ano a frequência de 26 

alunas. Este internato, mantido exclusivamente à custa daquela respeitável e 

estimadíssima irmã, percebeu no último ano a renda líquida de 2.096$570, 

que a digna senhora recolheu ao cofre da Santa Casa. Além desse colégio, 

onde só se recebem alunas pensionistas, cujo número é limitado, por não 

haver espaço que permita sejam atendidos os inúmeros pedidos de admissão, 

há também na Santa Casa um externato, sob a mesma invocação, onde estão 

matriculadas muitas dezenas de alunas, que, por serem em sua maioria 

pobres, recebem o ensino gratuitamente. (MASSENA: 1985, p. 457, v. 2)  

  

 Poucos anos depois, com o aumento do número de matrículas, após adquirir a 

chácara Boa Esperança, Paula Boisseau iniciou a construção do prédio no qual o 

Colégio Imaculada Conceição permanece até hoje. Inaugurado em 08/05/1900, até o 

ano de 1962, estudaram no colégio mais de 980 alunas. (SAVASSI: 1991, p. 58 v. 1) 

 

Imagem 6 - Vista externa do Colégio Imaculada Conceição em 1938. Belo Horizonte: Arquivo Público 

Mineiro MM-015. 
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Desde sua fundação, a educação do Colégio Imaculada Conceição, além dos 

conteúdos curriculares comuns, pauta-se também pelos modelos advindos das vivências 

e valores de São Vicente de Paula e Santa Luiza de Marillac.
29

 A convivência nesse 

espaço educacional marcado pelos valores cristãos ajudou a cultivar em Ines o forte 

traço religioso que demonstrava através de sua admiração por santo Dom Bosco, do 

qual foi devota por toda sua vida.  

Outro traço marcante que a vivência com Irmã Paula Boisseau trouxe à sua vida 

refere-se às suas atividades na carreira jornalística. A freira recebeu inúmeras 

reverências por parte de Ines em seus escritos, sendo que a principal relaciona-se ao fato 

de que, ao iniciar sua carreira, no primeiro artigo que escreveu para o jornal O 

Sericicultor, o fez sob o pseudônimo de D. Paula.
30

  

O uso deste perpassou boa parte de sua carreira uma vez que, mesmo quando 

começou a utilizar seu nome para assinar seus escritos e também o pseudônimo de 

Seny, um anagrama deste, ela continuou a se valer do pseudônimo de Dona Paula, numa 

homenagem à pessoa que considerava como uma verdadeira mãe.
31

  

O colégio oferecia como modalidades de ensino os cursos: Jardim da Infância, 

Primário, Admissão, Ginasial e Normal (SAVASSI: 1991, p. 58 v. 1), sendo que, 

durante sua estada no Imaculada Conceição, Ines Piergentili realizou o Curso Normal, o 

qual sua filha Maria Ines Leda Piacesi denominou como ―Curso Completo”. (Entrevista 

com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro 

Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/2007 Belo Horizonte, 08/01/07)  

 Essa designação de Curso Completo foi assim proposta pelo fato de Ines ter 

aprendido, como era comum na época e neste tipo de curso, além das disciplinas 

regulares, noções de costura, cozinha, puericultura, ou seja, ela teria aprendido todos as 

ensinamentos necessários para que se transformasse em dona de casa, mãe, para poder 

cuidar do marido e do lar.  

 Nas palavras de sua filha: 

 

(...) elas saiam com o curso pronto para ir casar, é o que precisava, mulher 

precisava saber cuidar de uma família quando casar não é? E a mamãe 
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 História do Imaculada Conceição: Disponível em: <www.cic.g12.br/Home.aspx?Pg=Home.aspx> 

Acesso em: 08 jun 2013. 
30

 ―Devaneando‖. O Sericicultor: 19/01/1919, p. 2. 
31

 Na matéria ―A pedidos‖, a escritora barbacenense Conceição Jardim, ao reclamar de um comentário de 

seu livro, publicado sob o pseudônimo de Dona Paula, inicia seu escrito de seguinte forma ―QUERIDA D. 

PAULA (pseudônimo, segundo estou informada, de Ignez ou Ines Piacesse).‖ (Cidade de Barbacena: 

20/02/1941, p. 4)  

http://www.cic.g12.br/Home.aspx?Pg=Home.aspx
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aprendeu tudo, aprendeu bordar, costurar, fazia tudo, ela fazia bolo, ela fazia 

pão, ela fazia tudo. (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/07)  

  

 Para Guacira Lopes Louro, formatos de currículos escolares como este eram 

ofertados nas diferentes escolas do Brasil desde as primeiras décadas do século XIX. A 

autora salienta também o papel exercido por instituições religiosas, como o Imaculada, 

para a formação das crianças que eram a elas confiadas. Em relação aos conteúdos 

ensinados, nota-se que havia diferenças entre o que era ministrado aos meninos e o 

ministrado às meninas.  

 

Aqui e ali, no entanto, havia escolas – certamente em maior número para 

meninos, mas também para meninas; escolas fundadas por congregações e 

ordens religiosas femininas ou masculinas; escolas mantidas por leigos – 

professores para as classes de meninos e professoras para as de meninas. 

Deveriam ser, eles e elas, pessoas de moral inatacável; suas casas e ambientes 

decentes e saudáveis, uma vez que as famílias lhes confiavam seus filhos e 

filhas. As tarefas desses mestres e mestras não eram, contudo, exatamente as 

mesmas. Ler escrever e contar, saber as quatro operações, mais a doutrina 

cristã, nisso consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas 

logo algumas distinções apareciam: para os meninos, noções de geometria; 

para as meninas, bordado e costura. (LOURO: 1997, p. 444) 

 

A citação anterior, referente à realidade do setor educacional, sobretudo no 

século XIX, pode ser aqui utilizada como parâmetro para se entender melhor o período 

no qual Ines permaneceu no colégio Imaculada Conceição e o tipo de instrução recebida 

sem que isso implique em incorrer num anacronismo.  

Acredita-se que tal assertiva seja verdadeira no sentido de que o Imaculada 

Conceição foi descrito como um ambiente no qual seriam forjados os futuros cidadãos e 

donas de casa dos quais a sociedade careceria na época. Assim, devido ao tipo de ensino 

que recebeu, percebe-se que se manteve muito forte nos escritos de Ines esta clara 

diferença na preconização de papeis para os meninos e para as meninas que colocava o 

homem como o futuro cidadão a atuar na esfera pública e a mulher como a protetora dos 

lares e, por conseguinte, dos valores da sociedade.
 
 

Tal tipo de posicionamento foi bastante reforçado ao longo de sua atuação 

enquanto jornalista. Em meio aos muitos escritos levados a cabo por Ines – visivelmente 

exercidos com maior destaque entre as décadas de 1920 a 1950, aspecto que será 

abordado mais adiante – saltou aos olhos sua coluna intitulada ―Rumo ao lar‖, na qual 

apresentava ideias similares a estas sobre o papel da mulher na sociedade, o que é aqui 
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entendido como uma consequência da visão recorrente a este período e também da 

educação recebida por Ines que tanto valorizava tais ideais. 

Em relação a este tipo de educação ofertada para os meninos e para as meninas 

no início do século XX, mesmo que a base fosse a mesma, ou seja, se ensinava leitura e 

escrita, associadas às operações matemáticas e aos valores cristãos, – que apesar da 

divisão ocorrida entre Estado e Igreja, em fins do século XIX, eram muito caros para a 

época – grosso modo, também foram ofertadas maiores oportunidades aos meninos e 

meninas de melhor condição social do que para os oriundos de camadas populares.  

 

Para as filhas de grupos sociais privilegiados, o ensino da leitura, da escrita e 

das noções básicas da matemática era geralmente complementado pelo 

aprendizado do piano e do francês que, na maior parte dos casos, era 

ministrado em suas próprias casas por professoras particulares, ou em escolas 

religiosas. As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, as 

habilidades culinárias, bem como as habilidades de mando das criadas e 

serviçais, também faziam parte da educação das moças acrescida de 

elementos que pudessem torná-las não apenas uma companhia mais 

agradável ao marido, mas também uma mulher capaz de bem representá-lo 

socialmente. O domínio da casa era claramente o seu destino e para esse 

domínio as moças deveriam estar plenamente preparadas. Sua circulação 

pelos espaços públicos só deveria se fazer em situações especiais, 

notadamente ligadas às atividades da Igreja que, com suas missas, novenas e 

procissões, representava uma das poucas formas de lazer para essas jovens. 

(LOURO: 1997, p. 446) 

 

À luz do exposto, se por um lado percebe-se que, para a sociedade na qual se 

encontrava Ines, as diferentes concepções de educação a serem oferecidas aos meninos 

e as meninas mostravam-se bem delineadas e que tal diferenciação existente no 

currículo escolar da época que, ao se voltar para a educação feminina, tinha como 

objetivo último reforçar o ―destino‖ de mãe, que mostrava-se bem interiorizado em Ines, 

por outro, ainda que se leve em consideração esse aspecto, nota-se que ela recebeu uma 

educação de qualidade que, no desenvolver de sua trajetória, contribuiu para que se 

destacasse em meio ao ambiente intelectual da cidade. 

Na primeira matéria escrita por Ines encontrada, ao tratar dos papeis que 

deveriam ser cumpridos pelos homens e mulheres, percebe-se esta diferenciação e a 

definição do papel da mulher como sendo a protetora da família, a mãe, ao mesmo 

tempo em que deveria se colocar como a companheira de seu marido.  

 

A mulher não foi creada para figurar no lyceu, nas academias de letras e 

sciencias; por isso ela não fundou nenhuma religião, não compoz nenhum 

poema épico, não fez nenhuma notável descoberta; Ella foi creada como o 

mais perfeito complemento da concepção divina, e para servir de 
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companheira preciosa e extremecida a – Adão. A sua profissão, pois, o seu 

magistério sublime é fundar as delícias e o amor da família. (...) O altar 

querido da esposa é tabernáculo puríssimo e ardente de seu amor, espalhado 

na poesia deliciosa do lar conjulgal! É a comunhão ineffável com seus tenros 

filhinos e com seu extremecido esposo e amante senhor. (O Sericicultor: 

19/01/1919, p.2)  

 

A rápida reconstituição deste cenário encontrado por Ines Piergentili na cidade 

de Barbacena é importante para que se entendam os motivos pelos quais a mesma foi 

enviada para estudar no Imaculada Conceição. 

É importante sublinhar como um elemento responsável por Orlando Piergentili 

ter optado por enviar sua filha para estudar sob os cuidados da irmã Paula Boisseau o 

fato de que, uma vez viúvo, ele foi levado a colocar a filha numa instituição de ensino 

que pudesse, ainda que de forma insatisfatória, suprir a falta que a figura materna lhe 

fazia, além de educá-la para a vida sob os desígnios cristãos, preparando-a para cumprir 

o papel que, na época, era preconizado à mulher. 

 Para além deste motivo, enfatiza-se que Orlando se encontrava em uma situação 

financeira minimamente confortável, uma vez se pôde perceber, ao longo da 

reconstituição de sua trajetória, que ele foi um exemplo de imigrante que conseguiu 

fazer a América.  

Isto posto, a opção pelo colégio Imaculada Conceição tornava-se compatível 

com o padrão social do qual ele gozava, bem como era tido como um local digno para 

uma menina ser educada na ausência de sua mãe, uma vez que seu pai era visto como 

detentor de uma personalidade assaz boêmia. 

Em decorrência da maneira de Orlando Piergentili se conduzir, apesar de Ines 

Piergentili ter completado quase todos os anos do Curso Normal no Imaculada 

Conceição, ela teve que terminar seus estudos na Escola Normal de Barbacena. Isso 

ocorreu pois, por conta das visitas que realizara a sua filha, ele causou um desconforto 

na instituição religiosa que impediu que Ines terminasse seus estudos no colégio.  

 

O meu avô por causa da filha ficava muito lá, ia muito lá conversar com as 

irmãs andou querendo namorar uma irmã do colégio. Para você ver que coisa, 

para você ver como ele era. E parece que isso trouxe um pouco de, foi 

desagradável, entendeu? Eu sei que no final de contas eles falaram que: ―Ó, 

infelizmente não podemos ficar mais com a Ignez aqui.‖ Ela deve fazer um 

curso, porque naquele tempo acho que ainda não tinha Escola Normal, a 

medida que ela foi passando de ano no Colégio Imaculada, fizeram uma 

Escola Normal em Barbacena e estava dando diploma para professora, né? 

Eu acho que ela deve ter falado com o pai dela, né? ―Ó, você põe a sua filha 

no Curso Normal porque aqui não tem como ela terminar o curso dela.‖ E ela 

fez então todos os anos lá no Colégio e o último ano ela tirou na Escola 



 

64 
 

Normal, então o diploma dela é da Escola Normal de Barbacena, apesar de 

que lá ela ficou só no último ano. E isso é uma coisa que eu guardei, porque 

eu achei uma coisa assim, bem de acordo com o que depois a mamãe veio a 

mostrar para nós, aquele dinamismo, aquele modo de querer tudo rápido, 

aquelas coisas todas. (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/07) 

 

Imagem 7- Primeira Escola Normal de Barbacena em 1916. 
32 

 

Mesmo que tenha sido levada a mudar de colégio para terminar seus estudos, 

pelo fato disto ter ocorrido no último ano, sabe-se que, no período em que passou no 

Imaculada Conceição, ela construiu uma sólida amizade com Irmã Paula Boisseau.  

Isso a ajudou a interiorizar os princípios transmitidos pela madre e os 

ensinamentos que constituíam o currículo escolar, elementos que, uma vez presentes no 

modelo de criação que lhe foi oferecido e também cobrados pela moral reinante na 

sociedade da época, mostraram-se bem sedimentados em Ines. 

Tais colocações corroboram com a proposição de Guacira Lopes Louro que, 

acerca dessas instituições religiosas de ensino, afirma que muitas ordens religiosas 

femininas dedicavam-se à educação de meninas órfãs como forma ―(...) de preservá-las 

da “contaminação dos vícios.‖ (LOURO: 1997, p. 445) 

  

                                                           
32

 Disponível em BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/>. Acesso 

em: 11 março 2014. 

https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/


 

65 
 

1.7 De Ines Piergentili à Ines Piacesi: os negócios em família e o retorno de 

Orlando Piergentili à Itália  

 

 Após a mudança de escola, com 17 anos, no ano de 1912, Ines Piergentili se 

formou no Curso Normal. (MASSENA: 1985, p. 386 v. 1.) Pelos motivos já 

enunciados, por não poder ficar com o pai após sair do Imaculada Conceição, ela 

acabou indo morar junto da família de seu primo Nello Piacesi que, por se encontrar 

casado na época, podia lhe oferecer um lar digno, de acordo com os valores morais da 

época.
33

  

 

 (...) então ela foi posta no Colégio Imaculada que existiu desde aquela época, 

que tem em Barbacena até hoje, que foi fundado por essa congregação 

francesa (...) Ela ficou lá um tempo, desde que ela chegou, ela deve ter ficado 

um, eles tinham muito conhecimento com este, com um fazendeiro que tinha 

aqui, que era o Araújo, João Araújo? Pedro Araújo? Que depois ele casou 

com a tia Cocóta, que era, que veio a ser nossa tia porque ela casou com o tio 

Nello, né? E ela, naquele tempo eles tinham aquela casa, aquelas coisas, acho 

que provavelmente mamãe ficou foi com eles. A tia Cocóta casou em mil 

novecentos e? Ela casou antes da mamãe, ela casou acho que em 1910, 

mamãe casou em 1912, então ela já estava, não foi antes do casamento, eu 

estou falando antes do casamento. Eu acho que antes do casamento ela ficou 

foi no colégio, ela ficou no colégio até terminar o curso, não terminar porque 

ela saiu de lá no penúltimo ano (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo 

Horizonte, 08/01/2007)
34

 

 

Após a temporada em que ficou na casa de seu primo Nello que durou 

aproximadamente um ano, como já tinha concluído seus estudos e pelo fato dela, em 

acordo com a visão da época, estar ―pronta para casar‖, seu pai resolveu lhe arrumar um 

casamento com um açougueiro da cidade.  

A possível explicação para essa tentativa de casamento que Orlando queria 

arranjar para sua filha Ines foi entendida pela família como uma forma dele garantir um 

futuro confortável para Ines uma vez que, aparentemente, o referido açougueiro se 

tratava de alguém com suposto tino comercial.  

Não foi possível chegar ao nome do pretendente ao casamento com Ines 

Piergentili. Este é um dado que, até o momento, ninguém da família soube elucidar. 

                                                           
33

 PIACESI, Paolo Orlando. Re: Biografia de Ines Piacesi [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

e-mail em 8 fev. 2007. 
34

 Neste trecho da entrevista, ela se refere à tia Cocóta. Trata-se de Maria do Procópio Araújo que veio a 

se tornar sua tia após casar com Nello Piacesi, irmão de Aroldo Piacesi. Maria do Procópio Araújo era 

irmã de Thereza Araújo que, após a morte de Maria Zuchetti, casou-se com Orlando Piergentili, se 

tornando madrasta de Ines Piacesi. Infere-se que o fazendeiro de sobrenome Araújo ao qual Maria Ignez 

Leda Piacesi se refere trate-se do pai de Maria do Procópio Araújo e Thereza Araújo.  

mailto:evertonpimenta@yahoo.com.br
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Tentou-se verificar, através da análise dos jornais da época, se Orlando manteve 

quaisquer relações comerciais com algum açougueiro, mas, infelizmente, não se logrou 

sucesso e essa será uma lacuna que não foi possível, por enquanto, como cobrir. 

Tal enlace não aconteceu devido à oposição manifestada por seu primo Aroldo 

Piacesi que se colocou contra a decisão do tio em arrumar o casamento da prima com o 

referido homem.  

 

Ele acabou casando com a mamãe, ele ia casar com a mamãe pra tirar a 

mamãe dos braços do pai dela, porque o pai dela queria casá-la com um 

açougueiro, desses açougueiros rústicos, que não sabe nada, que não tem 

educação, só porque parece que ele era um homem de ganhar dinheiro, ele 

fazia negócios com certeza, e esse açougueiro acho que iria dar alguma coisa 

pra ele, ou ele achou que valia a pena deixar a mamãe já presa num 

casamento porque depois que ela saiu do colégio ele não ia ficar com ela e 

nem a mamãe não podia ficar com o papai. O papai tinha uma vida assim 

muito, muito imprópria para menores eu acho.
35

 Então o papai disse: ―Você 

não vai fazer isso né?‖ Aconselhando... 

―Ah você não tem nada com isso, o que você quer fazer? Vai fazer o quê, 

você vai ficar com ela?‖ Ele não podia ficar com ela também, a não ser por 

algum laço, ele era primo, nem tio ele não era, então ele falou assim: ―Não 

deixa eu vou casar com ela.‖ E casou com minha mãe. (Entrevista com Maria 

Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro 

Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07.) 

  

Para além deste motivo alegado para o enlace de seus pais, cabe também 

considerar que os dois mantiveram um relacionamento que foi marcado pelo respeito 

mútuo e admiração. Sem deixar de considerar possíveis laços emotivos, demonstraram 

possuir afinidades que os uniam bastante nos aspectos político e cultural, fatores que 

acabaram fazendo com que se tornassem destacados intelectuais na cidade e 

divulgadores de um mesmo ideário político, aspecto que será abordado adiante.  

Deste modo, Ines Piergentili, aos 17 anos de idade, a partir de 15 de junho de 

1912 passou a se chamar Ines Piacesi. Se conjectura que, além dos laços de parentesco, 

a união de Ines e Aroldo possa ter representado um motivo a mais para o estreitamento 

das relações entre Orlando e Aroldo, tanto é que, após o enlace, ambos firmaram a 

sociedade comercial com o nome de Piergentili & Piacesi.
 36

  

Sobre as atividades comerciais mantidas pela sociedade se tem poucos dados que 

possam conferir um relato fidedigno. Conforme mencionado anteriormente, sabe-se que 

                                                           
35

 Ela disse papai, mas, na verdade, referia-se ao avô, Orlando Piergentili. 
36

 Massena coloca em seu texto como data do casamento de Ines o ano de 1913, porém, de acordo com a 

cópia de sua certidão de casamento constatou-se que ele se deu em 15/06/1912.  
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ela situava-se à rua XV de Novembro e que possuía uma das poucas linhas telefônicas 

da cidade.
37

  

Concomitantemente às atividades da tal sociedade, Orlando realizava eventos 

recreativos no Morro de Santa Thereza que variavam, desde soirées dançantes às 

cavalgadas, corridas de bicicletas, patinação entre outros.
38

  

Nas palavras de Ines, foi possível encontrar alguns indícios dos ramos aos quais 

se dedicava a empresa do pai e do marido. 

 

Casou-se 1914, com sua prima, Ines Piergentilli, formando com seu tio e 

sogro uma sociedade – Piergentilli Piacesi. Realizaram então, obras de vulto 

em Barbacena abrindo casas de comércio (padaria, açougue), como abertura 

de ruas (Av. Bias Fortes) desmonte do adro da matriz de N. S. Piedade, 

urbanização do Monte Mário e criação de um hipódromo onde se organizava 

periodicamente Corridas de Cavalo (...) (PIACESI: 19_ _?)
 
 

 

Em seu texto, ela colocou o ano do casamento como 1914, porém, de acordo 

com a cópia de sua certidão de casamento, tem-se que ele se deu em 15/06/1912. De 

modo parecido com o que se mencionou anteriormente, o conteúdo deste excerto foi 

retirado dos originais de um possível artigo que não se sabe se foi publicado, cujo 

conteúdo versava sobre a vida de Aroldo Piacesi.39 

Ao que tudo indica, a sociedade entre Aroldo e o tio caminhou bem por alguns 

anos até o início do mês de abril de 1919. Em 06 de abril de 1919, Aroldo Piacesi, na 

seção ―A Pedidos‖ do jornal O Sericicultor, publicou um informe que comunicava à 

praça de comércio da cidade que a sociedade que mantinha com Orlando Piergentili 

chegava ao fim a partir de 04 de abril de 1919. 

 

Aroldo Piacesi comunica á praça que, tendo fechado sua casa comercial deixa 

de firmar-se sob a razão social de Piergentili & Piacesi, passando Dora 

avante a firmar todos seus actos com seu único nome individual, e a quem os 

interessados deverão dirigir-se. (O Sericicultor: 06/04/1919, p. 4) 

 

Nas palavras de Ines Piacesi, o término da sociedade entre seu pai e seu marido 

não ocorreu de forma amistosa, chegando inclusive a ter que ser resolvida através do 

envolvimento do poder judiciário. O trecho abaixo faz um resumo deste período, porém 

                                                           
37

 Neste período, Orlando Piergentili residia no Morro de Santa Tereza, com sua esposa, a barbacenense 

Thereza Araújo, com quem teve mais seis filhos. Destes irmãos de Ines Piacesi, os cinco primeiros 

nasceram em Barbacena e a última na Itália. São seus nomes: Jean Bondini, Loló, Carolina, Fúlvia, 

Orlando e Giuseppina.  
38

 O Sericicultor: 16/12/1915, p.2. 
39

 PIACESI: Ines. Aroldo Piacesi. Barbacena: 19 _ _? 
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isto não significa que a sociedade foi logo desfeita após a lua de mel do casal Piacesi. 

Ele se trata de um, dos já citados, esboços de uma matéria que Ines escreveu sobre a 

vida de Aroldo Piacesi. 

 

Viajamos então em núpcias, a Itália, onde lá permanecemos por um ano. Ao 

voltarmos meu pai que ficara viúvo, tinha se casado com d. Teresa Araujo, 

cunhada do meu marido. Com a morte de minha mãe eu fiquei sendo a 

meeira dos bens da firma. Por questões de família houve o distracto da firma. 

Meu pai foi obrigado a fazer acordo com Aroldo, recebendo, por 

determinação judicial, a quantidade de 22 contos de reis e abrindo mão de 

todos os bens então existentes na firma. (PIACESI: 19 _ _?)
40  

 

A esse respeito, o relato de Maria Ignez Leda Piacesi traz algumas pistas para se 

entender como ficou a situação financeira de seus pais após a dissolução da sociedade 

Piergentili & Piacesi. 

  

(...) e o cinema também, quando o papai resolveu só se dedicar a arte, que 

estava começando naquela época, o papai, é, tudo o que ele tinha de 

economia, porque ele já não tinha quase nada porque esse vovô Orlando deu 

um xeque mate nele horroroso, é, eles brigaram, parece que o papai não 

gostou do jeito que ele estava se conduzindo, eu não fiquei sabendo a raiz 

bem do problema, eu só sei que eles não quiseram ficar, papai não quis ficar 

mais junto com ele, e ele tinha que ir embora aí ele exigiu que o papai desse 

naquela época uma quantia que ele não iria ter.  

– Não eu sou teu sócio ai pra eu ir embora você tem que me dar um dinheiro, 

que não sei o quê.  

Eu sei que ele levou um dinheiro enorme para a Itália as custas do papai aqui 

para ficar passando muito sacrifício, o papai passou pra ele, e desde aquela 

época eu me lembro lá em casa, a gente tinha uma vida muito, não tinha 

desde aquela época eu, nós não tínhamos, não sabíamos de nada. Mas a gente 

sabia porque meu irmão mais velho, na medida que ele foi tomando conta da 

casa e tudo, ele foi vendo, que ficou negócio pra pagar, né? Que tem que 

pagar todo mês aquela coisa, que aquilo lá endividou muito a família. 

(Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

 

No ano seguinte à dissolução da sociedade, em março de 1920, o jornal O 

Sericicultor anunciava que Orlando Piergentili iria inaugurar um cinema no morro Santa 

Thereza. A matéria, já mencionada anteriormente, que abordava o início das atividades 

de seu cinema, informava também que, além da exibição do filme, a casa de espetáculos 

contaria com a exibição de uma orquestra sob a regência do professor João Nogueira 

Chagas. (O Sericicultor: 04/04/1920, p. 4) 

Em edição posterior do mesmo jornal, outra matéria sugeriu que a casa de 

espetáculos atingiria o sucesso em decorrência do fato dos ingressos terem sido fixados 

                                                           
40

 PIACESI, Ines. Apologia de Aroldo Piacesi. Barbacena: 19_ _? 
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a preços acessíveis. A notícia da inauguração, intitulada ―Novo Cinema – No Morro 

Santa Thereza‖, fora assim veiculada:  

 

No Morro Santa Thereza, será inaugurado, dentro de poucos dias um cinema 

de propriedade do Sr. Orlando Piergentili. A entrada custará $600, o que 

deixa prever o exito que terá a iniciativa desse industrial. No espetaculo 

inaugural, será focalizado o estupendo film INFERNO DE DANTE, em 5 

partes. (O Sericicultor: 21/03/1920, p. 4) 

 

Percebe-se, contudo, que a intenção de Orlando era a de realmente disputar o 

mercado do entretenimento com a abertura de uma casa de espetáculo capaz de 

competir com o Cine Teatro São José. A esse respeito, no jornal Cidade de Barbacena, 

foi encontrado um anúncio publicado por Orlando Piergentili no qual anunciava que 

estava à procura de uma casa na cidade para que pudesse montar um cinema. (Cidade de 

Barbacena: 16/05/1920, p. 2)  

Em agosto, Orlando Piergentili propôs num anúncio que a câmara de vereadores 

da cidade alugasse seu prédio, situado na rua XV de Novembro, próximo ao Grande 

Hotel de Barbacena, para que, em seu lugar, no seu segundo andar, ele pudesse abrir 

uma casa de diversões que estivesse à altura da cidade. (Cidade de Barbacena: 

01/08/1920, p. 1)  

Sabe-se que esta foi sua penúltima tentativa de realizar uma grande empreitada 

comercial na cidade. Em meados do ano de 1921, foi noticiada uma viagem de Orlando 

e de sua família para a Itália sendo que seu retorno ocorreu em outubro do mesmo ano. 

(Cidade de Barbacena: 19/06/1921, p. 2; Cidade de Barbacena: 30/10/1921, p. 1)  

Nestor Massena, em tom panegírico, destaca a esse respeito que, na referida 

viagem, Orlando não se esqueceu de Barbacena. Ele tinha elaborado um plano para que 

fosse instalado na cidade um sistema de bondes elétricos. Esse plano foi apresentado 

aos vereadores da cidade para apreciação e, como o mesmo não foi aceito, o autor 

afirmou que Orlando ficou muito magoado, indo embora para a Itália com família por 

tal motivo. (Cidade de Barbacena: 18/11/1945, p. 1)  

Ao se analisar os jornais dos meses seguintes, a proposição de Massena se torna 

verossímil pois se percebe que, em novembro de 1921, Orlando colocou à venda o 

Morro de Santa Thereza sendo que o anúncio foi republicado em mais de três edições, 

cessando logo depois. (Cidade de Barbacena: 10/11/1921, p. 2)
41

  

                                                           
41

 Cidade de Barbacena: 20/11/1921, p. 2; Cidade de Barbacena: 01/12/1921, p. 2 e Cidade de 

Barbacena: 08/01/1922, p. 2. 
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Por conseguinte, infere-se que Orlando Piergentili tenha conseguido vender seus 

bens que, somados ao valor recebido pelo término da sociedade com o sobrinho, 

possibilitou-lhe angariar um bom dinheiro para voltar à Itália.  

Outro elemento corrobora com essa conjectura uma vez que, em maio de 1922, 

Orlando publicou também um anúncio no qual afirmou que ele e sua família iriam para 

a Itália onde se demorariam alguns meses. Por este motivo, se alguém se considerasse 

seu credor, deveria procurá-lo a fim de que o débito fosse quitado. (Cidade de 

Barbacena: 14/05/1922, p. 2)
42

  

Em resumo, Orlando Piergentili, além do desentendimento com a família que 

causou o desfecho da sociedade Piergentilli & Piacesi, por ter ficado desgostoso com a 

não aceitação de seu projeto para a instalação dos bondes na cidade, mudou-se para a 

Itália nunca mais retornando ao Brasil e à Barbacena.  

 

Ele partiu, partiu chorando, ralado de saudades, esperando, talvez, regressar, 

dentro de algum tempo, á terra que tanto amara e que continuava a amar com 

todas as veras de sua alma do Lácio. Os acontecimentos não permitiram a 

Orlando Piergentile voltar a Barbacena. Na Europa, na sua pátria natal, a 1º 

de Novembro de 1941 ele cerrou os olhos, os olhos que vira Barbacena e, 

vendo-a, dela se enamorara e por ela se tornara perdidamente amoroso. 

Longe dessa terra que elegera para viver e para morrer, indo morrer afastado 

dela, Orlando Piergentili tinha a satisfação de lhe deixar o seu melhor legado, 

a sua valiosíssima herança – a sua filha Ines, que, na expressão dela mesma, 

não teve a sua benção nas suas últimas palavras, nem recebeu o seu último 

olhar, mas recebeu as forças de seu espírito e de sua alma e a ―recomendação 

de amar essa Barbacena bonita, que alguma coisa lhe deve.‖ (Cidade de 

Barbacena: 18/11/1945, p. 1)
43

  

 

1.8 Aroldo e Ines Piacesi: a construção do Apollo  

 

Ainda que não se tenha conseguido abrir a caixa preta para se entender os reais 

motivos do desentendimento entre tio e sobrinho que levaram ao fim da sociedade de 

ambos, tem-se que Aroldo Piacesi, em agosto de 1920, ingressou na Associação 

Comercial de Barbacena. Apesar das dificuldades assinaladas, fruto da dívida que ele 

teve que assumir para comprar a parte que cabia a seu tio na sociedade, em pouco tempo 

ele já dava claros sinais à qual atividade iria se dedicar a partir de então.
44
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 O anúncio, publicado na sessão ―A pedidos‖, intitulava-se ―Despedida‖. Ele foi republicado na edição 

de 21/05/1922 p. 2. 
43

 Neste pequeno trecho, o sobrenome Piergentili aparece escrito de duas maneiras diferentes, terminando 

com a letra ―e‖ e com a letra ―i‖. Optou-se por manter o original do autor. 
44

 Cidade de Barbacena: 08/08/1920, p. 1. 
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Em junho de 1921, em visita realizada à redação do jornal O Sericicultor, 

Aroldo Piacesi apresentou a planta que encomendou para a construção de um cinema 

moderno na cidade que receberia o nome de Cinema Apollo. 

 

O sr. Aroldo Piacesi, hontem em visita á nossa redação, revê a gentileza de 

nos expor sobre os seus projectos sobre a construção de seu novo 

estabelecimento de diversões, tendo por esta occasião nos mostrado a planta 

que será executada. Por essa planta que é de autoria do sr. Affonso de 

Guayara Heberle, verificamos tratar-se realmente de um estabelecimento de 

grande importância e que atenderá de modo positivo ás nossas necessidades 

de povo culto. Será um estabelecimento modernissimo feito de accordo com 

as exigencias da saude publica, comportando de lotação cerca de setecentas 

pessoas e possuindo um palco e subterraneos para comportar companhias 

lyricas de grandes elencos. (O Sericicultor: 05/06/1921, p. 2)  

 

Nesse período, Aroldo havia firmado sociedade com seu irmão Nello e, além do 

cinema, percebe-se que empenharam-se em outras áreas comerciais sendo que, em 

1922, inauguraram a Confeitaria Apollo.  

 

Os srs. Aroldo e Nello Piacesi inauguraram na rua 15 de Novembro, em 

amplo salão, confortavelmente instalada, o seu estabelecimento comercial, 

que passa a denominar-se Confeitaria Appollo, com uma secção de frutas. 

Dirigido habilmente pelos seus dignos proprietários, a Confeitaria Appollo 

está em vantajosas condições de atender o público. (O Sericicultor: 

01/01/1922, p. 2) 

 

Pelo fato de ter adquirido todos os bens da sociedade que mantivera com o tio, 

nota-se, de acordo com a matéria acima, que o local escolhido para a instalação da 

Confeitaria Apollo, na rua XV de Novembro, se tratava do prédio que ficou conhecido 

na cidade como o ―prédio do Orlando‖ no qual funcionou o Cinema Moderno que, junto 

da Padaria Moderna, pertenceu à empresa Piergentili & Piacesi, sendo que o mesmo 

local viria a abrigar o cinema que Aroldo intentava nessa época construir.  

 Sobre o ―prédio do Orlando‖, local no qual se instalaram a Confeitaria Apollo e 

depois Cine Theatro Apollo, foram encontradas três seguintes matérias, de autoria de 

Risório Silva, que servem de subsídio para sustentar tal ideia. Na primeira delas, 

intitulada ―Barbacena Pitoresca – Figuras e fatos do meu tempo... – O Cinematógrafo‖, 

o autor afirmou que:  

 

O Cinema do Orlando, desapareceu, dando lugar ao Apolo que honra a 

cidade e que em certa época pertenceu por arrendamento à firma Maia & 

Leal, composta do Leal, o famoso Zarrão, de outros tempos (...). (Cidade de 

Barbacena: 11/08/1946, p. 2)  
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 Já na matéria ―Barbacena Pitoresca – Figuras e fatos do meu tempo... - Sinésio e 

sua estatística‖, o mesmo abordou um outro comércio pertencente ao imigrante italiano, 

Sinésio Mori, que teria funcionado no mesmo edifício. 

 

Sinésio Mori, italiano de nascimento, porem completamente radicado em 

Barbacena, era um sujeito muitíssimo original. Conheci-o moço, pelintra com 

boas roupas, sapato fino e comprido, como era a moda, ativo e bem 

organizado. Tinha loja à rua 15, no antigo prédio do Orlando, onde está hoje 

o cinema de Dona Ines do RUBICON. (Cidade de Barbacena: 15/03/1945, p. 

1). 

 

  Por fim, na matéria ―Barbacena Pitoresca – Figuras e fatos do meu tempo... – O 

Orlando‖, o autor destacou o lado arrojado de Orlando Piergentili.  

 

Arrojado, empreendedor como poucos, ficou-lhe Barbacena a dever vários 

empreendimentos e realizações de nota: a construção do primeiro prédio 

moderno na rua 15 onde hoje está o Apolo (...)‖ (Cidade de Barbacena: 

05/04/1945, p. 1) 

  

A vontade que Aroldo Piacesi possuía de construir um cinema começou a ganhar 

força em junho de 1922, quando foi anunciado que as obras já estavam em andamento e 

que o estabelecimento também funcionaria como um teatro, na rua XV de Novembro. 

Ao que tudo indicava, este seria um empreendimento arrojado, dada sua capacidade 

prevista. 

 

O sr. Aroldo Piacesi está se esforçando para que sejam atacadas, com 

energia, as obras do prédio que vae servir para o funcionamento de uma nova 

casa de diversão, á rua 15 de Novembro, e isso é motivo para que lhe 

enderecemos felicitações. Aquelle nosso conterraneo quer a construção de 

um predio elegante, que sirva para Cinema e para theatro, e para isso obteve 

capitaes que lhe garantem o bom êxito da obra em se empenha. O novo 

edifício terá capacidade para alojar para mais de mil espectadores, devendo 

possuir uma linda fachada. Será um cinema com todas as acomodações, nada 

ficando a dever aos melhores que se conhecem. Com a creação de mais uma 

casa de entretenimento representa, sem duvida, um passo a mais para o 

progresso local, assignalamos o facto com sincera simpatia. (Cidade de 

Barbacena: 20/07/1922, p.2)  

  

 Os capitais aos quais se refere a matéria acima surgiram da venda dos bens que 

Aroldo teve que se dispor a fim de poder terminar as obras do Cine Theatro Apollo. 

Indícios disso aparecem a partir de janeiro de 1923 quando Aroldo Piacesi colocou à 

venda uma casa que possuía para poder angariar dinheiro a fim de terminar as obras do 

Cine Theatro Apollo e também anunciou que iria se desfazer da Confeitaria Apollo.  
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VENDE-SE uma boa casa para familia no principio da rua Silva Jardim – 

contirua á praça da Boa Morte – dispondo de dezenas de metros de frente o 

proprietário da mesma tem separadamente uma grande extensão de terreno 

nos fundos do grupo escolar, que poderá vender tudo em conjunto para 

chacara ou sitio de criação. Trata-se com o proprietario Aroldo Piacesi. – 

POR ter de se dedicar activamente ao acabamento do ―Theatro Cinema 

Appollo‖, prestes a se inaugurar, o proprietario da futurosa e esplendida 

―Confeitaria Appollo‖ resolveu trespassar a sua rendosa casa. Trata-se com 

Aroldo Piacesi. (O Sericicultor: 28/01/1923, p. 2)  

 

 Segundo Maria Ines Leda Piacesi, o pai acabou se desfazendo aos poucos dos 

bens que possuía para poder investir e se dedicar às artes.  

 

(...) papai tinha um cinema que precisava, você imagina ele tinha um cinema 

que ficou, ele fundou e ficou muito caro, depois foi reformado e você 

imagina que Barbacena não tinha, ou pela lógica não devia ter gente que 

desse pra fazer ele reembolsar o pouco do que ele já tinha gasto e ele tinha 

muito comércio em Barbacena aí ele foi acabando com os comércios, foi 

acabando para poder tirar o dinheiro para o cinema. (...) (Entrevista com 

Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta. Belo Horizonte, 

22/07/08). 

 

 Por fim, após ter se desfeito de alguns bens para levar a construção do cinema 

adiante, num domingo, 12 de agosto de 1923, foi inaugurado o Cine Theatro Apollo.
45

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 – Cine Theatro Apollo e Confeitaria Apollo. Sem data. 
46

  

                                                           
45

 Aroldo, pouco tempo antes, firmou a sociedade com seu irmão Nello Piacesi, porém entre 1922 e a 

inauguração do Cine Theatro Apollo, Nello acabou morrendo, vítima da gripe espanhola, o que fez com 

que Aroldo concretizasse a construção do cinema sozinho. 
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Foram exibidas duas sessões que levaram ao cinema mais de 1500 pessoas e 

que, não fosse o adiantado da hora quando findou a segunda, uma terceira poderia ter 

sido realizada. Além de abordar aspectos relacionados aos preços das entradas que 

seriam fixos e às instalações do cinema, descritas como confortáveis, decentes e à altura 

de abrigar as companhias teatrais que costumam vir a Minas Gerais, a matéria que 

noticiou a inauguração do Apollo destacou que o cinema contaria também com a 

publicação de um semanário, intitulado Apollo Jornal, cuja direção ficaria a cargo de 

Ines Piacesi.  

  

A empreza do Apollo lançou em circulação na cidade, um interessante 

semanário sob o título ―Apollo Jornal‖, sob a direção da intelligente 

belletrista d. Ignez Piacesi, cujo pendor para o jornalismo é um facto 

incontestavel e revela uma intelligencia promissora. (O Sericicultor: 

18/08/1923, p. 1)  

 

 

A abertura do Cine Theatro Apollo reforça a ideia anteriormente apresentada de 

que, em Barbacena, boa parte dos primeiros empreendimentos que envolvia o mundo 

cinematográfico se deu por iniciativa dos italianos radicados na cidade.  
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 Disponível em BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/>. Acesso 

em: 11 março 2014. 

https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/
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Imagem 9 – Interior do Cine Theatro Apollo. Sem data. 
47

  

 

A inauguração de seu empreendimento causou certa movimentação por parte de 

seu concorrente, o Cine São José, uma vez que ele se viu forçado a modernizar-se para 

não perder a clientela, conforme foi noticiado em uma matéria publicada no jornal 

Cidade de Barbacena pouco tempo depois do Apollo entrar em funcionamento. 

 

Segundo nos mandam dizer os Srs. A. Leal & Cia., sua casa de diversões – 

―Cinema São José‖ – vae passar por varias reformas de maneira a tornal-a 

mais confortavel aos seus inumeros frequentadores. Além de uma bôa 

orchestra com que querem dotar aquelles senhores a sua casa, orchestra essa 

que, por toda a semana, deverá alli tocar, muitos outros melhoramentos serão 

introduzidos, quer na ornamentação, quer na pintura que vae ser feita em todo 

o predio. Dizem-nos ainda os Srs. A. Leal & C., que a programação de films 

será o que ha de bôa, pois para isso escolheu, a dedo, films que serão alli 

focalizados ainda este mez, logo que do então, terá o publico occasião de se 

certificar da veracidade do que nos comuniccam. Agradecidos pela 

comunicação que nos dirigiram os dignos proprietários do velho ―Cine São 

José‖, endereçamos-lhes os nossos aplausos e fazemos votos para que sejam 

compensados seus esforços que são uma demonstração de que querem 

sempre bem servir os ―habitues‖, de seu conceituado Cinema. (Cidade de 

Barbacena: 07/10/1923, p. 2) 
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 Disponível em BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/>. Acesso 

em: 11 março 2014. 

https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos/
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Imagem 10 – Rua XV de Novembro, com o Cine Theatro Apollo a direita. Data provável na década de 

1930. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro M-12.21. 
 

Em síntese, a proposta deste capítulo foi realizar a apresentação de um esboço da 

trajetória dos personagens Aroldo e Ines Piacesi, focos principais deste trabalho. A 

intenção até aqui foi reconstituir alguns aspectos factuais, relacionados às experiências 

de ambos, desde o momento em que ainda se encontravam na Itália, aproximadamente 

na virada do século XIX para o século XX, até meados da década de 1920, quando se 

encontravam estabelecidos em Barbacena.  

Objetivou-se apresentar as atividades que ambos realizaram em meio à 

coletividade italiana local e também em relação à sociedade barbacenense como um 

todo, ocorridas nesse interregno. A partir de então, com a exposição deste quadro geral 

de suas trajetórias, buscar-se-á, nos capítulos seguintes, resgatar alguns aspectos já 

mencionados destas, no que concernem às suas trajetórias intelectuais e políticas, 

relacionando-as com os contextos local, nacional e mundial.  
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Capítulo 2: Ines e Aroldo Piacesi: o surgimento de dois intelectuais 

 

2.1 Os intelectuais e a historiografia: uma breve análise 

  

Ao analisar a pouca atenção dispensada pelo ateliê dos historiadores durante boa 

parte do século XX aos estudos acerca dos intelectuais, Jean-François Sirinelli afirmou 

que tal situação foi facilitada pelo fato destes constituírem um grupo pequeno, de 

contorno impreciso e elitista. (SIRINELLI: 2003) 

O autor destaca que, até pouco tempo atrás, devido a seu diminuto tamanho e 

sua incerta delimitação, a realização de análises quantitativas relativas aos intelectuais 

eram vistas como impossíveis e, por conseguinte, qualquer estudo sobre a temática seria 

posto sob suspeição. (SIRINELLI: 2003, p. 234-235). 

 Por comporem uma pequena elite, análises seriais se tornariam inviáveis, 

elemento que faria com que tais estudos não pudessem aspirar à verdadeira ―dignidade 

científica‖, confinando-se no ―purgatório das temáticas historiográficas‖, dada a reação 

contra a história positivista. Outra questão decorrente das características mencionadas 

seria o fato de que a observação dos intelectuais não permitiria a construção de 

categorias gerais invariáveis a serem utilizadas para estudos comparativos em diferentes 

temporalidades e recortes espaciais. (SIRINELLI: 2003, p. 234-235). 

 A estas características gerais dos intelectuais, se somariam mais três ―pecados‖. 

O primeiro deles refere-se à própria temporalidade na qual se dá a ação destes, ou seja, 

diferentemente da historiografia que privilegiava a longa e média duração, as ações 

destes grupos se inscreveriam no tempo curto do debate político, o que impossibilitaria 

a criação de uma abordagem conceitual fértil. (SIRINELLI: 2003, p. 235-236) 

 A segunda crítica se ligaria ao fato de que é questionado o papel e o poder destes 

intelectuais no rumo dos acontecimentos, sendo que, durante muito tempo, posto que a 

análise sobre o acontecimento estava banido da tribo dos historiadores, tal indagação 

bastava para desqualificar o pesquisador que se dedicasse a tal questão. A terceira 

crítica decorreria de um mal entendido entre a história dos intelectuais e a história das 

ideias políticas, assim como a história da cultura política. (SIRINELLI: 2003, p. 235-

236) 

 Com tal quadro em vista, foi preciso muito esforço para que alguns historiadores 

pioneiros vencessem a desconfiança e o desdém de seus pares. A despeito destes 

obstáculos impostos à sua abordagem no seio da historiografia, a partir do último quarto 
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do século passado, assim como outras temáticas da história, as pesquisas que tomavam 

os intelectuais como seu objeto voltaram à baila, desta vez não mais sob o signo da 

desconfiança ou sob o rótulo de não científico.  

Algumas possíveis explicações para a reabilitação das análises que se dedicavam 

à temática poderiam aqui ser apresentadas, duas delas serão rapidamente recuperadas.  

Jean-François Sirinelli apontou para o fato de que décadas atrás o renascimento 

da História Política trouxe consigo de volta à pauta historiográfica o estudo dos 

intelectuais e também as análises que se dedicavam à história recente. Por volta da 

década de 1970, os historiadores não mais se viam constrangidos a perguntar sobre a 

importância e o peso dos intelectuais. Tal temática perdia lentamente seu caráter 

duvidoso, deixando de ser considerada obsoleta. (SIRINELLI: 2003) 

Um exemplo disso remeter-se-ia a estudos como o de Zeev Sternhell que, ao 

analisar o fascismo, teria sido acolhido de modo sereno por parte da tribo dos 

historiadores, sendo ressaltadas as suas contribuições advindas de seu caráter científico. 

 

Se uma história dinâmica é reconhecida pelas pistas que descortina, pelas 

perguntas que faz e pelas respostas que, aos poucos, consegue dar, é forçoso 

observar que essa história do fim do milênio forjou conceitos, verificou suas 

hipóteses e trouxe contribuições. (SIRINELLI: 2003, p. 238)  

 

Para Francisco Falcon, as alterações pelas quais a historiografia passou nas 

décadas de 1960/1970 teriam contribuído para a ocorrência de um processo de 

renovação e de diversificação disciplinar na historiografia francesa, inglesa e norte 

americana, dentre as quais se destacam os surgimentos da New Intelectual History, da 

História Social das Ideias ou Sociocultural e também da História das Mentalidades ou 

História Cultural. (FALCON: 1997, p. 113-120)  

Esse ambiente de mudanças foi importante para que se vencesse a suspeição 

enfrentada pelos estudos acerca dos intelectuais, bem como a das próprias análises de 

suas ideias. Aos poucos, os historiadores pareciam livrar-se das interdições que se 

impunham ao estudo de tão importante temática. 

 

Em suma, ao findarem os anos 60 já existiam precondições teórico-

metodológicas para uma renovação da história intelectual e a conseqüente 

reinserção das idéias no horizonte e preocupação dos historiadores, pois o 

receio de ser confundido com o empirismo ―positivista‖, ou o temor de ser 

acusado de ―idealista‖ pelos marxistas haviam baixado agora a níveis 

perfeitamente suportáveis academicamente. (FALCON: 1997, p. 113)  
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A partir das mudanças ocorridas no ambiente acadêmico, ao considerar esse 

fortalecimento da historiografia que abordou os intelectuais, é preciso não perder de 

vista que ainda se fazia necessário definir melhor quais seriam seus métodos e seus 

objetivos, bem como sua ―matéria-prima‖, os próprios intelectuais.  

 

2.2 Intelectuais: da origem de um termo controverso às suas várias concepções 

 

A primeira aparição do substantivo ―intelectual‖ ocorreu na Rússia, em meados 

do século XIX, quando o romancista P. D. Boborykin teria se valido do termo 

―inteligencija‖. Inicialmente, este se remeteria a um grupo social típico da Rússia 

czarista e de países eslavos sendo que, após ser traduzido para várias línguas, seu uso se 

generalizou para caracterizar grupos que teriam atingido um grau de instrução maior 

que o da média das pessoas. (MARLETTI: 1999, p. 637)  

Quarenta anos depois, na ocasião da publicação do ―Manifeste des Intellectuels‖, 

– que exigia a revisão do processo Dreyfus e foi assinado, entre outras pessoas, por 

Émile Zola e Marcel Proust – uma segunda forma de substantivação teria surgido na 

França, desta vez, como o próprio título do manifesto mostra, através do uso do termo 

―intellectuels‖. (MARLETTI: 1999, p. 637)  

Desde então, a palavra intelectual teria preservado o sentido político 

contestatório que envolveu o caso Dreyfus sendo que, em algumas situações, sua 

recepção em dicionários ocorreu sob desconfiança, bem como ela também foi, por 

vezes, considerada uma gíria ou uma expressão depreciativa.  

Sem desconsiderar que a tentativa de se definir o que pode ser considerado um 

intelectual é uma empresa difícil, ao longo do tempo, vários autores que se debruçaram 

sobre tal questão propuseram algumas alternativas. 

 Marcado desde suas origens pelo signo da polêmica, Marletti atribuiu ao 

substantivo intelectual um sentido duplo que leva a concepções que, apesar de 

possuírem semelhanças, apresentavam também significativas diferenças entre si. Uma 

primeira definição possível seguiria àquela utilização pioneira do termo, ocorrida na 

Rússia, a partir da qual se delinearia como intelectuais as pessoas ligadas a um grupo ou 

classe social particular, caracterizados por uma aptidão científica, técnica ou 

administrativa e que, diferentemente de trabalhadores manuais, exerceriam profissões 

especializadas, tais quais a medicina, engenharia, advocacia etc. (MARLETTI: 1999) 
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Sob uma perspectiva um pouco diferente, que para Marletti seria mais ligada a 

ensaios sociológicos e econômicos, poderia se apresentar um significado mais 

corriqueiro que, embora um pouco impreciso, se torna mais interessante para os termos 

deste estudo. (MARLETTI: 1999)  

Este definiria os intelectuais como ―escritores engajados‖ englobando grupos 

que atuam na literatura e na política e também profissionais como artistas, cientistas e 

estudiosos em geral, que teriam se notabilizado pela autoridade e influência política 

advindas de sua relação com o exercício da cultura. (MARLETTI: 1999)  

Sobre este engajamento político tão comum aos intelectuais, interessantes são as 

considerações de Jean Paul Sartre, que Álvaro Antunes Gonçalves Andreucci resgatou 

em sua obra. Ao apresentar aspectos tecidos pelo primeiro acerca da interrogação ―qual 

seria a utilidade dos intelectuais?‖, Andreucci retomou o argumento elaborado por 

Sartre que afirmava ser para se meter naquilo que não é de sua conta. (ANDREUCCI: 

2006) 

 

Com isso, Sartre salienta a característica crítica desse grupo que se intromete 

em todos os assuntos, particulares e específicos, de todas as ciências. Sartre 

valoriza, assim, a visão ampla dos intelectuais que se aventuram nos saberes 

específicos, mesmo que apareçam como uns ―chatos necessários. 

(ANDREUCCI: 2006, p. 30) 

 

Andreucci recuperou também um aspecto que precisa ser destacado em relação à 

segunda concepção de intelectual apresentada, trata-se do fato de que seus 

comportamentos políticos e suas posturas críticas naturalmente os levam à adoção de 

uma posição contrária à ordem estabelecida, não sendo rara a declaração de apoio e 

também a militância em movimentos revolucionários.  

A esse respeito, apesar de se considerar que, por definição, a direita não pode ser 

vista como revolucionária, entende-se que os intelectuais engajados também se façam 

presentes entre aqueles que se alinhavam a um posicionamento situado neste espectro 

do campo político. Um exemplo disso seriam aqueles que se propuseram a elaborar as 

bases doutrinárias do fascismo italiano.  

 Antes de chegar ao poder, é inegável que o fascismo italiano se apresentava 

como detentor de ideias novas, contrárias à forma como se davam as organizações 

social, econômica e política no país. Mesmo que se possa questionar até que ponto iria o 

seu antiliberalismo, antes do movimento capitaneado por Mussolini ascender o poder, 
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ele se colocava como inovador, não raro se denominando revolucionário. Sobre o 

fascismo italiano em seus momentos iniciais, Paxton afirmou:  

 

É difícil situar o fascismo no tão familiar mapa político de direita-esquerda. 

Será que mesmo os líderes dos primeiros tempos saberiam fazê-lo? Quando 

Mussolini reuniu amigos na Piazza San Sepolcro, em março de 1919, ainda 

não estava bem claro se pretendia competir com seus antigos companheiros 

do Partido Socialista Italiano, à esquerda, ou atacá-los frontalmente a partir 

da direita. Em que ponto do espectro político italiano se encaixaria aquilo que 

ele, às vezes, ainda chamava de ―nacional-sindicalismo‖? Na verdade, o 

fascismo sempre manteve essa ambiguidade. (PAXTON: 2007, p. 28)  

 

Levando em conta as críticas que possam ser feitas às suas concepções teóricas 

que, em algumas situações, foram tipificadas como algo perto de uma ―colcha de 

retalhos‖ ou definidas como algo próximo de apenas ―ideias esfumaçadas‖, de 

contornos imprecisos, é preciso salientar que, em todo o mundo, empenhadas em 

elaborar seu ideário com objetivo último de fazê-lo sair vitorioso no campo político, 

entre outros motivos, os vários movimentos e regimes de inspiração fascistas 

arregimentaram milhares de seguidores, pelo fato de se apresentar como um conjunto de 

ideias que ia ao encontro de muitas das insatisfações do período, bem como se 

colocavam contrárias ao avanço das ideias socialistas que ganhavam força desde a 

Revolução Russa.  

 Independentemente do fato de concordar ou não com a proposição de Umberto 

Eco que coloca o fascismo como um tipo de totalitarismo, suas palavras deixam 

explícita essa concepção de que faltava a ele uma unidade doutrinária:  

 

(...) Não adianta dizer que o fascismo continha em si todos os elementos dos 

totalitarismos sucessivos, por assim dizer, ―em estado quintessencial‖. Ao 

contrário, o fascismo não possuía nenhuma quintessência e sequer uma 

essência. O fascismo era um totalitarismo fuzzy. O fascismo não era uma 

ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas ideias políticas e 

filosóficas, um alveário de contradições.‖ (ECO: 2006, p. 37-38)
 48

  

 

Sendo de esquerda ou de direita, nota-se que uma constante é o posicionamento 

crítico adotado pelos intelectuais. Carlo Marletti ressaltou esse aspecto quando afirmou 

que denominar uma pessoa como intelectual significa ir além da observação dos locais 

ocupados por ela, seja na sociedade ou no mercado profissional. É também considerar o 

posicionamento de insatisfação do mesmo quando se encontram numa situação de 

                                                           
48
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oposição à cultura que não sabe tornar-se política ou frente a uma política que não quer 

entender as razões de uma dada cultura. (MARLETTI: 1999, p. 637) 

Não é o objetivo aqui adentrar em pormenores nessa seara, porém, além destas 

considerações sobre os intelectuais, as formulações de Antônio Gramsci e Norberto 

Bobbio trouxeram também importantes contribuições para este debate.  

Em síntese, o primeiro autor propôs que existem dois tipos de intelectuais, os 

intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos. Sob o risco de simplificar demais 

sua análise, se poderia propor que os intelectuais tradicionais seriam aqueles que, ao 

longo do tempo, continuam a desempenhar a mesma função. Exemplos desses seriam os 

professores, os clérigos e administradores.  

 

Dado que estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com 

―espírito de grupo‖ sua ininterrupta continuidade histórica e sua 

―qualificação‖, eles consideram a si mesmo como autônomos e 

independentes do grupo social dominante. (GRAMSCI: 1982, p. 6) 

 

O segundo grupo, o dos intelectuais orgânicos, seria composto por aqueles que 

surgiriam ligados a grupos sociais que lhe confeririam homogeneidade e consciência de 

sua função social, política e econômica. Poderiam ser ―preparados‖ por instituições 

como escolas, partidos políticos, sindicatos etc que se valeriam destes na busca por sua 

ampliação e obtenção de poder em um dado campo.  

 

Pode-se observar que os intelectuais ―orgânicos‖, que cada nova classe cria 

consigo e elabora em seu desenvolvimento progressivo, são, no mais das 

vezes, ―especializações‖ de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo 

social novo que a nova classe deu á luz. (GRAMSCI: 1982, p. 4) 

 

Andreucci, retomando as colocações de Gramsci, destacou que os ―intelectuais 

tradicionais‖ seriam aqueles que se associariam às classes vigentes conservadoras que 

se ocupariam da universalidade humanista e de uma continuidade histórica. Já os 

―intelectuais orgânicos‖ seriam aqueles que surgiriam de forma natural, espontânea em 

meio a um grupo social que lhe daria homogeneidade e conferiria à sua ação política 

uma consciência da função social, política e econômica desta. (ANDREUCCI, 2006, p. 

31-32) 

Já a definição elaborada por Norberto Bobbio, que foi apresentada por 

Andreucci, distinguiria os intelectuais em duas categorias, os Ideólogos e os Expertos.
 
A 

definição de expertos se remeteria àqueles que possuiriam um conhecimento mais 
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técnico, referente a um campo específico do saber, ao passo que a pessoa que elaboraria 

o ideário geral sobre qual objetivo deve ser perseguido, seria denominada como 

ideólogo. (ANDREUCCI: 2006, p. 33) 

Muitas outras conceituações poderiam ser aqui apresentadas, mas, acredita-se 

que nenhuma delas passaria imune àquilo que se tentou destacar como uma das 

principais marcas daquilo que se entende por intelectual, ou seja, seu posicionamento 

crítico que o leva a tentar intervir na sociedade.  

Assim, ao abordar a noção de intelectual, levando-se em conta o caráter 

polissêmico de suas definições e também o aspecto polimorfo do qual tal grupo é 

dotado, Jean-François Sirinelli propõe duas acepções menos rígidas do mesmo, que 

podem ser úteis para os intentos deste estudo.  

 

Estas podem desembocar em duas acepções do intelectual, uma ampla e 

sociocultural, englobando os criadores e os ―mediadores‖ culturais, a outra 

mais estreita, baseada na noção de engajamento. No primeiro caso, estão 

abrangidos tanto o jornalista como o escritor, o professor secundário como o 

erudito. Nos degraus que levam a esse primeiro conjunto, postam-se uma 

parte dos estudantes, criadores ou ―mediadores‖ em potencial, e ainda outras 

categorias de ―receptores‖ da cultura. (SIRINELLI: 2003, p. 242) 

 

 As proposições de Sirinelli não se encontram muito distantes daquelas propostas 

por Marletti (1999) e Andreucci (2006), apresentadas anteriormente neste capítulo.  

 No entanto, na citação acima é digna de nota, sobretudo em relação à primeira 

concepção, uma tentativa de definição ligada ao local no qual se situariam os 

intelectuais, pautada pelas relações de sociabilidade que estes tecem, dadas as aptidões 

técnicas e os conhecimentos específicos dos quais possam ser detentores, bem como o 

nível de cultura acima da média que possuem.  

 Ademais, para além desta definição, Sirinelli afirma existir uma outra que, não 

totalmente independente, estaria mais voltada para as ações dos mesmos na vida da 

cidade.  

 

Estes últimos podem ser reunidos em torno de uma segunda definição, mais 

estreita e baseada na noção de engajamento na vida da cidade como ator – 

mas segundo modalidades específicas, como por exemplo a assinatura de 

manifestos –, testemunha ou consciência. Uma tal acepção não é, no fundo, 

autônoma da anterior, já que são dois elementos da natureza sociocultural, 

sua notoriedade eventual ou sua ―especialização‖, reconhecida pela sociedade 

em que ele vive – especialização esta que legitima e mesmo privilegia sua 

intervenção no debate da cidade –, que o intelectual põe a serviço da causa 

que defende. (SIRINELLI: 2003, p. 243)  
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Mesmo que as proposições do autor tenham se voltado para a análise que 

desenvolveu sobre a sociedade francesa, com ênfase em sua parcela habitante do meio 

urbano, estas se tornam pertinentes para o estudo das trajetórias do casal Piacesi na 

medida em que ambos atuaram como intelectuais que comporiam um tipo de grupo ao 

qual se ligaria a primeira definição, uma vez que eram jornalistas detentores de uma 

cultura acima da média da sociedade barbacenense do período, mas também como 

grupos que estavam mais voltados para as ações práticas, para o engajamento político.  

Em decorrência do fato de que essas duas definições versam sobre um grupo 

importante que, conforme mencionado anteriormente, se destaca, tanto por sua bagagem 

cultural, quanto por sua atuação no meio social no qual se insere, entende-se que não há 

maniqueísmos impostos à adoção de uma ou outra definição. 

 

Exatamente por esta razão, o debate entre as duas definições é em grande 

medida um falso problema, e o historiador do político deve a partir da 

definição ampla, sob a condição de, em determinados momentos, fechar a 

lente, no sentido fotográfico do termo. (SIRINELLI: 2003, p. 243)  
 

Por fim, se os problemas acerca das definições podem ser minimizados através 

das proposições encaminhadas por Sirinelli, um outro ponto ainda não abordado merece 

ser analisado: os posicionamentos mutáveis adotados pelos intelectuais ao longo do 

tempo.   

 

2.3 As (dis) posições intelectuais
49

  

 

Por um lado, de acordo com o que se destacou anteriormente, ao se considerar 

que a postura crítica e a adoção de posicionamentos políticos que se alinham à esquerda 

se configuram como uma das características importantes que marcam os intelectuais ou, 

nas palavras de Carlo Marletti, os ―escritores engajados‖, por outro, não se pode negar 

que existe engajamento entre aqueles intelectuais que se alinham a um posicionamento 

político de direita. (MARLETTI: 1999) 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci, na abordagem dos diversos grupos de 

intelectuais que se faziam presentes no Brasil entre as décadas de 1930 e 1940, 

apresentou algumas possíveis posições que estes poderiam assumir no cenário político 

do país. Ao destacar a existência de grupos de intelectuais situados à direita e à 
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 Este título e algumas das ideias centrais desta seção foram retirados da obra de Álvaro Gonçalves 

Antunes Andreucci (2006), O risco das ideias: intelectuais e a polícia política (1930-1945).  
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esquerda, a obra do autor teve como foco o grupo de intelectuais anônimos de esquerda, 

cuja militância política se deu na resistência às ações do governo Vargas.  

  

Esses intelectuais não participavam do circuito oficial de cultura e do 

mercado de bens culturais. Sua produção cultural está inserida em outro 

circuito, não oficial e que circulava no cotidiano, funcionando como uma 

forma de resistência e se contrapondo à cultura oficial. Essa produção nem 

sempre possuía fins lucrativos, sendo às vezes, distribuída gratuitamente. 

Ainda que incipiente, desarticulada e mal organizada, sem reconhecimentos 

da grande imprensa, sem a identificação de autores e sem copyright, essa 

produção cumpria sua função. Relacionada ao cotidiano anônimo e popular 

da sociedade, divulgava elementos reveladores dos desejos, dúvidas e utopias 

de certos grupos para os quais a cultura cumpria um papel muito mais 

dinâmico e ligado a ações imediatas eram intelectuais engajados na 

militância, em sua maioria vinculados ao Partido Comunista. (ANDREUCCI: 

2006, p. 74-75)  

 

Andreucci abordou também os intelectuais de esquerda que faziam resistência 

aberta a Vargas, mas que, por conta do reconhecimento de seu patrimônio cultural ou de 

sua inserção social, ainda que fossem perseguidos pela polícia política e, às vezes, 

tivessem suas obras retiradas de circulação, mantinham-se no circuito cultural oficial 

com suas produções atingindo um amplo público. (ANDREUCCI: 2006, p. 64-76)  

 Como exemplos destes intelectuais, citou Monteiro Lobato e Jorge Amado. 

Dada sua condição privilegiada, os mesmos galgaram espaços nos quais conseguiam 

fazer suas críticas às ações ilegais da polícia política chegarem a uma grande parcela da 

população e também garantiam maneiras de deslegitimar o uso arbitrário do poder pelo 

Estado:  

 

Aqueles que eram reconhecidos por sua produção literária, como Monteiro 

Lobato e Jorge Amado, usufruíram de maior espaço na imprensa, interessada 

em alimentar notícias envolvendo personalidades nacionais. Para alguns 

intelectuais, essa abertura era sempre oportuna pois, dessa forma, esses 

escritores tinham garantido um veículo para fazer circular sua crítica, além de 

assegurarem um ―capital de negociação‖ contra possíveis ilegalidades 

policiais, como o encarceramento ―sem justa causa‖. Caso isso acontecesse, a 

repercussão na imprensa estava garantida, revelando por esse viés, uma 

forma de pressão social contra a censura e as arbitrariedades autoritárias do 

poder. (ANDREUCCI: 2006, p 71)  

 

Em meio aos intelectuais de direita que foram cooptados pelo Governo Vargas e 

apoiavam o regime, Andreucci analisou dois grupos. O primeiro deles, dentre os quais 

se encontravam Francisco Campos e Gustavo Capanema, seria formado por aqueles que 

ascenderam aos altos escalões do Governo Vargas, sendo suas ações, muitas vezes, mais 

ligadas às funções técnico-administrativas. (ANDREUCCI: 2006, p. 66)  
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Já o segundo grupo era formado por aqueles intelectuais que foram cooptados 

pelo regime, mas que não apresentavam grande comprometimento político com o 

mesmo. (ANDREUCCI: 2006, p. 66)  

 Os últimos, muitas vezes, não ocupavam os altos escalões da administração, 

valendo-se deste artifício apenas como meio para sobrevivência sem que se colocassem 

como explícitos apoiadores do mesmo. O regime, por sua vez, se valia dessa cooptação 

para atenuar os possíveis casos de manifestações de resistência e os intelectuais se 

valiam desta para se afirmar na elite intelectual, o que os habilitariam a adentrar ao 

mercado de bens culturais. (ANDREUCCI: 2006, p. 67-68)  

Além destes grupos apresentados havia também os intelectuais de direita que se 

alinhariam às posturas autoritárias e totalitárias, frutos do ideário fascista que, no Brasil, 

além de se manifestar através de suas vertentes internacionais mais comuns, o fascismo 

italiano e o nazismo, se faziam presentes através do movimento integralista.  

É difícil pormenorizar os diferentes grupos de intelectuais que se fizeram 

presentes na sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX, porém, além 

destes já abordados, vale a pena mencionar os intelectuais conservadores católicos que, 

muitas vezes, se associavam a um ou outro grupos de direita, especialmente, no que 

interessa nesse trabalho: o Integralismo.  

Esse movimento político, que tinha como lema ―Deus, pátria e família‖, atraiu 

para suas hostes militantes oriundos dos quadros da Igreja, bem como leigos que se 

declaravam atraídos pelo mesmo em decorrência de seu apelo religioso.
50

 

Após observar as possíveis definições de intelectuais e também alguns de seus 

diferentes grupos que se fizeram presentes no Brasil das décadas de 1930-1940, 

entende-se que, sejam de esquerda ou de direita, por natureza, os intelectuais acabam 

por se articular em grupos que se colocam na disputa pelo controle de um determinado 

campo.  

Sobre tal questão, Jean-François Sirinelli afirma que as ―estruturas de 

sociabilidades‖, ou as ―redes‖, seriam termos que surgiram para designar os núcleos 

centrais do meio intelectual nos quais as relações entre os membros parecem ocorrer. 

Apesar de serem mutáveis ao longo dos tempos, as redes são importantes, pois servem 

                                                           
50

 Entre as inúmeras obras que abordam a relação entre o catolicismo e o integralismo podem ser citadas: 

LUSTOSA (1976), MOURA (2007) e SILVA (2004). 
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como locais a partir dos quais se podem perceber um pouco mais do universo 

intelectual.
51

 

 

As ―redes‖ secretam, na verdade, microclimas à sombra dos quais a atividade 

e o comportamento dos intelectuais envolvidos frequentemente apresentam 

traços específicos. E, assim entendida, a palavra sociabilidade reveste-se 

portanto de uma dupla acepção, ao mesmo tempo, ―redes‖ que estruturam e 

―microclima‖ que caracteriza um microcosmo intelectual específico. 

(SIRINELLI: 2003, p. 252-253)  
 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci, ao se debruçar sobre o conceito de 

sociabilidades intelectuais, afirmou: 

 

 O conceito de ―sociabilidades intelectuais‖ propõe uma análise da história 

intelectual valendo-se de características intrínsecas ao grupo intelectual, que 

nos permitem demonstrar como esse grupo produzia seus símbolos e que 

tipos de relações estabelecia com outros grupos, tanto internamente quanto 

externamente, abrangendo-se até mesmo a esfera política. Dentro dessa 

perspectiva, pressupomos que a sistemática da sociabilidade possui uma 

―geometria variável‖, sendo necessário desenvolver uma ―cartografia do 

grupo intelectual‖. Enfim, é preciso ―historicizar‖ os grupos intelectuais para 

se compreender a essência das relações do grupo e sua dinâmica na 

sociedade. (ANDREUCCI: 2006, p. 65)  

 

No lugar de utilizar o conceito de sociabilidades intelectuais, o autor afirmou ser 

mais válido lançar mão do termo disposições intelectuais que seria mais específico, uma 

vez que o primeiro levaria a uma leitura mais geral das relações que os intelectuais 

tecem. (ANDREUCCI: 2006, p. 66) 

O uso do conceito de disposições intelectuais não visaria tentar esgotá-las, mas 

sim respeitar as especificidades de cada caso, as singularidades existentes entre os 

próprios intelectuais que apresentaram diversificadas tendências e orientações, além das 

múltiplas disposições destes ao longo dos tempos. (ANDREUCCI: 2006, p. 66) 

Deste modo, ao propor um estudo realizado sob a perspectiva biográfica, na qual 

se busca elaborar uma explicação minimamente verossímil acerca de uma dada 

trajetória, entende-se que analisar os intelectuais à luz das proposições de Andreucci 

seja aqui mais válido.  

Isto é posto pois, ao tentar reconstruir as experiências vividas pelos personagens, 

o biógrafo precisa se atentar para a multiplicidade de campos nos quais seu personagem 

atua, levando em consideração seus posicionamentos que, ao invés de se apresentar de 
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 Ainda que diferentes entre si, o autor destaca as revistas, os manifestos e abaixo-assinados como 

algumas das mais comuns estruturas de sociabilidades. (SIRINELLI: 2003, p. 250) 
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modo coerente, estável, por conta dessa ação em múltiplos campos, serão dotados de 

incertezas, hesitações e ambiguidades.  

 

Assim, a grafia no título ―(dis) posições intelectuais‖ pretende fazer a 

referência tanto ao significado de ―tendência‖, ―vocação‖, ―inclinação‖ ou 

―propósito‖, remetendo às correntes ideológicas presentes no período em 

questão e, mais ou menos, incorporadas por este ou aquele intelectual, quanto 

à posição por eles ocupada na sociedade, ou seja, a profissão, capital 

econômico, círculo de amizades, parentesco e engajamento político (sentido 

este próximo ao de sociabilidade). (ANDREUCCI: 2006, p. 66)  

 

Ainda que se considere falsa a oposição entre uma concepção de intelectual que 

faça distinção entre os criadores, mediadores e difusores da cultura e aqueles 

intelectuais mais voltados para o engajamento político, a título de melhor organização, 

na segunda parte deste capítulo, serão apresentadas as gêneses, os anos iniciais das 

trajetórias intelectuais de Aroldo e Ines Piacesi, bem como se verticalizará um pouco 

mais sobre aspectos jornalísticos destas – em especial na carreira de Ines – uma vez que 

seus engajamentos políticos serão abordados no capítulo seguinte. 

 

2.4 Ines Piacesi entre o casamento, a maternidade e a carreira: da reprodução dos 

valores educacionais à gênese de uma trajetória intelectual  

 

Para analisar a trajetória intelectual de Ines Piacesi é preciso investigar o 

intervalo compreendido entre seu casamento, ocorrido no ano de 1912, e o ano 1924, 

momento no qual ela já era uma intelectual reconhecida na cidade. Neste interregno, 

aspectos relativos à sua vida familiar, em boa medida, mantiveram uma relação 

importante com o início das atividades que ela exerceu fora de seu ambiente doméstico.  

Como boa parte dos casamentos do início do século XX, a união de Ines e 

Aroldo Piacesi resultou num grande número de descendentes, onze, no total. Para ser 

mais exato, na realidade, Ines deu à luz a treze filhos, porém, dois deles morreram muito 

cedo.  

A saber, esses são os nomes de todos os filhos e suas respectivas datas de 

nascimento: Danilo Piacesi, (1913 e falecido ainda bebê) Elge Ausonia Piacesi 

(07/09/1914), Nilda Chiara Piacesi (29/10/1916), Ítalo Alpino Piacesi (21/10/1917), 

Milvio Márcio Piacesi (29/03/1920), Aroldo Fulvio Piacesi (15/10/1921), Nello Aimone 

Piacesi (07/03/1923), Stélio Gaetano Piacesi (26/04/1926), Maria Ines Leda Piacesi 

(08/11/1928), Paulo Roger Piacesi (Nascido em 1928, vindo a falecer quando era 
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pequeno), Romano Augustus Piacesi (06/08/1931), e os gêmeos Paolo Orlando Piacesi e 

Vera Ines Piacesi (16/01/1935). 

Por ter engravidado logo após seu casamento e ter emendado gestação atrás de 

gestação, percebe-se que, logo após ter contraído o matrimônio, ela passou a exercer os 

papeis de mãe, esposa e dona de casa, para os quais desde cedo havia sido preparada no 

colégio Imaculada Conceição.  

 

(...) Depois pegou casamento com papai e começou logo a ficar grávida, 

começou a ter que ficar tomando conta de filho, apesar que ela tinha 

apreendido, pior se ela não tivesse tido apreendido, ela sabia, entendeu? (...) 

(Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

 

Nos anos subsequentes a seu casamento, a criação dos filhos e os afazeres 

domésticos ocuparam bastante seu tempo. Contudo, conforme seus filhos foram 

crescendo, ela passou a enviar os meninos para estudar no Colégio Salesiano de 

Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto-MG, fato que, de certo modo, atenuaria tais 

encargos familiares.  

Ines Piacesi optou por levar seus filhos para estudar fora de Barbacena pois, 

como era devota de Dom Bosco, acreditava que no Colégio Salesiano seus filhos iriam 

crescer dentro dos preceitos cristãos dos quais partilhava e que esta instituição 

proporcionaria uma instrução melhor do que a ofertada na cidade.  

 

(...) Mas só que ela mandava os filhos todos para fora, mandava os filhos 

estudar fora porque falava que Barbacena não tinha educação, não tinha um 

ensino mais assim, né? Um ensino assim melhor, né? Com mais professores 

que sabiam mais, essas coisas, é, pelo menos ela achava que estudar nos 

salesianos... Porque ela falava que era filha de Dom Bosco, como é que 

chama, irmandade, né? Lá em casa tudo era salesiano. Nós tínhamos a 

imagem do Dom Bosco e tudo (...) (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo 

Horizonte, 08/01/07) 

 

Uma vez concluídos os estudos no referido colégio, todos os meninos foram 

encaminhados para a realização do ensino superior em áreas diversas, elemento que 

evidencia a importância que o casal dava para sua formação intelectual como forma de 

lhes garantir uma boa colocação futura.  

 

Milvio Márcio Piacesi se formou advogado e jornalista, Aroldo Fúlvio 

Piacesi, dentista, Nello Aimone Piacesi, veterinário, Stélio Gaetano, 

engenheiro, Paolo Orlando Piacesi, farmacêutico e advogado e Ítalo Alpino 
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Piacesi estudou farmácia, sem, no entanto, a família saber se ele chegou a 

concluir o curso.‖ (PIMENTA: 2007, p. 44) 

 

Todavia, em relação à educação destinada às meninas, a situação ocorreu de 

modo bastante diferente. Todas se formaram em Barbacena e, à exceção de Maria Ignez 

Leda Piacesi, nenhuma chegou a se formar no ensino superior.  

 

A mulher tinha que trabalhar. Não, com as filhas não! Ela não me deixou 

fazer curso superior, ninguém lá em casa, mulher não podia fazer curso 

superior, agora os homens todos ela encaminhou para curso superior. Homem 

tira profissão, as mulheres não, mulher é dentro de casa (...) é o livro dela fala 

muito, ela tinha essas colunas ―Rumo ao lar‖ (...) (Entrevista com Maria Ines 

Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e 

Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

 

De certo modo, entende-se que aquilo que Ines Piacesi impingiu às filhas parece 

ter sido uma espécie de reprodução daquilo que viveu em sua trajetória. Desde a 

infância ela foi preparada para desempenhar o papel que a sociedade de sua época 

preconizava para as mulheres. Logo após concluir seus estudos, se casou, passou a 

cuidar dos afazeres domésticos, engravidou e exerceu o papel de mãe e esposa 

devotada.  

Desta forma, com base no que fora exposto sobre os anos iniciais de seu 

casamento e sobre as concepções que Ines Piacesi tinha e colocava em prática na 

educação de seus filhos, percebe-se que, por mais que ela possuísse uma inclinação para 

o meio intelectual, teve que conciliar os afazeres da esfera doméstica com esse outro 

lado. 

Sua filha corrobora com tal conjectura ao afirmar que, somente à medida que 

seus irmãos mais novos eram enviados para estudar em Ouro Preto, e que a mais velha 

das meninas, Elge Piacesi, crescia e começava a ajudar a cuidar da casa, foi que Ines 

passou a se dedicar ao jornalismo e, posteriormente, a partir de 1928, ao magistério.  

Quando questionada se, por conta das atividades que Ines exercia, – o 

jornalismo, o magistério, as atividades do Cine Theatro Apollo, organização de eventos 

etc – ela era uma mãe presente dentro de casa ou se tais atividades lhe tomava muito 

tempo, emblemáticas foram suas palavras: 

 

(...) Mas não era coisa que ela, que eu acho que ela, eu tenho impressão 

assim, se eu vou falar assim: – Você quer ser mãe de família ou você quer ser 

aquela pessoa que toma conta, que vai tomar conta de escola, vai ser uma 

diretora, uma organizadora? Uma sei lá! Aí ela ia preferir, não sei, eu estou 

falando da minha conta, viu? Porque ela não falhou, ela não falhou na 
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educação só que ela era muito enérgica (...) A gente não podia falar nada, 

entendeu como é? O papel que às vezes é o pai que faz, a mamãe que fazia. O 

papai ficava assim, só olhando tudo e se precisasse de retificar alguma coisa, 

consertar alguma exagerada ele fazia, mas ele deixava tudo para minha mãe. 

Então a mamãe que tinha que olhar negócio de comida, o que tinha que fazer, 

agora ela sabia fazer tudo, ela tomava conta, só que ela não tinha tempo, 

como você falou, ela ficava, ela não ficava muito, ela ficava na escola, ela 

não chegou a ser diretora de escola porque ninguém estava querendo que ela 

fizesse mais do que ela fazia não, entendeu? Então ela ficava na escola e 

depois ficava, ela começou a escrever só quando eu já estava para nascer, ela 

não começou a escrever logo no início, no início ela ficava só por conta dos 

filhos, ajudando papai, escrever naquela época acho que ela não escreveu 

quase nada, não sei. Mas ela deu conta né? (Entrevista com Maria Ines Leda 

Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e 

Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

  

Devido à educação recebida por Ines Piacesi e das atribuições advindas do 

casamento é que se compreendem os motivos pelos quais suas atividades no meio 

jornalístico demoraram um pouco para ter início. 

Quase sete anos após seu casamento, em 12 de janeiro de 1919, em uma pequena 

nota sem título, foi encontrado o primeiro indício de suas atividades jornalísticas 

quando a mesma foi felicitada por sua contribuição no jornal. 

 

 D. Paula é mais uma intelligência feminina, que vem formar ao lado de 

quantas, em nosso meio social, dão uma expressão de brilho e altura ao senso 

que prima pela delicadeza de sentimentos. Nossa colaboradora, preferiu, por 

uma escrúpulo delicadíssimo, publicar no Jornal da Tarde um artigo vibrante 

de concitamento à intimorata acção social que vimos desenvolvendo na 

imprensa. Aqui ficam os nossos corações, sensibilizados pelas palavras que 

nos apóia e encoraja. (O Sericicultor: 12/01/1919, p.1.) 

 

Na semana posterior ocorreu a publicação de sua primeira matéria, intitulada 

―Devaneando‖. Esta ocupou a segunda página do jornal O Sericicultor, sendo assinada 

sob o pseudônimo de D. Paola. (O Sericicultor: 19/01/1919, p. 2) 

Infere-se que realmente esta seja a primeira matéria que Ines publicou, 

representando o germe de sua atuação nesse campo, pelo fato de Nestor Massena 

afirmar que o princípio de sua carreira se deu justamente em tal jornal, sob o 

pseudônimo acima mencionado. 

 

Ines Piacesi começou a aparecer nas colunas do Sericicultor, que a 

generosidade de Amilcar Savassi lhe confiara, com o pseudônimo de D. 

Paula, interessantes estudos relativos à nossa juventude e à pedagogia 

infantil. (MASSENA: 1985, p. 386, v1)
 
 

 

Sobre o fato do início da carreira de Ines ter ocorrido nas páginas do jornal O 

Sericicultor sob o pseudônimo de Dona Paula e, de acordo com o que afirmou Nestor 



 

92 
 

Massena, isso ter ocorrido por conta da confiança que o diretor lhe depositou, uma 

consideração sobre o jornal e seu editor precisa ser feita.  

O Sericicultor, dirigido por Amilcar Savassi, imigrante italiano que foi um dos 

primeiros diretores da Colônia Rodrigo Silva, local no qual se encontrava a redação do 

jornal, tinha como função precípua a propaganda agrícola, comercial e industrial da 

colônia. O próprio nome do periódico é decorrente do esforço empreendido por Savassi 

no intuito de se desenvolver a sericicultura na colônia.  

Por conta de Aroldo e Ines Piacesi serem imigrantes italianos, tal condição pode 

ter ajudado na abertura de espaço para que a mesma pudesse iniciar suas atividades 

jornalísticas naquele órgão da imprensa. 

Assim, ao se levantar tais aspectos referentes ao desabrochar de suas atividades 

de jornalista e professora, se compreende que tais facetas de Ines não se desenvolveram 

sem que ela deixasse de enfrentar dilemas e de sofrer com a força dos sistemas 

normativos que a impeliam a dar conta de cumprir com as atribuições que eram 

socialmente impostas às mulheres para naquele período. 

Por ter se formado na Escola Normal de Barbacena e, em decorrência disto, ter 

adquirido os requisitos necessários para a atuação no meio educacional, à luz de alguns 

anúncios por Ines publicados, conjectura-se que, mesmo antes de ocupar uma cadeira no 

corpo docente barbacenense, ela já atuava na preparação dos alunos que pretendiam 

ingressar na Escola Normal.
52

 

Contudo, conforme mencionado anteriormente, foi somente à medida que seus 

filhos começaram a crescer que ela teve uma atuação mais aguda no magistério e no 

jornalismo, enfim, para além de seus ambientes domésticos ou do cinema da família. 

 Passados dezesseis anos de seu casamento, ela finalmente possuía uma estrutura 

que lhe possibilitaria se lançar em tais atividades sem comprometer as funções 

primordiais da mulher segundo os padrões morais da sociedade da época.  

Isso se comprova pois, ainda que tenha começado a escrever para O Sericicultor 

e, desde então também passou a colaborar com outros jornais como, por exemplo, o 

Apollo Jornal e o Cidade de Barbacena, o jornalismo era uma atividade que podia ser 

levada a cabo a partir do recôndito de sua vida familiar ou de um escritório, porém, 

                                                           
52

 As primeiras pistas de que Ines Piacesi viria a ingressar no magistério são tais anúncios, publicados em 

1921, no jornal O Sericicultor. Estes traziam os seguintes dizeres: ―Preparam-se alumnos para a Escola 

Normal – Ignez Piacesi‖. (O Sericicultor: 12/06/1921, p. 2) 
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trabalhar como professora não, uma vez que a gravidez não era uma coisa ideal de ser 

mostrada aos alunos pequenos.
53

  

Logo, o exercício do magistério no grupo escolar só teve início em sua trajetória 

profissional após o ano de 1928, quando sua filha mais velha possuía, 

aproximadamente, 14 anos, podendo ajudá-la no controle da casa e dos trabalhos das 

empregadas, conforme descreveu Maria Ines Leda Piacesi em entrevista. (Entrevista 

com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta. Belo Horizonte 22/07/08) 

  

Imagem 11 – Grupo Escolar Bias Fortes. Domínio Público: s/d. 

 

Antes de analisar uma das colunas de Ines Piacesi a fim de poder entender como 

sua carreira se desenvolveu nos anos iniciais até que ela atingisse a condição de 

intelectual reconhecida na sociedade local e também como ela apresentava suas ideias 

sobre o papel feminino na sociedade, serão abordados alguns aspectos referentes às 

atividades no meio intelectual, desempenhadas por Aroldo Piacesi.  

 

                                                           
53

 Nesse período entre o início da carreira jornalística de Ines Piacesi e o ano de 1923, ela ampliou suas 

atividades passando a escrever para o jornal Cidade de Barbacena. Em 1921, assinando com o 

pseudônimo de D. Paula, publicou as seguintes matérias: ―Idealismo admirável de d´um glorioso herói.‖ 

(Cidade de Barbacena: 21/07/1921, p. 1), ―Dando a Cesar o que é seu‖ (Cidade de Barbacena: 

25/09/1921, p. 2). Sob o pseudônimo de Seny, um anagrama de seu nome Ines, publicara uma série de 

matérias na coluna Sociaes, dentre as quais podem se citadas, por exemplo: ―Flores de Barbacena – 

Nathalia Santos‖ (Cidade de Barbacena: 17/11/1921, p. 2), ―Flores de Barbacena – Rema Stefani‖ 

(Cidade de Barbacena: 20/11/1921, p. 2). Sobre o trabalho das professoras no início do século passado 

ver: LOURO (1997). 
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2.5 Aroldo Piacesi: um intelectual italiano 

 

Se Ines Piacesi demorou um pouco para iniciar suas atividades jornalísticas, por 

sua vez, Aroldo Piacesi se lançou nessa seara mais cedo. De modo semelhante ao 

ocorrido no começo da carreira jornalística de sua esposa, ele também deu seus 

primeiros passos nessa área através do jornal O Sericicultor. 

Segundo relato de sua filha, quando ele ainda se encontrava em solo italiano, 

recebeu uma educação muito sólida, formando-se numa renomada instituição de ensino. 

Desde então, seu gosto pela leitura, com destaque para poesia, livros de história, dentre 

os quais se destacam as obras que abordavam a Primeira Guerra Mundial, entre outros 

assuntos, constituiriam elementos que, por conseqüência, estariam presentes em seus 

escritos. (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta. Belo 

Horizonte, 22/07/08). 

 Deste jeito, no intervalo entre 1915 e 1923, em meio às suas colaborações, 

algumas chamaram a atenção. Um exemplo destas foi a matéria intitulada ―La Pasqua 

della Croce Rossa italiana‖, na qual destacou que, na ocasião da páscoa, por iniciativa 

da empresa Piergentili & Piacesi, foi elaborada uma lista de doação que encaminharia o 

dinheiro recebido para a Cruz Vermelha a fim de socorrer os necessitados por conta da 

Primeira Guerra Mundial sendo que, no total, foi arrecadado o montante de 365$100. (O 

Sericicultor: 11/05/1916, p. 3) 

Dois anos depois, publicou outro artigo em italiano, ―Diamo ali Al Brasil!‖, no 

qual noticiou a realização de uma subscrição com o intuito de que a colônia italiana de 

Minas Gerais comprasse um avião para presentear ao Brasil, por sua participação no 

conflito mundial ao lado da Itália. (O Sericicultor: 26/01/1918, p. 2).  

Em setembro do mesmo ano publicou também o artigo ―Venti Setembre‖, no 

qual abordou a importância da data de 20 de setembro de 1870, que marcava a 

incorporação de Roma ao território italiano. (O Sericicultor: 28/09/1918, p. 2)  

Ao analisar artigos como esses três, é curioso notar que, assim como era costume 

nos escritos de Ines Piacesi, em algumas de suas matérias, ele assinava como Aroldo 

Piacesi e em outras como ―Ausonio‖, pseudônimo que utilizava com frequência. Não se 

sabe ao certo o motivo pelo qual Aroldo assinava seus escritos com este pseudônimo. 

Contudo, sugerem-se duas possíveis explicações para isso.  

A primeira seria a de que Aroldo escolheu tal codinome como uma forma de 

homenagear o poeta latino Decimius Magnus Ausônio (310 d.C. – 395 d.C.) e a 
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segunda explicação se referiria ao fato de ausônio é um termo que se remete à região da 

Ausônia, localizada no Lácio, logo seria um modo de se autointitular italiano.
 54

 

Além das matérias destacadas, encontrou-se também outras nas quais ele assinou 

com seu nome sendo que, logo abaixo deste, constava seu designativo de 

correspondente consular, cargo que ocupava em 1919. Uma destas, também publicada 

em italiano, foi a intitulada ―Alla colônia italiana – Compatrioti‖, na qual ele noticiou a 

visita do conde Alessandro Bosdari à Barbacena. (O Sericicultor: 10/08/1919, p. 2) 

Tal fato denota um importante lugar ocupado por Aroldo Piacesi em meio à 

coletividade italiana uma vez que a colônia Rodrigo Silva, representando um importante 

núcleo de imigrantes italianos em Minas Gerais, faria com que tal cargo atraísse para 

seu ocupante significativa relevância entre seus conterrâneos.  

Salienta-se que pelo fato do jornal O Sericicultor se tratar de um veículo de 

divulgação da colônia Rodrigo Silva, de suas atividades e de ter papel importante na 

própria sociabilidade dos italianos, assim como o artigo destacado, boa parte de seus 

escritos foram publicados em sua língua materna. 

Dentre seus artigos publicados no jornal, além daqueles escritos em língua 

italiana, que notadamente eram dirigidas a seus conterrâneos, destacou-se um que foi 

publicado em português, no qual ele recomendava que os barbacenenses fizessem um 

empréstimo para a Itália que se encontrava envolvida nas batalhas da Primeira Guerra 

Mundial. (O Sericicultor: 02/02/1918, p. 1) 

É importante perceber que, se a princípio tal ação se voltava para seus 

conterrâneos, ao publicar o artigo em português, um número maior de subscrições 

visava ser atingido. Aroldo justificava que tal iniciativa seria um bom negócio, uma vez 

que, ao se emprestar 86,5 liras, seria adquirido um título que equivaleria a 100 liras a 

serem pagas posteriormente pelos bancos. (O Sericicultor: 02/02/1918, p. 1)  

Não obstante, numa lista com 17 subscrições, a maioria delas era composta por 

imigrantes italianos, entre os quais constavam os nomes dos irmãos Piacesi e também o 

de Orlando Piergentili. Nota-se que, desta vez, no total, arrecadou-se 63.100 liras, 

número bastante inferior ao arrecadado em 1916 na campanha realizada para o auxílio 

da Cruz Vermelha. (O Sericicultor: 02/02/1918, p. 1)  

                                                           
54

. No i-dicionário Aulete, a palavra Ausônia é assim definida: ―(au.sô.ni:o) sm. 1. Hist. Indivíduo dos 

ausônios, habitantes da Ausônia, antiga região da Itália. 2. P.ext. Habitante da Itália; italiano a. 3. 

Pertencente ou ref. à Ausônia, ou aos ausônios [F.: Do lat. ausonius.]‖ Disponível em: 

<http://aulete.uol.com.br/aus%C3%B4nio> Acesso em: 12 março 2014.  
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Ainda sobre esta campanha, é importante ressaltar que, além da contribuição 

dada pelos imigrantes italianos e seus descendentes, e do fato de que Aroldo Piacesi era 

o secretário da comissão de empréstimos, ocorreu também a participação de 

personalidades influentes da cidade que não possuíam ascendência italiana.  

 Efetivamente o italiano Amilcar Savassi era o presidente da comissão de 

empréstimos local, porém ela tinha como seu presidente honorário o deputado federal 

José Bonifácio de Andrade e Silva e como demais membros:  

 

Dr. Henrique Augusto de Oliveira Diniz, senador estadoal, Dr. José Francisco 

Bias Fortes, deputado estadoal, Dr. Carlos da Silva Fortes, deputado estadoal, 

presidente e chefe executivo do municipio de Barbacena; cel. Bernardino 

Senna Figueiredo, deputado estadoal, dr. José Pereira Teixeira, advogado, 

Humberto Boratto, presidente da Sociedade Italiana V. E. II; Miguel Quilicci, 

Francisco Campi, Francisco Pardini, Luiz Gonçalves, Orlando Piergentille, 

Alipio Bonatto, João Piecentini, Pedro Accerbi, Ferdinando Ceolin, Santo 

Delben, João Batista Lodi, Angelo Bigi, Achilles Savassi, Celeste Viol, 

Daniel Russo, Gennarino Raso, Nello Piacesi, Celeste Discacciati, Ricardo 

Lanzoni e João Fontana.‖ (...) (O Sericicultor: 02/02/1918, p. 1). 

 

Podem-se destacar os membros das duas famílias políticas mais influentes, os 

Andradas e os Bias Fortes, de Bernardino Senna Figueiredo, da família Gonçalves, 

proprietária do jornal local Cidade de Barbacena, bem como de outros importantes 

políticos, o que sugere a boa aceitação desta campanha na sociedade local e também a 

manutenção de boas relações entre os italianos e tais figuras. 

 

Quando assediada por difficuldades financeiras, a Itália faz um apello aos 

seus filhos e aos seus alliados, o Brasil, sempre generoso e altruistico, 

comprehende a situação de sua alliada e recebe com sympathias o 

emprestimo que vae dar à sua irmã de ideaes novo alento e novas energias 

para as duras refregas desta campanha homerica contra os barbaros do seculo 

XX. Em Barbacena, onde a colônia italiana não tem sido indiferente à sorte 

de seus patrícios que se batem na Europa, o empréstimo italiano também vae 

sendo bem succedido, pois já foram subsciptas 63.100 liras (...) (O 

Sericicultor: 02/02/1918, p. 1)  

 

A leitura dos primeiros textos escritos por Aroldo Piacesi, com destaque àqueles 

escritos em italiano, traz elementos para se entender a forte ligação que ele e outros 

imigrantes mantinham com a Itália e a boa inserção que a colônia local possuía na 

cidade de Barbacena.  

Exemplo emblemático destes laços existentes entre os imigrantes italianos e sua 

pátria natal é apreendida através da leitura da coluna ―Partidas e Chegadas‖, do jornal O 
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Sericicultor, na qual foi noticiada a volta de Felix Apostli à Itália para defender sua 

pátria natal na Primeira Guerra Mundial.  

 

Da Italia, aonde fôra desde 1915 afim de tomar parte na grande guerra, 

regressou sexta-feira da semana passada, acompanhado de sua exma. esposa, 

o sr. Felix Apostoli que aqui na qualidade de veterinário do Ministerio da 

Agricultura, prestou relevantes serviços á industria pecuária. (O Sericicultor: 

09/05/1920, p. 2)  

 

 Novamente em relação a esse mesmo assunto, em 1921, em Barbacena, realizou-

se uma conferência na qual o tenente Antônio Landy, veterano da Primeira Guerra, 

discursou sobre o tema ―O soldado italiano na grande guerra e o Brasil na gradual 

ressureição da Italia desde Vittorio Veneto‖. (Cidade de Barbacena: 17/07/1921, p. 1)  

De modo similar ao ocorrido em relação à campanha para o auxílio da Cruz 

Vermelha, noticiada no jornal O Sericultor em fevereiro de 1918, na qual importantes 

personalidades do cenário político e cultural da cidade fizeram parte, nesta, o mesmo foi 

apresentado pelo chefe político local, o que revela indícios de que a comunidade 

italiana, ao menos até esse período, gozava de boas relações com as pessoas que 

detinham o poder político na cidade.  

 

Em seu trabalho, o Tenente Landy deixa patente seu grande enthusiasmo pela 

sua Patria, pelo soldado italiano que soube comprehender o momento em que 

devia achar-se a postos, batendo-se como um verdadeiro heróe na horrível 

emergencia em que se encontrou. Entoou S. S. um bello hymno aos seus 

compatriotas domiciliados no Brasil, a este grande paiz, as suas relações, 

hoje, mais cordiaes entre elle e a Italia, para, finalmente, exaltar o genio 

admirável de D‘Annunzio, pela attitude na questão de Fiúme. (Cidade de 

Barbacena: 17/07/1921, p. 1)  

 

 A leitura destas últimas matérias reforça o argumento de que havia uma 

significativa preservação do sentimento de amor à pátria natal por parte dos imigrantes 

italianos que, reiteradamente, se reuniam para celebrar os acontecimentos mais 

importantes do passado de seu país e também suas realizações na história recente como, 

por exemplo, sua participação na Primeira Guerra Mundial.  

Feita esta imersão nos momentos iniciais das carreiras jornalísticas do casal 

Piacesi, na próxima sessão se verticalizará um pouco mais na análise destas, através da 

apreciação do Apollo Jornal que pertenceu à família, espaço no qual puderam gozar de 

mais liberdade em seus escritos, principalmente Ines Piacesi. 
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2.6 O Apollo Jornal: a consolidação das carreiras intelectuais do casal Piacesi 

 

 As atividades jornalísticas do casal Piacesi tiveram início no jornal O 

Sericicultor, porém, pouco tempo depois, se observou que seus escritos passaram a se 

fazer presentes em outros jornais da cidade e região, sobretudo, os de Ines Piacesi cuja 

carreira jornalística se tornou mais intensa do que a do marido.  

 Ela teve uma atuação jornalística mais acentuada que Aroldo uma vez que 

somente esporadicamente ele publicava seus artigos nos jornais da cidade, pois se 

dedicava à administração dos negócios da família, com destaque para o Cine Theatro 

Apollo.
55

  

 Com início em 1919 e mais de 50 anos de duração, em sua carreira Ines Piacesi 

colaborou com diversos jornais do estado de Minas Gerais e até de outros estados, 

dentre os quais podem, por exemplo, serem citados o Diário do Comércio e A Tribuna 

(São João del Rei-MG), Diário Mercantil, Jornal do Comércio e O Lince (Juiz de Fora-

MG), Diário da Tarde e Estado de Minas (Belo Horizonte-MG), O Triângulo 

(Araguari-MG), Correio Carmelitano (Monte Carmelo-MG), O Povo e o Jornal do 

Brasil (Rio de Janeiro). 

Por motivos óbvios, além das contribuições que realizou para estes jornais, 

destaca-se a acentuada veiculação de seus escritos nos jornais que pertenceram à família 

Piacesi, o Apollo Jornal e o Rubicon.  

O Apollo Jornal teve efêmera duração, circulou entre 12/08/1923 e 01/01/1924. 

Em sua primeira edição, foi apresentado como um ―Orgam da Empreza do Cine Theatro 

Apollo‖, elemento que confirma ser seu objetivo central divulgar o Cine-Theatro 

Apollo, principal fonte de renda da família, para o qual, conforme mencionado 

anteriormente, parte de seu patrimônio foi direcionado. (Apollo Jornal: 12/08/1923, p. 

1)
56

  

Pode-se perceber esse intento ao se observar a figura a seguir que reproduz a 

capa de sua quarta edição. 

                                                           
55

 Este aspecto será abordado na parte final deste capítulo, no item que versará sobre o jornal Rubicon e 

sua coluna Rumo ao Lar. 
56

 Desde a nona edição, além de informar que fazia parte da ―Empreza do Cine Theatro Apollo‖, passou 

também a trazer, logo abaixo de seu título, o seguinte lema: dizeres ―Crescer ... evoluir sempre!‖. (Apollo 

Jornal: 07/10/1923, p. 1)  
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Imagem 12 – Apollo Jornal, 02/09/1923, p.1. Acervo pessoal Adriana Piacesi 

 

O jornal contava com quatro páginas sendo que, em geral, nas quinze edições as 

quais se teve acesso, além de servir a este propósito de divulgação do Cine Theatro 

Apollo, reunia variados assuntos que iam desde filosofia e poesias a enquetes curiosas, 

como a que Aroldo Piacesi dirigiu aos frequentadores do cinema, questionando se eles 

acreditavam ou não no amor. (Apollo Jornal: 09/09/1923, p. 3) 

Em sua segunda edição, a professora Philocelina da Costa Mattos de Almeida, 

no artigo ―Sensasional Estréa‖, felicitou a empresa Cine Theatro Apollo por conta de 

sua inauguração, apontando para o fato de que o jornal era fruto dos esforços de Ines 

Piacesi, pois a Aroldo Piacesi foi creditado o mérito pela construção do cinema – que, 

desde as máquinas mais rústicas, foi um ramo do meio artístico muito marcado pela 

presença dos imigrantes italianos na cidade. 

 

Laureando de ineffavel exito os ingentes esforços e a ineflexivel vontade do 

clarividente espirito de Aroldo Piacesi, eis que se realisa enfim, o fagueiro 

sonho, a anhelada inauguração do Cine-Theatro-Apollo, verdadeiro primor 

no genero. (...) A indefessa empresa do Cine-Theatro-Apollo se torna 

duplamente credora de parabens e aplausos, já pelo apurado zelo com que 
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tudo dispoz para o bem estar do povo, no cinema, já proporcionando-lhe o 

deleite espiritual, com a risonha aspiração do mimoso – ―Apollo Jornal‖, 

sobredoirando tudo, qual aurea phalena adejante em torno de corollas 

multicores. Ao esperançoso orgão, filho genuino da alma acepilhada de Ines 

Piacesi, as minhas calorosas felicitações de envolta com os augurios de um 

progredir constante. (Apollo Jornal: 19/08/1923, p. 2)  

 

Nas edições pesquisadas, Ines foi responsável por assinar doze matérias, ao 

passo que Aroldo assinou oito. A essas se somam muitas outras que foram publicadas 

sem a indicação de autoria e também sob outros pseudônimos que se supõe terem sido, 

em parte, escritas pelo casal. 

 Exemplo disso foram as matérias ―Clydea Tavares‖ (Apollo Jornal: 19/08/1923, 

p. 4) e ―Flores de Barbacena – Vera de Araripe Alencar‖ (Apollo Jornal: 26/08/1923, p. 

1), assinadas sob o epíteto de Gladys. Acredita-se que, na verdade tratava-se de mais um 

pseudônimo de Ines Piacesi, pois desde 1921, ela, repetidamente, publicou no jornal 

Cidade de Barbacena uma coluna com conteúdo e estilo de escrita que se aproximavam 

muito das matérias acima referidas cujo título também era ―Flores de Barbacena‖.
57

  

Além dos escritos de Ines e Aroldo, o jornal contou também, tanto com a 

colaboração de outros articulistas, que assinavam seus artigos à luz de pseudônimos 

como, por exemplo, ―Zé Antone‖, ―Dr. H. Pito‖, entre outros, fato que não permitiram 

suas identificações,
58

 quanto com contribuições de personagens da intelectualidade local 

como, por exemplo, do bacharel em direito e músico Flausino R. Valle
59

, da escritora 

Albertina Bertha
60

, da professora Philocelina da Costa Mattos de Almeida
61

, além de 

matérias que abordam as atividades de artistas locais como Alberto Delpino Jr.
62

  

A presença dos escritos assinados por tais personalidades do meio cultural local 

constitui um dos elementos que apontam para o fato de que, no contexto da fundação do 

jornal, o casal Piacesi já fazia parte daquilo que se define como a intelectualidade local.  

Isso pode, em parte, ser explicado pelo fato de que, um ano antes da inauguração 

do cinema e, consequentemente, da fundação de seu periódico, o casal passou a ser 

                                                           
57

 Entre as várias publicações desta coluna, podem ser as já citadas: Flores de Barbacena – Nathalina 

Santos. Cidade de Barbacena: 17/11/1921, p. 2; Flores de Barbacena – Rema Stefani. Cidade de 

Barbacena: 20/11/1921, p. 2; Flores de Barbacena – Iracema de Carvalho. Cidade de Barbacena: 

01/12/1921, p. 2. 
58

 Em sua edição de número cinco, na primeira página trazia o seguinte aviso aos colaboradores 

―Expediente – Os artigos não publicados não serão devolvidos‖. Apollo Jornal: 09/09/1923, p.1. 
59

 Sobre sua trajetória ver: (BARRANTES: s/d)  
60

 Sobre a autora ver: MARTINS (2012) 
61

 Sobre a professora ver: (MELO: 2010)  
62

 Sobre o artista ver: (MASSENA: 1985, p. 326, v. 1) e também o site A-de arte. Disponível em: 

<http://ade-arte.blogspot.com.br/2012/01/108-anos-alberto-andre-delpino-junior.html>. Acesso em: 9 

março, 2014. 

http://ade-arte.blogspot.com.br/2012/01/108-anos-alberto-andre-delpino-junior.html
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reconhecido como membro desse seleto grupo perante a sociedade local, quando 

realizou reuniões em sua casa, que contavam com a presença tanto de jovens 

intelectuais quanto de intelectuais conceituados.  

 

O casal Aroldo Piacesi inaugurou, em sua residência, uma sèrie de 

magnificas reuniões, tendo-se realizado a primeira na noite de ante-hontem. 

Alli compareceram varias senhorinhas e rapazes de nossa sociedade, que 

palestraram durante algumas horas e aos quaes foram offerecidos pelo casal 

Piacesi cerveja, vinhos e doces. Todos quantos foram distinguidos pelas 

gentilezas daquele casal, retiraram-se agradavelmente impressionados. 

(Cidade de Barbacena: 12/03/1922, p. 2) 

  

Pelo que se pôde inferir, tais eventos aparentemente causaram algum tipo de 

desconforto, uma vez que, um pouco antes da realização dessa reunião mencionada na 

citação anterior, Ines Piacesi endereçou uma espécie de resposta à Sra. Cecy Pinto, no 

artigo de sua coluna ―Prosa Rude‖. (Cidade de Barbacena: 12/02/1922, p. 2) 

Em linhas gerais, ela afirmou que em Barbacena havia um grupo intelectual, 

marcado pelo trabalho, cultura e gentileza do espírito feminino, assim como havia 

homens de espíritos viris, ideias elevadas que se constituem como distintos cavalheiros, 

homens honrados e distintos chefes de família. (Cidade de Barbacena: 12/02/1922, p. 2) 

Também enalteceu as mulheres locais que, por serem cultas, trabalhadoras e 

inteligentes, não se constituiriam como um peso a seus pais pois, fossem professoras ou 

artistas, se configuravam como hábeis ―patroasinhas‖ de suas finanças e que, com luxo 

e elegância, saberiam o modo correto de se trajar, passear e se divertir mantendo a 

distinção e sensatez. (Cidade de Barbacena: 12/02/1922, p. 2) 

Ainda defendeu que era importante se manter um círculo de amizades para que 

garantisse a recreação do espírito em acordo com o que definia a ―boa educação‖.  

  

 Não temos theatros; actualmente, ir ao cinema em Barbacena é uma 

retrogração; portanto, só nos resta a delicia pura das reuniões familiares. 

Lancemos por terra as ninharias e preconceitos tolos; não devem existir 

rivalidades ou paixões entre um mesmo povo culto e bom, pois se a agente se 

não sente tão bem, a palestrar animadamente, a trocar idéas, discortinando na 

esphera da intellectualidade de novos ideaes?! Discutindo, interpretando em 

commum a escola dos velhos mestres, é um meio agradavel de se progredir 

no mundo espiritual. É como nos sentimos felizes num meio selecto em que 

nos comprehendemos, no qual possamos commungar e expandir opiniões. 

Aos que não apreciam as divagações litterarias, um pouco de musica ou a 

elegancia correcta de um baile improvisado, sem contar a multiplicidade de 

tantas maneiras de ser e de gosar um sarau distincto num meio como o nosso 

– bem educado. É assim que a sociedade se desenvolve, que os pequenos 

centros acanhados se expendem... (Cidade de Barbacena: 12/02/1922, p. 2) 
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A despeito do fato de que tais encontros tenham causado algum tipo de polêmica 

ao ponto de Ines Piacesi ter saído em defesa de suas realizações bem como de seus 

frequentadores, em abril do mesmo ano, foi noticiada a realização de mais um destes 

saraus na casa de Aroldo e Ines Piacesi, no qual a consagrada escritora Albertina Bertha 

esteve presente. 

 

Destacam-se como uma nota de bom gosto em a necessidade do nosso meio 

social, culta mas feichado em si mesmo pela falta de expansões, as reuniões 

em casa do casal Aroldo Piacesi. Sexta-feira, a genial escriptora Albertina 

Bertha acompanhada de sua talentosa e encantadora filha Clara, proporcionou 

aos que lá estavam uma hora de deleite espirirual, fazendo fervilhar na sala a 

poesia da vida e do bello, atravez das suas palavras inflammadas de sua 

espiritualidade creadora de artista vibrante. Sempre reinando cordialidade e 

alegria, a palestra ia de thema em thema no terreno do idealismo, da arte e da 

litteratura. Nessas reuniões as horas voam celeres, ficando sempre uma 

quantidade de assumpto empolgante para outra vez; de sorte serem sempre 

proveitosas e interessantes as horas que lá se passam. (Cidade de Barbacena: 

30/04/1922, p. 2)  

 

Através da leitura de tais matérias sobre os encontros realizados na casa do casal 

Piacesi, entende-se que, antes mesmo destes iniciarem suas atividades como donos do 

Cine Theatro Apollo e articulistas de seu jornal, já mantinham boas relações com 

figuras de destaque da intelectualidade barbacenense. 

Por se constituírem como membros de um diminuto círculo que 

reconhecidamente possuía um grau de cultura acima da média e também por conta das 

atividades jornalísticas realizadas por Ines é que se percebem os motivos pelos quais o 

reconhecimento de sua condição de intelectual tenha ocorrido perante a sociedade 

barbacenense de modo precoce. 

 Isto aparece nas folhas do jornal Cidade de Barbacena quando, por conta da 

ocasião de seu aniversário, em março de 1922, ela recebeu as felicitações do jornal 

sendo descrita como uma intelectual de estilo vibrante e peculiar. 

 

D. Ignez Piacesi é uma intelectual que vae se impondo no mundo das letras, 

caracterisando-se por um estylo sonoro, ao mesmo tempo peculiar ao seu 

temperamento de artista vibrante, que age sob impressões especialissimas, 

que traduzem em periodos encantadores se sua penna adamantina. Posto que, 

tardiamente, enviamos felicitações á gentil da ―Cidade de Barbacena‖. 

(Cidade de Barbacena: 09/03/1922, p. 2) 

 

De volta ao Cine Theatro Apollo e ao Apollo Jornal, tem-se que, com a 

inauguração do primeiro, o casal passou a se valer de um canal que o projetaria ainda 
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mais em meio à intelectualidade local, uma vez que, além dos filmes, este também 

exibiria peças de teatros e apresentações artísticas em geral.  

A isso se soma o fato de que, no Apollo Jornal, Ines pôde gozar de maior 

liberdade para expressar suas ideias sobre os temas que abordava, fato que ajudou a 

consolidar sua posição de destacada jornalista e, em relação a Aroldo, ele representou o 

embrião de suas atividades jornalísticas, no que elas se referem às manifestações 

políticas ligadas à defesa do fascismo.
63

 

 Um último aspecto a se ressaltar sobre os escritos de Ines e Aroldo Piacesi para 

o Apollo Jornal é o fato de que, através das análises destes, pôde-se perceber que a 

utilização de seus pseudônimos, na maior parte dos casos, seguia uma espécie de 

divisão temática, ou seja, para cada tipo de matéria publicada era comum se deparar 

com um ou outro pseudônimo. Embora uma coluna possa ter sido assinada por mais de 

um desses, grosso modo, havia uma certa lógica na utilização dos mesmos, uma vez que 

há uma maior incidência de uma ou outra temática para cada um deles. 

No caso de Ines isso fica mais claro, uma vez que o pseudônimo Seny – com o 

qual assinou nove matérias no Apollo Jornal – invariavelmente era empregado nos 

escritos mais ligados à parte social ou naqueles que se dedicavam a discorrer sobre os 

sentimentos, como o amor e a angústia.
64

  

 Em relação a seu pseudônimo mais antigo, Dona Paula (ou D. Paola, conforme 

foi publicado nas páginas do jornal O Sericicultor), observou-se que ele era utilizado 

para a subscrição de matérias referentes a assuntos voltados para o meio intelectual ou 

quando Ines buscava emitir alguma opinião sobre assuntos mais polêmicos. Nas páginas 

do Apollo Jornal, Ines o utilizou em três ocasiões: quando abordou o intelectual 

Flausino Valle, quando versou sobre assuntos voltados à filosofia e sobre o antagonismo 

entre homens e mulheres.
65

 

No jornal Cidade de Barbacena, ela lançou mão de treze matérias que versavam 

sobre aspectos voltados para o universo literário, como também para assuntos ligados à 

                                                           
63

 Tal temática referente ao fascismo será aprofundada no quarto e no quinto capítulo, nos quais se 

verticalizará a análise referente às ligações do casal com o campo político. 
64

 Ainda que uma ou outra matéria dessa coluna possa ter passado despercebida, dado o grande volume de 

edições pesquisadas do jornal, no período compreendido entre os anos de 1921 e 1924, foram encontradas 

vinte e três matérias assinadas com este pseudônimo no Cidade de Barbacena na coluna ―Sociaes – 

Flores de Barbacena‖. 
65

 Ver: Caleidoscopio: Apollo Jornal, 12/08/1923, p.1; O segredo da Victoria: Apollo Jornal, 30/09/1923, 

p. 1-2 e Eterno antagonismo: Apollo Jornal, 28/10/1923, p. 2. 
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Primeira Guerra Mundial, à participação dos soldados italianos nesta e também ao 

feminismo.
66

  

 No Apollo Jornal, Ines Piacesi não utilizou seu próprio nome na assinatura dos 

artigos que escreveu, porém, nas páginas do Cidade de Barbacena, entre 1920 e 1924, 

tal fato ocorreu com uma frequência menor da utilização de seus pseudônimos.
67

  

 Ao se observar os escritos que assinou com seu nome, percebeu-se que eles se 

remetiam a assuntos mais polêmicos, nos quais ela tecia críticas sobre algum fato 

político ou sobre questões referentes à cidade de Barbacena e, em menor número, a 

assuntos sociais e culturais.  

 Em 21/05/1922, Ines Piacesi publicou um artigo, ―14 de maio – uma data de 

eternecimento‖, no qual mencionou uma cerimônia religiosa em homenagem ao quinto 

aniversário da morte de Crispim Jacques Bias Fortes, fazendo muitos elogios ao 

político. Ainda que esta não seja uma matéria que aborde explicitamente assuntos 

políticos, foi a primeira na qual Ines tratou do tema, ao rememorar o político local. 

(Cidade de Barbacena: 21/051922, p. 1) 

 Poucos dias depois, em 01/06/1922, a política surgiu claramente como uma das 

temáticas que ela iria abordar através de um artigo no qual ela teceu elogios a Arthur 

Bernardes e reprovou a campanha política que tentou denegrir sua imagem na campanha 

para a presidência da república. (Cidade de Barbacena: 01/06/1922, p. 1) 

Levando-se em consideração os escritos para os jornais O Sericicultor e o 

Cidade de Barbacena, se deduz que a criação e a utilização desses codinomes permitiu 

que ela abordasse diversificadas temáticas sem grandes problemas, o que, sem dúvida, 

contribuiu para que se consolidasse como uma reconhecida intelectual local.  

Sobre o Apollo Jornal, entende-se que a utilização destes codinomes se mostrou 

eficaz, pois permitia que Ines Piacesi ―povoasse‖ o jornal com grande diversidade 

temática, uma vez que ela era a responsável pela maior parte das colunas, atraindo para 

si a atenção dos leitores.  

Sobre Aroldo Piacesi, só foi possível comprovar a existência de um pseudônimo, 

Ausônio. Para os escritos realizados no Apollo Jornal, das oito matérias que escreveu, 

seis delas foram assinadas à luz de seu codinome e apenas duas com seu nome. Estas 
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 Sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação dos italianos, ver as matérias que fazem menção à 

palestra proferida pelo tenente Landy, citadas anteriormente deste capítulo. Já em relação à abordagem do 

feminismo, a matéria ―A Federação Internacional Feminina‖, que será abordada na parte final do capítulo, 

é um bom exemplo deste. (Cidade de Barbacena: 29/01/1922, p. 1) 
67

 Ela assinou nove matérias com seu próprio nome, ao passo que assinou treze com o pseudônimo D. 

Paula e 23 com o pseudônimo Seny. 
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últimas se referiam a assuntos mais sérios como, por exemplo, um escrito que 

rememorava a morte de seu irmão Nello Piacese, ―Saudade!‖ (Apollo Jornal: 

19/08/1923, p. 3), ao passo que as demais, em sua maioria, remetiam-se à pesquisa que 

realizou com os frequentadores do cinema, na qual ele indagava se os mesmos 

acreditavam no amor.
68

  

Por meio da análise dos três jornais O Sericicultor, Cidade de Barbacena e 

Apollo Jornal, pôde-se perceber como se deu o surgimento das carreiras jornalísticas de 

Ines e Aroldo Piacesi e o reconhecimento dos mesmos como intelectuais locais.  

Constatou-se que, se por um lado Aroldo Piacesi se enveredou por essa seara 

antes de sua esposa, elemento que pode ser entendido como uma possível influência 

para que ela também se aventurasse como jornalista, por outro, detectou-se também que 

o início de sua carreira tenha ocorrido um pouco depois da de Aroldo pelo fato de que, 

além de ser mais jovem do que o marido, teve que cumprir com os papéis impostos às 

mulheres da sociedade de sua época.  

Porém, mesmo vencidas as barreiras da juventude e da condição feminina que 

lhe impingia uma série de obrigações como mãe e dona de casa, ela ainda encontrou 

certos obstáculos que, com base em seus escritos, denota-se que foram enfrentados de 

maneira arrojada. 

Um exemplo disso foi encontrado na já mencionada matéria, na qual ela 

claramente defendeu que as reuniões que realizava em sua casa, que contavam com a 

presença de intelectuais locais, eram frequentadas por pessoas de bem, homens 

honrados e mulheres de família que, independentemente do fato de serem jovens e se 

enveredarem pelo universo da arte ou ainda trabalharem como professoras, sabiam 

muito bem cumprir com seus afazeres de patroas e conseguiam também cumprir com 

aquilo que se esperava da mulher, dentro do recato e distinção que se esperava. (Cidade 

de Barbacena: 12/02/1922, p. 2) 

Nesses primeiros anos de jornalismo, sem dúvida, em meio às temáticas mais 

polêmicas nas quais Ines Piacesi se viu imersa, destacam-se os artigos nos quais ela 

discorreu sobre o feminismo e o papel da mulher. Apesar de ter se declarado feminista, 

ela se colocava contrária à luta pelo sufrágio feminino, uma vez que acreditava que a 

mulher brasileira precisaria de instrução para poder exercer tal direito.  
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A enquete fora publicada em várias edições do jornal, sendo que sua primeira aparição se deu em sua 

edição de número cinco. ―A enquete do Apollo‖ (Apollo Jornal: 09/09/1923, p. 3) 
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Uma possível explicação para esse contraditório posicionamento pode ter se 

dado em decorrência da educação que recebeu, que valorizava a divisão tradicional dos 

papeis femininos e masculinos, com uma clara submissão feminina e também por conta 

do ambiente conservador da sociedade barbacenense do período.  

Entretanto, considerando que, de alguma maneira, ainda que de modo tímido, ela 

tenha defendido mudanças para a situação da mulher, é possível conjecturar que ela 

tenha vivenciado um conflito entre aquilo para o qual tinha sido criada e o caminho que, 

possivelmente, poderia ter sido trilhado.  

Por conseguinte, para tentar compreender Ines em seu tempo, sem que se 

realizem quaisquer juízos de valor, é preciso buscar perceber que existiam certos 

descompassos e desarranjos entre aquilo que ela defendia como um feminismo sólido, 

orientado pela instrução, e aquilo que colocou em prática em sua vida.  

Nos próximos itens, através de seus escritos para os jornais já abordados e 

também para o outro jornal que pertenceu à família Piacesi, Rubicon, se mergulhará 

mais a fundo nas discussões sobre seu feminismo e as tensões vividas por ela ao assumir 

tais posições. 

  

2.7 O Rubicon: o jornal de Ines Piacesi 

 

Em 1923, Aroldo Piacesi fundou o Cine Theatro Apollo e o Apollo Jornal, sendo 

que o semanário, além realizar a propaganda de seu empreendimento, se configurava 

como um espaço para ele e Ines apresentarem suas ideias, inclusive as políticas que, ao 

longo do tempo, foram se fazendo cada vez mais presentes em seus escritos. 

 Sem embargo, este não foi o único periódico que cumpriu a função de promover 

o cinema, uma vez que a família também foi proprietária do jornal Rubicon que, 

fundado em 14/06/1935, circulou com algumas interrupções até 22/06/1952, totalizando 

trezentas e sessenta e uma edições.
69

  

Ines justificou a escolha do nome do jornal como uma forma de explicitar a 

difícil decisão de se criar um periódico em uma cidade do interior. Na edição que 

comemorava treze anos de sua fundação, ela relacionou tal fato a um importante evento 

da história da Roma Antiga, a travessia do rio Rubicão, ocasião na qual Julio Cesar teria 
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 Sobre estas, temos que o jornal não circulou, por exemplo, entre 02/01/1937 e 04/07/1937, entre 

19/06/1938 e 17/09/1938 e entre 11/05/1940 e 01/09/1940. No entanto, sua maior lacuna se deu entre 

31/05/1942 e 09/11/1947. 
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proferido a célebre frase ―Alea jacta est‖, quando junto a suas legiões partiu para 

combater Crasso e Pompeu. (Rubicon: 15/06/1948) 70 

A autora ainda afirmou que a decisão de se criar um jornal, assim como a 

decisão de Julio Cesar, traria sérias consequências, portanto, em situações como estas se 

costuma apelar para o ―Rubicon‖.  

 

Ao encetar a publicação deste jornal, a Redação se viu também em situação 

difícil... Uma iniciativa dessas, no interior, requer grande dose de coragem, 

de persistência, de espírito de sacrifício... para se manter e agüentar FIRME 

tudo o que der e vier... Também lançou o grito de Júlio Cesar... e Rubicon aí 

está!... TREZE ANOS de caminhada e que Deus continue a ampará-lo. 

(Rubicon: 15/06/1948)  

 

Na edição de 04/07/37, logo após seu primeiro momento de eclipse, o jornal 

anunciou que, vencendo as adversidades, retornava. Informou também que seria 

impresso fora da cidade de Barbacena e que, dentro em breve, esperava poder contar 

com tipografia própria.  

 

―ALEA JACTA EST‖! É a lucta hostil e santa, da vida. Quem não lucta, não 

vive! O prazer louco e embriagante da vida é LUCTAR! Eis porque o 

―Rubicon‖ – respondendo ao appello de saudades – venceu as syrtes, 

desafiou as difficuldades... Surge na liça. (...) ―Num tour de force‖ sem par, 

―Rubicon‖ – será impresso fóra, provisoriamente. Mas, como há males que 

vem, para bem, elle vae ter em breve, sua typographia também. Um ideal na 

vida – é TUDO! E um ideal, minha gente é cousa muito séria; não vale 

contestar – muito dificil de se poder suffocar. (Rubicon: 04/07/37, p. 1) 

 

Poucas edições depois, num pequeno artigo, foi relatado que seria necessário 

contar com a colaboração de seus assinantes para que fosse mantido o ideal de sua 

publicação, uma vez que, por estar sendo impresso fora da cidade, precisou aumentar 

sua tiragem. (Rubicon: 29/08/37, p. 3)  

Independentemente das dificuldades que enfrentava para circular, tem-se que a 

divulgação do Cine Theatro Apollo era um dos principais focos de suas páginas, uma 

vez que elas traziam uma ampla publicidade de sua programação que chegavam, muitas 

vezes, a ocupar uma página inteira das quatro que o compunham, conforme se verá a 

seguir.  
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 Há uma imprecisão sobre a data de publicação desta matéria. A mesma fora retirada do livro: PIACESI, 

Nelo A. (Coord.). Pedaços d‟alma flores do coração. (1981) 
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Imagem 13 – Rubicon: 14/06/1935, p.4. Acervo pessoal Adriana Piacesi 
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Sobre o modo como era apresentado aos leitores, em sua primeira edição, o 

Rubicon afirmava não ser um jornal político. Definia-se como sendo ―Orgão de um 

sociedade anonyma de um só – RECREATIVO – NOTICIOSO – BRINCALHÃO E 

TEIMOSO‖ (Rubicon: 14/06/1935, p. 1). 

 

Imagem 14 – Rubicon, primeira edição, 14/06/1935, p. 1. 

 

Com o passar do tempo, tais dizeres – que o apresentavam, sempre na primeira 

página, logo acima de seu título – foram mudando. Em 1936, ele era assim apresentado: 

―Empresa proprietária Aroldo Piacesi – INDEPENDENTE – RECREATIVO – 

NOTICIOSO‖ (Rubicon: 04/01/1936, p. 1).  
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Imagem 15 – Rubicon, 04/01/1936, p. 1. 

  

Em 1937, sua apresentação mudou um pouco mais: ―Não é jornal político, mas 

garoto idealista e impertinente, tem atitude, diz o que sente... DOMINGUEIRO – 

RECREATIVO – NOTICIOSO – INDEPENDENTE E TEIMOSO Propriedade e 

Direção de INES PIACESI da ABI – Colaboradores diversos.” (Rubicon: 21/11/1937, 

p. 1)  

 

Imagem 16 – Rubicon, 21/11/1937, p. 1. 

 

Sem perder de vista que o casal Piacesi foi proprietário do Apollo Jornal e do 

Rubicon, antes destes terem sido fundados e, mesmo enquanto ainda estavam em 

circulação, Ines Piacesi continuou a escrever para o jornal Cidade de Barbacena.  

Ao se referir a sua trajetória jornalística que teve seu ápice nas páginas do 

Rubicon, Nestor Massena afirmou que: 

 

Do Sericicultor, Ines Piacesi transplantou-se para o Cidade de Barbacena e 

para o Rubicon, seu filho dileto, que fundou e redigiu com toda a sua 

personalidade, dando-lhe o aspecto em que se lhe reconhecem as qualidades 

de escritora de pulso, de polemista arrojada, de doutrinadora esclarecida e de 

publicista de largos e brilhantes recursos de inteligência e de cultura, com 

estilo inconfundível, em linguagem fluente e escorreita, de forma original, de 

conceitos seguros e de substância sempre útil. (...) A atividade do magistério 

não a impediu de continuar a exercer a atuação de jornalista deveras 

sugestiva e profícua, fazendo do Rubicon um órgão de publicidade e 

originalidade. Em 1939, ela foi figura destacadíssima em Congresso de 
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Jornalistas reunido em Campo Belo e, em 1942, participou nelle se 

sallientando magnificamente, do Congresso Nacional de Educação, que teve 

lugar em Goiânia. (MASSENA: 1985, p. 386-387)  

 

Especificamente sobre o conteúdo do jornal, através de sua análise, compreende-

se que, em acordo com o proposto por Massena, os escritos de Ines Piacesi se tornaram 

ainda mais arrojados.  

Diferentemente do Apollo Jornal, no qual, embora ela fosse a principal 

articulista, não constava como sua proprietária, no Rubicon, apesar do mesmo ter sido 

impresso como pertencente ao ―Órgao do Cine Thetaro Apollo‖ desde sua segunda 

edição (Rubicon: 22/06/1935, p. 1) até o ano de 1937, ela era sua diretora sendo que, a 

partir de sua quinta edição, o jornal trouxe isto estampado em sua primeira página. 

(Rubicon: 13/07/1935, p. 1) 

Esta situação se alterou em sua edição de número 92, datada de 24/10/1937, 

quando em sua primeira página, logo abaixo do nome do jornal, constava que ele 

pertencia e era dirigido por Ines Piacesi, sendo que a mesma fazia parte da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI). (Rubicon: 24/10/1937, p. 1)  

Segundo Maria Ignez Leda Piacesi, o Rubicon atendia ao desejo que Ines Piacesi 

tinha de possuir um espaço para poder se expressar, ao passo que Aroldo Piacesi se 

encarregava de garantir o sustento de sua família, elemento que ajuda um pouco a 

entender os motivos pelos quais há uma maior incidência de matérias escritas por Ines.  

 

O Rubicon começou porque a mamãe estava com vontade de ter um jornal. 

Papai já tinha, papai antes do Rubicon teve o jornal, né? O Apollo Jornal, 

mas não sei se era porque o papai não tinha tempo de ficar fazendo isso 

porque ele também tinha que cuidar dos negócios, papai afinal de contas 

tinha que sustentar aquela família toda, né? Era muita gente mesmo (...) 

(Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07.)
 
 

 

 Não se desconsidera que Aroldo esporadicamente escreveu para o Rubicon, 

tampouco que ele manteve seus escritos no jornal Cidade de Barbacena, especialmente 

em 1939, na coluna ―A margem...‖ quando abordou a Segunda Guerra Mundial, aspecto 

que será abordado no último capítulo desta dissertação. Porém, o jornal Rubicon se 

constituiu no principal veículo de divulgação das ideias de Ines Piacesi, muitas vezes 

marcadas pelo signo da polêmica.  
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À vista disso, na próxima seção, será abordada uma de suas longevas colunas, na 

qual Ines Piacesi abordou de modo exaustivo qual deveria ser o papel da mulher em sua 

sociedade e quais seriam os limites e possibilidades de atuação destas.  

 

2.8 A coluna Rumo ao Lar e o feminismo de Ines Piacesi 

 

Entre as várias temáticas que abordou em sua carreira jornalística, uma das mais 

emblemáticas, que foi revisitada em vários momentos, foi a discussão sobre o 

feminismo e o papel da mulher. Desde o Sericicultor, Ines Piacesi já discorria sobre 

estes temas sendo que, nas páginas do Jornal Apollo, no artigo ―Em paralelo‖, seu 

autor, Junius, fez uma citação atribuída à Ines que teria afirmado ser feminista, porém 

que nunca seria sufragista. (Apollo Jornal: 28/10/1923, p. 1)  

Tais escritos da autora acabaram transplantados para os outros jornais, Cidade 

de Barbacena e o Rubicon, onde foram largamente debatidos na coluna Rumo ao lar. 

Em resumo, neste espaço ela se dedicava a abordar questões referentes ao casamento, ao 

papel da mulher dentro e fora do lar, ao marido, às causas dos problemas do matrimônio 

e da família, entre outros.  

Marcada por seu tom didático, em muitos casos, a coluna recorria ao uso de 

histórias, – muitas, provavelmente, não verídicas – que traziam um ensinamento final ou 

um determinado posicionamento de Inês frente a uma dada questão.  

Além dos jornais locais, Ines também tratou destas temáticas em periódicos de 

outras localidades como, por exemplo, o Diário do Comércio, de São João Del Rei, no 

qual publicou a coluna ―Uma vez por semana – Prosa feminina‖, sendo que, em um 

destes artigos, dissertou sobre quais seriam as obrigações femininas (Diário do 

Comércio: 08/08/1939, p.1) 

Pode-se afirmar que a coluna Rumo ao lar possuía uma função de 

aconselhamento, típico do discurso terapêutico, cujo tom se fez presente desde sua 

primeira aparição, quando Ines dissertou acerca do que entendia ser a educação ideal a 

ser ofertada às mulheres.  

 

Mulher médica, advogada, mulher engenheira, muito bonito, distincto, 

louvável, mas como excepções da regra. Mas, não se pode argumentar com 

as excepções, todo mundo sabe. A MULHER deve fazer é o CURSO DE 

DONA DE CASA, pedra fundamental da felicidade do mundo. [...] porque o 

lar é o oásis, o retempero da vida. É o reino da mulher na qual o homem é o 
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Soberano. E como rainha, a mulher tem que se revelar também na plenitude 

intelectual.
 
(Rubicon: 26/09/1936, p. 4)  

 

É emblemático que as palavras ―mulher‖ e ―curso de dona de casa‖ apareçam em 

letras maiúsculas. Infere-se que tal destaque tenha ocorrido pelo fato de que ela 

considerava a mulher como pedra angular e sustentáculo de uma sociedade tida como 

sadia.  

De acordo com o que ela defendeu no excerto anterior, é importante perceber 

que ela não valorizava a formação que possibilitasse à mulher sua inserção no mundo do 

trabalho. No entanto, isso não significava que ela não valorizasse a formação intelectual 

da mulher.  

Em várias oportunidades, nas quais ela abordou as ações e comportamentos 

femininos, ela repreendia e culpabilizava a mulher pelo fracasso do matrimônio uma 

vez que ela deveria ser culta para entreter seu marido, ainda que devesse se colocar em 

condição de submissão.  

Em sua ótica, a educação errada dada à mulher, que permitiria sua emancipação 

ao invés de cultivar aquilo que ela acreditava ser importante seria, portanto, a 

responsável pela crise moral pela qual passava a moderna sociedade.  

A esse respeito, ela afirmou que: ―(...) o mundo está revirado! ... Talvez, por 

causa da educação errada que estão dando à mulher”. (Rubicon: 26/09/1936, p. 4) Na 

continuação da mesma matéria destacou que as mulheres é que mudaram ao longo do 

tempo, portanto, por exercer influência sobre os homens e por ter uma ―educação 

errada‖, elas é que seriam responsáveis pelos homens procurarem felicidade fora do lar 

ou mentir.  

 

 O mal, vem portanto do lar, donde a jovem sahe sem a devida educação 

moral e para onde entra, EVA SOBERANA sem estar rigorosamente affeita. 

RUMO AO LAR – pela felicidade do paiz! – DEMOS BOAS DONAS DE 

CASA AO BRASIL!...(Rubicon: 17/10/1936, p. 2)  
  

Os trechos acima dão o tom de um discurso muito recorrente na coluna que 

afirmava que a mulher deveria retornar ao lar, – e, por motivos óbvios, essa é a 

explicação para o nome da coluna – se submeter ao marido e educar bem os filhos, pois 

assim se formariam boas donas de casa e os futuros homens e moças de bem do Brasil.  

Como já foi abordado anteriormente, pode-se propor como um dos motivos que 

levaram a esse posicionamento adotado, o fato de que Ines recebeu uma educação 
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conservadora, pautada por uma alta religiosidade, que ia ao encontro das bandeiras 

levantadas por muitas mulheres que no início do século passado lutaram pela 

emancipação feminina.  

Sem desconsiderar tal proposição, não se acredita que esta tenha sido a única 

provável causa para a adoção de tal postura. Além de se encontrar em uma cidade que, 

apesar de possuir relevância no meio político, se localiza no interior, no qual valores 

conservadores se faziam muito fortes, influências advindas de uma ala do movimento 

feminista e também das publicações de autores que visavam reforçar a submissão 

feminina em seus escritos podem ter refletido sobre a mesma. 

Para que se compreenda o primeiro ponto é preciso perceber que o movimento 

feminista se encontrava em curso no Brasil desde os momentos finais do século XIX, 

através da atuação de importantes personalidades como Nísia Floresta que, embora não 

tenham organizado um movimento em defesa da emancipação feminina no período, 

lutaram para que ideias sobre esta tenham sido divulgadas através do meio literário. 

(ZIRBEL: 1998)  

Malgrado, nas décadas iniciais do século XX e, principalmente, a partir da 

década de 1920, uma de suas principais bandeiras tornou-se a luta pelos direitos 

políticos e pela participação eleitoral feminina, através do movimento sufragista. 

(PINTO: 2003)  

Nesse ínterim, é preciso levar em conta que o acesso ao voto era apenas uma das 

demandas para que a mulher realmente atingisse a condição de cidadã. Essa conquista 

se situava num processo de lutas mais amplo pela igualdade entre os sexos que, apesar 

de ter sido universal, não obedeceu a uma agenda única, tampouco a uma única 

estratégia de luta, fato que explica as diferentes datas para a conquista do sufrágio 

feminino em várias regiões do planeta. 

  

Nos Estados Unidos a decisão variou de Estado para Estado, sendo o 

primeiro a adotar o voto feminino o Estado do Colorado, em 1896, e o 

último, o de Washington, em 1910. Na Nova Zelândia e na Austrália do Sul, 

as mulheres já compareciam às urnas em 1893 e 1894, respectivamente, 

muito antes da Inglaterra, portanto, onde só foi conseguido em 1928. No 

Brasil, o voto feminino foi consagrado na Constituição de 1934. Um ano 

depois, era a vez das mulheres indianas terem reconhecido o seu direito de 

eleger e de serem eleitas para os cargos públicos. Em 1946, certamente em 

razão da conjuntura imediata do pós-Guerra, o voto feminino foi adotado na 

Argentina, na Bélgica, na Itália, no México e na Romênia, dois anos apenas 

depois de ser adotado na França. Ainda que não se possa desconhecer que as 

mulheres, em boa parte dos casos, participassem de eleições locais, podendo, 

igualmente, concorrer como candidatas nos distritos, não deixa de chamar a 
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atenção o fato de que o voto feminino só tenha sido adotado de forma 

irrestrita na Suíça, no ano de 1971. (GONÇALVES: 2006, p. 32) 

 

Ao se debruçar, especificamente, sobre o movimento feminista no Brasil, Céli 

Regina Jardim Pinto afirmou que ele apresentava três vertentes facilmente identificadas. 

A primeira, mais forte e organizada, se remeteria à Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino, que defendia a incorporação da mulher como sujeito portador de 

direitos políticos.
71

  

Entrementes, segundo a autora, ela apresentou limitações claras, uma vez que 

não encarava a posição de exclusão na qual a mulher se encontrava como uma 

decorrência da posição de poder do homem. Tendo como uma de suas figuras mais 

destacadas Bertha Lutz, se configurava como uma corrente bem-comportada do 

feminismo brasileiro da época.  

 

(...) a luta pela inclusão não se apresenta como alteração das relações de 

gênero, mas como um complemento para o bom andamento da sociedade, ou 

seja, sem mexer com a posição do homem, as mulheres lutavam para ser 

incluídas como cidadãs. Esta parece ser face bem-comportada do feminismo 

brasileiro do período. (PINTO: 2003, p. 14-15) 

  

A segunda vertente do feminismo, definida como ―feminismo difuso‖, era 

expressa através das diversas manifestações que surgiam na imprensa feminina 

alternativa.  

Apresentando uma feição mais combativa do que a do primeiro grupo feminista 

descrito, era composta por mulheres públicas, tais como jornalistas, professoras e 

escritoras que, preocupando-se ou não com a luta por direitos públicos, debatiam sobre 

amplas questões que iam desde a defesa pela educação da mulher, passando pelo debate 

acerca da dominação masculina, até chegar a temas como a sexualidade e o divórcio. 

(PINTO: 2003, p. 15)   

Já a terceira vertente, a face menos comportada do feminismo brasileiro do 

período, seria aquela ligada ao movimento anarquista e ao Partido Comunista Brasileiro 

(PCB). Era composta por mulheres trabalhadoras e intelectuais que, ao militar em tais 

grupos de esquerda, defendiam a libertação feminina de modo mais radical. Traziam a 
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 A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), organização que defendia os direitos da 

mulher, foi fundada em 1922 através da união das Ligas pelo Progresso Feminino que se faziam presentes 

em vários estados do Brasil.  
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questão da exploração do trabalho para a pauta de discussões, unindo as teses feministas 

com ideários anarquistas e comunistas. (PINTO: 2003, p. 15)  

Uma de suas principais expoentes, Maria Lacerda de Moura, teve uma ligação 

com a cidade de Barbacena, pois se formou em sua Escola Normal em 1904, onde 

passou a lecionar. Anos depois, já longe da cidade, ao lado de Bertha Lutz, participou 

da fundação da Liga pela Emancipação Feminina mas, por diferenças ideológicas, assim 

que percebeu que as bandeiras defendidas pela liga eram conservadoras demais, se 

desligou da mesma.  

 

 (...) Maria Lacerda de Moura, jornalista e conferencista que se dedicou por 

praticamente dezesseis anos (1919 - 1935) aos problemas da condição 

feminina bem como ao autoritarismo na educação e na política. Com posturas 

e posições que a muitos parecem ter surgido apenas após os movimentos 

feministas da década de 60, Maria Lacerda foi lida em uma variedade de 

periódicos e ouvida em lugares como Juiz de Fora, Santos, Sorocaba, 

Barbacena, São Paulo, Rio de janeiro, Buenos Aires e Rosário. (ZIRBEL: 

1998)
72

  

 

À luz de tal quadro acerca das diferentes vertentes feministas presentes no Brasil 

do início do século XX e, pautando-nos pelos posicionamentos adotados por Ines, 

embora, como mostra o excerto abaixo, ela tenha citado Maria Lacerda de Moura em 

seus escritos, pode-se afirmar que ela se manteve mais próxima do primeiro tipo de 

feminismo.  

 

Assim, enquanto a illustre patricia vai enaltecenedo lá na America do Norte 

o nome de brasileiras cultas, Maria Lacerda de Moura – a paladina de 

nossos destinos – lá em S. Paulo lança com arrojo, intrepidamente, as raizes 

fundas d‘uma grande fronde que deve abrigar as fulgurações rosas, 

efficientes da nossa espiritualidade, da innovação basica social. A 

Federação Internacional Feminina na luminosidade inspirada de seus 

estatutos, está predestinada a ser o pharol dos novos destinos da mulher. 

(...) Resumindo numa synthese geral o fim da Federação é: ―Canalisar todas 

as energias femininas dispersas, no sentido da cultura philosofica, 

sociologica, psycologica, ethica, esthetica – para o advento da sociedade 

melhor. Reinvindicar os direitos da mulher e da creança. (Cidade de 

Barbacena: 29/01/1922, p. 1) 

 

Isto é posto, pois, mesmo se declarando feminista e defensora da emancipação 

feminina, ela não defendeu o sufrágio, tampouco questionou de modo radical a posição 

de subordinação feminina. Ao contrário disto, muitas vezes, reforçou tal submissão em 

seus escritos, elementos que a aproximaria daquilo que Constância Lima Duarte, 
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Dinorah Carmo e Jalmelice Luz, chamaram de feminismo burguês. (DUARTE et al., 

2008, p. 39)  

Ilze Zirbel, ao analisar o movimento feminista e as lutas que o mesmo 

empreendeu nas primeiras décadas do século XX, afirmou que, em relação aos avanços 

referentes às conquistas femininas, elas não trouxeram uma reformulação sobre as 

obrigações familiares, tampouco a mudança hierárquica da família. O acesso a direitos 

públicos parecem ter sido reclamados para que se atingisse um melhor desempenho dos 

papéis de mãe e esposa. (ZIRBEL: 1998)  

Quando discorreu sobre o que entendia ser o feminismo ideal, Ines parecia 

acenar nesta direção ao afirmar que a mulher culta, inteligente, jamais deveria se 

envaidecer de dominar o marido, pelo contrário, precisaria buscar um equilíbrio que 

ainda a manteria em condição de submissão, presa aos deveres que a sociedade da época 

prescrevia. 

 

Feminismo não significa despotismo nem masculinização; a feminista, por 

conhecer melhor seus deveres e direitos, é portanto mais ―mulher‖ na justa e 

donil submissão e respeito que deve ao homem que ella ama e que na 

superioridade de sua força physica defende-a e protege-a. O verdadeiro amor 

exige o respeito recíproco. É impossivel que a mulher ame a um marido que 

não se imponha, que se não faça respeitar por ella, seja feminista ou 

melindrosa. A mulher que justamente o mereça, pode exigir a plenitude de 

seus direitos reconhecidos, sem deixar de ser encantadoramente mulher, uma 

affectuosa esposa e uma sabia mãe. (Cidade de Barbacena: 26/03/1922, p. 1)  

 

Ao terçar a bandeira da emancipação feminina, ela defendia a educação como 

instrumento para se alcançá-la. Contudo, esta educação deveria ser útil para que a 

mulher conseguisse trazer equilíbrio e harmonia em sua casa ao invés de fazê-la 

rivalizar com o homem na busca pelo direito ao voto ou pela igualdade entre os sexos.  

Logo, sobre a luta pelo voto feminino, Ines entendia ser uma discussão precoce 

pelo fato de que para poder ambicionar tal direito, a mulher brasileira precisaria avançar 

em sua ―evolução intelectual‖ e atingir o nível no qual se encontravam as mulheres da 

Europa ou dos Estados Unidos.  

 

A energia intelellectual adormecida, as capacidades múltiplas sociaes 

da mulher só poderão ser aproveitadas politicamente, quando em 

todos os cérebros femininos brilhar fecunda, incitadora a flammula 

salutar da instrução. Só ella estabelece a verdadeira concordia entre os 

membros da mesma familia, entre os elementos da mesma sociedade, 

pela communhão dos ideaes de prosperidade e de elevação moral. E 

como é feliz o lar em que a riqueza luminosa tem um altar em cada 

fronte. (...) É esse feminismo que urge propagar em nossa patria para 
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evitar a exploração, o aviltamento da classe feminina para que possa 

ambicionar o direito cívico ao voto. (Cidade de Barbacena: 

12/03/1922, p. 1)  

 

Assim, acerca da luta pelo voto feminino, sobre a qual não se colocava contrária 

Albertina Bertha, que exerceu grande influência sobre Ines Piaesi, sustentava que era 

necessário que, antes de se discutir tais coisas, as mulheres mudassem seu 

comportamento. Em uma conferência que proferiu na Associação Cristã Feminina, ao 

colocar o homem numa condição de superioridade, percebe-se que os argumentos que 

Ines Piacesi apresentava sobre a condição feminina mantinham proximidade com o que 

fora elaborado por Albertina Bertha. 

  

O homem detesta ouvir de lábios femininos recriminações – palavras severas, 

radicais, que advertem e amesquinham. Como chefe e autoridade não se 

resignará facilmente a essa humilhação que o desprestigia. Involuntariamente 

e, a pesar seu, o olhar, a fisionomia se embruscam e as palavras lhe sairão 

atropeladas, nervosas. Nesse momento, aconselho a todas vós não reagir, não 

invectivá-lo de adjetivos desagradáveis para não parecerdes desinteressantes. 

A mulher tomada de cólera, desnuda atavios que a colorem de magníficas 

intensidades se descentraliza, torna-se grotesca e banal. [...] A meiguice, o 

devotamento e a inteligência conferem à mulher uma languidez ardente e 

apaixonada que impressiona, subjuga e faz com que o homem anseie 

identificar-se com essa criatura iluminada e infinitamente doce. (MARTINS: 

Apud BERTHA, 1948, p. 245-246). 

 

Ao se atentar para as outras possíveis influências literárias, ligadas aos 

pensadores conservadores, enfatiza-se que houve uma gama de autores cujos 

pensamentos, de algum modo, podem ter causado impactos nas formulações de Ines 

Piacesi.  

Um destes foi Plínio Salgado – líder e principal ideólogo do Movimento 

Integralista – que, em suas proposições defendidas a respeito do papel feminino ideal, se 

aproximava bastante daquilo que ela preconizava como sendo o papel ideal da mulher: 

ser boa mãe, esposa e dona de casa.  

A esse respeito, parte do pensamento do autor foi sistematizada na obra A 

mulher no século XX, na qual afirmou existir uma distinção biológica, da qual 

decorreriam os papéis sociais do homem e mulher. Nesta perspectiva, a atuação 

feminina no meio social deveria ocorrer no ambiente doméstico e tudo que fugisse a 

esse padrão seria visto como um desvio à norma, uma aberração. 

 

Segue-se, logicamente, que o homem e a mulher são complemento um do 

outro, e assim, como um não pode exercer o papel físico que ao outro cabe na 
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Economia da Espécie, também não pode usurpar do outro funções sociais 

decorrentes da própria diversidade em que se define. Se tal ocorresse, a 

natureza não seria lógica, porque a si mesma se negaria nas conseqüências do 

fundamento biológico da diferenciação pré-estabelecida. (SALGADO: 

1949, p. 72)  

 

Com a junção de suas concepções sobre o papel feminino, frutos de uma 

educação tradicional, de seu alinhamento a um ambiente intelectual feminino 

conservador e a possível influência de autores conservadores como Plínio Salgado, 

compreende-se os motivos que fizeram com que Inês defendesse o casamento e a 

maternidade como duas das principais vocações e destinos das mulheres.  

Para ela, a mulher que dizia não querer se casar no fundo mentia e a moça de 

moral cristã, bem formada e de inteligência sadia, jamais apoiaria tal tolice, pois isso 

deporia contra ela mesma. 

 

É tão bonito e caia tão bem, ouvir-se uns lindos lábios de mulher disserem, 

com naturalidade: ―Eu pretendo me casar, si Deus quiser, e hei de ter muitos 

filhos‖. Fiquem certas, caras leitoras, que os homens no seu egoísmo tão 

natural, apreciam em silêncio as jovens que têm a franqueza de seus 

sentimentos e muitas vezes, taes expressões reveladoras, tornam amadas no 

mesmo instante quem as diz, porque Cupidinho extravagante gosta do sabor 

inédito de expressões assim provocantes... Afinal, o casamento é uma 

vocação e das mais naturais; a moça deve se revelar com dignidade e critério, 

apta a ele. (Rubicon: 21/11/1938, p. 4) 

 

Observa-se que ela se dirigia às leitoras como num diálogo, explicitando o que 

foi mencionado anteriormente em relação ao casamento como uma das vocações mais 

naturais das mulheres.  

Isto, por si só, não configuraria uma visão influenciada por uma perspectiva 

sexista, machista, alinhada, por exemplo, aos escritos de pensadores como Plínio 

Salgado. No entanto, o modo como Inês abordou a temática do casamento em sua 

coluna é que parece apontar para tal direção.  

Para ela deveria existir uma diferenciação nos papéis das mulheres e homens. A 

entrada das mulheres em ambientes que, até o início do século XX, eram tipicamente 

masculinos, tais quais, o mundo do trabalho e a política, é que causaria a 

desestruturação da família, base de sustentação da Nação. 

 Somente em casos especiais ela aceitava que as mulheres trabalhassem fora, 

pois entendia que a mulher que visa ao sucesso ou compete com os homens no mundo 

do trabalho no fundo seria infeliz.  
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O avanço feminino nos empregos desbancando o homem é absurdo, 

principalmente no Brasil, paiz novo, onde a guerra não fez ainda devastações. 

A mulher em atividade pública, não deixa de ser tão perfeita e talvez, mais 

meticulosa do que o homem, mas o modernismo entra logo em cena e pelo... 

―noblesse oblige‖ é uma boa dona de casa, a menos na cooperação da 

grandeza nacional, porque – o que faz a grandeza duma nação, – não são as 

feministas nem as Chefes de Seção – mas sim – AS BOAS DONAS DE 

CASA – as boas mães e dedicadas esposas. A grandeza da Nação requer que 

em cada lar haja uma Cornélia – tal como a imortal mãe dos Gracos. 

(Rubicon: 31/10/1936, p. 2)  

 

Cleusa Gomes da Silva, ao analisar o temor masculino diante da modernização 

feminina, destaca que autores como Plínio Salgado denunciavam a feminização cultural 

do período como uma das causas de maior pavor entre os homens criando dúvidas 

frequentes em relação à sua identidade.  

 

Percebe-se, assim, nas problemáticas que se abriam nas primeiras décadas do 

século XX no Brasil, especialmente na década de 20-30, um movimento de 

reação masculina às mudanças nas definições de gêneros que estavam 

acontecendo na sociedade. Especificamente no momento em que os 

movimentos feministas, no Brasil, inspirados nos movimentos norte-

americanos e europeus, de caráter filantrópico, político, sufragista ou 

profissional, expressavam uma situação nova, em que a mulher procurava 

novos caminhos para superar as condições tradicionais dentro de casa e no 

interior da família. (SILVA: 2001b, p. 38)  
 

Inês, ainda que atuasse em espaços usualmente ―interditados‖ às mulheres – 

política e imprensa –, fato que denotaria certa autonomia e liberdade, alinhava-se a tal 

perspectiva, defendendo-a em seus escritos.  

A esse respeito, em algumas de suas matérias encontraram-se aconselhamentos 

dirigidos também aos homens, para que, frente à ―educação equivocada‖ que era 

oferecida às moças, eles intervissem e evitassem que fossem passados falsos valores que 

acabavam por destruir os lares. 

 

Hoje é para você, Adão, estas linhas de Rumo ao Lar... Sim, para você que 

assiste indiferente a derrota dos lares, pela invasão bárbara do despudor que é 

apregoado livremente [...] Não é você o chefe da família? E não sabe impor a 

sua força moral para coibir o abuso que tenta a natureza frívola das 

cabecinhas femininas da sua casa?... Porque permite que façam de suas filhas 

bonitas, gato e sapato, ora endeusando-as por futilidades, ora desnudando-as 

como estátuas de mármore, a procura artística das formas ideais?... [...] E 

você, Adão, consciente e sábio, a consentir, a cooperar tacitamente!... Não vê 

que isto não pode fazê-lo feliz? A pobre vítima, é Ela, a parte fraca que 

precisa de sua proteção! Não permita que se continue a enterrar o pudor da 

mulher. (Rubicon: 29/02/1948, p. 1)  

  



 

121 
 

Para concluir, destaca-se um último elemento presente nos escritos de Inês que é 

a exigência de que a mulher agisse com inteligência e buscasse sempre agradar a seu 

marido. Neste ponto, ela se aproximou da noção de inteligência emocional como uma 

ferramenta para se superar problemas e dificuldades, chegando ao ponto de também ser 

uma via de acesso a conquistas financeiras.  

Sobre as relações íntimas e a necessidade de se agir com inteligência para a 

superação dos problemas, ela enfatizou em vários artigos que as mulheres não deveriam 

ser ciumentas, acima de tudo, elas precisariam saber controlar tal sentimento que seria 

uma doença. 

 

Geralmente as mulheres ciumentas, são as que menos afezeres tem em casa e 

menos espírito tem na cabeça. Você fala assim porque não gosta do seu 

marido! Pois é justamente porque eu gosto dele é que não o torturo com 

CIÚMES tolos. Si ele é honesto e direito, que temer? A mulher ciumenta se 

DEPRECIA a si própria e cria situações difíceis... às vezes, de conseqüências 

desastrosas. Cuidado minha irmã! (Rubicon: 06/06/1948, p. 1)  

 

No trecho da matéria supracitada, ela ressaltou apenas elementos negativos, bem 

como aventou para a possibilidade de se obter consequências terríveis para a mulher que 

agisse de modo ciumento. Num sentido oposto, em outros escritos nos quais abordou o 

ciúme, ela apontou para as vantagens de se ter equilíbrio emocional, sendo que o mesmo 

poderia gerar vantagens econômicas. 

Um exemplo disso ocorreu quando narrou a história de um dono de bar que 

cotidianamente chegava tarde da noite em casa sendo que sua esposa nem via a que 

horas ele voltava. Certa vez, por seu filho estar doente, ela passou a noite acordada e viu 

que o marido chegara quase de manhã. (Rubicon: 15/08/1948, p. 1) 

Ela indagou o porquê dele ter chegado tão tarde sendo que o mesmo alegou que 

ficou no bar por ter servido uma ceia aos artistas que estavam se apresentando na 

cidade, chegando inclusive a dizer que, caso estivesse com rouge no rosto não seria sua 

culpa. (Rubicon: 15/08/1948, p. 1)  

O desfecho dado para a história demonstra que, pelo fato de a mulher não 

apresentar ciúmes e aceitar que aquela era a vida do marido, ambos acabaram vencendo 

na vida, pois ele, ao trabalhar bastante, prosperou, vendeu o bar e se transferiu para o 

Rio de Janeiro com a família, onde se tornou um grande comerciante. (Rubicon: 

15/08/1948, p. 1) 

O tom do aconselhamento da coluna era sempre o mesmo. Defendia a submissão 

feminina e uma atitude enérgica dos homens. Desse modo, através da comunicação e 
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também de estratégias inteligentes, pautadas por jogos de amor, o casal conseguiria 

alcançar a felicidade, que era sempre orientada por um ideal tradicional de família, com 

definições de gênero e dos papéis masculinos e femininos também tradicionais. 

Em paralelo à coluna Rumo ao Lar, mas, de certo modo, complementando as 

ideias que defendia para que os casais alcançassem a felicidade, Ines Piacesi, ao 

publicar o ―Decalogo da Mulher Casada‖, enumerava algumas regras a serem seguidas 

pelas mulheres que, de modo simples, sintetizavam aquilo que ela concebia como sendo 

o papel feminino ideal. 

  

1º – No dia do teu casamento suppõe que todos os homens morreram. Para ti 

só um existe – o teu marido. 

2º – Nunca deixeis de cuidar da tua belleza: pela hygiene, pela gymnastica, 

artifício.  

3º – Não feches o piano e lê sempre que possas. Acompanha-o também 

intelectualmente. 

4º – Quando elle não estiver em casa, occupa-te com os trabalhos domésticos. 

Mas depois, nunca lhe fales nas contrariedades pequenas que o pessoal te 

causa. 

5º – Apparece-lhe sempre vestida, sorridente e perfumada. És a paisagem da 

tranquilidade que elle contempla depois da faina diaria. 

6º – Quando te convidar para sair a noite, nunca lhes diga não. 

7º – Recalca o ciume. Não lhes vás tu lembrar aquillo que elle não pensava. 

8º – Preoccupa-te com a comida. Uma boa cozinheira é um elemento de 

felicidade.  

9º – Do dinheiro que elle te der para casa, economiza sempre alguma coisa 

para quando for necessário de repente. 

10º – Não esqueças nunca que elle é tua vida. Tornando-o feliz, crêas a tua 

propria felicidade. (Rubicon: 20/03/38. p. 3) 

  

2.9 Posições conflitantes de Ines Piacesi 

 

Ao longo deste capítulo, entre outros aspectos, tentou-se demonstrar que Inês 

Piacesi galgou espaços usualmente não alcançados por mulheres de seu tempo, fato que 

foi enfatizado pela mesma no Rubicon.  

Como jornalista, ela se configurou como polígrafa, uma vez que escrevia sobre 

educação, sobre a sociedade barbacenense, sobre história, sobre o papel da mulher na 

sociedade e o feminismo, sobre política, além de pequenos contos.  

Colaborou com diversos periódicos da cidade, região, de outros estados do país e 

também possuiu o seu próprio. Trabalhou como professora no grupo escolar e, por conta 

destas atividades, participou ativamente de congressos de educação e de jornalismo, 

destacando-se como uma oradora de qualidade.  
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Não obstante, percebe-se que, em boa medida, ela ainda defendia valores 

tradicionais preconizados às mulheres e, imersa em um contexto de mudanças sócio-

culturais, acabava por se pautar, tanto pela mudança, quanto pela continuidade.  

Inovava ao atingir espaços não comumente atingidos por mulheres, mas, apesar 

de romper tais barreiras, acabava por defender discursos conservadores, seja na política 

ou em relação aos papéis sociais dos homens e mulheres.  

Afirmava ser feminista, contudo, por conta dos valores que carregava consigo, 

fruto da educação tradicional recebida e do ambiente conservador no qual se 

encontrava, que notadamente eram contrários ao que a ala sufragista do movimento 

feminista apregoava, mais do que ruptura, ela propunha uma atuação feminina dentro 

dos padrões morais que regiam sua sociedade.  

Ao fim e ao cabo esta posição representava um tipo de feminismo cujas ações se 

alinhavam próximas à primeira vertente do feminismo brasileiro apresentada e, sem 

exageros, poderia ainda se afirmar que representaria uma parte mais recatada desta.  

 A sociedade local, bem como a trajetória de Ines Piacesi, parecem terem sido 

determinantes para que ela apresentasse tais posturas. Ainda que o recorte espacial e 

temporal no qual foi educada fosse similar ao encontrado pela escritora Maria Lacerda 

de Moura e que ambas acabaram se formando na Escola Normal, percebe-se alguns 

aspectos diferentes nestas trajetórias. 

 Como exemplos disso, se podem citar os fatos de que o início da trajetória 

educacional de Ines Piacesi tenha se dado no Imaculada Conceição e o de que o pai de 

Maria Lacerda de Moura, por ter sido espírita, maçon e anticlerical, podem ter 

representado significativa influência para as diferentes concepções do feminismo 

adotadas pelas mesmas.  

 Para se ter uma ideia de como se apresentava a sociedade na qual ambas se 

criaram, e também a possível influência exercida pelo pai de Maria Lacerda de Moura, 

ao retomar a descrição de Barbacena do início do século XX, no qual ela se formou na 

Escola Normal, Isabel Lousada e Angela Laguardia afirmaram:  

 

É nesta cidade mineira, incrustada na Serra da Mantiqueira e sob a atmosfera 

de uma sociedade provinciana, onde o clero católico mantinha o controle 

sobre o ensino, as relações familiares e sociais, e onde a educação da mulher 

era restrita ao papel de esposa e mãe, que Maria Lacerda, filha de pai espírita, 

maçon e anticlerical convicto, inicia uma trajectória que, mais tarde, lhe vai 

conferir uma diversidade de papéis e definir uma personalidade forte e 

combativa, sempre em busca de novos desafios. É, também, deste lugar, que 

emerge a voz polémica e original da mulher que foi pioneira na área de 
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estudos sobre a condição feminina. (LOUSADA; LAGUARDIA, 2013, 

p.100) 

 

Portanto, entende-se que os valores vivenciados e apreendidos em um ambiente 

nos quais os indivíduos são forjados, ainda que os mesmos se afastem deste 

espacialmente e até temporalmente, podem se fazer presentes posteriormente nos 

posicionamentos que acabam adotando em várias esferas nas quais se inserem uma vez 

que estão sedimentados em suas memórias.  

 

Parece improvável que as normas culturais, depois de assimiladas, possam 

ser totalmente eliminadas. Qualquer resíduo que persiste induzirá tensões de 

personalidade e conflitos com alguma medida de ambivalência. (MERTON: 

apud ANDRADE: 2004, p. 17)  

 

Desde pequena, Ines Piacesi viveu em uma cidade de hábitos tradicionais, na 

qual os papéis femininos e masculinos estavam muito bem definidos. Foi criada para 

exercer o papel de mãe e ensinada a pautar suas ações por princípios cristãos.  

Deste modo, é importante tentar perceber que suas escolhas foram, de certo 

modo, tanto cerceadas pela força exercida pelos sistemas normativos da sociedade na 

qual viveu, quanto fruto da liberdade que conquistou. 

 Sem que se dê uma maior ênfase na força das estruturas que, em alguma 

medida, influenciaram e limitaram suas ações, bem como, sem que se maximize o 

alcance de sua liberdade de agência, ela lutou por seus ideais, mas isso não ocorreu de 

modo tranquilo.  

No próximo capítulo, a observação se voltará para a esfera política, situando o 

surgimento do fascismo enquanto fenômeno histórico, para depois abordá-lo no plano 

teórico sendo apresentada a concepção de fascismo adotada no trabalho. 

Num segundo momento, de modo similar, tomando o integralismo como uma 

experiência política fascista, o mesmo será analisado, tanto como um fenômeno 

histórico, enfatizando seu surgimento e organização, quanto no plano teórico, a partir da 

historiografia que versa sobre ele.  

Na parte final, o foco se voltará para as possibilidades de atuação feminina nas 

hostes no movimento, bem como o papel da imprensa para sua divulgação, aspectos que 

serão retomados quando for abordada a militância de Ines Piacesi nas hostes 

integralistas no último capítulo desta dissertação.  
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Capítulo 3: Do fascismo italiano à Ação Integralista Brasileira: apontamentos 

sobre a extrema direita 

 

3.1 As comportas se abrem: a Primeira Guerra e a crise da civilização liberal  

 

 Eric Hobsbawm adjetivou o último século sob o epíteto de ―Breve século XX‖, 

sendo que seu início estaria ligado à ocorrência da Primeira Guerra Mundial, deflagrada 

a partir de 1914, e seu final à queda do regime socialista soviético em 1991. 

 Situado no interstício da ―Era da Catástrofe‖
73

, contexto no qual se situa 

temporalmente este estudo, o conflito mundial é pelo autor tomado como o detonador 

de um processo que culminaria no colapso da sociedade liberal burguesa uma vez que, 

até seu início, esta sociedade eurocêntrica teria atingido sua plenitude nos aspectos 

econômicos, institucionais, sociais, científicos e morais. (HOBSBAWM: 1995, p. 16) 

 De modo semelhante, Francisco J. Calazans Falcon reiterou que o edifício social 

burguês foi abalado por conta da Primeira Guerra Mundial e, como consequência desta, 

parte dos valores e instituições que o sustentavam teriam perdido seu sentido e eficácia.  

  

Na situação reinante na Europa em 1918/19, quase todos os valores, 

pressupostos e práticas típicas das instituições liberais, tal como haviam 

existido e funcionado até 1914, esvaziaram-se de qualquer sentido e eficácia. 

Assim no caso do sistema parlamentarista, do pluripartidarismo, do 

reformismo e do processo gradualista de democratização da participação 

política. O recurso à violência e à revolução, tido até então como irracional e 

desnecessário, entrou na ordem do dia em vários países. Já não era mais 

possível sustentar a velha convicção quanto à capacidade de as próprias 

instituições liberais, nominalmente vigentes, darem satisfação adequada às 

aspirações e demandas dos segmentos sociais mais numerosos e também 

mais explorados. (FALCON: 1991, p. 37) 

 

 Portanto, com o fim da Primeira Guerra, verificou-se que a realidade europeia 

divergia bastante da existente antes de sua eclosão. No lugar de uma vitória arrasadora, 

fruto do heroísmo patriótico empreendido pelos combatentes que partiram para o fronte 

de batalha, com intuito de, ao retornar para casa, desfrutar de uma situação melhor do 

que a deixada para trás, o que se constatou foi o surgimento de uma realidade caótica 

que rumava para o desconhecido.  

 As estratégias e a ideologia das quais o Estado Liberal se valiam para o manejo 

dos universos político, econômico e social pareciam ter se tornado obsoletas ou 

                                                           
73

Nome dado ao período compreendido entre 1914 e 1947 no qual, além das duas grandes guerras, 

ocorreu também a Crise de 1929 e a ascensão dos regimes fascistas. (HOBSBAWN: 1995, p. 15-19)  
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incapazes de resolver as crises na qual a Europa mergulhara. Na nova conjuntura, as 

regras do jogo haviam mudado. 

 Elementos antes tidos como irracionais como, por exemplo, a brutalidade, a 

intolerância, a tortura e as revoluções pareciam ter voltado à baila para ficar. 

Definitivamente, o mundo não era mais como antes. As comportas que deram vazão às 

águas que varreram o edifício da sociedade liberal e solaparam em boa medida seus 

valores e instituições haviam sido abertas.  

 Deste modo, concomitantemente à ocorrência do conflito e também, em boa 

medida, em decorrência dele, um processo histórico que influenciou de modo decisivo o 

século XX teve a possibilidade de ocorrer: a Revolução Russa.  

 Notadamente ela foi um evento definidor dos rumos seguidos pela humanidade 

no século passado, uma vez que trouxe consigo uma alternativa ao liberalismo que 

desmoronava: o socialismo.  

 

A exemplo da Revolução Francesa, a de outubro de 1917 é dos poucos 

acontecimentos históricos que fazem jus integralmente ao título de revolução, 

entendida como a completa transformação das normas e relações sociais 

vigentes. Como sua antecessora francesa, a Revolução Russa parece haver 

quebrado uma linha de continuidade de padrões de comportamento e de 

organização social inaugurando novo período histórico, moldado, em grande 

medida, sob sua inspiração. (...) a Revolução de Outubro iria marcar de modo 

profundo a evolução das sociedades nacionais e das relações internacionais 

em nosso século. (BARROS: 1998, p.20) 

 

 No entanto, a esperança trazida pela erupção de um movimento revolucionário, 

que poderia vir a ser um modelo inspirador para que outros povos pudessem lutar contra 

a exploração e as desigualdades engendradas pelo sistema capitalista não ocorreu sem 

ser rapidamente acompanhada de uma proposta que se localizava num espectro 

diametralmente oposto do campo político: o fascismo.  

 Concorde-se ou não com a tese de que o fascismo teria sido um produto direto 

da grande guerra, o fato é que, a partir de 1919, junto do socialismo soviético, formou 

as duas grandes forças políticas antagônicas que passaram a se enfrentar.
74

 

 Na próxima seção se abordará mais de perto o surgimento do fascismo enquanto 

uma manifestação política concreta, bem como algumas das diferentes conceituações 

deste, uma vez que nos próximos capítulos serão analisadas as experiências políticas do 

casal Piacesi que manteve estreitas relações com o fascismo.  

                                                           
74

 Um dos autores que sustentam que o fascismo é um produto direto da Primeira Guerra Mundial é 

Stanley Payne. Ver: PAYNE, Stanley El Fascismo. Madrid: Alianza Editorial, 1979. 
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3.2 Dos casos clássicos à necessidade de uma ampla abordagem do fascismo 

 

 Por conta de suas múltiplas manifestações ao longo do tempo e também das 

inúmeras possibilidades analíticas abertas a seu estudo, o fascismo se configurou como 

um dos fenômenos históricos mais visitados pelos pesquisadores que voltam seus 

esforços para a compreensão das sociedades contemporâneas, acendendo grande 

polêmica entre estes.  

 Dado seu caráter multifacetado e a amplitude de temas e abordagens que o 

envolvem, é impossível detalhar o caminho percorrido pelos estudos teóricos e 

empíricos que se dedicaram à sua análise, desde o momento de sua manifestação 

primeira, o caso italiano, até as discussões apresentadas nos trabalhos mais recentes. Por 

esta razão se realizarão apenas alguns apontamentos, construídos a partir de 

posicionamentos que convergem com a concepção de fascismo adotada nesse estudo. 75 

 Dessa forma, em meio às discussões que suscita, um ponto a ser destacado é o 

fato de que, até pouco tempo atrás, alguns estudos definiam o fascismo como um 

fenômeno circunscrito à realidade europeia do período entreguerras que, centrado nos 

casos alemão e italiano, teria surgido como uma resposta às crises dos Estados liberais, 

do capitalismo e como uma tentativa de barrar o avanço do socialismo.  

Tais assertivas são em parte verdadeiras, pois não se pode negar o caráter 

anticomunista do fascismo, tampouco que ele emergiu após a Primeira Guerra Mundial 

numa conjuntura na qual a política e a economia liberal encontravam-se em crise.  

Todavia, quando afirmam que o fascismo se circunscrevia às realidades italiana 

e alemã do período entreguerras, intencionalmente ou não, análises que partem deste 

pressuposto podem escamotear uma série de outras manifestações políticas que com ele 

possuíam semelhanças importantes, chegando inclusive ao ponto de serem classificadas 

dentro de uma mesma categoria, a de fascismos. 

A esse respeito, há autores que abordam o termo como conceito analítico e 

defendem que o mesmo deve ser utilizado de modo restrito ao caso italiano e, quando 

muito, poderia ser usado para abarcar as demais experiências políticas europeias desta 

conjuntura, referindo-se, sobretudo, ao caso alemão.  

                                                           
75

 Dentre a vasta bibliografia que se debruçou sobre o fenômeno do fascismo, podem-se destacar alguns 

estudos que o abordaram por diferentes pontos de vista, tais como: (BERTONHA: 2008); (FELICE: 

1978); (PAXTON: 2007) e (TRENTO: 1986). 
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Ao retomar as palavras de Leandro Konder, Gilberto Calil ressalta que o 

historiador italiano Renzo de Felice e o historiador alemão Ernst Nolte foram dois 

exemplos de pesquisadores que, entre tantos, visaram a restringir o emprego do conceito 

de fascismo aos movimentos capitaneados por Mussolini e Hitler. (CALIL: 2005)76  

 Através de sua opção teórica, pesquisadores como estes citados no máximo se 

valeram do emprego do conceito de fascismo remetendo-o a movimentos ligados aos 

casos italiano e alemão negando, entretanto, que ele tenha existido em Portugal à época 

de Salazar, na Áustria no tempo de Dolfuss ou ainda em outros continentes além do 

europeu de modo expressivo. 

 

Fora da Europa e do período situado entre as duas guerras mundiais, portanto, 

só existe fascismo como fenômeno irrelevante. (...) Para evitar os riscos de 

um emprego confusionista e anticientífico do conceito de fascismo (riscos 

obviamente muito reais), os dois fascistólogos famosos expulsaram o 

conceito da história que está sendo feita em nossos dias, obrigaram-no a 

exilar-se no passado. O sentido conservador dessa opção é claro: 

independentemente das intenções subjetivas dos dois autores e da inegável 

utilidade de suas investigações historiográficas, eles acabam contribuindo 

para confundir e desarmar as forças antifascistas, levando-as a não poderem 

identificar claramente as dimensões mundiais com que o fenômeno fascista 

pode reaparecer, modificado, em nossa época, no interior do capitalismo 

monopolista de Estado. (KONDER, 1980, p. 107, apud CALIL, 2005, p. 149) 

 

 Próximo a este posicionamento, Francisco Carlos Teixeira da Silva afirmou que 

a tentativa de circunscrever o fenômeno fascista aos casos da Itália e Alemanha surgiu 

ligada a uma historiografia que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, imersa no 

contexto da Guerra Fria, sofria interferência direta de fatores políticos. 

 Haveria sob esta ótica uma contribuição para a absolvição das demais 

experiências fascistas, pois, ao se tentar barrar o avanço soviético, a continuidade de 

parte das elites políticas que mantiveram algum tipo de ligação com o fascismo no 

governo de vários países como Hungria, Itália, Portugal, Espanha, França, etc, seria 

facilitada. (SILVA: 2000)  

 Gofredo Adinolfi, ao analisar o processo de redemocratização italiano entre 

1943 e 1948, destacou que houve uma preocupação por parte de setores mais 

conservadores para que se preservasse parte das elites que se encontravam no poder, 

sendo que o que se pretendia seria algo mais próximo de uma alteração dentro do 

próprio regime ao invés de uma mudança radical propriamente dita. (ADINOLFI: 2009) 
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 Entre esses autores, Calil destaca: (GENTILE; DE FELICE: 1980); (PAYNE: 1979); (SACCOMANI: 

1999); (TREVOR-HOPPER, H. R.: 1974). 
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 De modo alternativo a esta historiografia que visava a restringir o fascismo aos 

casos clássicos, é necessário lançar mão de um novo arsenal teórico e novos métodos de 

análise para tal empresa, uma vez que, frente às manifestações contemporâneas do 

fascismo, ela não apresenta uma satisfatória interpretação. 

Para Francisco Carlos Teixeira da Silva, há dois pontos incontestáveis sobre os 

estudos referentes à temática. O primeiro seria a garantia de uma universalidade 

possível do fascismo, como um fenômeno histórico cujo ápice se deu no período 

compreendido entre as duas grandes guerras, mas que continuou existindo além desse 

período, e o segundo seria a necessidade de se garantir uma autonomia da teoria do 

fascismo em relação aos acontecimentos que o envolvem. (SILVA: 2000)  

 Sob tal perspectiva, frente às inúmeras manifestações do fascismo, este poderia 

ser entendido não como uma experiência política singular, mas como um fenômeno 

plural, passível de ser replicado em outras realidades e temporalidades.  

 Nessa direção, ao traçar uma genealogia de seus usos e reapropriações, Falcon 

sublinhou a polissemia de significados que a palavra fascismo enseja. Após adentrar o 

vocabulário político-ideológico contemporâneo para, a partir de 1922, denominar os 

―fasci di combatimenti‖, ele passou a ser utilizado em referência ao regime político 

instaurado na Itália. (FALCON: 1991, p. 30) 

  Depois deste alargamento inicial de seu significado original, com a aparição de 

movimentos e regimes políticos que mantinham semelhanças com a experiência 

italiana, ele também começou a ser utilizado no plural.  

 

(...) são ―fascistas‖ ou porque são assim denominados, ou porque é dessa 

maneira que se auto-reconhecem, às vezes, diversos outros movimentos e 

partidos nacionalistas de extrema direita, caracterizados por suas estruturas 

fortemente hierarquizadas, centradas na liderança de um chefe – como ―Il 

Duce‖, e pela sua essência autoritária, antiliberal, antidemocrática, 

anticomunista. Localizados, em geral, na Europa dos anos 20 e 30 do nosso 

século, com possíveis réplicas em outros continentes, esses movimentos e 

partidos visavam a implantação de um tipo especial de Estado – o Estado 

Fascista. (FALCON: 1991, p. 30-31)  

 

 À luz de tal proposição é que neste trabalho se entende o fascismo. 

Diferentemente da historiografia que se dedicou a circunscrever temporal e 

espacialmente tal fenômeno à Europa do período entreguerras, vinculando-o aos casos 

italiano e alemão, tem-se que, sob as formas de movimentos e partidos, grupos políticos 

que também possuíam caráter antiliberal, antidemocrático, anticomunista, autoritário, 

ele se espalhou junto de seu corolário de ideias por outras realidades e temporalidades. 
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 A discussão sobre o conceito de fascismo e sobre quais experiências políticas 

poderiam ser tipificadas como tal por si só renderia assunto para a realização de uma 

dissertação. No entanto, para não fugir aos intentos deste trabalho, por ora, basta 

ressaltar que este estudo se aproxima de uma definição de fascismo que, embora 

considere as especificidades advindas de cada experiência política nacional, não 

abandona a possibilidade de uma análise comparativa.  

 Esta interpretação que, entre outros pesquisadores, foi apresentada pelo 

historiador Fernando Rosas, contrapõe-se ao que fora proposto por historiadores como 

Ernst Nolte e Renzo de Felice cujas análises visavam a circunscrever temporalmente e 

espacialmente o fenômeno do fascismo aos casos italiano e alemão do período 

entreguerras ou ainda a outras abordagens que visaram a criar uma espécie de 

taxonomia para poder, a partir das características gerais do que se entende por fascismo, 

classificar ou não fascista as várias experiências políticas de extrema direita, opção 

teórico-metodológica que se afasta daquilo que esse estudo entende como fascismo. 

(ROSAS: 1991) 

Compreende-se que a concepção de fascismo pode ser utilizada numa 

perspectiva mais ampla de modo a tornar factível, tanto enquadrá-lo num grande painel 

que englobe movimentos e regimes em suas múltiplas possibilidades de manifestações 

temporais e geográficas, quanto também possibilite a análise de um movimento ou 

regime fascista específico, por exemplo, o Integralismo brasileiro, de modo a considerar 

suas singularidades. 

   

Não pretendemos afirmar que o integralismo tenha sido exclusivamente fruto 

de um mimetismo ideológico (a tradição do pensamento político autoritário 

brasileiro contribuiu também decisivamente para a formação da doutrina), 

mas a influência do fascismo europeu foi, sem dúvida, crucial na 

configuração da A.I.B. enquanto movimento político. O fascismo brasileiro 

teria podido se desenvolver, no Brasil da década de 30, com características 

diferentes, tanto ao nível do discurso ideológico, como da organização. A 

realidade, porém, foi outra. (...) o estudo da Ação Integralista nos leva a 

concluir que os aspectos centrais de sua ideologia, a forma de organização 

altamente hierarquizada, o estilo carismático e autocrático do poder do Chefe 

e, inclusive, os rituais do movimento não se podem explicar sem a influência 

do modelo europeu de referência externo. (TRINDADE: 1979, p. 278)  

 

 Dessa maneira, nas próximas seções, tomando a Ação Integralista Brasileira 

como uma das possíveis manifestações do fascismo ao redor do mundo no período 

entreguerras, o foco analítico se aproximará desta a fim de que se possa compreender 

um pouco sobre sua gênese e mutação ao longo do tempo, bem como sobre seu estudo 
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por parte da historiografia para que, no último capítulo, sejam melhor situadas as ações 

de Ines Piacesi em suas hostes.  

 

3.3 A gestação de uma experiência política fascista: a Ação Integralista Brasileira  

 

O surgimento da Ação Integralista Brasileira (AIB) está bastante relacionado à 

trajetória intelectual e política do jornalista Plínio Salgado, um de seus três principais 

ideólogos e chefe do movimento, cujas atuações nas esferas literária, jornalística e 

política ao longo da década de 1920 contribuíram para a concepção de parte das ideias 

que dariam sustentação à doutrina integralista.
77

  

Nascido em 22/01/1895, em São Bento do Sapucaí-SP, pequena cidade do Vale 

do Paraíba, filho de um líder político local ligado ao Partido Republicano Paulista 

(PRP) e de uma professora da Escola Normal, teve uma formação inicial marcada pela 

religiosidade e pelo nacionalismo sendo que, desde a adolescência, se enveredou pela 

esfera jornalística com atuação também no cenário político local.  

No final da década de 1910, por conta de desentendimentos políticos, mudou-se 

para São Paulo, onde trabalhou como jornalista para o periódico Correio Paulistano, 

órgão ligado ao Partido Republicano Paulista (PRP). (TRINDADE: 1979)  

Na capital paulista, teve uma participação marginal na Semana de Arte Moderna 

de 1922 e, em 1926, foi um dos fundadores do Grupo Verde-Amarelo, dotado de um 

nacionalismo ufanista que se colocava contrário ao movimento antropofágico do qual 

fizeram parte Mário e Oswald de Andrade. (CALIL: 2005, p. 123)  

No cenário político, Salgado se envolveu em disputas internas do PRP na busca 

por uma renovação dentro do partido e, apesar de seu grupo ter sido derrotado nesta, foi 

eleito deputado estadual pela sigla em 1927.  

Contudo, desiludido da política republicana tradicional, em 1930, a convite do 

amigo, o advogado Alfredo Egydio de Souza Aranha, aceitou passar uma temporada na 

Europa como preceptor de seu filho. No velho continente, teve a oportunidade de entrar 

em contato com o fascismo italiano e suas realizações, chegando, inclusive, a ter uma 

audiência com Benito Mussolini. (CALIL: 2005, p. 123-124)  

                                                           
77

 Os outros principais ideólogos do Integralismo, que formariam ao lado de Plínio Salgado a liderança da 

AIB, são Miguel Reale e Gustavo Barroso. 
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Em 1931, após retornar ao Brasil, através dos escritos realizados para o jornal A 

Razão, passou a disseminar parte das ideias que viriam a dar sustentação à doutrina 

integralista. (TRINDADE: 1979)  

 Com circulação entre junho de 1931 e maio de 1932, o jornal veiculou os 

escritos diários de Plínio Salgado que eram publicados na coluna intitulada ―Nota 

Política‖. Segundo Calil, a intenção de Plínio Salgado com seus escritos para o jornal 

era indicar qual o rumo o Governo Provisório de Vargas deveria tomar. O autor afirmou 

ainda que, por não ter logrado êxito, Salgado passou a preparar uma proposta de um 

movimento político próprio, assentado em elementos como o anticomunismo, a 

denúncia do Estado Liberal, a defesa da unidade nacional, entre outros aspectos. 

(CALIL: 2005, p. 123-124)  

É preciso não perder de vista que o conturbado contexto brasileiro do início da 

década de 1930, influenciado por uma série de eventos como a Crise de 1929 e a 

Revolução de 1930, parecia possibilitar a tomada de dois caminhos distintos, fato que se 

assemelhava bastante ao que se observava no cenário político mundial.  

A difícil situação enfrentada pelo liberalismo, para além das proposições 

políticas tradicionais, tinha como possibilidades de resposta as proposições de esquerda, 

alinhadas ao socialismo e, no campo diametralmente oposto a estas, aquelas advindas da 

direita, associadas ao fascismo.  

 Sobre tal matéria, Calil menciona que, entre 1930 e 1932, pareciam terem sido 

criadas as condições favoráveis para o surgimento de um movimento político de tipo 

fascista no Brasil. Sob tais circunstâncias, o encaminhamento da trajetória de Plínio 

Salgado, ao se deparar com o malogro em influenciar os rumos políticos do Governo 

Provisório de Vargas através de seus escritos, pouco a pouco, se dirigiam para um 

posicionamento de extrema direita. (CALIL: 2005) 

Com a publicação de seus escritos para o jornal A Razão, Salgado conseguiu 

atrair para si um grupo de intelectuais que, em março de 1932, iria junto a ele compor a 

Sociedade de Estudos Políticos (SEP). A SEP objetivava ser um centro de estudos que 

investigasse a vida política brasileira e desvendasse quais os caminhos poderiam ser 

trilhados após a Revolução de 1930. (TRINDADE: 1979, p. 117) 

Em outras palavras, para Cândido Mota Filho, a SEP pretendia ser a porta voz 

das ―ideias superiores‖ que, possivelmente, iriam contribuir para o surgimento de um 

partido ou de correntes de opiniões que orientariam a vida política, de modo a escapar 
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do impasse que naquele momento se colocava na disputa travada entre Getúlio Vargas e 

os tenentes. (TRINDADE: 1979, p. 117) 

Após a fundação da SEP, apesar das divergências entre os grupos que a 

constituíam, teve início uma articulação com movimentos e intelectuais de direita de 

várias regiões do Brasil. Dentre os vários intelectuais com quem Plínio Salgado e a SEP 

passaram a manter relações de aproximação podem ser citados: Olbiano de Melo, 

Santiago Dantas, Severino Sombra, Alceu Amoroso Lima, Raimundo Padilha, Madeira 

de Freitas etc. (TRINDADE: 1979) 

Em sua terceira reunião, realizada em maio de 1932, os membros da SEP 

decidiram criar a Ação Integralista Brasileira (AIB), comissão que funcionaria como 

uma espécie de ―braço prático‖ para difundir de modo simples os resultados de seus 

estudos e suas bases doutrinárias. Daí em diante, para que a AIB entrasse em 

funcionamento, faltava apenas ser redigido um manifesto e ser feito o seu lançamento. 

Sobre a gênese e consolidação do pensamento político de Plínio Salgado, 

retomando o que foi proposto pelo trabalho de Leandro Pereira Gonçalves, é preciso 

assinalar que ele não se deu de modo tão esquemático, estando sujeito a alterações e a 

incoerências ao longo do tempo, uma vez que o líder integralista se colocava ao lado de 

uma doutrina que apresentasse a possibilidade de vitória e ascensão ao poder. 

(GONÇALVES: 2012, p. 212) 

O pesquisador, embora não negue a influência do fascismo italiano sobre Plínio 

Salgado nem a importância da realização da audiência que ele teve com Benito 

Mussolini em 1930, relativiza o possível impacto que este encontro possa ter trazido 

para a concepção de fascismo por ele formulada. (GONÇALVES: 2012, p. 198) 

Segundo Leandro Pereira Gonçalves, parte da historiografia que se dedicou ao 

estudo do integralismo tomou o encontro de Plínio Salgado com Benito Mussolini como 

a prova cabal e viva das relações entre ambos. Contudo, mesmo sem desconsiderar que 

foi a partir de então que o mesmo se mostrou encantado com elementos como, por 

exemplo, o anticomunismo e o antiliberalismo, pautado pela pesquisa recente de João 

Fábio Bertonha, afirmou que tal encontro entre eles foi algo bem formal, não envolto 

em grande mistério. (GONÇALVES: 2012, p. 198) 

Na verdade, o encontro com Mussolini foi bastante rápido, algo em torno de 

quinze minutos, sendo que serviria apenas para oficializar sua prática fascista. Por conta 

disso, Leandro Pereira Gonçalves situa as influências sobre a concepção de fascismo de 
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Plínio Salgado no contexto anterior a 1930, aspecto que será abordado adiante. 

(GONÇALVES: 2012, p. 198)  

 

3.4 De 1932 a 1937: A AIB durante seu período legal de existência  

 

 O Manifesto Integralista foi redigido entre os meses de maio e julho de 1932, 

mas, dado o clima político conturbado por conta da ocorrência da Revolução 

Constitucionalista – com duração entre 9 de julho e 02 de outubro do mesmo ano – os 

planos para o lançamento da Ação Integralista Brasileira sofreram um atraso de quatro 

meses. (TRINDADE: 1979, p. 120-123) 

Somente em 10 de outubro, em cerimônia realizada no Teatro Municipal de São 

Paulo, foi que, através da publicação do manifesto, que apresentava a nação brasileira à 

concepção integralista de mundo, Plínio Salgado apresentou oficialmente a AIB. 

(TRINDADE: 1979, p. 120-123)
 

Inicialmente a AIB não se colocava como um partido político, pelo contrário, 

afirmava ser contra o jogo eleitoral sendo que, em seu Manifesto de 7 de outubro de 

1932, a questão relativa aos partidos políticos foi assim abordada por Plínio Salgado:  

 

A nossa Pátria não pode continuar a ser retalhada pelos governadores de 

Estados, pelos partidos, pelas classes em luta, pelos caudilhos. A nossa Pátria 

precisa de estar unida e forte, solidamente construída, de modo a escapar ao 

domínio estrangeiro, que a ameaça dia a dia, e salvar-se do comunismo 

internacionalista que esta entrando no seu corpo, como um cancro. Por isso, 

não colaboramos com nenhuma organização partidária, que vise dividir os 

brasileiros. Repetimos a frase do lendário Osório, quando escrevia dos 

campos do Paraguai, dizendo que não reconhecia partidos, porque eles 

dividiam a Nação e esta deve estar coesa na hora do perigo. Juramos, hoje, 

união, fidelidade uns aos outros, fidelidade ao destino desta geração. Ou os 

que estão no poder realizam o nosso pensamento político, ou nós, da Ação 

Integralista Brasileira, nos declararemos proscritos, espontaneamente, da 

falsa vida política da Nação, até ao dia em que formos um número tão 

grande, que restauraremos os nossos direitos de cidadania, e pela força desse 

número conquistaremos o Poder da Republica. (SALGADO: 1932)  

 

Desde então, notou-se que a AIB passou por um período de crescimento. Em 

março de 1934, com a realização do I Congresso Integralista na cidade de Vitória-ES, 

foram aprovados seus estatutos e criada sua estrutura organizacional. Plínio Salgado foi 

reconhecido como o Chefe Nacional do Movimento, seu guia supremo e perpétuo, cuja 

autoridade era posta de modo incontestável acima das várias correntes fascistas que o 

compunham. (BULHÕES: 2012, p. 18-19)  
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 Gilberto Calil aborda essa questão da autoridade e da força de Plínio Salgado no 

seio do integralismo e, pautado pela obra de Hélgio Trindade (1979) e Edgard Carone 

(1976), sustenta que, devido a sua fragilidade, embora a liderança de Plínio Salgado 

pudesse ser questionada, isso não necessariamente significa que ele não detivesse um 

poder significativo e, tampouco, que este não fosse reconhecido por grande parte dos 

militantes do sigma. (CALIL: 2005, p 134-135) 

Dois anos depois, em 1936, em Petrópolis-RJ, realizou-se o II Congresso 

Integralista no qual o estatuto da AIB foi alterado e ela passou a se constituir como um 

partido político e uma associação civil cuja sede se situaria onde o chefe supremo 

estivesse. (CAVALARI: 1999, p.16)  

Na abordagem das transformações pelas quais a AIB passou, capitaneadas por 

Plínio Salgado, Gilberto Calil destacou a criação de novos órgãos representativos e 

consultivos que iriam dotar o movimento de uma estruturação pré-estatal, tal qual 

preconizava o ideário fascista. (CALIL: 2005, 131-132)  

Trindade mencionou o significado estratégico dessas mudanças ocorridas no 

integralismo, realçando o fato de que, diferentemente de suas proposições iniciais, a 

reorganização do movimento levaria a uma alteração na linha de atuação da AIB, que 

passou de sua fase ―revolucionária‖ para sua fase ―eleitoral‖. (TRINDADE: 1979, p. 

163) 

 

Esta mudança marca o início de uma mutação estratégica do integralismo e o 

desencadeamento do processo de negociação com o poder estabelecido. O 

movimento abandona suas pretensões ―revolucionárias‖ e torna-se um partido 

político. (TRINDADE: 1979, p. 176-178) 

 

A partir de tais mudanças, a AIB teria como objetivo eleger Plínio Salgado 

presidente da república no pleito que estava previsto para janeiro de 1938. Assim, com 

existência legal no intervalo de 7 de outubro de 1932 e 10 de novembro de 1937, sob a 

chefia nacional de Plínio Salgado, ela se constituiu como o primeiro partido político de 

massa dotado de representatividade nacional.  

Com um crescimento acelerado, passou a contar com núcleos em praticamente 

todas as províncias do país. Pautada por um documento expedido pelo próprio 

movimento, provavelmente em 1936 (o documento estava sem data), Tatiana da Silva 

Bulhões aponta para estimativas de que a AIB contava com núcleos em 22 províncias 

do país, sendo que as três que mais continham núcleos (com mais de 100 cada) eram 

São Paulo, Minas Gerais e Bahia. (BULHOES: 2012, p. 20-21) 
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Sem perder de vista que tais números são controversos, para se ter uma ideia de 

sua importância, Trindade (1979), Chor Maio e Cytrynowicz (2003) e Bulhões (2012) 

projetam como estimativas para sua abrangência números que oscilavam entre 400.000 

e 1.352.000 adeptos. 

No excerto abaixo se tem uma boa dimensão da velocidade e do alcance eleitoral 

que o movimento tomou. 

 

Além da difusão ideológica de seu ideário, a AIB atuou no executivo e no 

legislativo de diversas cidades e estados entre 1933 e 1937. Em 1935, elegeu 

um deputado federal e quatro deputados estaduais. Naquele ano havia 1123 

núcleos organizados em 548 municípios e 400 mil ativistas. Nas eleições de 

1936, elegeu cerca de 500 vereadores, 20 perfeitos e 4 deputados estaduais, 

obtendo cerca de 250 mil votos. Nas eleições de 1938, para eleger o 

candidato do partido às eleições presidenciais, participaram quase 850 mil 

integralistas, cerca de 500 mil habilitados, sendo que o eleitorado do país era 

de cerca de três milhões de votantes. (HILTON: 1983, p. 45 Apud CHOR 

MAIO; CYTRYNOWICZ: 2003, p. 43) 

 

Quando abordou o crescimento do movimento no período compreendido entre 

1933 e 1937, Gilberto Calil salientou que as projeções propostas por alguns analistas, 

que afirmavam que a AIB pudesse ter atingido mais de um milhão de adeptos, parecem 

exageradas, uma vez que os resultados eleitorais obtidos não condiziam com tal 

projeção. (CALIL: 2005)  

Os dados que aparecem nas obras citadas variam somente em relação ao número 

de militantes da AIB sendo os mesmos em relação ao número de núcleos ou candidatos 

eleitos.  

A esse respeito, nas eleições de 1934, João C. Fairbanks foi eleito deputado 

estadual em São Paulo sendo que o Integralismo elegeu mais seis deputados estaduais, 

além de Jeovah Motta que foi o único deputado federal eleito. Em 1936, elegeu mais 

quatro deputados estaduais e vinte prefeitos, sendo oito destes só em Santa Catarina. 

(CALIL: 2005, p. 129-131) 

O autor ainda destacou que nos balanços feitos pelo Integralismo em suas 

publicações, em 1935, ele contava com 1.123 núcleos espalhados por 548 municípios e 

um montante de aproximadamente 400.000 adeptos. No ano de 1937, teria atingido o 

número de 3.246 núcleos que possuíam 3.000 escolas de alfabetização, centenas de 

ambulatórios médicos, lactários, dentistas, farmácias, bibliotecas e campos de esporte. 

(CALIL: 2005, p. 129-131) 
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 Neste mesmo ano, segundo dados divulgados por conta do plebiscito interno 

para a escolha do candidato que concorreria às eleições presidenciais em 1938, cerca de 

850.000 integralistas teriam votado. (CALIL: 2005, p. 129-131) 

Tatiana Bulhões destaca que, embora se tenha constatado um rápido crescimento 

do integralismo, a exemplo do alerta dado por Gilberto Calil, é preciso tomar cuidado 

com estes dados, uma vez que foram extraídos de outros autores e da própria AIB. 

 

(...) a Ação Integralista Brasileira foi a primeira organização partidária do 

país com estrutura e organização nacionais e chegou a reunir entre 500 mil e 

800 mil adeptos, em uma população de 41,5 milhões de habitantes em 1935. 

(...) Segundo estimativas da AIB, o número de inscrições realizadas entre 

1933 e 1937 mantiveram um ritmo de crescimento anual: no final de 1933, 

20000 pessoas estavam inscritas; em 1934, este número aumentou para 

180000; em 1935, ―saltou‖ para 380000; em 1936 atingiu a cifra de 918000 

e, finalmente, em julho de 1937 estavam inscritos 1352000 militantes. 

(BULHÕES: 2012, p. 20)
78

  

 

A este respeito, a pesquisa de Alexandre Luís de Oliveira é bastante elucidativa, 

pois traz novas cifras acerca do total de camisas verdes. Ao abordar o fim do Estado 

Novo e o surgimento do Partido de Representação Popular (PRP), – sigla sob a qual os 

antigos integralistas se reorganizaram no contexto posterior a setembro de 1945 – 

pontuou que, ao invés de novamente se lançar a AIB como um partido político, optou-se 

por criar uma nova denominação, estratégia que, ao mesmo tempo em que denotava o 

medo do fracasso da AIB nas urnas, buscava evitar a associação com o fascismo. 

(OLIVEIRA: 2014, p. 74) 

O documento apresentado para ilustrar o medo desta possível derrota da AIB é 

uma carta enviada por Plínio Salgado a seu genro, José Loureiro Júnior, datada de maio 

de 1946. Nesta, o primeiro confessa a manipulação dos dados estatísticos da AIB 

durante seu período de existência legal, trazendo números bem mais modestos do que os 

superestimados 1.350.000 adeptos.  

Corroborando com o alerta que parte das obras que abordaram o integralismo fez 

ao retratar sua real dimensão, a carta mencionada pelo autor configura-se num elemento 

de extrema importância para se lançar novas luzes acerca da força e alcance dos 

integralistas. 
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 Os dados referentes à população brasileira e o número de integralistas entre 500 e 800 mil adeptos 

foram retirados da obra de HILTON (1983) e os números divulgados pelo Movimento integralista foram 

retirados do Jornal Monitor Integralista: 07/10/1937, p. 4. (BULHÕES: 2012) 
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Você sabe que os integralistas nunca souberam exatamente quantos eram em 

todo o país. Viviam na ilusão das estatísticas da secretaria de propaganda e 

dos quadros do nosso querido Pujol. Só falavam em milhão. Ora, se não se 

organizasse um partido, para por as coisas em pratos limpos, viveríamos 

sempre uma vida fantasiosa, falsa, que já nos custou derrotas. Era preciso que 

a realidade aparecesse ao vivo. Não é vergonha nenhuma sermos duzentos 

mil e sabendo que não passamos disso, não incorreremos em erros 

perniciosos. (OLIVEIRA: 2014, p. 74)
79

 

 

Paradoxalmente, independentemente da discrepância entre as estimativas do 

número de adeptos, no momento no qual a AIB alcançava maior relevo, ela sofreu um 

duro golpe.  

Pautado por um suposto plano de conspiração comunista, o Plano Cohen, – 

elaborado com a ajuda dos próprios integralistas – em 10 de Novembro de 1937, 

Getúlio Vargas dissolveu o congresso e instaurou o primeiro dos dois governos 

ditatoriais pelos quais o Brasil foi governado no século passado, o Estado Novo.  

De acordo com Gustavo Felipe Miranda, além da participação importante do 

notável integralista, general Olímpio Mourão Filho, na elaboração do fictício plano de 

insurreição comunista, Plínio Salgado teve uma papel efetivo nos planos conspiratórios, 

ainda que este envolvimento tenha ocorrido de maneira sigilosa em relação aos 

expressivos setores do integralismo. (MIRANDA: 2009, p. 45) 

Leandro Pereira Gonçalves, ao abordar o envolvimento de Plínio Salgado na 

articulação do golpe do Estano Novo e os desdobramentos deste para o próprio líder 

integralista e o movimento político em geral, atestou que suas relações com Getúlio 

Vargas foram marcadas pelo signo da ambiguidade. (GONÇALVES: 2012) 

Os dois autores concordam que de fato houve a participação de Plínio Salgado 

nos planos conspiratórios do golpe do Estado Novo, ainda que este envolvimento não 

tenha sido conhecido por todo o movimento. Ao empenhar seu apoio a Getúlio Vargas, 

o líder integralista intentava fazer com que a AIB se tornasse um dos pilares do novo 

regime e também aumentar seu poder político. 

Porém, é digno de nota que, uma vez decretado o Estado Novo, Plínio Salgado 

não viu suas aspirações políticas se concretizarem, pois, assim como os demais partidos 

políticos, a AIB foi fechada, sendo inclusive negado seu registro enquanto uma 

sociedade civil. Além disso, o mesmo não foi nomeado para o Ministério da Educação, 

como aspirava e segundo o qual o cargo lhe havia sido prometido.  
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 O documento citado por Alexandre Luís de Olveira está localizado no Arquivo Público Municipal de 

Rio Claro. Trata-se da correspondência de Plínio Salgado a José Loureiro Junior, datada de 4 maio de 

1946. (APMRC PiPrP 04.05.46/2 - 1946_05_0010) 
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Leandro Pereira Gonçalves realçou que, mesmo antes deste contexto inaugurado 

no final do ano de 1937, as relações entre Plínio Salgado e Getúlio Vargas nunca foram 

as melhores. Todavia, nos eventos que envolveram o golpe de novembro deste ano, os 

arranjos costurados entre eles e também as consequências advindas do novo cenário 

político, realçou tanto a habilidade de Getúlio Vargas em ludibriar o líder integralista ao 

mesmo tempo em que demonstrou toda a estratégia utilizada por este para tentar se 

manter no jogo. (GONÇALVES: 2012) 

Após ter sido colocado de lado no novo governo, o estratagema utilizado por 

Plínio Salgado foi a construção de uma narrativa que o apresentava, juntamente da AIB, 

na condição de vítima de uma traição levada a cabo por Getúlio Vargas. No entanto, 

mesmo se colocando nesta condição e negando a participação no golpe desferido por 

Vargas, continuou a correr atrás de seu tão sonhado Ministério.  

 

A visão criada em janeiro de 1938 de serem tratados como inimigos 1053 foi 

posterior ao momento do golpe, já que Salgado viu que o acordo não seria 

estabelecido e que havia sido enganado por Vargas e que este, fazia de tudo 

para evitar um contato com aquele. Mesmo com a versão oficial que não 

aceitaria o cargo, continuava a insistência em assumir o ministério. 

(GONÇALVES: 2012, p. 286) 

 

Numa linha explicativa semelhante, Gustavo Felipe Miranda também afirmou 

que Getúlio Vargas foi politicamente habilidoso ao lidar com Plínio Salgado e o 

integralismo neste período. Não obstante, além deste aspecto, realçou que os 

integralistas não foram inocentes como boa parte dos trabalhos que se voltaram para 

esta conjuntura parece apontar. 

 

(...) não pactuo com as interpretações que sobrevalorizam a perspicácia de 

Getúlio Vargas em detrimento de certa, digamos assim, ―inocência‖ dos 

integralistas no jogo político. Por certo, não desmereço a habilidade de 

Vargas, apenas condiciono o desenrolar desse processo político a diversos 

agentes que, em posições diferenciadas e em graus variados, agiram nesse 

contexto de instauração do Estado Novo e de meia ruptura entre integralismo 

e governo. (MIRANDA: 2009, p. 49) 

 

Um dos argumentos utilizado para sustentar esta hipótese, advém da análise de 

uma carta enviada por Plínio Salgado a Getúlio Vargas em janeiro de 1938, na qual ele 

visava pressionar o governo pelo fato de não ter seus anseios políticos atendidos. 80  
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 A referida carta foi extraída do livro do jornalista Helio Silva, que abordou a tentativa de golpe 

integralista de maio de 1938, que ficou conhecida como Intentona Integralista ou Putsh Integralista. Ver: 

(SILVA: 1971, p. 381) 
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A missiva é bastante reveladora, pois, ao invés de representar um atestado de 

fraqueza de Plínio Salgado, demonstrava sua habilidade política ao negociar seu futuro 

político e o do integralismo, ao mesmo tempo em que apresenta os ex-militantes da AIB 

não como uma massa nada homogênea e de fácil manipulação, mas sim como pessoas 

que estariam prontas para lutar por seu credo político. 

 

Reveladora, a missiva traz pelo menos dois pontos importantes a serem 

considerados: o primeiro se refere ao próprio Plínio Salgado. O que, de 

acordo com os trechos citados, a princípio, pode ser pensado como um 

atestado de derrota, um pedido de clemência, em nossa avaliação exprime 

muito mais a ação deliberada de um articulista político interessado em definir 

uma melhor condição no processo em questão. Corroborando com a proposta 

interpretativa que venho defendendo, descarto a inocência, a inexperiência e 

o devaneio delegados ao chefe. Na carta Salgado apresenta uma estratégia 

política quando expõe ao governo as condições que este enfrentaria com a 

perda de sua liderança frente aos integralistas. Mas do que tentar salvar o 

integralismo, Salgado procura salvar-se a si próprio como figura influente no 

regime recém instaurado. O segundo ponto é como os integralistas aparecem 

na carta. Bem diferente do que poderia supor- se: uma massa manobrada por 

um chefe onipotente – o que se verifica é uma militância viva e preparada 

para defender seu integralismo. (MIRANDA: 2009, p. 52)  

 

Com tais aspectos em vista tem-se que, independentemente das ações e táticas 

utilizadas antes e depois da implantação do novo regime, com o fechamento de todos os 

partidos políticos, incluindo-se a AIB e o não cumprimento das promessas que teriam 

sido feitas a Plínio Salgado, o integralismo saiu de cena no final de 1937.  

A partir de então, as ações de seus ex-militantes iriam se dar no sentido oposto 

daquilo que preconizava a doutrina do movimento e da imagem de ordem e submissão 

que se visava propagar sobre estes, eventos que serão abordados adiante neste trabalho. 

Nos próximos itens serão discutidos aspectos relativos à sua consolidação como 

um objeto de estudo e também parte da historiografia que o abordou no seio das 

ciências humanas e sociais enfatizando, sobretudo, os trabalhos referentes à participação 

feminina na AIB e também parte daqueles que abordaram sua imprensa.  

 

3.5 A consolidação da Ação Integralista Brasileira como um objeto de estudo  

 

Nos últimos anos assistiu-se a um considerável aumento no número de pesquisas 

referentes ao Movimento Integralista no seio da historiografia brasileira sendo que se 

pode propor como uma das causas deste crescimento o fato de que décadas atrás ainda 

vivíamos sob uma ditadura militar. Rodrigo Santos Oliveira chamou atenção para essa 
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hipótese quando enfatizou que o controle militar exercido desde 1964 teria sido 

responsável por um ―silêncio acadêmico‖. (OLIVEIRA: 2004, p. 60-61)  

Ao abordar o crescimento pelo qual tais estudos têm passado, João Fábio 

Bertonha afirmou que até a década de 1970 só se encontravam obras produzidas à época 

da existência do Integralismo, marcados pelo notório caráter militante e, quando muito, 

havia um ou outro trabalho fruto de pesquisas levadas a cabo por especialistas. 

(BERTONHA: 2010)  

Mesmo que não esgotem as causas responsáveis pelo recente crescimento dos 

estudos sobre o integralismo, somando-se essa realidade descrita por Bertonha ao 

―silêncio acadêmico‖ mencionado por Rodrigo Oliveira, não é de se admirar que as 

obras que versam sobre o integralismo se fizessem mais presentes recentemente.  

Ao quantificar os trabalhos relativos a AIB, produzidos ao longo das últimas oito 

décadas, Bertonha apresenta os seguintes dados que expressam o constante crescimento 

dos estudos sobre o mesmo. Na década de 1930, 97 obras sobre o Integralismo foram 

produzidas, 31 na década de 1940, 25 na década de 1950, 15 na década de 1960, 83 na 

década de 1970, 98 na década de 1980, 164 na década de 1990 e, por fim, 283 na década 

passada. (BERTONHA: 2010, p. 4). 

Embora se tenha percebido a ocorrência de um aumento do número dos estudos 

referentes ao tema nas décadas de 1970 e 1980, evidenciou-se que, neste período, ela 

ainda possuía muitas lacunas. Foi somente na década seguinte, quando o Integralismo já 

havia se consolidado como um campo analítico e quando ocorreu um aumento 

significativo, tanto em relação ao volume de trabalhos, quanto em relação às temáticas e 

metodologias por eles adotadas, que tal panorama pareceu ter se alterado.  

Em resumo, se poderia dizer que a produção historiográfica que aborda o 

integralismo teria sido influenciada por uma série de fatores como, por exemplo, a 

reabertura política brasileira, a liberação de arquivos policiais, a criação de arquivos 

municipais, as mudanças ocorridas no seio da historiografia e a multiplicação dos 

programas de graduação e pós-graduação no país que, em meio a outras variáveis, se 

configuraram como elementos que contribuíram para a pulverização de seus estudos e 

temáticas. (BERTONHA: 2010, p. 3-4) 

Com tal horizonte em vista, para apresentar algumas das obras acadêmicas que 

se debruçaram sobre a análise do integralismo desde a década de 1970 com o intuito de 

depois situar este estudo em meio a estas, se adotará uma sistematização elaborada por 

Rodrigo Santos de Oliveira, na qual foi proposta a realização de uma divisão dos 
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trabalhos em três fases distintas, que forneceu um bom painel sobre essas produções, 

apresentando algumas das questões mais abordadas.  

Estas fases foram assim intituladas: 1ª Fase – A AIB como movimento de massas 

organizada nacionalmente, 2ª Fase – Estudos regionais sobre o integralismo e 3ª Fase – 

Novas abordagens sobre o integralismo. (OLIVEIRA: 2009, p. 31)
 

A proposta de Oliveira não é organizada a partir de um critério cronológico 

rígido pois, em sua primeira parte, abarca os trabalhos que abordaram o tema em escala 

nacional ou macro sendo que, numa segunda fase, verificou-se a realização de estudos 

regionais ou micro e, por fim, na terceira destas, detectou-se a ampliação das temáticas 

para a abordagem do integralismo abrindo espaço para assuntos defenestrados do 

horizonte de análises previsto até então. Muitas vezes, na última delas, elementos 

abarcados pelas duas primeiras se encontram presentes. (OLIVEIRA: 2009, p. 31) 

 

3.6 A Ação Integralista Brasileira em meio à historiografia 

 

Os estudos pioneiros na interpretação do movimento integralista dentro dos 

rigores acadêmicos tiveram seu marco inaugural nos anos 1970, com as obras de Hélgio 

Trindade (1971)
81

, José Chasin (1978), Gilberto Vasconcellos (1979) e Marilena Chauí 

(1978)
82

.  

À parte as especificidades de seus posicionamentos, pode-se afirmar que o fio 

condutor destas análises ancorava-se no entendimento da gênese do movimento, de seus 

elementos constitutivos, passando pela abordagem do perfil de seus militantes, da 

organização local e nacional dos núcleos integralistas e também de suas diretrizes 

ideológicas, cujos questionamentos se voltavam para suas origens ideológicas e sua 

vinculação ou não com o fascismo italiano.  

 Tais obras são importantes, sobretudo a de Trindade, pois, segundo Rodrigo 

Santos Oliveira, até sua defesa na Universidade de Paris, existiam apenas dois trabalhos 

acadêmicos que se debruçaram sobre a temática do integralismo, defendidas ainda no 

fim da década de 1930, pouco tempo depois do fechamento da AIB, ― (...) enquanto as 

“cinzas” do movimento ainda estavam quentes.‖ (OLIVEIRA: 2009, p. 28)
 83

 

                                                           
81

 Utilizou-se neste trabalho sua segunda edição que publicada foi em português no ano de 1979. 
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 Esta última será abordada na parte final desta análise das obras que se voltaram para o estudo do 

Integralismo Brasileiro.  
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 Rodrigo Oliveira refere-se aos trabalhos de (HUNSHE: 1937) e (GUT: 1938) 
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 É importante destacar que a obra de Trindade, desenvolvida entre 1967 e 1971 

na Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, só foi publicada em português em 1974. 

Porém, um ano antes, em solo brasileiro, outro trabalho sobre a AIB havia sido 

concluído. Trata-se do estudo de Maurício de Castro Corrêa que, numa perspectiva 

menor, – mais próxima da 2ª fase de estudos sobre o integralismo – se dedicou a 

analisar a presença do Integralismo em Juiz de Fora-MG, cujo título é Ação integralista 

Brasileira: seus reflexos em Juiz de Fora. (GONÇALVES; CORRÊA: 2011). 

 De todo modo, o trabalho de Hélgio Trindade é considerado a obra pioneira na 

retomada pelo interesse acadêmico sobre o integralismo sendo que, ao esquadrinhar o 

mesmo de modo amplo, apresentou um bom panorama sobre o tema, o que tornou sua 

pesquisa uma referência obrigatória para aqueles que se dedicam a analisar a AIB.  

Em suas duas primeiras partes, o autor abordou a sociedade brasileira, suas 

estruturas socioeconômica e política do início do século passado e, tendo isso como 

moldura, versou sobre o modo como se deu a formação política de Plínio Salgado. 

Relacionou também a formação de sua ideologia fascista, tanto com o contexto 

internacional, quanto com o nacional. (TRINDADE: 1979) 

 Na terceira parte dedicou-se à natureza do integralismo com destaque para 

aspectos referentes aos militantes, as motivações para adesão ao Sigma, sua organização 

interna, à análise de seus aspectos ideológicos, da forma como este se relacionava com 

seus inimigos, com o fascismo europeu, como se dava a atitude ideológica de seus 

integrantes etc. (TRINDADE: 1979) 

Para poder matizar as diferenças existentes entre o posicionamento dos três 

principais autores desta retomada do interesse acadêmico sobre o integralismo, de 

início, é importante pôr em relevo que Trindade vê uma clara influência do contexto do 

fascismo italiano, bem como de sua ideologia, para a conformação daquilo que viria a 

propagar a AIB. (TRINDADE: 1979) 

Ao considerar as especificidades do Integralismo decorrentes da realidade 

brasileira, Trindade não o considera um mero reflexo do primeiro, fruto da importação 

de uma ideologia exógena. Para ele, a AIB é vista como um tipo de fascismo, elemento 

este confirmado pelo próprio título de sua obra. (TRINDADE: 1979) 

Em linhas gerais, Vasconcellos corrobora com Trindade a respeito da influência 

exercida pelo fascismo italiano, porém, busca evidenciar a autonomia da doutrina 

integralista, repudiando a possível interpretação desta como fruto de um mimetismo 

ideológico. Para tanto, ele vai buscar a origem dos elementos integralistas no 
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modernismo da década de 1920, sobretudo, nas correntes ―verde-amarelo‖ e ―anta‖. 

(VASCONCELOS: 1979)  

Beatriz Brusantin atribui à busca de Vasconcelos por ressaltar a consistência e as 

especificidades do discurso integralista brasileiro numa sociedade capitalista periférica, 

devido à influência que a ―teoria da dependência‖ exercia no contexto no qual sua obra 

foi escrita. (BRUSANTIN: 2004, p. 13) 

A influência ou não do fascismo sobre o integralismo é o que marca a 

diferenciação entre os três estudos citados e o realizado por José Chasin. Este defende 

que o integralismo não seria uma forma de fascismo, pois seria necessário que a 

estrutura econômica brasileira tivesse atingido um estágio superior, para que o mesmo 

aqui existisse. (CHASIN: 1978) 

Tal determinismo, perceptível no próprio título de sua obra, tornou-se um dos 

pontos centrais das críticas que sua interpretação sofreu. Além disso, chama atenção 

também o fato de que, com a intenção de negar a influência do fascismo italiano sobre o 

integralismo, ele focou sua análise na figura de Plínio Salgado, o que fez com que 

deixasse um pouco de lado a importância de seus outros teóricos. (CHASIN: 1978) 

 Outrossim, ao verticalizar sua análise em Salgado e, ao se valer de textos do 

autor publicados após a Segunda Guerra Mundial, não teria considerado as alterações 

que ele realizou nestes escritos como forma de, na nova conjuntura, dissociar da AIB 

quaisquer possíveis vínculos com o fascismo na nova conjuntura, fato que lhe rendeu 

críticas.  

 

Para Trindade, um dos principais problemas metodológicos de Chasin foi ter 

utilizado textos não apenas dos anos de 1930 (1932-1937, período de 

vigência da AIB), mas também obras do pósguerra. O ponto central desta 

questão em utilizar indiscriminadamente textos do pósguerra está na 

adulteração sofrida no período de redemocratização, quando as obras 

sofreram alterações para renegar o caráter fascista e antidemocrático da 

extinta AIB, alvo principal daqueles que se opunham à reestruturação do 

integralismo como partido político. Assim, mais uma vez Chasin estaria 

defendendo o ponto de vista ―oficial‖ dos integralistas. (OLIVEIRA: 2009, p. 

35)
84

 

 

Grosso modo, as discussões referentes ao caráter reflexivo ou inovador do 

Integralismo frente ao fascismo seguiram tais posicionamentos e, ainda hoje, se mantém 

presente nas obras que se dedicam à sua análise. Como este, uma parcela significativa 
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 Ivair Augusto Ribeiro, ao indagar Hélgio Trindade sobre algumas contradições que detectou na 

realização de algumas entrevistas feitas com ex-integralistas, recebeu do mesmo como resposta elementos 

que realçam essa crítica dirigida ao trabalho de José Chasin. Ver (RIBEIRO: 2004, p. 107) 
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dos trabalhos entende que a influência do fascismo italiano sobre a AIB é ponto 

pacífico, entretanto, outros abordaram tal questão de maneira um pouco diferente, o que 

fez com que tal debate se mantivesse aceso. 

Leandro Pereira Gonçalves, em sua tese de doutoramento, situa a AIB como o 

mais bem sucedido dos movimentos fascistas que se fizeram presentes nos países latino-

americanos, fato que corrobora com a proposição de que o fascismo se fez presente fora 

do cenário europeu. (GONÇALVES: 2012, p. 159) 

No que tange o caráter inédito ou reflexivo do integralismo, no entanto, ainda 

que Plínio Salgado tenha, reiteradamente, proposto que a AIB tenha sido uma 

experiência política genuinamente brasileira e inovadora – o autor é enfático ao afirmar 

que ele não representou nenhuma originalidade, representando nada mais que um mero 

mimetismo teórico orindo da Europa, centro cultural que o mesmo tanto combatia. 

(GONÇALVES: 2012, p. 163) 

Em sua ótica, a gênese do ideário fascista de Plínio Salgado residiria em três 

pilares básicos que impactaram bastante seu pensamento nesta seara, a Doutrina Social 

da Igreja – expressa, sobretudo, pela divulgação da encíclica papal Rerum Novarum, de 

1891 – o Integralismo Lusitano (IL) que também recebeu influência desta e a Action 

Française (AF), pautada pelo pensamento de Charles Maurras – notadamente marcado 

por seu aspecto antiliberal, antidemocrático e antissocialista. 

 

Pode-se então observar que, para ―despertar‖ o Brasil, era preciso organizar 

um movimento capaz de aglutinar as ideias vindas do Vaticano com a 

Doutrina Social da Igreja, da França com a Action Française – que é o 

―movimento mãe‖ do IL – e com a praticidade vista na Itália de Mussolini. 

Com essa matriz externa, que tanto dizia combater, desenvolveu a AIB, com 

base em um discurso espiritualista e doutrinário, tendo na sua imagem o 

doutrinador dos povos. (GONÇALVES: 2012, p. 163) 

 

Em suma, o autor atesta que o próprio exemplo italiano não trouxe elementos 

inovadores, apesar de ter sido a experiência prática mais eficaz do fascismo que, de 

modo genuíno, surgiu via Action Française. Para ele, o Integralismo Lusitano, outra 

vertente teórica importante para a formulação da AIB, também foi influenciado pela 

Action Française que, deste modo, assumiria um papel importantíssimo na concepção 

daquilo que, em linhas gerais, se poderia chamar de fascismo original. (GONÇALVES: 

2012) 

Assim, embora Plínio Salgado insistisse neste embuste, a AIB é descrita como 

uma união de elementos oriundos destas experiências que nada tinha de inovadora. 
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Esses movimentos serviram de fundamentação para a construção política de 

uma organização fascista travestida de nacionalismo cristão, cujo único 

propósito era alcançar o poder máximo em torno do líder insiscutível, Plínio 

Salgado, que poderia, no entanto, assumir o papel ―real‖ inexistente no Brasil 

republicano. (GONÇALVES: 2012, p. 221) 

 

 O trabalho de Márcia Regina da Silva Ramos Carneiro, que se debruça sobre o 

estudo das memórias integralistas, também traz importantes contribuições a este debate, 

uma vez que, embora não desconsidere a importância da incorporação de características 

fascistas naquilo que compôs a doutrina integralista e em aspectos de sua estrutura 

organizacional, também considera importante o impacto advindo da Doutrina Social da 

Igreja como forma de se evitar a expansão do ideário comunista que crescia bastante no 

final do século XIX. (CARNEIRO: 2007) 

 Além disso, ela refaz parte do percurso das ideias do pensamento autoritário 

brasileiro, trazendo a reflexão de alguns dos principais expoentes dessa corrente que, 

sem dúvida, tiveram impacto na doutrina integralista a exemplo de Alberto Torres, 

Oliveira Viana, Azevedo Amaral e Francisco Campos. (CARNEIRO: 2007) 

 Ao considerar influências internas e externas, a autora situa que a obra 

doutrinária da AIB seria fruto justamente deste processo de dialogização entre o 

pensamento nacional e as questões que eram dicutidas em um mundo que passava por 

um momento de crise econômica.  

 

Em meio a esses debates do início do século XX, estaria também posta em 

dúvida a viabilidade organizacional, econômica e soacial no ambiente liberal. 

A ascensão dos movimentos fascistas na Europa, também marcaria fornteiras 

e contrapontos entre as perspectivas de construção de uma ―nacionalidade‖ 

brasileira. A obra doutrinária da AIB é produto deste compartilhamento, ou 

dialogização, entre o pensamento nacional e as questões discutidas em todo o 

mundo diante da crise econômica que se impingiam todos os países de 

economia de mercado e que teve como marco a quebra da Bolsa de Nova 

York em 1929. (CARNEIRO: 2007, p. 84) 

 

Ao realizar um estudo sobre as manifestações integralistas contemporâneas, 

Jefferson Rodrigues Barbosa apresentou uma interpretação que diverge um pouco de 

parte dos estudos produzidos até então, o que corrobora com a tese de que, mesmo com 

o aumento das produções sobre a temática, ainda há espaço para se recolocar 

questionamentos que se mostravam presentes na primeira fase de trabalhos sobre a AIB. 

(BARBOSA: 2012) 
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Para o autor, em suma, pode-se destacar que o integralismo não teria passado por 

nenhum período de ostracismo. Não teria ocorrido descontinuidade alguma nas ações de 

propagação dos ideais e doutrina do movimento, seja durante sua existência legal, 1932-

1937, seja sob a nova roupagem, como Partido de Representação Popular (PRP), entre 

os anos de 1940 e 1960 ou, mesmo desde 1975, quando se deu a morte de Plínio.  

Em tal cenário, a utilização da expressão neo-integralista para designar os atuais 

militantes integralistas estaria equivocada. Ao invés disso, Barbosa acredita ser mais 

acertado utilizar a categoria integralista contemporâneo. (BARBOSA: 2012, p. 40) 

Outro ponto dissonante de sua interpretação remete-se à utilização da categoria 

extrema direita para designar movimentos como o integralismo. Nada obstante tal 

expressão ser consagrada, Barbosa defende que ela não seja a melhor escolha devido à 

existência de grande diversidade de modernos grupos chauvinistas, elemento que 

acabaria por poder confundir os leitores mais desavisados. Logo, em sua ótica, no lugar 

de extrema direita, o termo ―grupos chauvinistas‖ seria mais adequado. (BARBOSA: 

2012, p. 41) 

Argumento semelhante é utilizado em relação à utilização do conceito de 

fascismo, seja no singular ou no plural. Em sua interpretação, se valer das expressões 

extrema-direita ou fascismo para designar o integralismo e seus herdeiros 

contemporâneos em nada contribuiria para ajudar a traçar as singularidades deste 

movimento político. (BARBOSA: 2012)  

Para marcar a especificidade da ideologia do integralismo moderno frente às 

experiências políticas autoritárias de direita, Barbosa defende que ele seja nomeado 

como ―autocracia chauvinista regressiva‖, uma vez que as experiências chauvinistas se 

manifestaram em várias localidades, porém em seu entendimento só teria existido 

fascismo na Itália. (BARBOSA: 2012, p. 44)
85

 

Apesar da pesquisa de Barbosa retomar discussões importantes em relação ao 

caráter fascista da AIB e propor um ponto de vista consistente em relação a alguns 

conceitos importantes, numa perspectiva diferente, reitera-se que este estudo se alinha a 

uma gama de publicações que, a exemplo do trabalho de Gilberto Calil (2005), 

consideram o integralismo como um tipo de fascismo que congregaria tanto influências 

estrangeiras, quanto elementos tipicamente brasileiros.  

                                                           
85

 O aspecto regressivo se daria mais em referência a certa concepção regressiva em relação a seu caráter 

nacionalista, ditatorial etc, portanto, ao apego a valores anacrônicos que o integralismo apregoava e 

apregoa ainda hoje. (BARBOSA: 2012, p. 44) 
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Em síntese, a partir da discussão sobre as características gerais dos 

movimentos fascistas, reafirmamos a qualificação do movimento integralista 

como fascista, ainda que não reduzido a mero mimetismo. Foi ele, sem 

dúvidas, um movimento essencialmente contra-revolucionário, a despeito de 

eventuais proclamações anticapitalistas, estruturado como movimento de 

massas com uma organização interna centralizada e autoritária, com uma 

ideologia fortemente anticomunista, antiliberal e ultranacionalista e voltado à 

construção de uma nova estrutura política abertamente ditatorial. (CALIL: 

2005, p. 169) 

 

 Após examinar parte das obras que se debruçaram sobre as relações entre 

fascismo e o Movimento Integralista, ao se debruçar sobre a segunda fase de estudos 

dedicados ao mesmo tem-se que, desde o fim da década de 1970, o perfil dos trabalhos 

passou por significativas mudanças.  

Os novos estudos, ao invés de analisar sua organização nacional e abordá-lo por 

meio de seus aspectos teóricos e ideológicos, passaram a propor diversificadas maneiras 

de se trabalhar com a temática ao apresentar recortes regionais e locais em detrimento 

da escala macroanalítica adotada pelos primeiros.  

Uma possível justificativa para tais alterações pode se pautar no fato de que, 

imersa numa conjuntura de mudança de paradigmas no seio da historiografia, na qual 

explicações estruturalistas, generalizantes, passavam por um momento de crise, além de 

ajudar a expandir os recortes espaciais para quase todos os estados do país, as novas 

pesquisas também trouxeram novos objetos de pesquisa referentes ao tema.  

Os trabalhos de René Gertz simbolizam certo pioneirismo nos estudos sobre a 

AIB sob o enfoque regional uma vez que, ao analisarem a relação entre o integralismo e 

os teuto-brasileiros no Rio Grande do Sul (GERTZ: 1977) e, ao ampliar seu recorte 

espacial para o estado de Santa Catarina (GERTZ: 1987), contribuíram para o 

surgimento de questionamentos diferentes dos apresentados anteriormente. Entre outros 

elementos, sugeriram que o movimento integralista também se fazia presente em regiões 

rurais, desmistificando um pouco a ideia que se tinha de que ele era tipicamente urbano.  

Giselda Brito Silva mensurou bem como se dava a utilização dos discursos para 

dar suporte à repressão da polícia política dentro de um mínimo de consentimento social 

e demonstrou como Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que projetava sobre os 

militantes da AIB – seus antigos aliados – a imagem de subversivos, logrou êxito na 

construção de uma autoimagem como um mito político. (SILVA: 2002) 
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Uma novidade importante neste estudo foi a utilização do acervo policial 

produzido pelo DOPS-PE em associação com a teoria da Análise Crítica do Discurso 

(ACD). Em decorrência da riqueza documental dos acervos policiais que recentemente 

foram abertos para a pesquisa em vários estados do país, além de ser um exemplo de 

como o surgimento de novas fontes podem suscitar novas temáticas relativas ao 

integralismo, corroborando o que fora colocado por Bertonha (2010), numa abordagem 

interdisciplinar, ao se utilizar da ACD, demonstrou ser viável a realização de 

consistentes pesquisas através de uma ampliação das abordagens metodológicas o que, 

ao fim e ao cabo, lançou novas luzes sobre o integralismo ampliando o conhecimento 

produzido sobre tão controverso movimento político. 

Por sua vez, Beatriz de Miranda Brusantin reduziu ainda mais a escala analítica 

ao analisar a presença do integralismo no município de Rio Claro, interior de São Paulo. 

Considerada pelo movimento como a primeira cidade integralista, ela adquire 

significativa importância uma vez que, além de sua relevância para o próprio 

movimento, serviu de pano de fundo na análise que apresentou as interessantes relações 

entre a AIB, os sindicatos ferroviários e a Igreja Católica. (BRUSANTIN: 2004)
86 

A perspectiva local/regional redimensionou várias temáticas abordadas pelos 

estudos anteriores, uma vez que, ao se relacionar às regiões distantes dos centros 

difusores da doutrina do movimento, São Paulo e Rio de Janeiro, se não relativizou um 

pouco a importância destes, ao menos trouxe mais cores e possibilidades ao estudo do 

integralismo. 

Entre outros aspectos, a análise do movimento em locais distantes desses centros 

se mantinha mais ligada a questões regionais específicas, o que aponta para uma 

dinâmica própria ao apresentar alianças políticas inovadoras. Exemplos disso são os 

estudos realizados por Josênio Parente (1986) e João Ricardo de Castro Caldeira (1999).  

Ao analisar a presença do Integralismo no estado do Ceará, Josênio Parente 

detectou a ligação do movimento integralista com a Igreja Católica, Movimento 

Operário e Legião Cearense de Trabalho. (PARENTE: 1986) 

Por seu turno, João Ricardo de Castro Caldeira se debruçou sobre a presença do 

integralismo no Maranhão e notou que as características locais tiveram muita influência 

sobre a inserção social do movimento e sobre a conquista de espaço por ele. Dessa 

sorte, mesmo que tais estudos tenham abordado de forma periférica outros aspectos do 
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Além dos estudos de Brusantin e Gertz, muitos outros trabalhos tiveram tal caráter regional. Podem-se 

destacar entre eles: CANABARRO (1995) e MILKE (2003). 
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movimento, ao considerar as especificidades locais ou regionais, apresentaram também 

novas possibilidades de pesquisas. (CALDEIRA: 1999) 

Segundo Rodrigo Oliveira, o ensaio de Marilena Chauí (1978) poderia ser 

inserido na primeira fase de estudos do integralismo, numa linha próxima à dos três 

trabalhos que retomaram os estudos acadêmicos sobre a temática na década de 1970. 

Mas, como já apontava a necessidade de novas abordagens para a interpretação de 

questões ideológicas e discursivas do movimento – que só foram abordadas décadas 

depois – já antevia a necessidade de novas questões e objetos envolvendo o 

integralismo. (OLIVEIRA: 2009) 

 Para ele, justamente quando tais questionamentos ganharam fôlego é que foram 

abertas as portas para uma terceira fase que, acompanhando as novas tendências 

historiográficas, teria contribuído para a reabilitação de temáticas há tempos 

defenestradas do rol de interesse dos historiadores. (OLIVEIRA: 2009, 42)
87

  

Rosa Maria Feitero Cavalari contribuiu para a expansão da temática ao explicar 

o significado da revolução do espírito tão apregoada pelos teóricos do movimento e 

também qual seria o papel preconizado para a mulher nesse processo. Refletiu ainda 

sobre a importância dos ritos e símbolos do movimento e apresentou uma interessante 

análise das publicações integralistas, os jornais e revistas. (CAVALARI: 1999) 

Esta relação entre as mulheres e o integralismo e as análises acerca das 

publicações integralistas, muito importantes para este estudo, também foram alvo de 

outras pesquisas sobre as quais torna-se necessária uma abordagem mais atenta. Isso é 

justificado uma vez que essas servirão de subisídios para poder situar melhor as ações 

de Ines Piacesi ligadas à divulgação do ideário da AIB e às de Aroldo ligadas ao 

fascismo italiano na cidade de Barbacena através dos papeis sociais que ambos 

ocuparam.  

 

3.7 Apontamentos sobre a participação feminina na Ação Integralista Brasileira 

 

A corrida eleitoral de 1930 para a presidência da república, polarizada entre o 

Partido Republicano Paulista e a Aliança Liberal (AL), acabou com a vitória do 

representante dos paulistas, Júlio Prestes. Sem embargo, ao longo do ano, o clima 

                                                           
87

 Nessa terceira fase assistiu-se a uma pulverização no que diz respeito às temáticas e às formas de 

abordagem da AIB. Entre os inúmeros temas, podem-se destacar os estudos sobre o antissemitismo, a 

memória, o racismo integralista e sobre o integralismo após 1945. Sobre isso ver: (CALIL: 2005); 

(CRUZ: 2004); (CYTRYNOWICZ:1992) e (VICTOR: 2005; 2013). 
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político que já era tenso se acirrou ainda mais, com uma série de eventos que 

culminaram na Revolução de 1930. 

 Com a ocorrência desta e a consequente deposição do então presidente 

Washington Luís, o rumo das coisas mudou bastante. Assistiu-se à ascensão de Getúlio 

Vargas ao poder em 03/11/1930, que permaneceu à frente do governo brasileiro até 

29/10/194, numa conjuntura que ficou conhecida como a Era Vargas.  

Esta foi dividida em três períodos que mantiveram características distintas: 

Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-1937) e Estado Novo 

(1937-1945). (CARONE: 1989) 

No Governo Provisório, Getúlio Vargas enfrentou momentos conturbados, nos 

quais ocorreu uma forte disputa pelo poder com a oligarquia cafeeira de São Paulo e 

assistiu-se também à complexificação do cenário político através da ampliação do 

número de seus atores.  

Isso se deu pois, além dos grupos que o apoiaram no movimento revolucionário 

de 1930, como os tenentes e as oligarquias dissidentes, outros que até então 

permaneciam alijados do poder como, por exemplo, as mulheres, as camadas médias e 

populares, intensificavam sua demanda por maior participação política, fato que só 

aumentou a pressão nessa esfera.  

Esse contexto conturbado teve como um dos pontos críticos a eclosão da 

Revolução Constitucionalista de 1932. Após a deflagração desta revolta, ainda que 

Getúlio Vargas tenha logrado se manter no poder, teve que atender em parte algumas de 

suas demandas, a exemplo da nomeação de um interventor paulista para o estado de São 

Paulo e da convocação de uma Assembleia Constituinte, cujos trabalhos culminaram na 

promulgação da Constituição de 1934, marco inicial de seu Governo Constitucional.
88

 

Sobre a última destas, com aspectos inovadores em suas letras, como a extensão 

do direito ao voto para homens e mulheres, a consagração dos direitos sociais e a 

criação da justiça do trabalho, a nova carta magna também definiu que as eleições para 

presidência da república e governos estaduais ocorreriam por eleições diretas. 

Entretanto, isso não valeria para o primeiro pleito, no qual a Assembleia Constituinte 

elegeria Getúlio Vargas como presidente. (PANDOLFI: 2003, p. 29) 
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 A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento através do qual se verificou a reação da 

elite cafeeira paulista frente à sua relativa perda de poder em decorrência das medidas centralizadoras de 

Getúlio Vargas. Sobre o evento ver: (CAPELATO: 1982) e (SILVA: 1967) 
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Há que se levar em conta que, além de contribuir para a entrada destes atores no 

campo político, o conturbado cenário sociopolítico brasileiro concorreu para o 

surgimento de novos partidos como a Ação Integralista Brasileira que, como alternativa 

a este, trazia ideias semelhantes às defendidas pelo regime de Mussolini, aspecto que 

demonstra que a realidade brasileira não se mantinha apartada do que ocorria em plano 

internacional. 

Conforme mencionado anteriormente, nesse cenário de mudanças, em 1936, a 

AIB passou por uma importante transformação em sua linha de atuação ao se 

transformar em partido político, fato que denotou a mudança de sua via 

―revolucionária‖ para ―eleitoral‖. (TRINDADE: 1979, p.163)  

Deste modo, o aproveitamento das energias femininas, para além daquilo que era 

apregoado pelo movimento, ou seja, o trabalho em prol da educação nacional, passou a 

ocorrer também como uma tentativa de se tentar formar uma massa eleitoral integralista. 

(CAVALARI: 1999, p. 62)  

Portanto, ao disputar os eleitores, um de seus grandes alvos passou a ser o voto 

feminino uma vez que, quando conquistaram o direito ao sufrágio, as mulheres 

adquiriram grande importância nas eleições que estavam por vir.  

Para se ter uma ideia da importância feminina nas fileiras do integralismo, por 

volta de 1937, pautada por dados oficiais do movimento, Lídia M. Vianna Possas 

aponta para uma participação que poderia chegar à casa de 100.000 militantes. 

(POSSAS: 2004, p. 114)  

Daniel Henrique Lopes realçou tais dados ao apresentar as estimativas 

integralistas para o número de mulheres em seus quadros diretivos. No montante de 

150.000 lideranças, ele aponta para um total de 36.000 mulheres nos cargos de chefia, o 

que denotaria sua relevância para o movimento. (LOPES: 2007, p. 107) 

É inegável que tais dados são importantes na medida em que serviriam de 

indícios da relevância alcançada pelas mulheres na AIB. Contudo, devem ser vistos com 

cautela uma vez que, assim como o número total de militantes, este foi apresentado pelo 

próprio movimento, o que não afasta a possibilidade de um superdimensionamento ou, 

ainda que mesmo que se ignore tal alargamento dos números reais, que tais dados sejam 

mais ligados a posições ocupadas nos núcleos locais do que a posições decisórias mais 

importantes no movimento. 

A esse respeito, para Trindade havia poucas mulheres ocupando os principais 

cargos dos órgãos decisórios do integralismo, a Câmara dos 400 e a Câmara dos 40. 



 

153 
 

Menos de 10 mulheres foram designadas como membros do primeiro em junho de 1937 

e nenhuma foi designada como membro do segundo em setembro de 1936. 

(TRINDADE: 1979, p. 309-313).  

Jefferson Barbosa também mencionou ter encontrado poucos nomes de mulheres 

nas listas de nomes dos órgãos decisórios do movimento em meio à documentação do 

movimento disponível. (BARBOSA: 2013, p. 90). 

A despeito destas considerações, é inegável que as mulheres adquiriram grande 

importância para a AIB e que, por conta disto, em 1934, com o objetivo de oficializar e 

homogeneizar a participação destas no integralismo, tenha sido criado seu 

Departamento Feminino, cujas rotinas e diretrizes gerais aparecem detalhadas na citação 

abaixo. 

 

(...) as mulheres eram instruídas a ministrar aulas, desenvolver o gosto pelo 

esporte, apreciar a literatura e as belas artes, bem como a frequentar cursos de 

estudos filosóficos e políticos. Quanto às reuniões femininas, o Regulamento 

do D.F. da AIB (1934) preconizava que elas deveriam ser realizadas 

semanalmente em cada Núcleo Municipal, destinando-se à leitura de boletins 

diretivos e explanações doutrinárias, devendo ainda serem em horário 

diferente das reuniões normais dos núcleos. (LOPES: 2007, p. 40) 

 

 No entanto, segundo Daniel Henrique Lopes, o Departamento Feminino não 

conseguiu concretizar seus objetivos de atender aos anseios femininos e ao mesmo 

tempo disciplinar sua participação no movimento. Por isso, levando em conta a 

importância adquirida pelas mulheres neste cenário político e sua consequente adesão 

ao integralismo, em substituição ao Departamento Feminino, teria sido criada, em 10 de 

agosto de 1936, a Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos Plinianos 

(SNAFP). (LOPES: 2007)
89

 

É importante mencionar que, juntamente da criação desta Secretaria, foi 

aprovado um estatuto específico que visava a regulamentar a atuação feminina no 

integralismo, o que Jefferson Barbosa destacou como um evidente indício de 

desigualdade entre os gêneros no movimento. (BARBOSA: 2013, p. 80) 

 Dessa forma, após discorrer um pouco sobre a importância e o histórico da 

criação das sessões femininas da AIB, para melhor compreender o papel feminino nas 

hostes integralistas, é preciso verticalizar um pouco sobre a forma como se dava a 

relação entre aquilo que as lideranças e teóricos principais prescreveram como adequada 

atuação feminina e o modo como esta realmente se deu na prática.  

                                                           
89

 A exemplo dos homens, chamados de camisas verdes, as mulheres seriam chamadas de blusas verdes.  
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3.8 Entre o prescrito e o real: possibilidades de atuação das blusas verdes na AIB 

 

Sobre os papeis preconizados às atuações femininas nas hostes da AIB, em 

linhas gerais tem-se que, sob a ótica de suas lideranças como, por exemplo, Plínio 

Salgado e Belisário Penna, ela deveria se manter atrelada às funções sociais que 

estariam alinhados ao que entendiam ser sua condição feminina.
90

 

 

(...) a mulher encontrará a verdadeira esfera de ação, adequada ao sexo e aos 

seus deveres cristãos, no desempenho das funções do lar e da família, 

fundamentais para a educação física e moral da prole; da escola, e de tudo 

quanto tenha relação com esses alicerces das sociedades moralizadoras e 

sadias. (PENNA, 1959, p. 43, apud CAVALARI: 2004, p. 97)  

 

Praticamente todos os papeis que viessem a ocupar na esfera pública deveriam 

estar condizentes com as atribuições de mãe e, de preferência, serem decorrentes deste, 

pois, caso prejudicassem esta função precípua, seriam vistos como um desvio ao papel 

para o qual a mulher teria sido criada.  

 

O trabalho das mulheres nas fábricas, nos escritórios, era encarado como uma 

excepcionalidade e deveria ser permitido desde que fossem preservados da 

―miséria material e do seu afastamento do lar‖, pois este sim, o 

comportamento considerado biologicamente anormal, devido a necessidade 

da missão educativa junto às crianças, a disciplina da casa e a preparação das 

gerações futuras. (POSSAS: 2004, p.110) 

 

A citação anterior é emblemática uma vez que, junto de seus outros inimigos, o 

integralismo enxergava a emancipação feminina e as lutas pelas conquistas de direitos 

levadas a cabo pelos movimentos feministas como um perigo à família – da qual a 

mulher era vista como a guardiã, como a responsável por sua manutenção – e, por 

consequência, à própria nação, uma vez que a família era descrita no Manifesto de 

Outubro como sua célula principal, para a qual o Estado deveria ser forte para agir.  

 

O Homem e sua família precederam o Estado. O Estado deve ser forte para 

manter o Homem íntegro e a sua família. Pois a família é que cria as virtudes 

que consolidam o Estado. O Estado mesmo é uma grande família, um 

conjunto de famílias. Com esse caráter é que ele tem autoridade para traçar 

rumos à Nação. Baseado no direito da família é que o Estado tem o dever de 

realizar a justiça social, representando as classes produtoras. Pretendemos, 

nesta hora grave para a família brasileira, inscrever a sua defesa em nosso 

programa. (SALGADO: 1932) 
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 Nascido em Barbacena, o médico sanitarista Belisário Penna fez parte da Câmara dos 40, um dos 

órgãos decisórios mais importantes do movimento integralista. (THIELEN; SANTOS: 2002) 



 

155 
 

  

Com intuito de se preservar a família para que esta cumprisse seu papel na 

construção do que o integralismo entendia como seu objetivo último, o Estado Integral, 

além do que os seus estatutos preconizavam como aceitável para a atuação feminina no 

meio social, o movimento tentava delimitar essa atuação feminina através dos escritos 

que eram veiculados por sua estrutura de imprensa e pelas demais publicações de seus 

ideólogos.  

Sem desconsiderar as ressalvas que devem ser feitas em relação às obras de 

Plínio Salgado publicadas após o fim do fascismo, uma vez que muito de seu conteúdo 

original foi alterado com a intenção de desvincular a AIB deste, nota-se que em A 

mulher no século XX ele explicitou bem qual era a concepção do ideal feminino 

defendida pelo integralismo. (SALGADO: 1949) 

Algumas das ideias integralistas sobre o papel adequado à mulher na sociedade 

foram aprofundadas nesta, sendo que Salgado ressaltou bem quais seriam as 

semelhanças e diferenças existentes entre homens e mulheres. (SALGADO: 1949)
 91

  

Ao discorrer sobre tais semelhanças, ele afirmou que ambos os sexos possuem 

aspirações, direitos e deveres referentes à sua subsistência física, às suas intervenções 

no meio social e político e também às aspirações religiosas, sendo que nestes aspectos 

elas seriam absolutamente idênticas. O que seria bom aos homens também o seria para 

as mulheres. (SALGADO: 1949, p. 70) 

O autor, ao destacar a existência de diferenças biológicas, afirmou também que, 

além de aspectos orgânicos, se não existissem diferenças entre homens e mulheres, a 

natureza estaria incompleta. Logo, para concretizarem os fins de sua criação, tais 

diferenças precisariam se prolongar em atos que delas seriam decorrentes sendo que, 

nesta perspectiva, não haveria superioridade ou inferioridade feminina, a mulher seria 

apenas diferente. (SALGADO: 1949, p.71) 

O objetivo comum se realizaria justamente pela soma das diferenças nos papeis 

sociais a serem assumidos por homens e mulheres, que seriam diretamente decorrentes 

de suas diferenças biológicas.  
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 Escrita durante o período no qual Plínio Salgado estava no exílio em Portugal, a obra é fruto de uma 

conferência realizada em Lisboa em benefício das casas de São Vicente de Paulo. Datada originalmente 

de 1946, – sendo que a edição aqui utilizada é a de 1949 – após abordar a evolução da mulher ao longo da 

história, ele se voltou para o papel da mulher no século XX e deixou bem claro sua delimitação, também 

fez críticas ao materialismo histórico e ao conhecimento científico produzido nos séculos XIX e XX. 
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Partindo, pois, da diferenciação das funções físicas, chegamos à 

diferenciação das funções sociais. Quais são estas? São as que prolongam 

psicologicamente as funções físicas. Ora, na mulher, a função física que a 

distingue do homem manifesta-se na maternidade. Logicamente toda a acção 

da mulher no meio social, desde os círculos da família, até os mais amplos 

círculos da vida colectiva, tem de proceder daquela função. Não importa que, 

em razão de qualquer motivo justo ela não tenha filhos. Para ser mãe, 

psicologicamente, familiarmente, socialmente, intelectualmente, e até 

politicamente, não importa ter ou não filhos. O essencial é que a acção da 

mulher no seu meio se exerça num sentido maternal. (SALGADO: 1949, p. 

73-74) 

 

Nesta perspectiva, a atuação social feminina que cumpriria seu papel na 

―Economia das Espécies‖ seria aquela ligada a sua função biológica, ou seja, a 

maternidade. Consequentemente, aquilo que extrapolasse essa função era visto como 

desagregador.  

Como se pôde perceber, além de tentar delimitar qual seria o papel adequado 

para a atuação feminina nas fileiras do integralismo a fim de que esse não ferisse sua 

condição feminina, verificou-se que, em boa medida, os argumentos utilizados pelo 

movimento pautavam-se por aspectos biológicos. Todavia, as justificativas para a 

atuação feminina ligada à maternidade e às atividades dela decorrentes não se limitavam 

às alegações supracitadas.  

Ainda que mantenham certa relação com tais argumentos, estudos como o 

realizado por Endrica Geraldo apontam para a preocupação de se manter a mulher 

atrelada às funções maternas a fim de se construir um povo forte capaz de levar a cabo a 

construção do Estado Integral usando como pressuposto para isso o discurso médico-

eugenista. (GERALDO: 2001) 

Os trabalhos de Renata Duarte Simões (2012; 2013) demonstram que, entre as 

atividades desenvolvidas pelas blusas verdes na AIB, estavam as ações voltadas para a 

enfermagem e para a educação do corpo das militantes integralistas. Ao se dedicar à 

saúde das mães e crianças e também à formação de seus membros, acreditava-se que 

elas contribuiriam para o fortalecimento do povo, fato que contribuiria para que o país 

se transformasse em uma potência.  

 

A AIB compreendia que, no exercício da enfermagem, os atributos 

considerados intrínsecos à natureza feminina eram valorizados, tornando-se 

indispensáveis à prestação de um cuidado que era, ao mesmo tempo, técnico 

e abnegado. Assim, a profissão de enfermeira foi entendida como uma 

extensão do papel da mulher no recesso do lar, como esposa, mãe e dona de 

casa, no desempenho de funções ligadas ao cuidado do outro, em relação ao 

qual havia que se exercitar uma vigilância permanente. O integralismo 

conferia à mulher enfermeira o papel de combater as endemias existentes, a 
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fim de fazer do povo brasileiro um povo forte, capaz de tornar o País "a 

potência das potências". (SIMÕES: 2012, p. 141) 

 

Ressaltando a já mencionada necessidade de se criar uma massa eleitoral 

integralista, um outro estudo da autora explicita a importância da atuação feminina no 

magistério uma vez que, de acordo com a Constituição de 1934, somente cidadãos 

alfabetizados poderiam ser eleitores. (SIMÕES: 2011) 

Dessa maneira, com a intenção de fazer com que Plínio Salgado se saísse 

vitorioso na eleição de 1938, a AIB passou a incentivar o trabalho das mulheres como 

professoras, chegando inclusive a abrir uma boa quantidade de escolas em seus núcleos.  

Rosa Maria Feitero Cavalari reforça essa assertiva, pois foi a partir de 1936, ano 

no qual havia sido criada a Secretaria de Arregimentação Feminina e Plinianos 

(SNAFP), que passou a ocorrer um maior esforço para a alfabetização no seio do 

movimento. De acordo com dados obtidos em 1937, o número de escolas integralistas 

teria se aproximado de 3000 instituições, que em sua maior parte funcionavam junto aos 

núcleos, o que denota a importância dada a estas. (CAVALARI: 2004, p. 103) 

Sem desconsiderar a possibilidade de superdimensionamento destes dados, o 

aumento do número de escolas integralistas, ocorrido no contexto no qual fora criado a 

SNAFP, ao mesmo tempo em que abria às mulheres espaço para uma atuação na esfera 

pública à luz daquilo que os teóricos integralistas consideravam adequada ao sexo 

feminino, direcionou as energias de suas ações aos interesses eleitorais do movimento 

que visava a chegar ao poder através das eleições em 1938.  

No trecho abaixo, extraído do jornal Acção, tem-se esse objetivo claramente 

explicitado.  

 

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‖. Esse documento deixava claro 

que, por meio da ―alfabetização rápida‖, buscava-se ensinar os brasileiros a 

ler e a escrever, não para ―elevar o seu nível cultural‖ ou promover a sua 

―realização plena‖ enquanto ―homem integral‖ conforme era preconizado, 

mas para que ele pudesse obter seu título de eleitor. (SIMÕES: 2011, p.10)
92
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 O artigo mencionado na citação foi ―A Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina e dos 

Plinianos e a campanha eleitoral‖, jornal Acção, 17 de maio de 1937. A atuação feminina como 

professora nas hostes da AIB também foi citada em inúmeros outros trabalhos como, por exemplo: 

(CALDEIRA: 2004), (CAVALARI: 1997; 1999 e 2004), (LOPES: 2007) e (POSSAS: 2004). 
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Por fim, os estudos de Tatiana da Silva Bulhões, que abordam o uso da 

fotografia como uma forma de publicizar as coisas boas que o movimento realizava na 

tentativa de atrair novos membros, também trouxeram importantes contribuições para se 

perceber como se dava a participação feminina na AIB, a exemplo das imagens que 

servem de indício para se compreender melhor como eram as escolas, os lactários, as 

enfermarias, etc. (BULHÕES: 2007; 2012) 

Ao analisar uma série de 82 fotografias relativas aos núcleos e às militantes do 

estado do Rio de Janeiro, a autora destacou a associação da mulher aos papeis para os 

quais o movimento julgava que elas estariam destinadas, enfatizando que não se 

deixavam espaços para atuação em papeis diferentes do que era preconizado como ideal 

a esta.  

 

Analisando o espaço da figuração, notei que a mulher, na maioria das fotos, 

vem acompanhada da presença masculina e infantil. Estas representações 

indicam associações feitas pelo integralismo com a figura feminina: exercer 

seu papel ―natural‖ de maternidade, ser ―colaboradora‖ e dependente do 

homem. (...) E, finalmente, no espaço da vivência observei que as atividades 

e vivências femininas retratadas pelo fotógrafo, em toda a série fotográfica 

selecionada, estão relacionadas à A.I.B. Não há fotos de vivências femininas 

que não sejam aquelas no âmbito da convivência com seus companheiros 

integralistas. (BULHÕES: 2007, p. 227) 

 

Para finalizar de forma satisfatória estes apontamentos relativos à participação 

feminina no seio da Ação Integralista Brasileira, resta ainda abordar duas últimas 

importantes questões referentes aos cerceamentos que lhes foram impostos e também à 

forma como as mulheres lidaram com eles.  

Por esta razão, é preciso tentar perceber se em um movimento político 

notadamente conservador no qual se buscou delimitar as ações femininas de modo a 

estas se manterem hierarquicamente subordinadas, usando diversificados argumentos 

como sustentação para isso, as mulheres aceitaram esta posição submissa ou terçaram a 

bandeira de algum tipo de reinvindicação para ampliação de sua participação. 

De certa forma, nos últimos anos, com novas abordagens, temas e perguntas 

acerca do integralismo, estudos como os já citados de Renata Duarte Simões (2012), 

Daniel Henrique Lopes (2007) e Tatiana da Silva Bulhões (2007), acabaram esbarrando 

em tais indagações. No entanto, acredita-se que estas estejam longe de serem esgotadas. 

 Indubitavelmente, houve uma tentativa por parte do integralismo de disciplinar 

e homogeneizar sua participação em concordância com o que era prescrito como ―ideal‖ 
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a esta. Malgrado tal intenção, através de suas atividades como blusas verdes, percebeu-

se que, mesmo em condições de subordinação, as mulheres fizeram parte do jogo 

político e conseguiram alcançar espaços que antes lhes estavam interditados na esfera 

pública.  

 

A AIB percebe nas mulheres uma grande oportunidade para engrossar suas 

fileiras de militância e seu peso político nas urnas eleitorais. Em 

contrapartida, a mulher encontra na AIB uma chance de aspirar posições 

outras dentro do espaço público, ainda que encontrando algumas barreiras e 

preconceitos, pois ainda era considerado no imaginário social que o seu 

‗lugar‘ de mulher era em casa, sendo esposa, mãe e dona de casa, enfim, a 

mulher tinha que ser a ―rainha do lar‖. Política e vida pública eram coisas 

pertencentes ao arcabouço de papéis masculinos. (LOPES: 2007, p. 67) 

 

Segundo Bulhões, em parte, a obtenção de espaços femininos no integralismo 

pode ser atribuída à tentativa deste adaptar seu discurso reacionário e sexista às 

mudanças que estavam em curso no contexto de sua existência, de modo a tentar 

galvanizar o apoio das mulheres, mesmo que, conforme fora dito anteriormente, isto se 

desse sob sua tutela.  

 

Creio que a aquisição de algumas liberdades pelas mulheres neste momento, 

como a obtenção de empregos antes restritos aos homens e o direito ao voto, 

fez a A.I.B., da mesma forma que o restante da intelectualidade brasileira 

conservadora da época, adaptar seu discurso repressor e formular uma 

argumentação, tanto textual quanto imagética, que atraísse a mulher 

brasileira. (BULHÕES: 2007, p. 222)
93

 

 

Por outro lado, pode-se perceber que, embora tenham logrado certo êxito em 

tentar disciplinar as atividades femininas, houve também a conquista de espaços para 

além daqueles que seus líderes e ideólogos delineavam como ideal. Por conseguinte, por 

meio das atividades desenvolvidas pelas blusas verdes, tanto a AIB, quanto as mulheres, 

obtinham conquistas. 

 

Inserindo-se com mais densidade no espaço público, as mulheres passaram a 

romper com as velhas normas familiares que conflitavam com o ser moderno, 

o qual levava as jovens à uma militância mais atuante. Marchando pelas ruas 

das cidades, como integralistas devidamente trajadas com as ―blusas verdes‖, 

elas podiam ser observadas e registradas nas inúmeras imagens, 

principalmente fotográficas, produzidas no decorrer da curta duração da 

história da AIB (1932-1938). (POSSAS: 2004, p. 111-112) 
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 Outros estudos como os de (SIMÕES: 2011) e (DEUTSH: 1997) apontam para essa direção. 



 

160 
 

Em síntese, não se trata de dizer nem que as mulheres aceitaram pacificamente o 

domínio masculino no seio do movimento, uma vez que haviam através do mesmo sido 

―autorizadas‖ a participar do campo político, tampouco que conseguiram romper todas 

as barreiras impostas à emancipação feminina e à conquista de direitos por terem feito 

parte do integralismo – inclusive chegando a lançar algumas candidaturas femininas.
94

  

O que se quer afirmar é que, mesmo em uma relação desigual de poder, no qual 

há claramente um dominador e um dominado, há espaços para negociação e também 

para ganho de espaço por parte do lado mais fraco.
95

  

Em artigo no qual analisa a violência simbólica para compreender o modo e as 

categorias utilizadas para se impor a submissão feminina, Roger Chartier afirma que os 

espaços encontrados para a atuação feminina, de modo diferente daquilo que se tenta 

impor à mesma, às vezes, surgem como uma maneira de resistência em meio ao próprio 

consentimento. Por essa razão, não necessariamente estes decorreriam de uma situação 

conflituosa. 

 

Nem todas as fissuras que corroem as formas de dominação masculina 

tomam a forma de dilacerações espetaculares, nem se exprimem sempre pela 

irrupção singular de um discurso de recusa ou de rejeição. Elas nascem com 

frequência no interior do próprio consentimento, quando a incorporação da 

linguagem da dominação se encontra reempregada para marcar uma 

resistência. (CHARTIER: 1995, p. 42) 

 

Com isso em vista, independentemente do movimento ter visado tutelar a ação 

feminina e de buscar delimitar quais os espaços adequados a esta, é preciso por fim 

destacar que, em alguns casos excepcionais, as mulheres acabaram rompendo tais 

barreiras, ampliando bastante sua esfera de ação na AIB.  

 

Entretanto, não posso negligenciar o fato de ter encontrado, depois de lançar 

um olhar minucioso sobre os documentos e jornais da AIB, mulheres que, de 

forma sutil, ou mais escancarada, subvertiam a ordem e faziam diferente do 

que lhes era orientado, ainda que representassem uma parcela reduzida de 

modos diferentes de atuar no movimento e na sociedade, entre elas cantoras, 

atletas, pintoras, escritoras, atrizes, redatoras, etc. (SIMÕES: 2011, p. 11-12) 
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 Sobre as candidaturas femininas na AIB ver (CALDEIRA: 2004). 
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 Para uma melhor apreensão do papel feminino nas hostes do integralismo, tem sido realizadas 

discussões acerca do gênero. Alguns trabalhos já cotados se pautam por tal perspectiva. Ver (BULHÕES: 

2007), (LOPES: 2007), (POSSAS: 2004) e (SIMÕES: 2011). 
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Exemplos ilustrativos disto, que mantém relação direta com este estudo, foram 

trazidos pelos trabalhos que demonstraram a ocupação de espaços por mulheres na 

imprensa, seja como jornalistas ou como redatoras. 

 Um destes trabalhos foi desenvolvido por Virgínia Mancilha no qual a autora 

analisou a revista Brasil Feminino, periódico que existia desde 1932 mas que, ao passar 

por dificuldades financeiras, recebeu uma ajuda financeira do Integralismo em 1937 

passando a fazer parte da estrutura de imprensa do movimento. (MANCILHA: 2011)  

Na explanação geral de sua estrutura, na qual a autora mencionou algumas de 

suas colunas, de suas principais colaboradoras, merecem destaque dois elementos que 

ressaltam a ocupação de espaços antes interditados às mulheres.  

O primeiro deles é o fato de que a revista era dirigida por uma jornalista, Iveta 

Ribeiro, e o segundo, que o periódico ficava diretamente subordinado à SNAFP que 

também se encontrava liderada por uma integralista, Irene Rodrigues. (MANCILHA: 

2011, p. 185-187)  

Sobre tal revista, ao se dedicar à análise dos informes publicados no jornal A 

Offensiva sobre sua transformação em um periódico integralista, Renata Duarte Simões 

destacou sua chefia feminina e também a participação de mulheres como articulistas, 

sendo que, em sua ótica, isto fazia parte de uma estratégia de Plínio Salgado para se 

aproximar da militante integralista. 

 

Plínio Salgado percebeu a possibilidade de, por meio dessa revista dirigida 

por uma mulher e elaborada por tantas outras, estreitar os laços com a mulher 

integralista e de aproximar as que ainda não haviam aderido ao movimento. 

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‖. 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‖. (SIMÔES: 2011, p. 14) 

  

Ao concluir sobre a participação feminina no integralismo, Virgínia Mancilha 

destacou sua tentativa de reforçar os tradicionais papeis de gênero com o intuito de 

impedir a emancipação feminina sem perder de vista que, a despeito disto, a AIB 

também possibilitava à mulher adentrar um espaço antes interditado à sua participação, 

o que sem dúvida se tratava de uma relação inovadora.  
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(...) por mais que a AIB reforçasse os tradicionais papeis de gênero a fim de 

conter a incipiente emancipação feminina, a relação das ―blusas verdes‖, com 

o movimento integralista é de certo modo inovadora, no sentido que 

possibilitou às mulheres, novas práticas e formas de atuação na esfera 

pública. Ou seja, o integralismo permitiu à sua militante sair do espaço 

privado do lar e atuar no espaço público da militância política, onde através 

de suas atividades, pôde criar novas representações acerca de sua relação com 

a sociedade. Por isso, a participação feminina não deve ser observada, nem 

tão pouco analisada de maneira uníssona dentro do integralismo, haja vista 

que as variabilidades de experiências desses sujeitos nos permitem entender 

as distintas apropriações do modo de se pensar dessas mulheres, as quais 

operaram no movimento com suas individualidades, inovações e variações 

históricas. (MANCILHA: 2011, p. 201) 

 

Com base no exposto, tem-se que o entendimento da participação feminina nas 

hostes do integralismo avançou muito com os trabalhos apontados, – que representam 

apenas uma parte daqueles que se dedicam à sua análise – porém ainda percebe-se que 

há muito por fazer nessa seara.  

Por ora, com tal painel construído, acredita-se terem sido criados subsídios 

necessários acerca de um mínimo entendimento a respeito das ações femininas na AIB 

para, num momento seguinte, poder situar Ines Piacesi como uma militante política 

deste partido.  

Pelo fato de Ines ter se enveredado pela esfera jornalística e, através desta, ter 

propagado o ideário de extrema direita, no próximo item se realizará uma breve análise 

da imprensa integralista para que, no último capítulo, se verticalize na análise sobre suas 

atividades políticas no seio da AIB.  

 

3.9 Apontamentos sobre o papel da imprensa no movimento integralista 

 

Imersa na série de novos estudos que, desde a década de 1990, contribuíram para 

um maior entendimento sobre o integralismo, sem dúvida a análise referente aos livros e 

jornais desenvolvida por Rosa Maria Feitero Cavalari forneceu um bom panorama em 

relação à máquina de propaganda montada pela AIB. (CAVALARI: 1999) 

 Entre outros tópicos, a autora destacou que a palavra impressa era muito 

importante para fazer a doutrina chegar ao militante sendo que o livro era o local para 

veiculá-la e os jornais o local para popularizá-la. (CAVALARI: 1999, p. 102)  

Nessa seara, para tentar garantir uma maior homogeneidade em suas 

publicações, a AIB criou três mecanismos para unificar e controlar a doutrinação do 

militante, o Sigma Jornais Reunidos, a Secretaria Nacional de Imprensa (SNI) e as 
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Comissões de Imprensa. Nesse momento, não é necessário explanar em pormenores o 

que representava cada uma destas estruturas, basta mencionar que o Sigma Jornais 

Reunidos era um consórcio de jornais criados em 1935, que ficava subordinado à SNI, 

contando com um total de 88 periódicos em todo país. (CAVALARI: 1999, p. 83-84)
96

 

Outro ponto importante em sua obra se remete ao fato de que nos jornais 

pesquisados foram encontradas transcrições literais de textos integralistas retiradas de 

livros ou de artigos publicados nos principais periódicos do movimento sendo que, em 

alguns casos, estes eram acompanhados de sua fonte, sobretudo no que se refere aos 

artigos e, em outros, não. (CAVALARI: 1999) 

Na óptica de Cavalari isto seria um indício do autoritarismo do integralismo uma 

vez que a ―palavra não precisa ser situada, ela paira acima das contingências de tempo 

e lugar. Deixa de ser uma fala particular, para ser a fala, o “verbo”. Representa a voz 

onipresente da autoridade.‖ (CAVALARI: 1999, p. 97)  

Os trabalhos de Tatiana da Silva Bulhões e a obra Imagens do Sigma 

(SOMBRA; GUERRA: 1998) são bastante importantes, uma vez que se dedicaram a 

analisar as imagens que o integralismo publicava em seus periódicos como estratégia de 

divulgação para arregimentação de novos militantes.  

No caso do trabalho de Bulhões, é digno de nota que, muito além de reproduzir 

parte do material fotográfico do qual a AIB lançou mão em suas publicações, ela 

procurou demonstrar quais eram os principais objetivos do integralismo em veicular tais 

imagens, bem como o modo como isso se deu.  

Desse jeito, relacionou o material fotográfico com uma ampla publicação do 

movimento, o que lhe permitiu matizar bem aspectos inerentes aos diferentes modos 

como a estrutura de imprensa integralista se valeu das imagens, as diferentes 

concepções políticas de seu quadro diretivo que se encontravam presentes nestas, sem 

deixar de articular tais aspectos ao contexto no qual se inseriam. (BULHÕES: 2012)
97
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 Uma característica interessante dos jornais refere-se a seu tamanho. De acordo com a atual 

denominação, os jornais dividem-se em Standard (com 54 cm de altura e 33,5 de largura) e Tablóide 

(metade do tamanho Standard). Cavalari pesquisou 22 jornais do movimento, entre os quais se deparou 

com 5 que se enquadravam no primeiro tamanho e 17 no segundo porém, para além desses periódicos 

pesquisados, destacou também a existência de outros jornais do movimento que apresentavam tamanhos 

intermediários e também superiores ao Standard. (CAVALARI: 1999, p 87-91)  
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 Na vasta documentação utilizada, além de se valer das fotografias disponibilizadas pelo Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro-APERJ, a autora também examinou duas importantes publicações 

integralistas de circulação nacional, o jornal carioca A Offensiva e a revista Anauê. Sobre estes destaca-se 

que parte de seu conteúdo era replicada pelos demais integrantes do Sigma Jornais Reunidos. 

(BULHÕES: 2012) 



 

164 
 

Além destas obras supracitadas, as análises sobre a imprensa integralista 

avançaram bastante nos trabalhos de Rodrigo Oliveira. Ao se debruçar sobre o conteúdo 

anticomunista presente nos jornais integralistas, entre outros aspectos, ele destacou que, 

não obstante o liberalismo fosse visto como o principal inimigo do movimento por parte 

de seus teóricos, por ter forte apelo em meio aos militantes, foi usado como um dos 

mais importantes elementos para arregimentação de militantes. (OLIVEIRA: 2004)  

Posteriormente, verticalizou ainda mais os estudos sobre os jornais, ao se valer 

da abordagem do periódico A Offensiva, uma das publicações mais importantes do 

movimento. Com análises quantitativas e qualitativas, abordou como se estruturava a 

propaganda ideológica que, de modo geral, era reproduzida nos demais jornais do 

movimento e percebeu que a ideologia integralista foi difundida através de uma lógica 

de construção identitária, na qual era necessário definir aquilo que era o Integralismo a 

partir da comparação com seus inimigos e aliados. (OLIVEIRA: 2009) 

Outro trabalho do autor que merece ser destacado foi o artigo no qual ele 

realizou um balanço a respeito da imprensa integralista. Esse texto é bastante 

elucidativo acerca da importância da imprensa para a AIB, pois explica que, em sua 

coluna Nota Política, publicada no jornal A Razão, Plínio Salgado formulou parte da 

base ideológica do integralismo, fato que contribuiu para que aglutinasse a seu redor 

militantes que iriam com ele formar a Sociedade de Estudos Políticos (SEP) e, pouco 

depois, organizar o Manifesto de Outubro para o lançamento oficial da AIB em 1932. 

(OLIVEIRA: 2011, p. 23-25) 

  

Dentro de tal lógica, o jornal A Razão será o instrumento político que lhe 

permitirá conceber uma ideologia nos moldes fascistas e através dela 

arregimentar seguidores. É desse jornal que surgirá o primeiro movimento de 

massas organizado nacionalmente no Brasil e pelo discurso de Plínio Salgado 

podemos chegar a conclusão de que esse era seu objetivo as assumir o papel 

de liderança dentro do periódico (...) Analisando a posteriori percebemos que 

A Razão foi fundamental, pois a partir da utilização do jornal a imprensa 

tornar-se-á um dos principais pilares para a difusão da ideologia integralista. 

De toda a estrutura interna do movimento a imprensa será um dos principais 

mecanismos de cooptação social e de propaganda política, como também a 

sua importância vai se fazer presente na concepção política da AIB, através 

do atrelamento entre Estado e Imprensa que se incorpora com o passar do 

tempo no programa integralista. (OLIVEIRA: 2011, p. 24) 

 

A AIB, enquanto organização política, possuiria então uma relação dialética com 

sua imprensa. Isso se explicaria pelo fato de que durante seu crescimento novos jornais 

foram editados e, ao mesmo passo que tais periódicos eram responsáveis por divulgar as 
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ideias integralistas aos futuros militantes, com o consequente crescimento do número 

destes, ocorreria também o surgimento de novos jornais o que, ao fim e ao cabo, 

reiniciaria o ciclo. (OLIVEIRA: 2011, p.25)  

Rodrigo Oliveira destacou também que em todos os estados sobre os quais 

pesquisou os jornais das secretarias provinciais, o tempo entre a criação do primeiro 

núcleo de comando regional e a data de criação de seu primeiro periódico nunca 

excedeu 40 dias. Tal fato demonstra que a imprensa possuía grande importância para a 

difusão do ideário integralista. (OLIVEIRA: 2011, p. 25) 

Ainda é preciso mencionar que a opção por se analisar este artigo se deu uma 

vez que ele representou com seu balanço da imprensa integralista o panorama geral da 

coletânea Entre tipos e recortes: histórias da imprensa integralista, obra que sem 

dúvida representou um dos maiores avanços no entendimento sobre a imprensa 

integralista.  

Publicada em dois volumes sob a coordenação dos historiadores Leandro Pereira 

Gonçalves e Renata Duarte Simões, reuniu artigos que versaram sobre uma grande 

variedade de temas à luz de diferentes perspectivas analíticas, possibilitando a 

abordagem referente à prática jornalística integralista em diversas regiões e estados 

brasileiros, passando por publicações que se situavam tanto no contexto de existência 

legal da AIB, 1932-1937, quanto em períodos mais recentes.  

 Todos estes trabalhos que analisaram a relação entre a AIB e a imprensa 

possuem uma característica em comum, o fato de que, a despeito do enfoque dado, se 

valeram de obras que fizeram oficialmente parte da estrutura de imprensa do 

integralismo.  

 Nesse interím, é preciso perceber que ainda existem lacunas a serem preenchidas 

a respeito da relação entre a AIB e a imprensa, sobretudo, se o olhar for lançado para 

outros periódicos que, embora tenham realizado a defesa de seu ideário e trabalhado 

para a arregimentação de novos adeptos, se mantiveram de fora da estrutura de imprensa 

integralista.  

Este foi o caso do jornal Rubicon, pertencente a Ines Piacesi, que após alguns 

anos de existência da AIB, em meio ao período no qual ela se encontrava em plena 

expansão, aos poucos foi abrindo espaços para a defesa do mesmo transformando-se em 

um órgão oficioso do integralismo, elementos que serão abordados no último capítulo.  

Nessa direção, após esboçar este painel referente à historiografia do 

integralismo, ressalta-se não é objetivo deste trabalho analisar em pormenores suas 
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novas pesquisas. Havia, até pouco tempo atrás, a necessidade de se realizar um balanço 

das produções referentes ao integralismo brasileiro, com o intuito de apontar algumas 

das obras que serviram como referência básica e também as questões centrais sobre os 

múltiplos temas que se abrem a seu estudo, fato sobre o qual a recente obra de João 

Fábio trouxe enormes contribuições, sobretudo para os pesquisadores iniciantes na 

temática. (BERTONHA: 2014)  

Portanto, ao considerar a existência de muitas lacunas a serem preenchidas em 

relação aos estudos sobre as manifestações integralistas e fascistas no estado de Minas 

Gerais, sobretudo em seu interior e, também, acerca de estudos biográficos que se 

voltam para as lideranças locais e nacionais de tais manifestações políticas, entende-se 

que a aventura por tais veredas é bem vinda, pois pode lançar novas luzes sobre o 

conhecimento histórico relativo à temática.
98

  

 

Estudos relativos aos neointegralistas nos anos recentes e outros que buscam 

mostrar as articulações, inclusive pelas histórias de vida, entre vários 

momentos da história da direita radical brasileira também estão surgindo, 

indicando uma expansão temporal dentro da temática mais que bem vinda. 

Também estamos começando a dispor de mais estudos biográficos. Já 

tínhamos, na verdade, alguns trabalhos sobre Barroso, Reale e Salgado e um 

ou outro texto sobre líderes regionais, além de memórias e livros 

autocelebrativos dos próprios integralistas. Mas faltam ainda estudos 

biográficos mais densos não apenas dos três principais líderes como também 

de outros secundários, regionais e de simples militantes. (BERTONHA: 

2010, p. 9-10)  

 

Sendo assim, por se ter como intento a construção de uma biografia, através da 

qual se analisará a propagação do ideário fascista e integralista em Barbacena pelo casal 

Piacesi, levando em consideração o agrupamento do trabalho elaborado por Rodrigo 

Oliveira (OLIVEIRA: 2009), serão abordados elementos presentes nas três fases de 

estudos sobre a AIB, ainda que, em razão de seus objetivos e do gênero textual adotado, 

se poderia enquadrar melhor esta pesquisa na terceira fase de estudos sobre a AIB.
99
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 Bertonha reforça que estes estudos regionais tiveram seu início em meados da década de 1970, se 

consolidaram na década seguinte e, até hoje, se mantém em expansão. (BERTONHA: 2010, p. 7) 

Especificamente em relação ao estado de Minas Gerais, embora o estado tenha atingido uma relevante 

importância no movimento, há ainda um incipiente número de pesquisas acadêmicas. Sobre a presença 

integralista em Minas Gerais, podem ser citados os seguintes trabalhos: CORREA (1973); GONÇALVES 

(2004); (GROSSI; FARIA: 1992), (OLIVEIRA JÚNIOR: 2002); SANTANA (2006) e SILVA JÚNIOR 

(1998). Se comparadas com os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, as atividades de imigrantes 

italianos pró-fascismo são pouco estudadas no interior de Minas Gerais. (BERTONHA: 2001, p. 210-

211).  
99

 Sobre outras obras que realizaram biografias relativas a pessoas envolvidas com o integralismo ver: 

(BARRERAS: 1994). (TONINI: 2002). 
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Conforme foi mencionado nas partes anteriores dessa dissertação, em suma, este 

trabalho pode ser descrito como uma continuação do trabalho monográfico, um ensaio 

biográfico que versou sobre a trajetória de Ines Piacesi. Entrementes, nessa nova etapa, 

o foco foi ampliado em relação ao que fora então analisado na pesquisa inicial. 

(PIMENTA: 2007) 

Se, inicialmente, por conta da insuficiência de fontes, abordou-se apenas Ines 

Piacesi, relegando ao segundo plano a figura de seu marido e o envolvimento de ambos 

com o campo político, com um maior volume de vestígios acerca destes, além de um 

maior resgate de suas inserções nos meios econômico, social e cultural, a partir de agora 

se mergulhará um pouco mais fundo na trama do passado a fim de se reconstruir a 

trajetória política do casal, para que se possa entender como receberam e disseminaram 

o ideário fascista e integralista na cidade.  

Objetiva-se assim contribuir com a construção do conhecimento histórico sobre 

a atuação da extrema direita no estado por meio das ações do casal Piacesi. Entretanto, 

para que tal análise não fique descontextualizada, se faz necessário apresentar o 

tabuleiro do jogo político da cidade, resgatando algumas de suas peças mais 

importantes, de modo a situar a presença dos integralistas e fascistas dentre os quais 

Ines e Aroldo Piacesi alcançaram uma posição destacada.  
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Capítulo 4: Em Barbacena há política: dos velhos caciques ao novo cenário 

republicano 

 

4.1 A Barbacena das décadas iniciais do século XX  

 

Antes de traçar um esboço da atuação dos personagens da política tradicional da 

cidade e das alianças forjadas entre eles no último quarto do século XIX e décadas 

iniciais do XX, bem como tentar perceber como se dava sua inserção num universo 

político que ultrapassava os limites locais e que chegava à capital federal, para que tal 

quadro não fique incompleto, é também preciso buscar perceber a importância 

alcançada pela cidade através de seus dados eleitorais e demográficos, situá-la dentro 

deste contexto macroscópico sem que, no entanto, se perca de vista algumas 

especificidades da formação de sua elite política local em meio a este cenário.  

No crepúsculo do século XIX, a despeito de seu eleitorado apresentar um 

pequeno número em 1897, – o total de cidadãos aptos ao pleito estadual era de 2289 e o 

de aptos para as eleições de nível federal era de 2259 – segundo Lígia Maria Leite 

Pereira e Maria Auxiliadora de Faria, Barbacena disputava a primazia política de Minas 

com cidades como Ouro Preto, Juiz de Fora e com a recém inaugurada Belo Horizonte. 

(FARIA; PEREIRA: 2004, p.11) 

De acordo com a lei eleitoral de 1892, havia a necessidade de que o cidadão 

tivesse três títulos de eleitor, um municipal, um estadual e um federal sendo que os 

estados e municípios gozavam de autonomia para realizarem suas eleições em 

concordância com suas leis eleitorais que se pautavam por constituições próprias. 

(ANDRADE: 2009, p. 14) 

Nesse período, assim como os dados eleitorais eram modestos, seus números 

demográficos também o eram uma vez que, no censo de 1900, o município contava com 

um total de 8.663 habitantes. (RIBEIRO: 2012, p. 42)  

No entanto, tal quadro pareceu mudar rapidamente pois, em 1904, ele já beirava 

a casa dos 10.000 habitantes, o que demonstra uma considerável evolução num curto 

intervalo de tempo. (FARIA; PEREIRA: 2004, p.11)  

A velocidade deste crescimento pareceu se confirmar na conjuntura seguinte 

uma vez que, de acordo com dados disponibilizados pelo Instututo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 1936, a cidade atingiu uma população 
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absoluta de 93.955 pessoas, número que a colocava no posto de sexto município mais 

populoso de Minas Gerais.
100

 

Em paralelo a esse crescimento populacional e também às conquistas eleitorais 

como a obtenção do direito ao voto feminino, numa correlação lógica, nessa nova 

conjuntura houve também um substancial aumento no número total de seus eleitores.  

O jornal Cidade de Barbacena publicou algumas listas de pessoas que, para 

poder votar, necessitavam se qualificar e depois se inscrever como eleitores, momento 

no qual precisavam ir até o cartório munidos da documentação requerida. (Cidade de 

Barbacena: 18/03/1933, p. 1) Caso não se alistassem, poderiam sofrer sanções como 

ficarem impossibilitados de exercer cargos públicos. (Cidade de Barbacena: 

15/03/1933, p.2) 

Para se ter uma ideia deste aumento, segundo o Jornal de Barbacena, havia em 

1933 um total de 8.122 eleitores habilitados na cidade, sendo que dentre eles o total de 

inscritos para o pleito que ocorreria em maio do mesmo ano era de 6944. (Jornal de 

Barbacena: 30/03/1933, p. 1)  

Poucos anos depois, sua relevância no mundo político se consolidava ainda mais 

pois, em 1936, com o total de 23.342 eleitores, a cidade já ocupava o posto de segundo 

maior núcleo eleitoral do estado. (Cidade de Barbacena: 04/04/1936, p. 1) 

Ainda que se possa questionar tal posição de segundo maior núcleo eleitoral, 

pois a cidade possuía anos antes apenas a sexta maior população, é patente que esse 

número de eleitores aumentava cada vez mais. Em outubro de 1937, o jornal O 

Nacionalista já apontava para um total de eleitores que girava em torno de 25.000, 

número que para a época não era nada desprezível, sobretudo em se tratando de um 

município interiorano. (O Nacionalista: 18/10/1937, p. 4) 

Portanto, desde o final do século XIX, apesar de se configurar como uma cidade 

interiorana de hábitos tradicionais, cujos costumes da população se pautavam pela 

religiosidade e conservadorismo, percebeu-se que além de Barbacena ser o berço de 

importantes famílias políticas, cuja influência se espalhava capilarmente desde a região 

até a capital federal, à patente importância política conquistada ao longo de sua história, 

se somou também um grande crescimento populacional e, consequentemente, de seus 

eleitores.  

                                                           
100

 Ver a tabela referente às populações relativas e absolutas das cidades brasileiras em dezembro de 

1936. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao.shtm>. Acesso em: 01 

fevereiro 2014. 
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Não obstante, ao se considerar o quadro proposto, justamente por conta de seu 

prestígio, Barbacena dispunha de alguns privilégios naquilo que se refere aos 

equipamentos urbanos e infraestrutura, aspecto que aliado a seu clima serrano teria 

atraído, para a mesma, muitas pessoas, seja para o veraneio ou para o tratamento de 

doenças respiratórias. (FARIA; PEREIRA: 2004, p.11)  

Entre as pessoas que vieram passar uma temporada em Barbacena para o 

tratamento de doenças respiratórias, destaca-se Benjamim Constant. Durante sua estadia 

na cidade, em 1889, ele teria entrado em contato com algumas de suas lideranças 

políticas, a exemplo de Henrique Diniz e Crispim Jacques Bias Fortes, o que teria 

contribuído para o fortalecimento do movimento republicano e também para a indicação 

do segundo destes à chefia do governo de Minas Gerais em 1891. (FUPAC: 1999, p. 80) 

 Para Lígia Maria Leite Pereira e Maria Auxiliadora de Faria, a presença de 

equipamentos urbanos, tais quais suas destacadas instituições de ensino, e também o 

fluxo destes turistas, teriam contribuído para que na cidade se manifestasse uma mescla 

tradição, marcada pelo provincianismo local e modernidade.  

 

Merece destaque, por exemplo, o Ginásio Mineiro, cuja unidade, como a de 

Ouro Preto e a de Belo Horizonte, era o que havia de melhor no ensino oficial 

do Estado. Como cidade serrana, disputava com Petrópolis, no Estado do Rio 

de Janeiro, a preferência de turistas e de pessoas que buscavam no seu clima 

ameno a cura para doenças pulmonares. Nem todos se fixavam na cidade, 

mas o fluxo contínuo de turistas acabou por mesclar o provincianismo local 

com certo quê de cosmopolitismo e modernidade. (FARIA; PEREIRA: 2004, 

p.11)  

 

Sobre o Gymansio Mineiro, Altair José Savassi afirmou que ele funcionou no 

mesmo local onde antes existiram várias instituições de ensino, entre elas: Colégio 

Providência, inaugurado em 1874, Colégio Abílio, inaugurado em 1883, Gymnasio de 

Barbacena, com funcionamento entre 1888 e 1890, Gymnasio Mineiro, cujo 

funcionamento se deu entre 1890 e 1912, Colégio Militar, inaugurado em 1913, 

novamente Internato do Gymnasio Mineiro, reaberto em 1926, e o Curso Preparatório 

de Cadetes do Ar que, por fim, resultaria na Epcar, Escola Preparatória dos Cadetes do 

Ar. (SAVASSI: 1991, p. 15-23 v. 2) 

Em tais instituições tiveram início os estudos de importantes personalidades 

como os políticos Olintho de Magalhães, Henrique Diniz, Carlos da Silva Fortes, 

Galdino Abranches, todos formados no Collegio Providência, e também Mendes 
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Pimentel, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, José Bonifácio de Andrada e Silva, 

Belisário Pena, todos formados no Colégio Abílio. (SAVASSI: 1991, p. 17-22 v. 2)  

Ao detalhar as diversas instituições de ensino que foram criadas desde o último 

quarto do século em Barbacena, Silvério Ribeiro, resgatando o que Altair Savassi 

(1991) havia afirmado, ressaltou que a construção da estação ferroviária de Barbacena 

melhorou a comunicação com o Rio de Janeiro e, por conseguinte, facilitou o 

aparecimento das inúmeras escolas que se fizeram presentes desde então. (RIBEIRO: 

2012, p. 475)
101

 

 

Depois que, a 27 de junho de 1880, se inaugurou a primeira estação de 

Barbacena na E.F.D.P. II, hoje a Central do Brasil, o que tornava mais fáceis 

as comunicações com o Rio de Janeiro e outros centros, advieram novos e 

sucessivos elementos, que sobremaneira concorreram para mais impulsionar 

o movimento ascensional da Instrução nesta Cidade, fadada por sua posição e 

clima a ser, dentro em pouco, um dos primeiros grêmios escolares de Minas. 

(SAVASSI: 1991, p. 16, v.2) 

   

Imagem 17 – Estação de trem de Barbacena, foto possivelmente no início do século XX.
102

  

 

 Em resumo, em tal cenário, a oferta de formação em destacadas instituições de 

ensino como o Ginásio Mineiro, associadas ao trânsito de pessoas e ao crescimento 

populacional, concorreu para que parte das futuras elites que iriam dominar o cenário 
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 Silvério Ribeiro oferece um detalhado painel sobre as instituições de ensino da cidade em sua obra. 

Ver: (RIBEIRO: 2012, p. 469-497) 
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 Disponível em BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos>. Acesso em 
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político se formassem da cidade – indo, posteriormente, realizar seu curso superior nos 

grandes centros – sendo que, concomitantemente a isto, paulatinas mudanças se 

processavam nos hábitos da população local à medida que a mesma crescia.  

 

Imagem 18 – Entrada do Externato do Gymnasio Mineiro.
103

  

 

Nos próximos tópicos serão analisados os grupos políticos tradicionais da cidade 

que, entre o final do século XIX e décadas iniciais do XX, em decorrência de suas 

intensas atividades, fizeram com que Barbacena adquirisse uma posição de destaque 

tanto em sua região e estado, quanto em se tratando da política nacional como um todo. 

 

4.2 As velhas elites políticas de Barbacena 

 

Em 06 de fevereiro de 1840, através do deputado da Assembleia Provincial, 

Joaquim Dias Bicalho, foi apresentado um projeto para que a Vila de Barbacena fosse 

elevada à condição de cidade. Após três rodadas de votação, em 09 de março de 1840, o 

mesmo foi aprovado sendo que o novo município criado passaria a manter nome de 

Barbacena. (SAVASSI: 1991, p. 37-38; 188-190 v. 1).  

A opção pelo designativo Barbacena surgiu de uma homenagem feita ao 

Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça que, em 
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1791, autorizou a criação do arraial que veio a se transformar na cidade de Barbacena 

(SAVASSI: 1991, p. 32-34 v. 1). 

Desde então, ao longo do século XIX, a cidade esteve envolvida em eventos 

políticos importantes sendo que, em 1842, foi palco da Revolução Liberal, às vésperas 

da proclamação da república contava com um importante Centro Republicano, 

contribuíra com o movimento abolicionista e, em 1893, sediou a realização do 

Congresso de Minas, no qual foi deliberada a transferência da sede da capital da 

província da cidade de Ouro Preto para Curral del Rei, atual Belo Horizonte. 

(SAVASSI: 1991, p. 43-44)
104

  

Logo, devido a sua participação em eventos importantes para os desdobramentos 

da história de Minas Gerais e do Brasil e das ações de seu quadro político que, 

notadamente, contou com personagens cujo poder se estendia para muito além de seus 

domínios, paulatinamente, Barbacena teve sua importância ampliada.  

No fim do século XIX, em meio a seu ambiente político, se destacaram como 

seus principais caciques as figuras de José Rodrigues de Lima Duarte, intitulado 

Visconde de Lima Duarte e Chrispim Jacques Bias Fortes. Em parte, suas atuações 

espelharam respectivamente o velho modo de se fazer política à época do império e 

também a nova configuração que esta tomou com o advento da República Velha.  

José Rodrigues de Lima Duarte foi membro do Partido Liberal (PL), presidente 

da Câmara Municipal de Barbacena entre 1861 e 1881, deputado provincial, deputado 

geral e senador do império e, segundo Silvério Ribeiro, o chefe político local mais 

importante do período. (RIBEIRO: 2012, p.553)  

Por seu turno, o jovem bacharel em direito Chrispim Jacques Bias Fortes era 

filho de José Oliveira Fortes, um importante fazendeiro que havia sido capitão da 

Guarda Nacional. (LADEIRA: 2009, p. 62)  

Com o apoio do Visconde de Lima Duarte, em 1881, ele acabou eleito membro 

da Assembleia Provincial de Minas Gerais pelo Partido Liberal conseguindo se reeleger 

seguidamente por várias vezes nas eleições bienais até a última eleição do império. 

(RIBEIRO: 2012, p.553; FUPAC: 1999, p. 78-79)  

 Nos momentos finais do século XIX, dada a habilidade como transitou no 

universo político frente às questões prementes que ora se colocavam, tal qual a questão 
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republicana, ainda que isto não significasse uma ruptura com o velho cacique, Chrispim 

Jacques Bias Fortes ampliou seu poder político e se transformou no principal líder local. 

Com a anuência do Visconde de Lima Duarte, ao lado de outros políticos locais, 

Chrispim Jacques Bias Fortes se declarou republicano em 1888 e, ao passar a apoiar tal 

ideário, contribuiu para a criação de um universo favorável ao republicanismo na 

cidade, fato que parece ter ganhado mais força quando manteve contato com Benjamim 

Constant à época em que este estava hospedado em Barbacena. (FUPAC: 1999, p. 79-

81)  

 

Nessa empreitada, destacaram-se através do ―Centro Republicano de 

Barbacena‖ fundado em 1887, Olinto Máximo de Magalhães (autor do 

Manifesto dos Republicanos), Galdino José Cardoso de Abranches, Francisco 

Mendes Pimentel, Henrique Diniz, Paulino Nunes de Melo, Frederico 

Salgado, Carlos Pereira de Sá Fortes, Leopoldo G. Rodrigues Costa, Antônio 

Azeredo Coutinho, Camilo de Castro Leite, José Tomaz de Castro, Francisco 

Hermenegildo Rodrigues Vale, Artur Joviano, Raimundo de Carvalho e 

muitos outros conterrâneos ilustres. Pouco depois era a corrente republicana 

robustecida com o poderoso apoio do velho Bias Fortes, que a ela não se 

filiou desde o início somente em virtude de compromissos que o prendiam ao 

Partido Liberal. (SAVASSI: 1991, p. 43, v. 1) 

 

No novo contexto republicano, possivelmente contando com apoio de Benjamim 

Constant, Chrispim Jacques Bias Fortes foi convidado pelo marechal Deodoro da 

Fonseca para ocupar o cargo de presidente de Minas Gerais por alguns meses em 1891, 

voltando a ocupar o mesmo posto entre 1894 e 1898. (LADEIRA: 2009, p. 62)  

Ademais, foi também deputado federal e senador da república, o que fez com 

que se consolidasse como um dos mais importantes líderes do Partido Republicano 

Mineiro (PRM), sigla que iria dominar a política estadual na República Velha e que, ao 

lado de seu congênere paulista, teve considerável peso na política nacional durante no 

período. (LADEIRA: 2009, p. 62)  

Contudo, é preciso ainda notar que nos anos finais do XIX, além do Visconde de 

Lima Duarte e de Chrispim Jacques Bias Fortes, Barbacena contava também com a 

presença de outras lideranças políticas que alcançaram reconhecimento e prestígio.  

Entre eles se pode destacar Virgílio Martins de Melo e Franco, que exerceu o 

cargo de juiz na cidade, foi deputado da Assembleia Geral Legislativa por Minas Gerais 

(1876-1881) e também senador, o médico Henrique Diniz, que se tornou deputado 

provincial, senador e presidente do Banco do Brasil, Dr. Carlos Silva Fortes e Antônio 

Carlos Ribeiro Andrada. (FUPAC: 1999, p. 81) 
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Merece atenção especial, dentre esses, Antônio Carlos Ribeiro Andrada. 

Sobrinho neto de José Bonifácio, o patriarca da independência, chegou à cidade para se 

curar de uma tuberculose em 1864 e, ao se casar com a irmã do Visconde de Lima 

Duarte, deu início ao ramo mineiro da família Andrada. Foi jornalista, advogado, juiz 

municipal e de órfãos, vereador e presidente da Câmara Municipal de Barbacena e 

também deputado geral no Império (1885 e 1886). (FARIA; PEREIRA: 2004, p.12; 

FUPAC: 1999, p. 80) 

Precocemente, em 1886, Antônio Carlos Ribeiro Andrada passou a defender a 

República. O curioso nisso é que tal decisão ocorreu independentemente da família 

Andrada ter sido uma das mais importantes do Império e também de seu cunhado ser 

um dos políticos mais importantes do Partido Liberal na cidade. 

Apesar das boas relações que parte destes políticos manteve com o Visconde de 

Lima Duarte, sob duas perspectivas diferentes os mesmos se declararam republicanos e 

passaram a apoiar seu ideário, sendo que seus posicionamentos apontavam para um 

realinhamento do cenário político na cidade frente aos novos tempos. 

Virgílio de Melo e Franco, Henrique Diniz e Chrispim Jacques Bias Fortes se 

alinharam à corrente de Benjamim Constant ao passo que Antônio Carlos Ribeiro 

Andrada aproximou do grupo político de Silva Jardim. (FUPAC: 1999, p. 81). 

Sem desprezar as diferenças existentes entre eles, o fato é que, ao lado de 

Chrispim Jacques Bias Fortes, fizeram parte do Congresso Legislativo de Minas Gerais 

em 1891 e assumiram posição de destaque na nascente república.  

Com tal quadro em vista, entende-se que com a consolidação destes personagens 

no cenário regional e estadual, suas novas gerações iriam ampliar o poder político que 

adquiriram ao longo dos tempos, sendo que os exemplos mais claros disso foram os 

casos das famílias Bias Fortes e Andrada, que dominariam o cenário político local nas 

décadas iniciais do século XX, sem que isto, no entanto, representasse uma grande 

ruptura com o antigo líder político barbacenense do final do Império. 

Chrispim Jacques Bias Fortes transformou-se em um dos mais importantes 

líderes do Partido Republicano Mineiro (PRM) legando sua herança política a seu filho 

Francisco Bias Fortes que viria a ser prefeito de Barbacena entre 1937 e 1945, ministro 

da justiça durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra e governador de Minas 

Gerais entre 1956 e 1961.  

Em relação à família Andrada, além de sua atuação política, de sua ascendência 

e de sua relação com o antigo cacique local, tem-se que Antônio Carlos Ribeiro 
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Andrada deixou seu legado a duas importantes lideranças políticas, seus filhos Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada Filho e José Bonifácio da Andrada e Silva que, nas décadas 

iniciais do século XX, iriam adquirir relevância na política estadual e nacional 

perpetuando o nome da família Andrada no cenário republicano. 

O primeiro destes foi prefeito de Belo Horizonte, senador federal, presidente da 

câmara dos deputados, Ministro da Fazenda, Secretário da Fazenda em Minas e 

presidente da província de Minas em 1926, ao passo que o segundo, desde 1898, foi 

deputado federal por sete mandados consecutivos, líder da Aliança Liberal e 

embaixador do Brasil no exterior. (RIBEIRO: 2012, p. 26-27; FUPAC: 1999, p. 84) 

Constata-se que grandes nomes da política mineira e nacional emergiram na 

cidade, porém uma impensada união entre suas duas principais famílias, os Andradas e 

os Bias Fortes, iria selar de modo decisivo o futuro político local ao criar um acordo 

político que, enquanto existiu, se tornou invencível.  

 

4.3 Andradas e Bias Fortes: a aliança imbatível do início do século XX 

 

Nos anos iniciais da República, além da importante figura de Chrispim Jacques 

Bias Fortes, presidente de Minas Gerais nomeado por duas vezes na década de 1890, 

Barbacena contou com a presença de Antônio Carlos Ribeiro Andrada, Virgílio de Melo 

e Franco, Henrique Diniz, que junto ao velho cacique participaram do Congresso 

Legislativo de Minas Gerais.  

Na primeira eleição para a Câmara Federal em 1894, a cidade também se viu 

representada através da eleição do médico Feliciano Lima Duarte, filho do Visconde de 

Lima Duarte. 

 

Ele era filho do velho Visconde e a sua presença na Capital da República 

representava bem uma política de equilíbrio, na transição das forças políticas 

dominantes no Império para a República, em Barbacena. Através do filho 

recebia dos republicanos de agora a homenagem que continuavam a ter dos 

liberais de ontem o velho chefe José Rodrigues Lima Duarte, antigo 

Visconde e senador do império. (FUPAC: 1999, p. 82) 

 

Sua eleição evidenciou que, apesar do novo cenário republicano e do ganho de 

forças que os políticos locais tiveram neste, mais do que uma grande ruptura, ocorria na 

cidade uma acomodação das forças políticas num claro sinal de continuísmo.  
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Outro indício disso foi que, ao lado de Chrispim Jacques Bias Fortes, Dr. Carlos 

Silva Fortes manteve-se como um dos representantes locais no Congresso Mineiro. 

 

O velho Bias Fortes foi Senador Estadual permanentemente, até os últimos 

dias de sua vida, sendo seu companheiro no Congresso Mineiro, o Dr. Carlos 

da Silva Fortes, cuja tradição vinha das últimas pugnas eleitorais do Partido 

Liberal no Segundo Reinado. (FUPAC: 1999, p. 83) 

  

 Entrementes, novos acontecimentos trariam à baila uma configuração política 

diferente na cidade. No pleito seguinte, Feliciano Lima Duarte acabou não se 

reelegendo deputado federal sendo que para seu lugar foi eleito o advogado Mendes 

Pimentel. Porém, um ano depois, este renunciou a seu mandato, o que gerou um hiato 

de poder para o qual situação e oposição concorreram.  

Neste ambiente, o jovem advogado José Bonifácio de Andrada, que à época 

organizava na cidade a oposição aos grupos republicanos oficiais através do movimento 

político intitulado Liga da Lavoura e da Indústria, de modo inesperado, recebeu o apoio 

de Jacques Bias Fortes e foi indicado pelas forças do PRM barbacenense ao posto de 

deputado federal vacante.  

 

Surge, daí, uma aproximação política entre o jovem bacharel e Chrispim 

Jacques Bias Fortes, que vai se constituir num eixo político e partidário 

poderosíssimo e invencível, a dominar por mais de 30 anos a vida pública 

barbacenense, influindo decisivamente na vida política de Minas e do próprio 

país em determinados episódios e momentos históricos. (FUPAC: 1999, p. 

82) 

 

José Bonifácio de Andrada e Silva, após este acordo com Bias Fortes, alcançou 

uma condição de destaque no cenário político, uma vez que foi eleito para a Câmara 

Federal com sucessivas reeleições ao mesmo cargo até 1930 sendo que, a partir de 1931, 

viria a ser embaixador em diversas nações. (FUPAC: 1999)  

A isso se soma que a aliança política representou a vitória de um projeto que 

colocou as famílias Andrada e Bias Fortes como mandatários do cenário político local e 

regional, assim como lhes garantiu poder nos centros decisórios estadual e federal.  

 

Esse eixo político, que se inicia praticamente no princípio do século, vai 

funcionar através de uma estrutura política que tem no velho Chrispim 

Jacques Bias Fortes, a expressão partidária estadual, ora como governante do 

Estado, ora como Presidente da Comissão Executiva Estadual do P.R.M., e 

no deputado José Bonifácio, a expressão partidária federal, que junto do 

Presidente da República e dos Ministérios, falava em nome dos interesses de 

Barbacena e de toda a região. (FUPAC: 1999, P. 83) 

 



 

178 
 

O sucesso dessa união é ratificado quando, em 1926, Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada Filho foi eleito presidente do estado de Minas Gerais. Ao assumir o cargo mais 

importante do estado, ele refez o caminho trilhado por Chrispim Jacques Bias Fortes no 

final do século XIX. Nomeou como seu Secretário de Segurança o filho de Chrispim 

Jacques Bias Fortes, José Francisco Bias Fortes. (FARIA; PEREIRA: 2004, p.13)  

Em 1926, o Jornal de Barbacena noticiou a eleição a partir da qual Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada Filho elevaria a família Andrada à posição de maior 

destaque no estado de Minas cenário estadual do período.
105

  

 

Imagem 19 – Primeira página do Jornal de Barbacena, 25/02/1926.
106

  

 

Segundo alguns autores, na conjuntura posterior a sua ascensão ao poder de 

Minas Gerais, a aliança através da qual ao longo de trinta anos se garantiu às duas 

famílias a manutenção de um grande poder político que se estendia do município ao 

governo federal parecia estar próxima de ser desfeita.  

                                                           
105

 Conforme se pode perceber na imagem acima reproduzida, o jornal era dirigido por Amílcar Savassi e 

se denominava como uma continuidade do jornal O Sericicultor. Contava com duas edições semanais 

impressas em gráfica própria, sendo um órgão que se dizia a serviço dos interesses da Lavoura, Comércio 

e Indústria. Sobre ele ver: (SAVASSI: 1991, p. 75, v. 1) 
106
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Sem embargo, para melhor analisar as possíveis interpretações que tentam dar 

conta da ruptura ocorrida entre as famílias é preciso contextualizar o conturbado cenário 

político nacional na iminência do pleito que escolheria o novo presidente em 1930. 

Por fim, ainda é digno de nota que existem poucos trabalhos que se dediquem a 

analisar tal contenda política. De acordo com Francisco Fernandes Ladeira, via de regra 

são obras tendenciosas, escritas por pessoas ligadas a um ou outro grupo, possuindo teor 

laudatório, por conseguinte, pouco úteis para uma análise acadêmica. Deste modo, com 

o devido cuidado que se deve tomar com tais obras, elas serão importantes, na medida 

em que, juntamente com os jornais da época, contribuem para montar o quebra cabeças 

da política local. (LADEIRA: 2009) 

 

4.4 Andradas e Bias Fortes: a ruptura  

 

Na esteira dos acontecimentos referentes à sucessão presidencial, de acordo com 

o longevo arranjo político tecido entre Partido Republicano Mineiro e Partido 

Republicano Paulista esperava-se que Minas Gerais fizesse a indicação do nome que iria 

suceder o presidente Washington Luís. Porém, ao indicar como seu legatário o paulista 

Júlio Prestes, Washington Luís desagradou o PRM, fato que levou a articulação de uma 

candidatura oposicionista.  

Forjando uma aliança com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, foi 

lançada a candidatura de uma chapa que trazia Getúlio Vargas como candidato à 

presidência e João Pessoa como vice. Embora sua chance de êxito fosse diminuta, uma 

vez que Washington Luís contava com a máquina eleitoral a seu dispor e também com o 

apoio de grande parte dos outros estados, a candidatura dissidente foi importante, pois 

representou uma frente contra a oligarquia paulista. (FAUSTO: 1978, p. 418) 

Com tal panorama em vista, ao apresentar os motivos que levaram à ruptura 

política entre as famílias Andradas e Bias Fortes, Francisco Fernandes Ladeira retoma 

argumentos que indicam que a origem das rusgas entre elas se remeteria tanto a aspectos 

ligados à sucessão presidencial, à consequente Revolução de 1930 e aos grupos 

envolvidos nessa, quanto a questões ligadas especificamente à política mineira. 

(LADEIRA: 2009) 

Diferentemente de alguns posicionamentos que sugerem que José Francisco Bias 

Fortes não teria apoiado a Aliança Liberal ficando, dessa maneira, contra os Andradas, o 
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autor sustenta que o alinhamento político de Bias Fortes à Aliança Liberal não foi o 

detonador da cisão entre as famílias. (LADEIRA: 2009) 

Pelo contrário, ao recuperar as proposições de Nestor Massena, Francisco 

Fernandes Ladeira sustenta que José Francisco Bias Fortes, a despeito da pequena 

divergência que teria surgido entre ele e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho, 

estaria ligado à Aliança Liberal, embora não tenha sido incisivo neste apoio.  

 

Em 1930, quando se verificou na política federal a luta pela sucessão 

presidencial de Washington Luís, poderia Bias Fortes ter-se aproveitado de 

seu dissentimento com o Presidente Antônio Carlos, então chefe da Aliança 

Liberal para colocar-se ao lado de Presidente da República, mas tendo sido, 

novamente, eleito deputado federal e acreditando na pureza dos sentimentos 

democráticos dos que se opunham à candidatura de Júlio Prestes, solidário 

com a maioria dos chefes da política mineira, soldado disciplinado do PRM e 

preferindo como o velho Júlio Bueno Brandão, cair com a sua terra, colocou-

se, embora não ostensivamente, ao lado de Getúlio Vargas no memorável 

movimento que resultaria nova fase e novos rumos na vida da República 

(MASSENA, 1985, p. 173). 

 

De modo contrário à tese que defende que a cisão entre as famílias teria se dado 

pelo não apoio de Francisco Bias Fortes à Aliança Liberal, Francisco Fernandes 

Ladeira, em acordo com o que asseverou Janaína Oliveira, sustenta que a ruptura teria 

sido originada por outras razões. Assim, ele ressalta o argumento da autora para quem o 

surgimento da disputa entre as famílias estaria mais ligada à escolha do sucessor de 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho na presidência de Minas Gerais do que com o 

apoio da Aliança Liberal em si. (LADEIRA: 2009) 

Sob tal perspectiva, a cisão entre as famílias teria ocorrido por questões mais 

ligadas às escolhas do PRM para a sucessão da chefia do executivo mineiro. Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada Filho teria desagradado Francisco Bias Fortes ao indicar 

como seu substituto ao posto de presidente de Minas Gerais Olegário Maciel, ao invés 

do vice presidente da república Fenando de Melo Viana.  

Em decorrência disso, em solidariedade a Fernando de Melo Viana, que era seu 

aliado político, é que Francisco Bias Fortes teria rompido com os Andradas.  

 

Antônio Carlos indicou Olegário Maciel, presidente do Senado estadual, 

como candidato à sucessão. Diante de sua preterição Mello Vianna rompeu 

com o PRM e aderiu à Concentração Conservadora. Em solidariedade a 

Mello Vianna, Bias Fortes demitiu-se da Secretaria de Segurança. Outra 

consequência da cisão no PRM foi o início do conflito entre os Bias Fortes e 

os Andradas em Barbacena. Desde então, as duas famílias passaram a 

disputar a hegemonia da política municipal. (OLIVEIRA: Apud LADEIRA, 

2009, p. 67). 
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Além desta questão que envolveria a política estadual, segundo Francisco 

Fernandes Ladeira, outro acontecimento ligado à política municipal poderia ajudar a 

explicar o afastamento entre as famílias: a nomeação de José Bonifácio Lafayette de 

Andrada para o cargo de prefeito de Barbacena em 1930. (LADEIRA: 2009) 

A chegada do jovem político, filho de José Bonifácio de Andrada e Silva e 

sobrinho de Antônio Carlos de Andrada e Silva, ao paço municipal se deveu ao sucesso 

da Revolução de 1930 que depôs o presidente Washington Luís.  

Olegário Maciel, que passou a governar Minas Gerais, possivelmente optou por 

José Bonifácio Lafayette de Andrada para o cargo de prefeito de Barbacena em 

decorrência de seu envolvimento com os eventos do movimento revolucionário e 

também pelas relações políticas travadas com seu tio que o havia escolhido como seu 

sucessor no governo mineiro. 

  

Imagem 20 – Fotografia tirada na década de 1930 traz o presidente Antônio Carlos de Andrada e Silva 

vestido com terno mais claro (na parte central da foto ao lado direito do padre) e também seu sobrinho 

José Bonifácio Lafayette de Andrada que se encontra de chapéu no primeiro plano da foto (à direita do 

padre e de seu tio).
107

  
 

José Bonifácio Lafayette de Andrada participou ativamente na organização das 

tropas revolucionárias que se encontravam em Barbacena para combater o 10º Batalhão 

do exército, sediado em Ouro Preto, o 11º Regimento de Infantaria, situado em São João 
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Del Rei, e a 4ª Região Militar, situada em Juiz de Fora. (ANDRADA; LIMA: 1999, p. 

25-28) 

De acordo com Ligia Maria Leite Pereira e Maria Auxiliadora de Faria, a 

participação de José Bonifácio Lafayette de Andrada nos eventos da Revolução de 1930 

na região de Barbacena era bastante complexa uma vez que, além de recrutar 

voluntários para a Cavalaria da Mantiqueira e o Batalhão Revolucionário, contribuindo 

para que as supracitadas forças militares fossem derrotadas, cabia a ele também o papel 

de organizar as relações entre os militares e a comunidade barbacenense, agindo como 

um assistente civil revolucionário. (FARIA; PEREIRA: 2004, p. 16) 

A respeito de sua participação, apesar dos poucos recursos disponíveis para que 

levassem a cabo seus intentos, as autoras afirmam que, de maneira engenhosa, ele 

contribuiu intensamente para o movimento obtivesse êxito. Entre as estratégias 

utilizadas para efetivar seus planos, Zezinho Bonifácio: 

 

Transformou a telefonia das Estradas de Ferro Central do Brasil e Oeste de 

Minas em instrumentos de guerra psicológica. Transmitia, por exemplo, 

ordens fantásticas a outras estações de modo que, em São João dei Rei, 

Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora, checassem notícias de grandes manobras 

militares e movimentações de tropas e aviões que bombardeariam aquelas 

cidades. Os falsos informes tiveram, conforme fora imaginado o efeito 

desestabilizador sobre as forças governistas. À rendição de Ouro Preto 

seguiu-se a de outras cidades. (FARIA; PEREIRA: 2004, p. 16-17) 

 

Portanto, sob tal perspectiva, não seriam as causas da Revolução de 1930, mas 

sim suas consequências que teriam levado à ruptura entre as famílias. Para Ligia Maria 

Leite Pereira e Maria Auxiliadora de Faria, com a ascensão de Zezinho Bonifácio à 

prefeitura local, a aliança política que colocava os Andradas como o braço político de 

alcance nacional e os Bias Fortes como seu suporte no estado e na cidade, passava a 

apontar para um jogo de interesse que envolveria desde então os poderes municipal e 

estadual.  

 

Acostumado ao domínio do pai sobre a região. Bias Fortes não absorveu a 

nomeação de Zezinho Bonifácio, sobre a qual, aliás, nem fora consultado. 

Não compareceu à cerimônia de posse do prefeito e iniciou com seu grupo 

forte movimento de oposição. Aos violentos artigos publicados na imprensa, 

os partidários de Bias Fortes acrescentaram ação mais concreta: boicote ao 

pagamento da taxa sobre o fornecimento de energia elétrica. A resposta da 

Prefeitura foi a ação truculenta da Polícia chefiada à época pelo capitão 

Laerte. O objetivo era intimidar os adversários. (PEREIRA; FARIA, 2004, p. 

18). 
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 Numa interpretação que se aproxima desta, Francisco Fernandes Ladeira 

concluiu que a união dos eventos que envolveram as mudanças políticas nas esferas 

estadual e municipal, que simbolizaram ao mesmo tempo um ganho de poder político 

dos Andradas e a consequente perda de um poder local que há muito ficava nas mãos da 

família Bias Fortes, é que teriam levado à ruptura política entre as famílias.  

 

Em suma, a ruptura política entre Bias Fortes e Andradas começa a partir de 

diferenças em âmbito estadual, com a indicação do nome de Olegário Maciel 

em detrimento ao de Melo Vianna por Antônio Carlos para sua sucessão no 

governo mineiro, o que provocaria a cisão do PRM, e é consolidada com a 

mudança do poder local após 1930, a perda do comando ―biísta‖ sobre a 

Prefeitura de Barbacena. (LADEIRA: 2009, p. 69) 

 

Com base no exposto, independentemente de quais elementos efetivamente 

tenham levado ao fim do arranjo político que se espalhava capilarmente pelo cenário 

estadual e federal e que até 1930 se mostrou imbatível, o fato é que esta ruptura 

representou o nascimento de uma rivalidade que se mantém viva até os dias atuais.  

Todavia, é preciso ressaltar que, mesmo enquanto a aliança entre as famílias 

ainda estava em voga, existiram em Barbacena outras lideranças políticas que obtiveram 

conquistas significativas matizando um pouco mais o cenário político local. 

 

4.5 Nem Andradas nem Bias Fortes: as outras cores da política tradicional local 

 

Nas décadas iniciais do século XX, além dos líderes políticos das famílias 

Andrada e Bias Fortes, a cidade contava com outros personagens que atingiram grande 

relevância no cenário político local. 

 Entre estes podem se destacar o jornalista Emílio Gonçalves, proprietário do 

mais longevo jornal local, o Cidade de Barbacena, seu irmão, o também jornalista e 

professor, João Gonçalves, os intelectuais Pedro Massena e Nestor Massena, Galdino 

Abranches e o farmacêutico Bernardino Senna Figueiredo. (FUPAC: 1999, p. 83)
108

 

 Este grupo político até a mencionada ruptura fazia parte do mesmo partido das 

duas famílias mais poderosas da cidade, o PRM. Entretanto, se opunha à aliança entre 

elas sendo que, segundo Ladeira, isto não se daria em decorrência de divergências 

ideológicas, mas sim por conta de disputas por poder e influência que teriam colocado 

                                                           
108
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por exemplo, Bernardino Sena Figueiredo e Emílio Gonçalves Jr. Ao longo de sua obra fornece um bom 

painel sobre a sociedade e a política barbacenense no período da República Velha. Ver: (RIBEIRO: 2012) 
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os mesmos como não simpatizantes de Bias e Andradas, portanto, como oposição à 

aliança destes. (LADEIRA: 2009, 63-64) 

A importância deste grupo dissidente fica evidenciada porque, embora não 

detivessem a mesma força política que seus adversários, teriam conseguido eleger dois 

deputados federais na década de 1920.  

 

Não foi por grandes incompatibilidades ideológicas que tais grupos 

familiares se contrapuseram à poderosa aliança. Talvez seja mais correto nos 

referirmos a esses grupos como ―não simpatizantes‖ de Bias e Andradas do 

que identificá-los como oposição. Disputas por poder e influência podem ter 

sido as causas dessas divergências. Mesmo sem a força política de Bias e 

Andradas, seus adversários políticos conseguiram eleger, durante a década de 

1920, Irineu Machado, Olinto Magalhães e Bernardino Sena Figueiredo (os 

dois últimos no mesmo pleito) à Câmara Federal. (LADEIRA: 2009, 63-64) 

 

 Segundo Silvério Ribeiro, ele foi eleito para a câmara federal em 1915, porém, 

em meio às disputas políticas internas do PRM, duas eleições depois o mesmo acabou 

excluído da chapa que disputaria as eleições em 1921 pelo 2º distrito eleitoral, situação 

que representaria o fim de sua carreira política. (RIBEIRO: 2012, p. 150-184) 

 Sem desconsiderar tal fato, levando em conta a presença destas outras figuras 

que tentavam organizar uma alternativa à aliança entre Andradas e Bias Fortes, ao 

observar a trajetória de Bernardino de Senna Figueiredo descrita por Silvério Ribeiro, 

constata-se que embora tenha sido eleito e reeleito deputado estadual por vários 

mandatos, acabou sendo eleito deputado federal em 1915 com um candidato ―extra 

chapa‖ do PRM, portanto, sem muito apoio da sigla e de seus líderes, o que tornava tal 

empresa mais difícil.  

 

Em novembro daquele mesmo ano, Figueiredo confirmaria sua intenção em 

candidatar-se à Câmara Federal. Para tal intento, Senna Figueiredo talvez não 

contasse com forte apoio. José Bonifácio de Andrada e Silva era o 

representante local à Câmara dos Deputados e a própria imprensa chegou a 

noticiar que desconhecia se Senna Figueiredo contava com o apoio da 

poderosa tarasca
109

 para tal empreendimento. Na verdade, não contou com 

esse apoio e, com muito trabalho na região, conseguiu se eleger. (RIBEIRO: 

2012, p. 148) 

 

Após essa eleição, no conturbado contexto político inaugurado com a morte de 

Chrispim Jacques Bias Fortes em 1917, na cidade surgiu a possibilidade de uma 

dissenção política entre os membros do PRM.  
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 Segundo Silvério Ribeiro, esse termo era utilizado para representar a comissão executiva do PRM. 

(RIBEIRO: 2012, p. 187) 
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No pleito para a câmara federal de 1918, José Bonifácio e Senna Figueiredo 

foram reeleitos pelo partido, o que apontava para um cenário de normalidade dentro das 

engrenagens do partido. Contudo, o foco da cisão não estaria situado nessa corrida 

eleitoral, mas sim nas eleições para a Câmara Municipal de Barbacena no mesmo ano.  

Em uma estrutura política que tinha como base do poder o município, era muito 

importante a conquista da câmara dos vereadores. No entanto, diferentemente do que 

ocorria até o momento, nas eleições de 1918, do total de quinze cadeiras do senado 

municipal, os aliados de Senna Figueiredo obtiveram nove destas, ao passo que os 

partidários dos Andradas e Bias Fortes as seis restantes. (RIBEIRO: 2012, p. 174-175) 

Evidenciava-se a partir da morte de Chrispim Jacques Bias Fortes, – que até 

então trazia unidade aos acordos políticos locais – o movimento de cisão entre as 

principais lideranças. Segundo Silvério Ribeiro, isso teria se dado em decorrência dos 

dois grupos divergentes não mais conseguirem ter suas vontades políticas saciadas na 

nova conjuntura.  

 

Henrique Diniz, Senna Figueiredo, José Bonifácio e Bias Filho eram 

engrenagens importantes desta máquina e, portanto, indissolúveis no plano 

estadual e federal. Entretanto, sem a peça principal desta máquina no plano 

municipal, decorrente da morte de Chrispim Jacques Bias Fortes, a disputa 

local, como já vimos, se tornou inevitável. Cabia a um e outro lado decidirem 

a parada. (RIBEIRO: 2012, p. 175-176) 

 

Para o autor, Henrique Diniz foi retirado da política local pela aliança entre os 

Andradas e os Bias Fortes, quando o mesmo havia sido indicado para um cargo de 

direção no Banco do Brasil em 1918, o que fez com que ele se afastasse da política 

estadual, uma vez que fazia parte da mesa diretora de sua câmara. (RIBEIRO: 2012, p. 

172) 

Ainda que tal peleja extrapolasse o universo da política, em decorrência de tais 

mudanças o que se viu daí para frente foi uma grande disputa entre a aliança Bias-

Andradas e Senna Figueiredo através das páginas dos jornais locais e da busca de Senna 

Figueiredo em angariar apoio dos políticos locais.  

O grupo formado por Andradas e Bias Fortes conseguiu atrair vereadores que 

foram eleitos com o apoio de Senna Figueiredo e também passaram a acusar o mesmo 

de fraude eleitoral. Outrossim, também fez circular boatos sobre sua conduta 

empresarial, fatores que causaram um abalo na imagem que o mesmo detinha de homem 

público sério. (RIBEIRO: 2012, p. 176) 
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Como consequência dessa disputa, Senna Figueiredo sofreu um grande revés, 

tanto em suas atividades empresariais, quanto em sua atividade política. Sobre o 

primeiro ponto, em decorrência dos ataques sofridos, acabou por ter que fechar a 

tecelagem da qual era sócio, transferindo-a para outra localidade, situação que gerou a 

demissão de centenas de funcionários. (RIBEIRO: 2012, p. 181) 

Se tal estrago foi feito em suas atividades na iniciativa privada, pode-se dizer 

que não veio sem ser acompanhado de uma derrota no pleito para a Câmara Federal 

ocorrido em 1921. 

 Nas eleições, a comissão executiva do PRM, excluindo o nome de Bernardino 

Senna Figueiredo, lançou como candidatos pelo 2º distrito eleitoral os candidatos 

Antônio Carlos de Andrada, Cornélio Vaz de Mello, Francisco Peixoto Soares de 

Moura, José Bonifácio de Andrada e Silva, Landulpho Machado Magalhães e Olintho 

Máximo de Magalhães.  

  

A derrota sofrida por Senna Figueiredo lhe causou prejuízo não apenas 

moral, mas também financeiro. O desmonte de sua estrutura política em 

Barbacena foi possível porque coincidiu com a venda da Companhia Fiação e 

Tecelagem Barbacenense, a terceiros, em 1920. Os correligionários de seu 

grupo se viam desamparados da fortaleza que possuíam quando ocupava a 

cadeira na Câmara Federal. Muitos deles passaram para o grupo Bias-José 

Bonifácio, de imediato. (RIBEIRO: 2012, p. 184) 

 

Na retomada das disputas políticas de Barbacena, constatou-se que, embora 

tenham surgido vozes dissonantes da aliança Andradas e Bias Fortes, esta mostrou seu 

poder ao derrotar seu principal oponente e não se limitou a impor ao mesmo apenas uma 

derrota política, mas também um revés econômico, aspectos que impediriam que se 

mantivesse na cidade um grupo opositor forte. 

Mesmo com a morte do velho cacique Chrispim Jacques Bias Fortes, que 

conseguia manter a unidade política local, impossibilitando o surgimento de uma 

disputa aberta como a que se verificou, a aliança Andradas-Bias Fortes se manteve 

hegemônica, inclusive aumentando seu poder ao longo do tempo, sobretudo com a 

ascensão de Antônio Carlos de Andrada à chefia do executivo estadual em 1926. 

Apesar disso, pelas razões apresentadas, a união das duas famílias chegaria ao 

fim e, na conjuntura posterior à cisão, diferentemente do que por ventura se poderia 

pensar, ao invés de ocorrer o enfraquecimento dos dois grupos e de se criar 

oportunidades para o aparecimento de uma terceira opção que se opusesse ao modo 

como o jogo político se dava, o que se viu contrariava bastante esta possível tendência.  
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Tal fato não enfraqueceu os grupos políticos em questão; ao contrário, 

fortaleceu-os ainda mais. Se antes da ruptura ainda havia políticos contrários 

aos grupos dominantes, a partir de então quem desejasse ingressar na carreira 

pública em Barbacena deveria se aliar a um dos grupos em questão; não 

havia alternativa. A política de Barbacena passou assim a ser distribuída entre 

dois pólos: alguns apoiando os Andradas e outros, os Bias Fortes. 

(LADEIRA: 2009, p. 69) 

 

Um penúltimo aspecto a se destacar sobre a cisão entre os dois clãs se refere ao 

fato de que, além da ruptura representar significativas consequências em se tratando do 

universo político, pode ter gerado consequências que se estendiam até o âmbito familiar. 

Isto se explica, pois José Bonifácio Lafayette de Andrada e José Francisco Bias Fortes, 

além da aliança política, possuíam também relações familiares uma vez que o primeiro 

casou-se com Vera Raymunda Henriques Tamm e o segundo com sua irmã Francisca 

Cândida Tamm.  

 

A ruptura assumiu proporções dramáticas, até porque implicava rompimento 

de vínculos familiares. As esposas de Zezinho Bonifácio e de José Francisco 

Bias Fortes, Vera e Francisca, eram irmãs (PEREIRA; FARIA, 1994, p. 17, 

Apud LADEIRA, 2009, p. 69). 

 

No novo cenário que se apresentava no início da década de 1930, pautado por 

divergências entre grupos políticos tradicionais que, ao fim e ao cabo, não possuíam 

profundas diferenças fisiológicas entre si, entende-se que o cenário político local não 

parecia apresentar possibilidades de mudanças substanciais.  

Entretanto, estas iriam se fazer presentes através de grupos políticos 

representantes de ideários bastante diferentes daqueles que dominavam a cena política 

brasileira até então, o fascismo e o socialismo que, no contexto do entreguerras, 

emergiram como respostas inovadoras à crise econômica e instabilidade política, 

espalhando-se por todo o mundo a partir do cenário europeu dentre os quais se enfocará 

o primeiro a partir de agora.  

 

4.6 A comunidade italiana em Barbacena antes da ascensão do Fascismo 

 

Antes de analisar as manifestações políticas de apreço pelo fascismo, sobretudo 

àquelas referentes ao casal Piacesi, é importante compreender que no período anterior à 

ascensão de Benito Mussolini ao poder na Itália, em Barbacena já havia certa integração 

entre imigrantes italianos em decorrência da existência da colônia Rodrigo Silva, 
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instituições e órgãos de sociabilidade dos quais essa coletividade dispunha, tais quais a 

Agência Consular e a Sociedade de Beneficência Italiana Vittorio Emanuele II. 

A esse respeito, ainda que se referindo mais atentamente ao cenário da capital 

mineira, Belo Horizonte, na análise referente ao contingente de imigrantes italianos 

radicados no estado, Luigi Biondi afirmou que comparativamente aos dados referentes a 

São Paulo, em Minas Gerais havia um contingente maior de imigrantes residentes nos 

centros urbanos. (BIONDI: 2009) 

Embora não se possam generalizar tais dados para as outras regiões, sobretudo 

para a zona da mata, onde se situa Barbacena – local onde a maioria dos imigrantes 

italianos se encontrava na zona rural –, percebe-se que entre aqueles que se inseriram no 

meio urbano alguns alcançaram projeção no seio da vida política e também associativa 

desde fins do XIX. Isto teria ocorrido dada a precoce formação de agremiações étnicas 

mutualistas, a exemplo das existentes em Barbacena, Juiz de Fora, Uberaba, São João 

del Rei, Poços de Caldas etc. (BIONDI: 2009, p. 44-49) 

 Contudo, tal vida associativa não estava imune às disputas que existiam entre os 

italianos antes destes imigrarem para o Brasil, EUA ou qualquer outro país do mundo. 

Tal fato demonstra que, ainda que se possa questionar a existência de uma identidade 

italiana nos anos finais do século XIX e início do XX, a grande leva de pessoas que 

deixavam seu país em busca de uma vida melhor por um bom tempo manteve uma 

ligação muito forte com o que haviam deixado para trás.  

 

Efetivamente, o horizonte geográfico e politicamente referencial dos 

imigrantes italianos, quando agiam como militantes ou como trabalhadores 

organizados, seja num dia de greve, seja por anos a fio na construção de um 

movimento operário estruturado, continuou sendo por muito tempo o da Itália 

e o do território heterogêneo, às vezes contínuo, mais frequentemente 

filiforme, mas sobretudo na forma de arquipélago de redes, formado pelas 

comunidades de patrícios integrados nas Américas e em alguns países 

europeus, pelo menos por mais de duas décadas após o início da primeira 

vaga de imigração em cada país de acolhida. Certamente, é preciso dizer que 

a esta dificuldade em abandonar o próprio referencial nacional (que, ao 

mesmo tempo, era também transnacional), se associava também, por isso 

mesmo, talvez, uma facilidade em estabelecer relações, redes e, portanto, 

também formas organizativas, dentro da própria comunidade, que obedeciam 

a lógicas relacionais internas, do grupo nacional. (BIONDI: 2009, p. 46)
 

 

Ao se remeter às estruturas que chamou de SIMS, Sociedades Italianas de Mútuo 

Socorro, não obstante estas poderem continuar a reproduzir as lutas políticas 

preexistentes entre os imigrantes, para o autor também representavam importante fator 

de unificação identitária no novo contexto encontrado no Brasil. (BIONDI: 2009, p. 49)  
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Através da leitura do jornal O Sericicultor, pôde-se perceber que em Barbacena 

os órgãos de sociabilidade italiana, tais quais a Sociedade de Beneficência Italiana 

Vittorio Emanuele II, concorreram de modo importante para que houvesse 

manifestações que demonstraram solidariedade e apreço pelos esforços realizados pela 

Itália na Primeira Guerra Mundial, catalisando a integração e união de seus imigrantes e 

descendentes na cidade. 

 

Imagem 21 – Società Italiana de Barbacena II. Fonte: DISCACCIATI: 2012, p.53.  

 

Na primeira página do periódico, ele era apresentado como um jornal cuja 

função decorria da promoção da agricultura, indústria e comércio, dentre os quais 

merecia destaque especial a propaganda da sericicultura. Todavia, como era editado na 

colônia italiana, também acabava por contribuir para a sociabilização dos italianos 

radicados na cidade.  

Se era comum encontrar escritos que rememoravam eventos da história italiana 

nos jornais, tais quais aqueles que abordaram seu processo de sua unificação política de 
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1870, na análise do Sericicultor entre 1914 e 1918, amostras desse envolvimento dos 

italianos com a Primeira Guerra Mundial não faltaram.
110

 

Uma destas publicações foi a já citada matéria que noticiou a campanha de 

subscrição em prol da Cruz Vermelha italiana, capitaneada pelos irmãos Nello e Aroldo 

Piacesi e por Orlando Piergentili, sendo que por meio desta os membros da colônia 

angariaram até a data de sua publicação o montante de 365$100. (O Sericicultor: 

11/05/1916, p. 3)  

Em várias ocasiões apurou-se no jornal a ocorrência de publicações escritas na 

língua italiana. Nada obstante estas terem sido frequentes, não foram uma exclusividade 

do jornal O Sericicultor, tampouco do período da Primeira Guerra Mundial.  

Em outras situações e órgãos da imprensa local, detectou-se a ocorrência de 

constantes publicações destes, o que reforça a ideia de que, além de contribuírem para 

que se mantivessem vivas as relações com seu país de origem, tais escritos também 

concorriam para que houvesse uma maior interação entre os imigrantes italianos 

radicados na cidade.
111

 

Em suma, se pode propor que esta integração era facilitada pelas ações 

realizadas pela Sociedade de Beneficência Italiana Vittorio Emanuele II, pela Agência 

Consular e pelas publicações feitas nos jornais locais, que se voltavam para os italianos 

e seus descendentes, sendo que, desde o período no qual ocorria a Primeira Guerra, a 

movimentação da comunidade italiana em Barbacena cresceu.  

Para que tenha uma melhor noção da importância desses órgãos de 

sociabilidade, é importante discorrer algumas linhas sobre a Sociedade de Beneficência 

Italiana Vittorio Emanuele II para poder situá-la melhor na cidade e conseguir mensurar 

bem sua importância como catalisadora das ações dos imigrantes italianos radicados em 

Barbacena, sendo que mais adiante se analisará também a outra instituição. 

 

4.7 A Societá Italiana de Beneficenza Vittorio Emanuele II  
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 Sobre a celebração do processo de unificação italiano, ver ―Venti Setembre‖. O Sericicultor: 

28/09/1918, p. 2  
111

 Elas se fizeram presentes também no Jornal de Barbacena e no jornal Rubicon de Ines Piacesi. Como 

alguns exemplos dessas matérias ver: Regia Agenzia Consolare d´Itália – Avviso importante per la 

Colonia Italiana (Cidade de Barbacena: 04/03/1936, p. 2), A pedidos - Colonia Italiana de Barbacena 

(Jornal de Barbacena: 26/10/1933, p. 1) e Agli italiani di Barbacena (Rubicon: 28/12/1935, p. 1-2)  
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As informações encontradas sobre a Sociedade Italiana são fruto de notícias 

publicadas nos jornais da cidade, da documentação policial pesquisada e também de 

algumas poucas linhas escritas por autores que se enveredaram sobre a história de 

Barbacena, material que, embora diminuto, dá conta de explicar como ela estruturava e 

como se dava seu funcionamento. 

 Com o nome de Societá Italiana de Beneficenza Vittorio Emanuele II, tinha 

como objetivo precípuo o socorro mútuo de seus membros, quando possível, contribuir 

para sua instrução e educação intelectual e moral, bem como atuar em prol da educação 

física e recreativa. Deixava claro que não possuía cores políticas ou religiosas e que 

também não seriam aceitos membros que fossem portadores de ideias subversivas. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagens 94-95) 

 Consoante seu estatuto, foi fundada em 1886, o que permite afirmar que, 

mesmo antes da criação da colônia Rodrigo Silva, os italianos residentes em Barbacena 

já buscavam se organizar e que a entidade pode ter funcionado como um atrativo para as 

novas levas de imigrantes que chegavam a Minas Gerais. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4503, Imagem 94) 

Seus cargos diretivos eram os de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários, 

1º e 2º tesoureiros e conselheiros, sendo que os dois primeiros poderiam se reeleger. 

Para concorrer a tais cargos, além de cumprir com todos os pré-requisitos previstos no 

estatuto, era necessário que os cidadãos italianos estivessem em pleno gozo de seus 

direitos civis, ou seja, que não tivessem sido naturalizados. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4503, Imagens 96-99) 

Para poder fazer parte da associação, a pessoa deveria ter mais de quinze anos e 

menos de sessenta, cumprir toda uma série de obrigações, sendo que existiriam quatro 

modalidades diferentes com direitos específicos: sócios efetivos, contribuintes, 

beneméritos e honorários. 

Os sócios efetivos eram os que tinham poder de decisão, podiam votar e ser 

votados, sendo que entre estes só eram aceitos os italianos natos ou naturalizados. Os 

sócios contribuintes eram os formados por brasileiros e cidadãos de outras 

nacionalidades, sendo que o grupo não tinha poder de decisão, não podia votar e nem 

ser votado. Os sócios beneméritos eram pessoas que contribuíram para o progresso da 

sociedade, sendo escolhidas por assembleia. Por fim, os sócios honorários formavam o 

grupo que teria realizado algum serviço relativo à Itália ou ao Brasil e que era escolhido 
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por assembleia. A exemplo dos beneméritos, este grupo também não tinha direitos 

decisórios. (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagens 94-95) 

As reuniões ordinárias ocorriam cinco vezes por ano nos meses de janeiro, abril, 

junho, outubro e dezembro, sendo que na última destas era feita a eleição para a escolha 

da nova diretoria, que possuía um mandato anual, e, na primeira, a sua posse. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 96) 

Os jornais destacaram tais reuniões periódicas, sobretudo quando se 

relacionavam com datas comemoradas pela coletividade italiana ou as eleições anuais 

para a composição de sua diretoria.  

Exemplo disso foi o jornal O Sericicultor que trouxe como membros integrantes 

da Sociedade Italiana, eleitos para o ano de 1916, os seguintes nomes: Presidente 

Humberto Boratto; vice-presidente Tullio Sponda, Thesoureiro Daniel Russo; secretário 

e vice secretário Antonio Rossi e Mario Boratto, respectivamente. Conselheiros: Silvia 

Boratto, Antonio Mazzoni, Luiz Delbon, Antonio Bertoia, Alberto Bergamin, Francisco 

Pardini, João Roman e Antonio Russo. Porta Bandeira: Attilio Sponda e Nello Piacesi. 

(O Sericicultor: 20/01/1916, p. 2) 

Por meio da análise de tais relações dos membros da instituição é possível tentar 

construir uma rede dos italianos que fizeram parte da mesma e também constatar quem 

eram essas pessoas uma vez que se pode traçar seus perfis profissionais e sócio 

econômicos.
112

  

Nello Piacesi, por exemplo, juntamente de seu irmão Aroldo, atuou no ramo 

comercial, tendo sido, no início da década de 1920, sócio da Confeitaria Apollo. 

Antonio Russo, por sua vez, assim como Orlando Piergentili e Aroldo Piacesi, foi 

proprietário de um cinema na cidade ao longo da década de 1915.
113

  

Em meio aos demais nomes presentes na relação de membros da Sociedade 

Italiana, pode-se destacar também o de Humberto Boratto. Segundo Silvério, nas 

décadas iniciais do século XX, ele se dedicou a uma fábrica de sabão e tintas. 

(RIBEIRO: 2012, p. 73)  

Com o passar do tempo, porém, ao se observar as páginas dos jornais locais, é 

possível visualizar que ele se transformou em um dos mais importantes construtores da 
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 Sobre a atuação dos imigrantes na cidade e o empreendedorismo no início do século XX, Silvério 

Ribeiro oferece um bom painel. Ver: (RIBEIRO: 2012) 
113

 Sobre Nello Piacesi, rever o item que versa sobre a construção do Cine Theatro Apollo e sobre 

Antonio Russo, o item que trata da relação dos italianos com a sétima arte em Barbacena, ambos no 

primeiro capítulo desta dissertação.  
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cidade. Para se ter um ideia, em 1922, ele aparecia como proprietário de uma 

marcenaria, carpintaria e fábrica de ladrilhos que eram movidas à energia elétrica, sendo 

que, em 1935, chegou a receber do Conselho Regional de Arquitetura a carteira de 

―Arquiteto Construtor‖. (Rubicon: 30/11/1935, p. 3) 

Entre outras obras, recebeu destaque por ter sido o responsável pela construção 

de importantes prédios locais a exemplo do Grande Hotel de Barbacena, do Club 

Barbacenense, Matadouro Municipal e também a Capela do Colégio Imaculada 

Conceição. (RIBEIRO: 2012, 255-265).
114

  

 

Imagem 22 – Clube Barbacenense, construção feita por Humberto Boratto. s/d. Disponível em 

BarbarasCenas: <https://www.facebook.com/groups/barbarascenas/photos>. Acesso em 18 ago. 2014. 

 

Ressalta-se que entre os italianos cujas atividades profissionais puderam ser 

mapeadas, todas elas os colocam como integrantes de camadas médias e altas da cidade, 

cujo ramo de atuação era tipicamente urbano. 

Tais características permitem inferir que, ao menos em parte, os diretores da 

Sociedade Italiana seguiam o perfil proposto por Luigi Biondi, que afirmou que em 

Minas Gerais, em comparação com o estado de São Paulo, dadas as configurações mais 

modestas de seus centros urbanos e suas especificidades no fluxo migratório, os 
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italianos eram mais representativos entre os estratos dos trabalhadores urbanos 

qualificados, o que teria contribuído para sua atuação política e participação no 

associativismo étnico. (BIONDI: 2009, p. 48) 

Além disso, com a publicação das notícias referentes às reuniões realizadas em 

referência a alguma data da história italiana, percebeu-se que, em alguns casos, estes 

eventos foram realizados no prédio da própria associação e, em outros, em diferentes 

locais como os cinemas da cidade, o que ajuda no entendimento de que ela era uma 

instituição dotada de poder aglutinador da comunidade italiana local, mas também 

contribuía com a integração desta e da sociedade local como um todo. 

Sobre as notícias acerca das reuniões ocorridas na associação, elas se tornaram 

mais intensas após meados da década de 1920 e, em sua maior parte, se remeteram às 

celebrações do aniversário da marcha sobre Roma, quando o regime fascista estava se 

fortalecendo, aspectos que serão abordados adiante.  

O jornal O Sericicultor trouxe uma matéria, já anteriormente citada, que noticiou 

a ocorrência de uma conferência realizada no teatro da cidade proferida pelo tenente 

Landy, veterano italiano da Primeira Guerra Mundial.  

Com o título ―O soldado italiano na grande guerra e o Brasil na gradual 

ressureição da Itália, desde Vittorio Veneto‖ ela ressaltou o entusiasmo do palestrante 

pela Itália e pela ação de seus homens no conflito mundial, bem como as relações 

cordiais da Itália com o Brasil.  

 

Em seu trabalho, o tenente Landy deixa patente seu grande enthusiasmo pela 

sua Pátria, pelo soldado italiano que soube compreender o momento em que 

devia achar-se a postos, batendo-se como verdadeiro heróe na horrível 

emergência em que se encontrou. (Cidade de Barbacena: 17/07/1921, p. 1) 

 

À época do grande conflito, manifestações de apoio às ações bélicas da Itália 

foram realizadas por parte da comunidade de seus imigrantes radicada em Barbacena, 

conforme demonstraram outras publicações da imprensa local.  

Uma destas foi noticiada em matéria, também anteriormente citada, na qual foi 

informada a realização do quinto empréstimo em benefício dos esforços italianos na 

Primeira Guerra, por intermédio do qual a colônia italiana contribuiu em peso, 

arrecadando um total de 63.100 liras. (O Sericicultor: 02/02/1918, p. 1) 

A figura a seguir traz a relação das pessoas que subscreveram a lista de 

empréstimos, entre elas Orlando Piergentili, Nello e Aroldo Piacesi, e também de outros 

italianos e seus descendentes que faziam parte da relação da diretoria da associação 
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italiana de 1916, tais como Mario Boratto, Francisco Pardini, Daniel Russo e seu 

presidente, que ainda ocupava o cargo em 1918, Humberto Boratto.  

 

 

Imagem 23 – Matéria O empréstimo italiano em Barbacena. O Sericicultor: 02/02/1918. p. 1.  

 

Sobre a comissão de empréstimos, é importante ainda destacar que, entre os 

demais nomes, ela trazia como seu presidente honorário o deputado José Bonifácio de 

Andrada e Silva e também outros políticos destacados da política barbacenense como 

Henrique Augusto de Oliveira Diniz, José Francisco Bias Fortes, Carlos da Silva Fortes 

e Bernardino Senna Figueiredo.  

À vista disso, ao se analisar os jornais barbacenenses entre 1914 e 1918 e 

recuperar artigos como o acima abordado, pôde-se constatar que na ocasião da Primeira 
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Guerra, na qual a Itália lutou juntamente ao Brasil, existia na cidade um clima de 

integração e amizade entre a comunidade italiana e as elites políticas.  

Pode-se argumentar que tal relação amistosa tenha se dado em decorrência da 

importância alcançada pela colônia italiana na cidade que teria contribuído bastante para 

seu o desenvolvimento econômico e cultural.  

Após o término da Primeira Guerra Mundial, constatou-se que a comunidade 

italiana barbacenense continuou a manter essa boa relação com a sociedade local, sendo 

que as movimentações ocorridas pela ocasião da visita do conde Alessandro Bosdari a 

Barbacena em 1919, foram indícios disto.  

Ocorrida entre 11 e 14 de agosto, a cobertura da visita recebeu um amplo espaço 

do jornal O Sericicultor que abordou cada passo do embaixador na cidade. Na edição 

publicada à véspera de sua chegada, informou que o conde seria recebido pelas 

autoridades locais na estação de trem e por uma comitiva composta por 

aproximadamente 2000 italianos, elemento que demonstrava seu tamanho e 

importância.  

Mesmo que se suponha que este número possa ter sido superdimensionado, é 

importante notar que a presença de um membro do governo da Itália na cidade, como 

era de se esperar, foi muito celebrada pela comunidade italiana local. 

 

O embaixador italiano deverá chegar amanha, às 4 horas da tarde, á gare da 

Central nesta cidade, onde será festivamente recebido pelo sr. presidente do 

município em pessôa ou representado pelo seu substituto legal, vereadores, 

autoridades da comarca, directores de repartições publicas, collegios, etc., 

representantes consulares, comissões diversas além de grande massa popular, 

em que figurará o elemento italiano com cerca de 2000 almas. Tocarão à 

chegada as bandas de musica ―Correa d‘Almeida‖ e ―Lyra Barbacenenese‖. 

(O Sericicultor: 10/08/1919, p. 1) 

 

Dentre os eventos e locais que conheceu nos dias em que esteve hospedado em 

Barbacena, destacam-se as visitas realizadas à Associação Italiana Vittorio Emanuele II, 

na qual se realizou uma sessão magna que foi encerrada com um brinde ao som do hino 

italiano, à Estação Sericícola, na qual fora recebido pelo Sr. Amílcar Savassi e também 

à ex-colônia Rodrigo Silva. (O Sericicultor: 17/08/1919, p. 1) 

Devido ao mau tempo, o conde Bosdari seguiu para a ex-Colônia Rodrigo Silva 

mas, na impossibilidade de visitar parte de suas propriedades, acabou recebendo 

informações sobre sua produção através de fotografias da mesma, por parte de um 
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funcionário do governo que se encarregava dos negócios da ex-colônia. (O Sericicultor: 

17/08/1919, p. 1) 

Excluindo-se estes locais que possuíam relação íntima com a coletividade 

italiana local, ele também visitou empresas como a Companhia Pecuária e Frigorífica 

Brasileira, a cerâmica pertencente ao italiano Alipio Bonato, à Cervejaria Saxônia e a 

Marcenaria Boratto. Após tal itinerário, a comitiva foi recebida na Câmara Municipal e 

nas instituições escolares como o Aprendizado Agrícola de Barbacena, o Colégio 

Militar, o Grupo Escolar Bias Fortes, a Escola Normal e o Imaculada Conceição. (O 

Sericicultor: 17/08/1919, p. 1) 

Na noite anterior ao retorno do embaixador, para celebrar sua estada na cidade, 

foi realizada no salão do Grande Hotel de Barbacena uma sessão em sua homenagem na 

qual ele foi presenteado com um quadro da pintora barbacenense Petrina Coutinho. Na 

ocasião, Ines Piacesi atuou como intérprete e também realizou um discurso em italiano. 

Após as homenagens, promoveu-se um banquete com cerca de cinquenta seletos 

convidados, dentre os quais esteve o casal Piacesi. (O Sericicultor: 17/08/1919, p. 2) 

Ao se enveredar pela interação entre os italianos da cidade, pôde-se perceber 

que, em meio a estes, o casal Piacesi assumia um papel de destaque, pois, além de a esta 

época Aroldo ser o representante consular local, eles sempre estavam presentes nas 

iniciativas voltadas para a Itália, tais quais as listas de subscrições de empréstimos e de 

doações para a Cruz Vermelha anteriormente citadas, ou em relação aos eventos que 

congregavam seletos italianos como este ocorrido no Grande Hotel. 

Por fim, no contexto posterior à visita do conde, tem-se que, com a ascensão de 

Mussolini ao poder na Itália, o que se observou em meio à comunidade italiana radicada 

em Barbacena e, para o que se este estudo se dedica mais de perto, o casal Piacesi, foi o 

nascimento de um apoio ao mesmo que foi crescendo gradualmente ao longo da década 

de 1920 e início da década de 1930. 

Na próxima sessão será analisado o aparecimento da defesa das ideias fascistas 

no seio da comunidade local e o modo como inicialmente o casal Piacesi lidou com as 

mesmas. 

 

4.8 O fim da Primeira Guerra e o início da defesa do fascismo em Barbacena 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, através da leitura dos textos escritos pelos 

membros da comunidade italiana nos jornais barbacenenses, foi possível verificar a 
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decepção destes em relação àquilo que ficou conhecido com uma ―vitória mutilada‖ de 

sua pátria natal. 

Com o término do conflito, em decorrência do espólio de guerra ter sido menor 

do que aquilo que aspiravam os italianos, Gabriel D‘Annunzio – veterano da Primeira 

Guerra e um dos propagandistas para que a Itália lutasse ao lado da França e Inglaterra – 

teria mencionado a ―vitória mutilada‖ e a humilhação imposta aos combatentes italianos 

em um poema. (GONÇALVES: 2009, p. 882)
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Angelo Trento, quando abordou o conteúdo do Tratado de Londres e as 

repercussões de seu não cumprimento na Itália, assinalou que ele trouxe repercussões 

graves no país, sendo um dos tantos fatores que contribuíram para o surgimento e 

consolidação do fascismo.  

 

Em 1919, outros problemas contribuíram para exacerbar a situação política 

interna. A Itália participara da guerra após ter assinado um pacto em 

Londres, em 1915, pelo qual poderia anexar os territórios da Dalmácia, cuja 

maioria da população não era italiana. Terminada a guerra, os delegados 

italianos, na Conferência da Paz realizada em Versalhes, pretenderam a 

aplicação integral do pacto de Londres – ou seja, a não-validade do princípio 

de nacionalidade – e a anexação da cidade de Fiume, pelo fato de ser 

habitada prevalentemente por italianos. Essa tese encontrou forte oposição 

da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, não sendo aceita pela 

Conferência. As repercussões internas foram graves. Uma parte da opinião 

pública começou a pensar que a guerra – da qual se esperavam expansões 

territoriais amplas, inclusive nas colônias alemãs da África – fora combatida 

em vão. Amplas camadas burguesas, de ex-oficiais e de homens que se 

tinham empenhado para que a Itália entrasse na guerra (intervencionistas), 

começaram a falar de vitória mutilada e a atacar o governo pela sua 

incapacidade de se impor junto aos aliados. (TRENTO: 1993, p. 6-7) 

 

A esse respeito, o historiador Mario Isnenghi, ao se remeter às interpretações 

sobre o papel da Itália na Primeira Guerra Mundial realizadas por seu próprio povo, 

explica que a expressão ―vitória mutilada‖ não levava em conta a grande vitória obtida 

pelo país frente ao Império Aústro-Húngaro. 

 

O termo é uma referência às compensações territoriais prometidas para a 

Itália pelos aliados (sobretudo o litoral da Dolmácia), e não concedidas na 

hora dos tratados de paz. Essas palavras de 1919 impõem ao imaginário 

coletivo a ideia central de uma derrota italiana que, na realidade, não 

aconteceu, deixando para trás a grande vitória de 1918 sobre o império 

Aústro-Húngaro. (ISNENGHI: 2014, p. 33) 
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No entanto, as manifestações de Aroldo Piacesi nos jornais que se remetiam às 

decisões do Tratado de Versalhes e ao não cumprimento das promessas feitas à Itália à 

época da Primeira Guerra Mundial, se fizeram mais tardias, datando de meados da 

década de 1930, momento no qual a Itália invadia o território da Abissínia, episódio que 

será abordado adiante. 

A decepção pelo não cumprimento daquilo que havia sido prometido à Itália na 

ocasião da elaboração do Tratado de Londres também se mostrou presente nos textos 

escritos por Ines Piacesi que versaram sobre os desdobramentos do Tratado de 

Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919.  

Poucos meses antes de assinado tal Tratado, Ines Piacesi publicou um artigo no 

Jornal da Tarde no qual criticou duramente o que era decidido na Convenção de 

Versalhes. Para ela, os líderes da Conferência, agindo de maneira egoísta, teriam traído 

a Itália. Suas críticas mais fortes se dirigiram ao presidente norte americano que não 

teria que dar palpites em questões tipicamente europeias.  

 

De resto, não se pode compreender como a não ser pela trahição à causa 

italiana e ao tratado de Londres (que querem metamorfosear) os Estados 

Unidos, na pessoa de seu presidente, possam ter adquirido tamanha virtude 

para se arrojarem autoritariamente em questões nítida e exclusivamente 

européas, como por exemplo o thema do Adriatico. Existira por acaso uma 

doutrina de Monróe para o velho continente? (Jornal da Tarde: abril 1919) 

 

Dias depois de assinado o Tratado de Versalhes, ela manteve o tom das críticas 

sendo que, ao repercutir uma matéria publicada no jornal carioca O Paiz, reclamou da 

ingratidão e da falta de dignidade das nações aliadas com a Itália. Reforçava que o país 

seria invejado e caluniado por todos, uma vez que foi e seria a mãe da civilização, a 

capital do mundo e a esperança de seu futuro. (O Sericicultor: 13/07/1919, p. 2) 

 Reforçou que depois da vitória, para qual a Itália contribuiu com valentia, numa 

menção aos Bersaglieris, o país também seria vítima de uma ambição cega pelo 

egoísmo que assombrava o mundo com escandalosa ingratidão. 

 

Mas a verdade que salta aos olhos de todos é que elles não se podem 

conformar com a alta diplomacia que mais uma vez veio engrandecer a pátria 

eterna dos Romanos, porque, não obstante as reclames bombásticas que de si 

próprio os alliados fazem, não obstante a fulgencia offuscante e omnipresente 

do dollar Wilsoniano, do calor dogmatico das utopias, a Italia invejada, 

calumniada, é e será eternamente a Madre da Civilização, o expoente 

valoroso da humanidade, a esperança do futuro, poisque do andar de seculos, 

ella foi a capital do mundo, constituindo-se o foco convergente das 
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aspirações universaes, será sempre grandiosa. (O Sericicultor: 13/07/1919, p. 

2) 

  

Quando são analisados artigos como os acima citados e os mesmos são 

comparados com outros que versavam sobre a Itália e sua participação na Primeira 

Guerra, a exemplo da conferência realizada pelo Tenente Landy, o que se observou é 

que, entre os italianos, pairava no ar a manifestação de um sentimento que representava 

uma mescla de orgulho pelo fato do país ter se saído vitorioso e também de frustração, 

uma vez que se entendia que ele havia sido traído na ocasião da realização do Tratado 

de Versalhes. 

Nessa conjuntura posterior à Primeira Guerra Mundial, na qual as esperanças 

criadas antes da eclosão do conflito haviam se dissipado rapidamente e uma grave crise 

econômica se abateu sobre a Itália e os demais países beligerantes europeus, o edifício 

da sociedade liberal se encontrava em vias de desabar, uma vez que não parecia dar 

conta de apresentar soluções adequadas aos problemas enfrentados, fazendo com que, 

juntamente da ameaça do fantasma da Revolução Bolchevista que se tornava cada vez 

mais real, emergisse no país seu grande adversário, o fascismo.  

Sem desconsiderar esses aspectos, é preciso compreender que o surgimento do 

fascismo na Itália não pode ser explicado como sendo unicamente uma reação ao 

contexto de crise pelo qual o país passava, tampouco como uma mera criação de Benito 

Mussolini.  

Segundo João Fábio Bertonha, ele surgiu como uma resposta aos problemas 

italianos, porém o mesmo foi se adaptando às necessidades políticas que se 

apresentavam, logrando êxito ao conseguir unificar ideias que já se encontravam 

presentes na sociedade italiana a um bom tempo e colocá-las em prática – ainda que 

com alterações em alguns casos – para a conquista do poder de acordo com o interesse 

de seus líderes. (BERTONHA: 2008, p. 144-145) 

Entre estas, o autor destacou o nacionalismo que defendia a recuperação do 

esplendor da época do Império Romano, as ideias advindas dos socialistas 

revolucionários que, uma vez reelaboradas, contribuíram na elaboração de suas políticas 

sociais e sindicais e também aquelas formuladas por intelectuais futuristas que, dirigidas 

à juventude, se colocavam como alternativas para mudar o mundo defendendo a guerra 

como uma forma de renovação da raça humana. (BERTONHA: 2008, p. 144-145) 

Dessa maneira, se entende que a ascensão do fascismo e de Mussolini ao poder 

na Itália se deu como um modo de se propor uma reorganização de ideias que 



 

201 
 

propunham uma solução diferente ao contexto de crise política e econômica no qual o 

país se encontrava, sem que as mesmas se mantivessem desconectadas da sociedade 

italiana preexistente.  

No período no qual a crise, o desemprego e os ideais socialistas mobilizavam as 

camadas populares, com o apoio das elites industriais e rurais que se sentiam ameaçadas 

pela mobilização dos operários e também da pequena burguesia italiana seduzida pelas 

propostas nacionalistas e antiliberais, foi que os fascistas ganharam apoio e passaram a 

usar da força para esmagar seus adversários e levar a cabo suas propostas de renovação 

da sociedade italiana através da reforma do Estado. 

 

O Estado deveria abandonar a sua orientação liberal e ser autoritário e 

centralizado, eliminando-se todos os partidos políticos, o Parlamento e outros 

órgãos do sistema democrático. As lutas sociais seriam contidas com um 

misto de cooptação e repressão, de forma a garantir a uniformidade e a união 

entre os italianos. A nação, por fim, seria colocada em primeiro plano, o que 

significava uma educação fundamentalmente militarista e nacionalista para os 

italianos e voltada à expansão imperialista no exterior. (BERTONHA: 2008, 

p. 145) 

  

Juntamente de seu ideário, a ascensão de Mussolini ao poder e a instalação de 

seu regime fascista influenciaram o pensamento dos imigrantes italianos de Barbacena 

e, em especial, o casal Ines e Aroldo Piacesi, sendo que, em parte, suas proposições vão 

ser reproduzidas pelos mesmos através de seus escritos e manifestações de apreço pelo 

fascismo e integralismo.  

Nessa direção, os primeiros escritos do casal Piacesi que mencionaram o 

fascismo vão surgir nos anos subsequentes à chegada de Mussolini ao poder, se fazendo 

presentes no Apollo Jornal. 

Neste periódico, assim como Ines e Aroldo Piacesi passaram a escrever matérias 

sobre cinema, sociedade, política entre outros assuntos, para além dos escritos do casal, 

encontravam-se também artigos de outros colunistas, matérias e pequenos textos sobre 

temas diversos. 

Após a publicação de um texto cuja autoria era desconhecida, no qual se elogiou 

uma condecoração que o líder fascista teria criado em Roma para homenagear dois 

empregados que trabalharam para o mesmo patrão durante 28 e 50 anos, 

respectivamente (Apollo Jornal: 04/11/1923, p.3), surgiu a primeira matéria escrita por 

Aroldo Piacesi sobre o fascismo, na qual ele realizou elogios a Benito Mussolini e às 

suas ações à frente do governo italiano.  
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Intitulado ―Pátria‖, defendia que, ao invés de se pensar no indivíduo, no 

fascismo se deveria pensar na causa comum, no bem maior que seria representado pelo 

uso da camisa negra. Sob tal argumento, a camisa negra e a bandeira fascista seriam 

símbolos do: 

 

(...) holocausto de si próprio prompto em pról da causa commum. A bandeira 

fascista, exclue e castiga severamente o individualismo. Ninguém tem direito 

de pensar para si, quando a Patria requer atenção e sacrifícios. – Mussulini 

não tinha casaca para se apresentar ao parlamento. (Apollo Jornal: 

01/01/1924, p.1)  

   

Em outro trecho enfatiza também a noção de que o fascismo viria para reerguer 

a face da Itália e melhorar o bem estar das pessoas, sem que, no entanto, para isso fosse 

preciso se recorrer a Lênin que em sua concepção mataria e destruiria.  

 

Para que esta obra portentosa da evolução natural, para que esta 

imprescindível transiçao se opere benefica, naturalmente como fructo já 

sazionado, é preciso não de Lenines que matam e destroem – mas de 

Mussolinis, capazes de reerguer a face da pátria acabrunhada, de eleval-a, 

prodigalisando a cada cidadão garantias e bem estar. (Apollo Jornal: 

01/01/1924, p.1)  

 

Vale ressaltar a precocidade da defesa do governo de Benito Mussolini, feita por 

Aroldo Piacesi, uma vez que ocorreu num período no qual o fascismo italiano 

encontrava-se em uma fase de fortalecimento.  

Fica também patente desde então que o anticomunismo era comungado pelo 

mesmo, assim como a ideia de que através do fascismo, como um governo no qual os 

italianos se sacrificariam em benefício de uma causa maior, se poderia fazer com que a 

Itália se elevasse a uma condição de grandeza que era esperada por seus filhos desde o 

grande conflito mundial que terminou anos antes. 

Nesse momento, para melhor poder situar alguns pilares do ideário fascista que, 

a exemplo do anticomunismo expresso na matéria citada, se fizeram presentes nos 

escritos do casal Piacesi que aqui serão analisados, torna-se pertinente fazer uma 

pequena digressão e retomar rapidamente uma pequena parte das discussões, em parte 

realizadas no capítulo três, a respeito daquilo que se entende por fascismo e sobre quais 

seriam os seus principais elementos constitutivos, sobretudo no plano discursivo.  

Nesse ínterim, ao resgatar as várias correntes teóricas e métodos de análise que 

se propuseram a avaliar o fenômeno do fascismo tem-se que uma delas, que se pode 
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nomear como Corrente Taxionômica, se define como aquela que buscaria perceber se 

um regime ou movimento seria ou não fascista, tomando por base certa taxionomia, ou 

seja, uma classificação tipológica feita a partir de um rol de características constitutivas, 

para que se possa encontrar e restringir o que seria o fascismo através de estudos 

empíricos.
116

 

No inventário dos elementos que comumente estariam presentes em diversos 

movimentos e regimes deste tipo, se destacariam a presença de uma estrutura 

fortemente hierarquizada, do anticomunismo, de uma liderança carismática, do 

antiliberalismo, do antissemitismo, de um nacionalismo exacerbado, a defesa do 

unipartidarismo, entre outros. 

Umberto Eco, como traços do que designou como ―Ur fascismo‖ ou ―Fascismo 

eterno‖, realçou serem elementos constitutivos do mesmo: o culto da tradição e a recusa 

da modernidade
117

, o irracionalismo, a não aceitação do espírito crítico, o racismo, o 

apelo às classes médias frustradas, o nacionalismo, a manutenção de uma incessante 

vida para a luta, a incapacidade de avaliar objetivamente a força do inimigo, o elitismo 

popular, o culto ao heroísmo, o machismo, o populismo qualitativo e, por fim, a 

existência de uma neolíngua. (ECO: 2006) 

 Mais importante que a definição das características constitutivas de seu 

―Fascismo eterno‖ é o argumento que afirma ser possível, a partir de suas diferentes 

probabilidades de agrupamento, denominar como ―fascismo‖ as várias experiências 

políticas surgidas no período entreguerras e também no período posterior, 

independentemente das especificidades nacionais. (ECO: 2006)  

Vários outros historiadores também elencaram quais seriam as características 

mais gerais do fenômeno fascista. Para Francisco Carlos Teixeira da Silva, estas seriam: 

o antiliberalismo, a busca da construção de um Estado Orgânico, a presença de uma 

liderança carismática, o modelo corporativista da sociedade e, por fim, a ideia de 

destruição do eu e de negação do outro. (SILVA: 2000)  

Robert O. Paxton, de modo semelhante ao que fora proposto por Umberto Eco, 

enumera como ingredientes daquilo que iria compor o ―Mínino Fascista‖, os seguintes 

aspectos: o antimodernismo, o ódio às posições de centro na política, anticapitalismo, o 

antissemitismo e o aspecto antiburguês. (PAXTON: 2007, p. 23-36)  
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 Sobre a Corrente Taxionômica ver: (ROSAS: 1991) 
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 A relação existente entre fascismo e modernidade foi discutida por diversos autores como, por 

exemplo, PAXTON (2007) e PAYNE: (1993).  
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Stanley Payne, por sua vez, apresenta os seis pontos desenvolvidos por Ernst 

Nolte que iriam formar o referido ―mínimo fascista‖, sendo eles: o antimarxismo, 

antiliberalismo, anticonservadorismo, o princípio do caudilhismo, um exército do 

partido e o objetivo do totalitarismo. (PAYNE: 1979, p. 5) 

Após esta pequena digressão a respeito dos elementos que se encontram no 

fascismo, é preciso explicitar que não necessariamente uma dada experiência tenha que 

defender todas essas ideias ao mesmo tempo, tampouco que, uma vez defendendo-as, 

significa que quem ascenda ao poder mantenha essa pureza doutrinária e coloque em 

prática tudo aquilo que afirmava no plano discursivo quando ainda era um movimento 

ou partido político.  

Portanto, mais do que levar em conta a experiência real do fascismo italiano ou 

do integralismo brasileiro, na análise da defesa do ideário fascista feita por Ines e 

Aroldo Piacesi, é preciso destacar que se confere maior importância àquilo que se refere 

ao plano discursivo de tais variações do fascismo e também ao modo como se deu a 

absorção e a divulgação das ideias que sustentavam tais experiências políticas.  

Aroldo Piacesi, por exemplo, na primeira referência que fez ao fascismo, 

defendeu o aspecto anticomunista deste, porém terçou também o argumento que 

afirmava que, ao invés do individualismo, o fascismo pensava mais no bem comum. 

Pouco tempo depois do mesmo ter escrito a primeira matéria na qual defendeu o 

fascismo e Benito Mussolini, o jornal Cidade de Barbacena publicou uma pequena nota 

na qual elogiava a ação do governante italiano através da qual ele ordenou que, 

justamente num período no qual se discutia a laicidade do ensino, em todas as escolas 

italianas ao redor do mundo fossem instalados em seus pontos mais distintos a imagem 

de Jesus Cristo. A nota terminou ainda com a afirmação de que, através de gestos como 

este, a figura dominadora de Mussolini apresentava aspectos de atraente simpatia. 

(Cidade de Barbacena: 13/03/1924, p. 1). 

 Nos anos iniciais do fascismo foram encontrados poucos escritos nos quais 

Aroldo defendeu o fascismo por conta dos motivos que, segundo sua filha, fizeram com 

que sua imersão na esfera jornalística fosse menor do que a de sua esposa nessa seara ao 

longo da década de 1920.
118

 (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/2007) 
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 Ver item 2.7 desta dissertação. 
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 Entretanto, como sugere a entrevista concedida por sua filha Maria Ines Leda 

Piacesi, parece que além de defender aspectos mais voltados para o ideário do fascismo, 

tal qual seu anticomunismo, a exemplo do artigo acima citado, ele também comungava 

da admiração por Benito Mussolini em decorrência daquilo que ele havia feito pelo 

povo italiano. 

 

Ele apoiava, ele apoiou muito o fascismo. Apoiou nesse ponto, ele achava 

que estava certo, porque a Itália era um montinho de, um monte de grupos, de 

tribos, que uma não conversava com a outra, não fazia nada, cada uma queria 

ser isso, não existia uma organização, não existia nada e foi o Mussolini que 

pôs colonização naquilo. Então o papai falava que ele era grato ao Mussolini 

porque ele uniu a Itália, uniu a Itália, uniu os povos, arrumou uma língua só 

oficial. Até hoje você vai lá, conforme o lugar que você vai lá, você não 

entende nada do que eles falam, eles continuaram fazendo dialeto. (Entrevista 

com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de 

Castro Samarino. Belo Horizonte, 08/01/2007) 

 

Do mesmo modo como Aroldo Piacesi já havia declarado sua simpatia por 

Mussolini e pelo governo fascista ressaltando alguns dos pilares do ideário fascista em 

seus escritos, alguns anos depois se encontrou um artigo através do qual Ines Piacesi 

passou a fazer o mesmo.  

Neste, ela voltou a elogiar a escritora Albertina Bertha como uma grande 

escritora brasileira. Contudo, além da prévia admiração manifestada pela mesma em 

outras ocasiões, se infere que isto tenha sido reforçado uma vez que a autora teria feito 

alguma menção elogiosa a Benito Mussolini, o que levou Ines a escrever que ―só as 

grandes capacidades estão à altura de poder compreender os grandes gênios‖, de 

perceber o valor dos espíritos de realce que maravilham o mundo. (Cidade de 

Barbacena: 1927?) 

No artigo, embora aborde de modo tangencial o fascismo, fica evidente a 

admiração que Ines sentia por seu líder, que fora descrito como sendo ―o maior homem 

da Europa actual – Mussulini – O Super Homem! O gênio da latinidade!‖. (Cidade de 

Barbacena: 1927?) 

Percebe-se, portanto, que independentemente de terem sido escritos pelo casal 

Piacesi, por escritoras de renome e também por articulistas anônimos, tanto no Apollo 

Jornal, quanto em outros jornais da cidade, ao longo da década de 1920, começaram a 

surgir artigos que abordaram o fascismo de maneira elogiosa seja pelas ações de seu 

governo, pela admiração da figura de seu líder Mussolini ou ainda por suas posições 

defendidas.  
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No que se refere aos escritos do casal Piacesi, elementos que mais interessam a 

este estudo, através do material coletado para a realização desta pesquisa, se destaca que 

nos anos iniciais eles aparentemente se propagaram sem maiores problemas na 

sociedade local uma vez que havia uma boa relação entre eles e as elites políticas locais 

e também pelo fato de que, em se tratando de uma manifestação política que até então 

só existia no continente europeu, a princípio, esta não seria vista como perigosa. 

Sem embargo, os artigos escritos pelo casal sobre o fascismo se tornaram mais 

volumosos ao longo da década de 1930, quando, por meio da leitura destes, pôde-se 

perceber melhor quais os ideais eram defendidos e propagados pelos mesmos.  

Além disso verificou-se melhor o quadro de recepção e monitoramento de suas 

atividades em defesa desse ideário que passou a sofrer consideráveis alterações, 

conforme se aprofundará no próximo capítulo.  

Para concluir, essas primeiras manifestações de apreço pelo fascismo em 

Barbacena inseriam-se em um contexto maior no qual o início do apoio a ele no Brasil 

se encontrava num momento no qual, segundo João Fábio Bertonha, ainda há poucos 

estudos.  

Ao abordar os primeiros movimentos brasileiros que poderiam ser tipificados 

como fascistas, para o autor fica claro que, assim como em cada um deles aspectos 

ligados ao clima intelectual nacional estavam manifestados, o fascismo italiano exerceu 

influência em boa parte das primeiras atividades fascistas que aqui surgiram a exemplo 

da pioneira Legião Cruzeiro do Sul, datada de 1922. 

 

Os movimentos posteriores, como o Partido Nacional Fascista/Ação Social 

Brasileira de J. Fabrino, a Legião Cearense do Trabalho, o Partido 

Nacional Sindicalista de Olbiano de Mello, o Partido Fascista Brasileiro, 

a Ação Imperial Patrianovista Brasileira e a Legião 3 de Outubro também 

tiveram, ao lado de um enraizamento no clima intelectual brasileiro, uma 

inspiração – que era expressa diretamente em seus manifestos e que, 

obviamente, variou de movimento para movimento – na Itália de Mussolini. 

Nesse ponto, concordamos com Carone quando ele identifica, no Brasil dos 

anos 20, duas correntes de pensamento e ação de extrema direita que se 

interligavam: a fascista italiana e as pequenas tentativas de criação de um 

Fascismo indígena. A influência italiana nesse momento estava, pois, mais 

que clara. (BERTONHA: 2001, p. 88)
119
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 Na obra de Helgio Trindade há um detalhamento sobre a Ação Social Brasileira (Partido Nacional 

Fascista), Legião Cearense do Trabalho, Partido Nacional Sindicalista e a Ação Imperial Patrianovista. 

Ver: (TRINDADE: 1979 p. 103-116) 
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Capítulo 5: A década de 1930: em meio à política tradicional local surge o fascismo 

e o integralismo 

 

5.1 O clima político pós Revolução de 1930 

 

A Aliança Liberal, coligação partidária oposicionista derrotada no pleito de 1930 

para a presidência da república pela chapa encabeçada pelo Partido Republicano 

Paulista (PRP), reuniu em suas hostes um heterogêneo conjunto de aliados políticos que 

iam desde o Partido Republicano Mineiro (PRM) a outros grupos sociais que se 

encontravam alijados do poder como os tenentes, as camadas urbanas e as oligarquias 

dissidentes. (PANDOLFI: 2003) 

 

Diferentemente de outros movimentos anteriores, ela significou um 

amálgama de tendências mais complexas e geograficamente amplas, 

tornando-a uma realidade mais atuante. Sua concretização foi possível 

principalmente devido à cisão da oligarquia dominante, em virtude do 

crescimento e expansão de Estados politicamente relegados a segundo plano 

pela união do ―café com leite‖. (CARONE: 1989, p. 66) 

 

Com a união destes diferentes grupos políticos e sociais, cujas pautas 

reivindicatórias se mostravam também bastante diversificadas, através de um golpe de 

estado que ficou conhecido como Revolução de 1930, a Aliança Liberal contribuiu para 

a deposição do presidente Washington Luís, impedindo a posse de Júlio Prestes eleito 

presidente pelo PRP.
120

 

Depois do movimento golpista, Getúlio Vargas, candidato derrotado da Aliança 

Liberal, chegou ao poder e iniciou seu primeiro governo que duraria nada menos do que 

quinze anos, entre 1930 e 1945. 

 Em seus anos iniciais, período conhecido como Governo Provisório (1930-

1934), o que se viu foi uma reorganização das estruturas de poder, levada a cabo por 

grandes alterações que permearam as esferas municipal, estadual e federal, fato que, 

dadas as novas configurações, gerou um alto grau de instabilidade e embates entre seus 

agentes. 

 

A revolução eclodiu em outubro e, no dia 3 de novembro, Vargas assumiu a 

chefia do Governo Provisório da nação. De imediato o Congresso Nacional e 

as assembleias estaduais e municipais foram fechados, os governadores de 

estado depostos e a Constituição de 1891 revogada. Vargas passou a governar 
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 Sobre esse processo ver CARONE (1989).  
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através de decretos lei. Cedo começaram os embates entre os diversos grupos 

que tinham participado da Aliança Liberal. (PANDOLFI: 2003, p.17) 

 

Além dos embates entre os integrantes dos grupos que chegaram ao poder e 

também entre estes e as antigas oligarquias derrotadas na Revolução de 1930, fatores 

externos, como a crise de 1929, fizeram com que, concomitantemente às grandes 

disputas políticas, o país também tivesse que enfrentar uma séria crise econômica.  

 

A crise mundial trazia como consequência uma produção agrícola sem 

mercado, a ruína do fazendeiro, o desemprego nas grandes cidades. (...) No 

plano político, as oligarquias regionais vitoriosas em 1930 procuravam 

reconstruir o Estado nos velhos moldes. Os ―tenentes‖ se opunham a isso e 

apoiavam Getúlio Vargas em seu propósito de reforçar o poder central. Ao 

mesmo tempo, porém, representavam uma corrente difícil de controlar que 

colocava em risco a hierarquia no interior do exército. (FAUSTO: 2006, p. 

332-333) 

 

As cartas do jogo político foram embaralhadas no Governo Provisório com a 

destituição dos governadores dos estados e a nomeação de interventores escolhidos 

dentre os integrantes da Aliança Liberal, sobretudo em meio aos tenentes que, aliados 

aos outros grupos mais exaltados da dissidência, haviam contribuído bastante para a 

eclosão do movimento armado. (CARONE: 1989, p. 70) 

Conquanto, se as mudanças ocorridas nos executivos estaduais agitaram a cena 

política, quando as atenções se voltavam especificamente para os cenários municipais, 

em muitos casos se verificou que as alterações em seus quadros políticos também 

trouxeram disputas acirradas. Em Barbacena isso não foi diferente.  

A participação de José Bonifácio Lafayette de Andrada na Revolução de 1930 

foi um dos motivos que, posteriormente, influenciaram na sua nomeação como chefe do 

poder executivo local. Entre outros fatores, isso também colaborou para com a ruptura 

da aliança política que de longa data unia as famílias Andradas e Bias Fortes.  

As disputas entre os grupos políticos capitaneados por essas duas famílias, que 

se valiam de amplas redes de correligionários e de órgãos da imprensa, foi descrita pelo 

integrante da polícia política que atuava no município em 1933 da seguinte maneira: 

 

A política chefiada pelo Sr. Dr. José Bonifácio Filho, é accentuadamente 

estadual – norteia-se pelo Palacio da Liberdade e é fracamente adepta do 

Exmo. Sr. Dr. Olegario Maciel. A outra política não têm bussola – a sua 

direção é uma incógnita. Pela mesma responde exclusivamente o seu chefe – 

A seus afeiçoados fica o devêr de admirarem a incertesa em que vivem e a 

liberdade de critica a toda e qualquer outra acção política. Em Barbacena os 

partidarios do Sr. Dr. Bias Fortes enchem os cafés, os hoteis, os jardins e os 
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passeios com as mais [abertas] recriminações aos dictames politicos do 

governo estadual. (APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagens 21-22). 

 

 Feita essa breve retomada sobre as mudanças causadas pela Revolução de 1930 

e sobre algumas de suas consequências nos cenários políticos nacional, estadual e 

municipal, é preciso buscar perceber como Ines Piacesi se posicionou frente à 

conturbada conjuntura.
121

  

 

5.2 Legião de Outubro: uma manifestação fascista em Minas Gerais no início dos 

anos 1930  

 

Nos anos que se seguiram à Revolução de 1930, ao escrever sobre o clima 

político e criticar as disputas em torno dos partidos, Ines Piacesi elogiou a criação da 

Legião de Outubro e fervorosamente a apoiou. Afirmou que os brasileiros deviam tomar 

parte na mesma, uma vez que, por não representar partidos ou vontades individuais, ela 

seria a esperança da pátria. (Cidade de Barbacena: 1931?) 

O surgimento da Legião Liberal Mineira ou Legião de Outubro foi decorrente 

da iniciativa tomada por Osvaldo Aranha que visava a acuar os principais bastiões da 

defesa da República Velha.  

A princípio, a criação de uma Legião Revolucionária buscaria enfraquecer o 

PRP, tido como a principal força da antiga situação política brasileira. No entanto, 

dadas as configurações e posições defendidas pelos Partidos Republicanos, outras 

legiões passaram a se replicar em outros estados como, por exemplo, em Minas 

Gerais.
122

 

Após entendimentos de Osvaldo Aranha com vários líderes tenentistas, pelo fato 

do PRM liderado por Arthur Bernardes e do Partido Republicano Riograndense (PRR) 

de Borges de Medeiros se colocarem a favor da reconstitucionalização do país, 

minimizando a possibilidade de se efetivar a coexistência normal com as finalidades 

básicas do programa revolucionário, os partidos acabaram também se tornando alvos 

das legiões. 
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 Não foram encontrados registros de manifestações de Aroldo Piacesi a respeito da política brasileira 

neste período.  
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 CALICCHIO, Vera. ―LEGIÃO LIBERAL MINEIRA‖. In: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 

Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em: 01 outubro 

2014. 
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Dessa maneira, a Legião de Outubro foi criada em 1931 originando-se do 

descontentamento de políticos como Gustavo Capanema, Amaro Lanari e Francisco 

Campos que, ascendendo à posição de representante do Governo de Olegário Maciel 

junto ao governo provisório de Getúlio Vargas, se aliaram a grupos tenentistas, alas 

mais radicais do novo governo e também a uma parte da oligarquia estadual. 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA: 2000) 

Seu intuito era o de construir uma nova estrutura de sustentação política em 

Minas Gerais de modo independente do velho PRM de Arthur Bernardes. 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA: 2000)
123

 

 

Dentro desse quadro, foi incentivada em vários estados a criação de legiões 

revolucionárias, organizações que, além de dividir os velhos partidos 

republicanos, deveriam ―organizar e orientar a opinião pública para a 

realização dos princípios‖ da revolução. A idéia era unir mais tarde essas 

legiões num partido nacional.
 124

 
 
 

Apesar de não conseguir gerar uma mobilização nacional de forças para 

concretizar seus intentos, por conta de alguns aspectos referentes a seu programa e sua 

organização, a exemplo de sua estrutura paramilitar, indumentária e constante recurso à 

violência, a Legião de Outubro, em alguns pontos, se aproximava das propostas das 

organizações fascistas europeias, sendo rotulada como tal por isso.  

 

A Legião Mineira constituiu-se igualmente numa organização paramilitar. 

Os legionários, integrantes das ―milícias legionárias‖, possuíam 

indumentária própria — camisas cáqui com o escudo da Legião no peito — 

e usavam flâmulas ao estilo fascista europeu.
 125

 

 

Em seu programa, ela defendia um ideário que propunha a criação de um 

governo forte com uma clara ideologia social, que pudesse ser capaz de ―se livrar do 

peso morto da política oligárquica tradicional sem, no entanto, cair no que ele 

considerava serem as ilusões ultrapassadas da democracia liberal‖ 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA: 2000). 
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 Ver também: (CARONE: 1989, p. 78-79)  
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Peter Flynn e Peter Schwartzman destacaram a semelhança da Legião Mineira 

com o fascismo uma vez que ela se valeu da utilização de elementos como os 

estandartes, hinos e também a violência desferida contra os comícios do PRM, fato que 

caracterizava essas ações como muito próximas aos esquadristas. (BERTONHA: 2014 

Apud, FLYNN: 1979; SCHARTZMAN:1984) 

Leôncio Basbaum, ao abordar as semelhanças entre a Legião de Outubro e as 

organizações fascistas europeias, foi enfático ao afirmar que, inicialmente chamada de 

Legião Liberal de Minas e posteriormente de Legião de Outubro, ela era uma ―(...) 

organização de caráter nitidamente fascista, cujo objetivo é derrubar as forças 

tradicionais do PRM.‖ (BASBAUM: 1985, p. 18) 

João Fábio Bertonha afirmou que a historiografia sobre as legiões é incipiente, 

se limitando a poucos estudos como os de Broxson (1972), Drummond (1986) e 

Michael Conniff (1979) e Peter Flynn (1979). Para o último, a ideia dessas legiões seria 

a de se criar um movimento fascista brasileiro que possuiria instituições semelhantes ao 

fascismo italiano, tal qual um Grande Conselho. (BERTONHA: 2014, p. 155) 

No agitado contexto político pós 1930, quando se remeteu às Legiões, Ines 

Piacesi passou a adotar posturas mais incisivas em seus escritos. Em decorrência das 

críticas que fez às disputas e da notável aproximação entre fascismo e a Legião de 

Outubro, se percebeu que o movimento político era por ela visto com grande simpatia.  

Em 1931, ao discorrer sobre os eventos que envolviam a política mineira e a 

atuação da Legião de Outubro, defendeu que seus membros não teriam partidos ou 

vontades individuais, mas sim a pátria como seu credo, sendo que em seu benefício 

dariam sua carga de sacrifícios e abnegações. (Cidade de Barbacena: 1931?)
126

 

Ines concebia o movimento como a manifestação de um fascismo brasileiro. Sob 

tal perspectiva, valorizava a característica dos fascismos que defendia o fim dos partidos 

políticos, vistos como desagregadores e defensores de interesses individuais ao invés de 

coletivos. 

  

O fascismo brasileiro é assim. Quem desconhecerá a força luminosa de um 

―fascio‖ d‘energias vital?... Agora do que o Brasil precisa é de legiões e não 

de partidos. Os partidos foram e ainda são em toda a parte a desgraça das 

nações. Estão sempre promptos a gritar, a fazer barulho... ameaçar, si a 

partilha não os atinge, como queriam. Os elementos de qualquer facção 

política são sempre suspeitos: ou preteridos ou despeitados ou descontentes. 

O partido político não tem ideal, porque só visa interesses proprios, prestigio 
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 Ela terminou o texto com um pedido às mães brasileiras para que seus filhos adentrassem na Legião de 

Outubro que seria a verdadeira alavanca para o futuro brasileiro. (Corriere Italiano: 1931?) 
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individual; tanto isto é verdade que seus elementos vivem à revelia: se 

demitem, desertam, fazem o seu commodo, mesmo nos momentos graves em 

que o concurso delles se tornaria mais indispensável. (Cidade de Barbacena: 

1931?)  

 

 Ines Piacesi continuou a defender a Legião de Outubro sendo que, em uma 

publicação em italiano que ocupou as páginas do jornal Corriere Italiano, novamente 

voltou a denominá-lo como o fascismo brasileiro. (Corriere Italiano: 1931?)  

 Consoante, na matéria supracitada, ela divulgou o movimento político e lançou 

um apelo à juventude brasileira para que tomasse parte nele, sendo descrita no texto 

como uma defensora do fascismo brasileiro. 

 

Figura 24 – Matéria La leva del Fascismo Brasiliano. Corriere Italiano: 1931? 

 

Na sua continuação destacou que um desfile da Legião de Outubro iria ocorrer 

em Belo Horizonte no dia 21 de abril de 1931. De acordo com as expectativas, ele iria 

contar com a presença de 15 mil jovens, cuja intenção era marcar de maneira apoteótica 

o primeiro passo do surgimento de fascismo nacional. (Corriere Italiano: 1931?) 

 

Possuindo entre seus membros elementos pertencentes à cúpula 

governamental do estado, a Legião Mineira conseguiu que todos os prefeitos 

enviassem representantes de seus municípios ao desfile por ela promovido no 

dia 21 de abril de 1931. Com esse desfile, os legionários pretendiam dar uma 

demonstração de força, além de pressionar Olegário Maciel a aderir 

definitivamente à organização. Consta, aliás, que, durante a parada, Olegário, 
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não se sentindo muito à vontade com aquela ―algazarra cívica‖, vestiu um 

paletó sobre a camisa cáqui, disfarçando assim o uniforme que envergava.
127

 

 

Bethania Mariani, no estudo no qual analisou as relações entre o PCB e a 

imprensa entre 1922-1989, ao abordar o modo como os comunistas brasileiros 

apareceram nos jornais das décadas iniciais do século XX, afirmou que o discurso 

construído sobre os mesmos, com destaque especial para os soviéticos, buscava como 

modelo a forma como eram representados os comunistas e anarquistas estrangeiros. 

(MARIANI: 1998, p. 144) 

Em boa medida denota-se que algo semelhante ocorreu com Ines Piacesi. Por 

meio da leitura de seus escritos referentes às Legiões de Outubro, ressalta-se que o 

movimento era por ela visto como uma manifestação fascista de cunho nacional que 

valorizava tanto o conteúdo fascista transposto para o Brasil, quanto o fato de que suas 

proposições poderiam ajudar na superação dos problemas políticos recorrentes, com 

destaque para as lutas entre os partidos. 

Depreende-se daí o primeiro elemento que ajuda no entendimento da defesa do 

fascismo que a mesma realizou na década de 1930, ou seja, a ideia de que seu 

receituário político poderia ajudar na superação da fragmentação e defesa dos interesses 

pessoais que o pluripartidarismo traria ao jogo político.  

Num sentido mais amplo, pode-se conjecturar que este entendimento se tratava 

de uma leitura que enxergava a experiência do fascismo italiano como a responsável 

pela superação da fragmentação italiana de finais do século XIX e início do XX, seja em 

relação a seus aspectos políticos – uma vez que ao longo do tempo o país apresentou 

uma fragmentação territorial, fruto da criação de reinos, ducados, cidades estados que, 

até 1870, não se constituíam como um Estado unificado – ou ainda por conta da grande 

diversidade linguística – que dificultou a constituição de um Estado unificado e o 

sentimento de pertencer ao povo italiano.
128

 

Sem desconsiderar essas possíveis interpretações de Ines Piacesi sobre o 

fascismo italiano, destaca-se que, em parte, elas poderiam ser transportadas para sua 

abordagem referente ao caráter fascista da Legião de Outubro. Ao retomar a análise 

sobre suas ações em relação à política estadual e sua relação com o PRM, percebeu-se 
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que ela criticava a disputa política na qual o partido se inseria que, grosso modo, se 

estendia do plano federal ao municipal, envolvendo as velhas oligarquias e os grupos 

tenentistas. 

Em relação a tais embates, tem-se que a realização de uma convenção do PRM 

em Belo Horizonte, ocorrida em agosto de 1931, na qual supostamente se discutiria sua 

reorganização, ao invés de atender a tais intentos, acabou por gerar uma grave crise 

política no estado.  

Durante a convenção, acalorados pronunciamentos e denúncias contrárias ao 

governo estadual foram proferidos sendo que, contando com o apoio velado do governo 

federal por meio de Osvaldo Aranha, foi desferida uma tentativa de golpe para destituir 

o governador.
 129

  

 

Pretextando a reorganização do Partido Republicano Mineiro, Bernardes 

marca uma convenção para 15 de agosto em Belo Horizonte, tencionando 

agora depor Maciel e substituí-lo por Virgílio de Melo Franco com o 

beneplácito de Osvaldo Aranha. O governo federal promete apoio que seria 

efetivado pelo 12º R.I. de Belo Horizonte, em caso de violência contra a 

convenção. Mas o plano falhou. As ameaças e os convites quase abertos para 

a formação do ―novo‖ secretariado levaram Gustavo Capanema, secretário do 

Interior a tomar medidas. Apesar de um começo de movimento das tropas 

federais, a Força Pública guarnecia o palácio com ordens para resistir; 

Capanema alerta Francisco Campos e este consegue demover de seu intento o 

ministro da Guerra, que determina ao comandante do 12º R.I. a manutenção 

da ordem e o apoio ao governo. (CARONE: 1989, p. 78-79) 

 

Devido ao poder que o governador reunia em suas mãos, uma vez que 

comandava a Força Pública Mineira, o motim foi facilmente reprimido e alguns 

congressistas envolvidos em sua articulação, como Arthur Bernardes, José Francisco 

Bias Fortes e Cristiano Machado foram presos e recolhidos por dois dias na Secretaria 

do Interior.
130

 

Essas agitações políticas que envolveram José Francisco Bias Fortes e seu grupo 

político – que se alinhava a Arthur Bernardes e a grupos tenentistas que se colocavam 

contrários ao governo estadual – chegaram à cidade de Barbacena. Entre o final de 1931 

e o início do ano de 1932, percebeu-se que, por meio de um acordo político, ele e seus 
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correligionários esperavam assumir a chefia do executivo municipal, ao mesmo tempo 

em que também trabalhavam para que na cidade fosse criado o Clube 3 de Outubro. 

O Clube 3 de Outubro surgiu no cenário político em 1931 como uma espécie de 

contraponto à ação das Legiões, uma vez que estas teriam passado a se dedicar a 

resolver assuntos meramente regionais ao invés de se fazer nacional para defender os 

pressupostos tenentistas.  

Também agia como um grupo de pressão sobre Getúlio Vargas sendo que 

chegou a gozar de grande prestígio entre os jovens oficiais, pois era vista como uma 

organização dotada de uma dedicação revolucionária, cuja existência perdurou por mais 

alguns anos.
131

 

 

Por sua vez, os Clubes 3 de Outubro, nascidos em fevereiro de 1931, apesar 

de próximos das legiões, não se pretendiam um movimento de massa e 

preferiam concentra-se em um trabalho de reflexão e influência sobre o 

governo Vargas. (...) expressavam mais um nacionalismo reformista sem 

coerência completa, originário de fontes diversas (mas especialmente 

tenentistas), tendo sido fechados em 1934. (BERTONHA: 2014, p. 155) 

 

Sobre as agitações políticas de Barbacena, o investigador policial Antônio 

Pereira Barbosa informou que, em 21/12/1931, o Jornal de Barbacena – órgão que à 

época era notadamente partidário de José Francisco Bias Fortes – veiculava notícias de 

que um acordo político estaria em curso. Por meio dele, tão logo Olegário Maciel 

assinasse o documento, Antônio Carlos de Andrada e Wenceslau Braz seriam afastados 

do cenário político estadual sendo que até então estes nada saberiam das negociações 

em curso. (APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagem 29) 

Três meses depois, em documento datado de 15/03/1932, o mesmo investigador 

relatou que José Francisco Bias Fortes e membros do PRM teriam passado por 

Barbacena na madrugada do dia 13/03/1932, sendo recebidos por uma comitiva que 

organizou uma festiva recepção que contou com fogos de artifício e banda de música. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagem 27) 

Sobreleva-se que no documento o conteúdo era bastante semelhante àquele que 

se fez presente no informe de três meses atrás, pois afirmava que estava em andamento 

a negociação de um acordo entre os políticos mineiros e que o mesmo só seria selado 
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quando ocorresse a entrega do executivo barbacenense ao grupo político capitaneado 

por José Francisco Bias Fortes. (APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagem 27) 

Paralelamente ao acordo e, independentemente de seu resultado, novamente o 

documento informou que às escondidas estava em curso a organização do 3 de outubro 

na cidade e também em municípios vizinhos.
132

 

 

Grande serviço a surdina, está sendo feito para a organisação do 3 de 

outubro. Dizemos, em surdina, porque, esperam eles primeiro ganhar o 

municipio, pois que o 3 de outubro será organisado, ganhando ou perdendo o 

bastão do mando aqui. Por isso fazem agora todo trabalho as escondidas para 

não perderem a cartada. (APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagem 27)
 133

 

 

O arranjo político aludido pelos informes policiais se tratava do Acordo Mineiro, 

que, em resumo, foi costurado pelo governo federal no intuito de aparar as arestas entre 

os grupos integrantes do PRM e da Legião Liberal.
134

  

 Frustrando suas pretensões políticas, o acordo não trouxe o comando do 

executivo local para as mãos do grupo de José Francisco Bias Fortes. Ao contrário, sua 

assinatura pelo mesmo teria causado grande descontentamento entre seus 

correligionários barbacenenses. 

Isto é posto uma vez que, em 17/03/1932, o investigador Antônio Pereira 

Barbosa informou o delegado Miguel Gentil de que a chegada do jornal Estado de 

Minas à cidade – que noticiava o acordo e trazia uma foto na qual José Francisco Bias 

Fortes e Antônio Carlos de Andrada apareciam juntos – não teria agradado os 

correligionários do primeiro que se mostravam insatisfeitos com o desfecho das 

negociações e com a posição do político que não teria sido firme o suficiente. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4506, Imagem 28) 

Após o fracasso da tentativa de golpe em 18 de agosto de 1931, Getúlio Vargas, 

além de tentar reconquistar a confiança de Olegário Maciel e equilibrar as forças entre 

os tenentes e a oligarquia estadual mineira, com a assinatura do Acordo Mineiro 
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buscava impedir que o estado unisse força com políticos de São Paulo que também se 

mostravam descontentes, fato que enfraqueceria o governo provisório. 

 

Por assim ser, Vargas propôs o ―acordo mineiro‖, que consistiu na coligação 

da Legião Liberal, que consistia no governo chefiado por Olegário, e o PRM, 

que era a facção do antigo partido que obedecia à orientação de Artur 

Bernardes. Este acordo foi assinado a 20 de fevereiro de 1932 por Gustavo 

Capanema, representando o governo estadual; Venceslau Brás, pela Legião 

Mineira; e Virgílio de Melo Franco, pelo PRM. Ele foi a origem do Partido 

Social Nacionalista. (FERRO: 2014, p. 6) 

 

Da assinatura do documento resultou a unificação dos grupos políticos em 

conflito sob a forma de uma nova agremiação, o Partido Social Nacionalista (PSN). 

Este, composto por forças políticas heterogêneas, cujas propostas apresentavam notórias 

divergências, teve uma efêmera duração, posto que seu fim ocorreu logo depois da 

morte de Olegário Maciel em 1933.  

 Com tal cenário de transformações políticas pelas quais Minas Gerais passou no 

início da década de 1930 como moldura, entende-se que abordar em pormenores a 

política estadual e os acontecimentos que envolveram a Legião de Outubro se torna 

importante uma vez que ela foi a primeira manifestação política fascista nacional 

apoiada por Ines Piacesi.  

Ponderando esses complexos quadros políticos municipal, estadual, e também a 

dissolução da Legião Mineira é que, a partir de agora, se tentará situar a defesa dos 

ideais políticos de orientação fascista pelo casal que a partir do ano de 1932 se fez mais 

intensa. 

 

5.3 O início da defesa do fascismo italiano em Barbacena 

 

Como se observou, as primeiras manifestações de apreço ao fascismo na cidade 

de Barbacena ocorreram ao longo da década de 1920, em meio ao período que João 

Fábio Bertonha designou como os primórdios do fascismo no Brasil. (BERTONHA: 

2001) 

Nos anos iniciais da década de 1930, após a criação da Legião de Outubro, 

verificou-se que, por entendê-la como uma espécie de fascismo brasileiro, Ines Piacesi 

passou a realizar sua defesa na cidade.  

Até o momento não foram encontrados indícios de existências de relações entre 

os órgãos de sociabilidade italianos e a defesa da Legião de Outubro na cidade. 
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Contudo, por intermédio da análise dos jornais locais e pelo cruzamento de tais 

materiais com a documentação produzida pela polícia política, percebe-se que no seio 

da coletividade italiana, em especial dentre aqueles que faziam parte da Sociedade 

Italiana Vittorio Emmanuele II e Agência Consular, o ano de 1932 se apresentou como 

um divisor de águas, como o ponto a partir do qual se deu o início de uma nítida defesa 

do regime de Mussolini.  

Em matéria publicada num jornal local, que abordou as celebrações do 10º 

aniversário da Marcha sobre Roma, destacou-se que as mesmas mobilizaram elementos 

antifascistas locais que ameaçavam tentar impedir os festejos. Seu texto, que trazia uma 

mensagem enviada pelo Chefe de polícia ao delegado especial de Barbacena, continha o 

seguinte conteúdo: 

 

Delegado Especial – Barbacena. Chegando conhecimento desta Chefia que 

elementos anti-fascistas ameaçam impedir ou perturbar celebração festas 

italianas anniversario ―Marcha sobre Roma‖ próximo dia 28 do corrente 

recommendo vossas providencias sentido evitardes assim procedam mesmos 

elementos contra Agencia Consular nessa cidade, assegurando garantias 

necessárias. – Rogerio Machado, pelo Chefe de Policia. (Cidade de 

Barbacena: 22/10/1932, p.1).  

 

Essa matéria é importante pois, além de demonstrar que a polícia política 

observava as ações dos fascistas locais, traz o único indício encontrado no material 

coletado para a realização desta pesquisa que afirma ter existido em Barbacena pessoas 

que seriam antifascistas. 

A esse respeito, João Fábio Bertonha alerta que estudar o antifascismo no Brasil 

é uma tarefa difícil, pois exige um esforço no sentido de perceber que ele não se 

restringiu à coletividade italiana, abrindo interlocuções com outros segmentos da 

sociedade brasileira. (BERTONHA: 1999, p. 19) 

O autor ainda acrescentou a esta dificuldade o fato de que dadas as relações 

entre os antifascistas que atuaram no Brasil com aqueles que estavam na mesma batalha 

na Itália ou ainda em outros lugares do mundo, para que seu estudo não perca sua 

riqueza, é necessário grande empenho no sentido de fazer as devidas conexões entre a 

história italiana e a brasileira, fato que nem sempre é fácil. (BERTONHA: 1999, p. 19) 

Deste modo, mesmo que não seja objetivo deste trabalho analisar o antifascismo 

local, na medida em que se acentuou a defesa de seu inimigo nos anos iniciais da década 

de 1930 em várias localidades do país, e Barbacena não parece ter sido uma exceção a 

isso, emergiram grupos que declaradamente se mostraram contrários a esta que, por 
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conta de possíveis enfrentamentos com seus oponentes, chamavam a atenção da polícia 

política.  

Nesta pesquisa, este registro acerca da atuação política do grupo antifascista foi 

o único encontrado, por essa razão não se sabe com exatidão quem seriam seus 

componentes, tampouco como se dava sua atuação e qual era sua envergadura no meio 

político da cidade.  

Todavia, uma hipótese sobre estes pode ser levantada, uma vez que, do mesmo 

modo como a polícia política brasileira estava atenta às manifestações dos fascistas e 

antifascistas, também manteve seus olhos sobre os comunistas.  

Ao se debruçar sobre o cenário barbacenense verificou-se que alguns destes 

últimos foram identificados em relações produzidas pelo DOPS-MG entre os anos de 

1931 a 1936, fato que permite presumir que, potencialmente, alguns destes comunistas 

faziam parte dos antifascistas locais. (APM/Fundo Dops – Pasta 4505, Imagens 30-32) 

Em razão desta suposta relação de animosidade existente entre comunistas e 

fascistas locais, significativo também é o fato de que, embora se tenha encontrado este 

registro do monitoramento dos primeiros e da preocupação com a segurança dos grupos 

fascistas, nos anos iniciais da década de 1930 não foi encontrado documento algum em 

meio aos registros policiais que fizesse menção aos segundos, o que pode suscitar 

algumas hipóteses sobre sua atuação política.  

Entre elas, a primeira seria a de que talvez eles não fossem vistos como uma 

ameaça à ordem política vigente por defender uma ideologia política exógena, separada 

geograficamente do Brasil por um oceano.  

Dessa forma, o avanço do fascismo, sobretudo no continente europeu, e a 

presença de apoiadores do regime de Mussolini na cidade não parece ter chamado tanto 

a atenção da polícia política do mesmo modo como o comunismo ou o integralismo.  

Tal elemento sugere que a celebração do fascismo italiano fosse vista como algo 

ligado à Itália e não com o Brasil, fato que permite projetar que nesses anos iniciais da 

década de 1930 fosse natural que parte de sua colônia o apoiasse sem que isso causasse 

tanto alarde na cidade.
135

  

Um segundo ponto seria o de que, concomitantemente a esta hipótese, em 

decorrência da integração entre a comunidade italiana e a sociedade barbacenense, na 

qual comprovadamente seus principais líderes eram pessoas de influência social e 
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econômica, nos anos iniciais da militância fascista na cidade eles parecem ter gozado de 

certa complacência por parte das autoridades e elites políticas tradicionais 

possivelmente por conta de não serem vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, 

bem como de seu prestígio na sociedade local. 

Por fim, há também o fato de que entre os fascistas locais não foram encontrados 

registros de esquadristas ou de qualquer ação violenta. Tal aspecto aponta para a 

possiblidade de que, diferentemente dos antifascistas que poderiam ser vinculados aos 

comunistas, sobre os quais pesava a imagem de subversivos, traidores da pátria e da 

família entre outros epítetos, os primeiros fossem vistos como pacíficos.
136

  

Com tal cenário que permite as conjecturações propostas, a despeito da 

composição do grupo antifascista, a informação de que eles se fizeram presentes na 

cidade ajuda a evidenciar que as instituições voltadas para a coletividade italiana que 

contribuíram para sua socialização e, por que não, para sua inserção na sociedade local, 

neste contexto se voltaram também para a defesa do fascismo, uma vez que a matéria 

anteriormente citada demonstrava a preocupação com os possíveis ataques que a 

Agência Consular pudesse sofrer de seus opositores. (Cidade de Barbacena: 

22/10/1932, p. 1)  

Para uma melhor compreensão destes órgãos e de suas relações com o fascismo, 

retomar a obra de João Fábio Bertonha é importante, pois o autor destacou que, ao 

longo da década de 1920 e 1930, além do uso da propaganda, foi comum em muitas 

localidades do país a criação de órgãos fascistas como os fasci all‟ estero, os 

Dopolavoro, as Casas d‟ Itália e também a cooptação de outras instituições italianas 

preexistentes como algumas associações, e a rede consular que foi bastante ampliada. 

(BERTONHA: 2001) 

Tais estratégias fizeram parte de um esforço para a implantação de uma ―rede 

fascista‖ no país que atingiu diferentes resultados, seja por conta de cada um destes 

órgãos ou de suas localidades. (BERTONHA: 2001) 

Com ênfase na realidade de São Paulo, o autor alertou para o fato de que tais 

instituições passaram a ser criadas a partir da década de 1920, e que o esforço de 

cooptação do corpo diplomático por parte do governo de Mussolini ganhou mais força, 

especificamente, a partir do ano de 1928 com a chegada dos ―cônsules fascistas‖ dentre 
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os quais, entre outros, destacou: Serafino Mazzolini (São Paulo), Ludovico Censi (Rio 

de Janeiro) e Manfredo Chiostri (Porto Alegre). (BERTONHA: 2001, p. 114) 

No estudo no qual abordou aspectos das vidas dos imigrantes italianos radicados 

no Brasil e as estratégias para se buscar construir e manter os vínculos de uma 

identidade italiana entre estes, por meio dos registros de viajantes que pelo país 

passaram entre 1910 e 1926, período de surgimento e fortalecimento do fascismo 

italiano, Núncia Santoro de Constantino afirmou sobre os consulados e órgãos 

diplomáticos: 

 

Implantava-se uma reforma na estrutura diplomática e consular, 

centralizando os fasci de modo que dependessem dos representantes italianos 

no exterior, isto é, embaixadores e cônsules, que deveriam reforçar a 

propaganda do fascismo e dos feitos de Mussolini. (CONSTANTINO: 2012, 

p. 323) 

 

Através do uso de estratégias diversas, percebe-se que, fortalecido por uma 

ampla propaganda, o regime italiano intentava se espalhar capilarmente por todo o país 

de modo a obter dos italianos e também dos brasileiros.  

 

O processo de conquista da coletividade italiana de São Paulo e do Brasil 

como um todo não compreendeu, porém, apenas a ampliação e conversão da 

rede consular e a difusão da rede de fasci all‟ estero e Dopolavoro. De fato, 

também era fundamental submeter às ordens de Roma os velhos órgãos da 

vida associativa italiana local, como os jornais, as escolas e as associações, 

sendo que a descrição desse processo merece um cuidado especial e um 

mínimo de detalhamento. (BERTONHA: 2001, p. 116) 

 

Nesse sentido, para o caso barbacenense, é importante mencionar que assim 

como a Sociedade Italiana Vittorio Emmanuele II, a Agência Consular já existia no 

período anterior ao próprio fascismo e, a contar pelas manifestações de apreço ao 

mesmo, bem como pela possibilidade de sofrerem ataques por conta desta, ao longo do 

tempo ela também passou a se voltar para a divulgação do regime de Mussolini na 

cidade, aspectos que serão abordados na próxima sessão. 

  

5.4 O fascismo italiano se institucionaliza: a cooptação dos órgãos italianos  

 

Ao se observar a longevidade e a importância da Sociedade Italiana Vittorio 

Emmanuele II e da Agência Consular percebeu-se que, ao realizarem ações que se 

voltavam para seu país como, por exemplo, o empréstimo durante o período da Primeira 
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Guerra Mundial e também as celebrações das datas mais relevantes de sua história, eles 

atuaram como importantes catalisadores da integração dos imigrantes italianos e de seus 

descendentes desde a virada do século XIX para o XX. 

 

Presentes no dia a dia da cidade de Barbacena, os italianos nunca deixaram 

de cultivar os seus costumes nos primeiros anos da colônia. Para todos, 

preferidas mesmas eram as festas tradicionais pátrias. Entre elas, despertava 

como data anual o XX de Setembro, comemorada com grande pompa, 

carregada de sentimento de amor pela pátria distante. Os grandes festejos 

desse dia culminavam com grande passeata pelas principais ruas de 

Barbacena, sempre acompanhadas de bandas de música, conforme 

estampavam os jornais barbacenenses O Popular, Folha de Barbacena e 

Cidade de Barbacena, das décadas de 1890 e início do século XX. 

(DISCACCIATI: 2012, p.53) 
  

Conforme o que foi mencionado anteriormente, para João Fábio Bertonha, com 

o fortalecimento do fascismo italiano verificou-se que, a partir de meados da década de 

1920, o regime de Mussolini buscou criar uma rede de propaganda fascista através da 

instalação de instituições como as Casas d´Itália, os Dopolavoro e os fasci all‟ estero 

que atuariam na difusão de seu ideário ou ainda por meio da conquista de órgãos 

preexistentes como as associações de beneficência, agências consulares e a imprensa em 

língua italiana. (BERTONHA: 2001, p. 87-164) 

Até onde se pôde perceber por meio da documentação pesquisada, no caso 

barbacenense, o Dopolavoro e a Casa d´Itália não se fizeram presentes. Ao invés de se 

criarem tais órgãos, a propaganda do regime italiano se pautou mais pela tentativa, que 

acabou bem sucedida, de cooptar as instituições italianas preexistentes ao fascismo, – a 

Agência Consular e a Sociedade Italiana Vittorio Emanuele II – do que para o 

fortalecimento do fascio local que, embora tenha existido no período, ocupou um papel 

secundário na difusão do ideário fascista na cidade.  

Um dos exemplos de atividades para a promoção do fascismo, realizados por 

meio destas instituições que foram cooptadas pelo regime de Mussolini, ocorreu em 

outubro de 1932, quando foram realizadas as comemorações por conta do aniversário de 

10 anos da Marcha sobre Roma.  

Foi anunciado, no Jornal de Barbacena, que nestas celebrações realizadas pela 

colônia italiana, além de ter sido feito o hasteamento das bandeiras do Brasil e da Itália 

nos edifícios da Sociedade Italiana e da Agência Consular – onde um novo 

representante foi investido no cargo, Miguel Quilici – houve também uma sessão solene 
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no Cine Theatro Apollo, na qual vários oradores discursaram. (Jornal de Barbacena: 

30/10/1932, p. 1) 

Para tentar compreender os possíveis motivos que levaram à adesão destas 

instituições às ideias fascistas é preciso, além de levar em conta os esforços do governo 

de Mussolini para transformá-las em tentáculos de uma grande rede de propaganda, 

retomar alguns eventos referentes à história italiana no período posterior à Primeira 

Guerra Mundial e ao modo como, possivelmente, foram estes recebidos pela 

coletividade italiana radicada em Barbacena. 

Nesse aspecto, entende-se que o surgimento do fascismo não foi um resultado 

direto da Primeira Guerra, tampouco uma simples criação de Benito Mussolini. Ele 

encontrou amparo na sociedade italiana fragilizada após o grande conflito mundial, 

sobretudo por conta da destruição e crise econômica e, sem dúvidas, foi hábil em se 

colocar como uma alternativa viável, capaz de contornar a caótica situação na qual o 

país se encontrava ao mesmo tempo em que, se aproveitando da fragmentação de seus 

adversários, angariou o apoio das elites e igreja que temiam o avanço do comunismo.  

 

Foi nesse contexto atribulado que surgiu o movimento fascista. Fundado 

oficialmente por Mussolini em Milão em 23/3/1919, ele propunha a 

renovação completa da sociedade italiana através da reforma do Estado e do 

próprio homem italiano. O Estado deveria abandonar a sua orientação liberal 

e ser autoritário e centralizado, eliminando-se todos os partidos políticos, o 

Parlamento e outros órgãos do sistema democrático. As lutas sociais seriam 

contidas com um misto de cooptação e repressão, de forma a garantir a 

uniformidade e a união entre os italianos. A nação, por fim, seria colocada 

em primeiro plano, o que significava uma educação fundamentalmente 

militarista e nacionalista para os italianos e voltada à expansão imperialista 

no exterior. (BERTONHA: 2008, p. 145) 

 

Desse jeito, a solução dos problemas italianos apresentada pelos fascistas, que 

defendiam a recuperação da grandeza do país para retomar a importância de outrora, 

encontrou eco na sociedade italiana e também entre aqueles que haviam emigrado e se 

encontravam em Barbacena, principalmente suas gerações mais antigas, que, além de 

serem seduzidas por suas propostas, também o viam como um elemento unificador do 

país.
137

  

Para se ter uma ideia do nível de adesão das gerações mais antigas de italianos 

radicados em Barbacena ao fascismo, quando se analisa a formação da diretoria da 
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 Não se tem a data precisa de chegada destes italianos que de longa data estavam radicados em 

Barbacena. Todavia, entre os poucos que puderam ser acompanhados ao longo do tempo, os nomes de 

Aroldo Piacesi e Humberto Boratto sugerem que alguns deles atingiram uma destacada inserção 

econômico-social na cidade. 
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Associação Italiana eleita para a gestão do ano de 1933, destaca-se que entre seus 

membros foram encontrados nomes de, ao menos, quatro pessoas que a compunham no 

ano de 1916, sendo que, dentre eles, estavam seu presidente, vice, tesoureiro e um 

conselheiro.
138

  

 

Francisco Pardini, presidente; Antonio Mazzoni, vice presidente; Luiz 

Bertoletti, secretario; Ferdinando Ceolin, vice secretario; Mario Boratto, 

tesoureiro reeleito e Miguel Quilice, Silvio Brunelli, Fancisco Bergami, 

Antonio Russo, Jose Discaciatti, Antonio Bertolucci, Luiz Santarosa e 

Eduardo Prenaci conselheiros. (Cidade de Barbacena: 14/01/1933, p. 3)  

 

Com esta nova direção à frente da Associação, a exemplo da comemoração pelo 

a aniversário da marcha sobre Roma, ocorrida em outubro de 1932, no ano seguinte 

novamente tal comemoração ocorreu, tendo sido a mesma divulgada pelo jornal Cidade 

de Barbacena.  

Num anúncio escrito em língua italiana foi veiculado que seriam oradores no 

evento os Srs. Aroldo Piacesi, que passava então a atuar mais intensamente na 

propaganda do fascismo, e Gino Santi Tullini, professor e antigo camisa negra. (Cidade 

de Barbacena: 28/10/1933, p. 3).  

No referido anúncio é possível notar que, dentre os nomes da relação da 

comissão organizadora do evento, se encontravam alguns membros da diretoria da 

Associação Italiana do ano de 1933, os nomes de outros veteranos desta, a exemplo de 

Aroldo Piacesi, do Agente Consular, Sr. Oreste Locarno, e os nomes de integrantes da 

colônia italiana local que, possivelmente, também eram membros da associação.  

Na ocasião destas celebrações foram temas das conferências de Aroldo Piacesi e 

Gino Santi Tullini o aniversário da Marcha sobre Roma e também da Batalha de 

Vittorio Veneto. Tais festejos também foram anunciados no outro periódico local, 

Jornal de Barbacena, porém, desta vez, em língua portuguesa. (Jornal de Barbacena: 

26/10/1933, p. 3)
139
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 São eles o presidente Francisco Pardini, o vice Antonio Mazzoni e os conselheiros Mario Boratto e 

Antonio Russo. Além destes, também se faziam presentes na mesma destacadas personalidades que a 

integravam desde as décadas de 1910 e 1920 como Miguel Quilice que também ocupava o cargo de 

agente consular desde 1932, Aroldo Piacesi que ocupou este mesmo cargo anteriormente, Humberto 

Boratto que dirigiu a instituição no final das décadas de 1910 e 1930 e Fernando Ceolin. (Cidade de 

Barbacena: 28/10/1933, p.3)  
139

 Vittorio Veneto é o nome da região onde ocorreu a vitória das tropas italianas sobre o exército do 

Império Austro-Húngaro na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Esta batalha ficou conhecida 

assim por conta de ter ocorrido no território que possui tal nome. 
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 De maneira similar às contínuas celebrações das datas comemorativas da história 

italiana na Associação Vittorio Emanuele II ou no cinema de Aroldo Piacesi destaca-se 

que, a partir de 1934, os jornais locais passaram a noticiar também ações da Agência 

Consular que visavam a propagandear o regime de Mussolini na cidade. 

 Exemplo disso ocorreu em março deste ano, quando o representante consular 

Oreste Locarno informou à comunidade local que na sede da Agência Consular seria 

realizada a transmissão via rádio do discurso de Benito Mussolini. Locarno ainda 

realçou que recebeu esta notícia por intermédio do consulado italiano situado em Belo 

Horizonte, fato que demonstra como a propaganda fascista era realizada por meio desta 

rede consular. (Jornal de Barbacena: 18/03/1934, p. 1) 

 No que concerne às publicações que foram feitas no Jornal de Barbacena sobre 

as ações do fascismo e de suas instituições localizadas em Barbacena, é importante 

ressaltar que o periódico, se não mantinha uma relação respeitosa, ao menos era 

imparcial. 

Entretanto, enfatiza-se que o mesmo tratamento não foi igualmente dispensado 

ao integralismo nas ocasiões nas quais em suas páginas fez menção ao mesmo. Em uma 

matéria na qual fez um balanço sobre a marcha do fascismo na Europa, publicada pouco 

depois do anúncio da transmissão do discurso de Mussolini na Agência Consular, ele 

situou o Integralismo como uma variação do fascismo e, em seu trecho final, com um 

tom irônico, afirmou: ―Finalmente, no Brasil, para não fugirmos à epidemia, temos os 

“camisas azeitonas” do Sr. Plínio Salgado. Por enquanto são os mais inofensivos‖. 

(Jornal de Barbacena: 29/03/1934, p. 1)  

 Como hipótese explicativa para tal ironia em relação ao integralismo pode-se 

conjecturar que, por ser um periódico com uma relação antiga com a comunidade 

italiana local, uma vez que se tratava de uma espécie de continuação do extinto jornal O 

Sericicultor, possivelmente enxergava o integralismo como uma cópia caricatural ou 

ainda como um movimento político inexpressivo. 

 Tal interpretação é proposta, uma vez que a matéria o abordou menos de dois 

anos depois de o integralismo ter sido criado, momento no qual ainda se encontrava em 

fase de fortalecimento e expansão. Parte da historiografia referente ao movimento 

político considera que ele só se consolidou após 1936, quando ocorreu sua fase de maior 

crescimento conhecida como o ano verde.
140
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 O ano de 1936 ficou conhecido como o ano verde, pois foi nesse ano que o integralismo apresentou 

seu maior crescimento. Ver: (BULHÕES: 2012, p. 20) 
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Sem ignorar a posição do Jornal de Barbacena, quando se observa a relação 

entre as instituições italianas fascistizadas e o integralismo, percebeu-se que elas 

pareciam amistosas. Meses depois da publicação desta matéria aludida anteriormente, 

em outubro de 1934, conforme se havia observado em anos anteriores, também foram 

realizadas as comemorações por conta da Marcha sobre Roma e da Batalha de Vittorio 

Veneto na Sociedade Italiana Vittorio Emanuele II.  

Não obstante, além das presenças como oradores de Aroldo Piacesi e do ex-

camisa negra, Tenente Gino Santi Tulini, a sessão contou com um novo orador que até 

então não havia feito parte de tais celebrações em tais condições. Tratava-se do 

estudante de direito Humberto Caetano que, ao lado dos outros palestrantes, contribuiu 

para a abordagem dos seguintes temas: 28 de outubro, 04 de Novembro e Um olhar 

sobre a Itália. (Cidade de Barbacena: 31/10/1934, p. 1) 

 O primeiro registro sobre Humberto Caetano foi encontrado em 1923, quando no 

Apollo Jornal foi publicada uma propaganda de seu estabelecimento comercial que 

ficava situado à rua XV de Novembro no qual, entre outras coisas, eram vendidas 

câmeras fotográficas e materiais dentários. (Apollo Jornal: 09/09/1923, p.4) 

 A participação de Humberto Caetano neste círculo político barbacenense, 

embora fosse desconhecida até o ano de 1934, tornou-se importante, pois serviu de fio 

condutor para se compreender um pouco da relação existente entre os apoiadores do 

fascismo e do integralismo, bem como para comprovar a existência de um outro órgão 

de divulgação do fascismo italiano na cidade, o fascio all‟ estero. 

No que diz respeito ao último aspecto, tem-se que uma das únicas menções ao 

fascio local encontrada em meio à documentação pesquisada se deu justamente por 

conta da realização do discurso de Humberto Caetano na Sociedade Italiana.  

Por meio da leitura deste, que foi reproduzido nas páginas do jornal Cidade de 

Barbacena, foi possível perceber que, ao iniciar sua fala, ele dirigiu os cumprimentos ao 

representante consular e também ao chefe do fascio local, – possivelmente, Giovanni 

[Bert_], cujo sobrenome encontrava-se ilegível na matéria – fato que confirmou a 

existência deste órgão em Barbacena. (Cidade de Barbacena: 10/11/1934, p. 1)  

Essa assertiva é corroborada pelo levantamento sobre a existência dos fascios no 

estado de Minas Gerais apresentado por Gagliardetti. O autor afirmou que, em 1934, no 

estado havia o total de 19 fasci all‟ estero instalados, sendo que entre as localidades nas 

quais eles estavam instalados se encontrava Barbacena. (GAGLIARDETTI: 1934, Apud 

BERTONHA: 2001, p. 89) 
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Quando se amplia a lente de observação para toda Minas Gerais, destaca-se que 

Juiz de Fora contava com um importante fasci all estero e uma Casa d‟Itália em 1932. 

Isto é comprovado, pois, no total geral, em todo o estado, haveria somente 700 pessoas 

associadas aos fasci, das quais 170 estariam em Belo Horizonte e 130 em Juiz de Fora. 

(TRENTO 1989 e 1994 Apud BERTONHA: 2001, p. 100)
 141

 

Portanto, conforme se observou nas páginas anteriores, se em relação à 

Sociedade Italiana Vittorio Emanuele II e a Agência Consular há muitas referências de 

suas atuações como difusoras do fascismo entre a coletividade italiana e a cidade em 

geral, sobre a existência e funcionamento deste fascio em Barbacena ainda se tem 

poucos indícios, aspecto que parece acompanhar o panorama geral da presença desse 

órgão em Minas Gerais. 

Assim, além da matéria que reproduziu o discurso de Humberto Caetano, 

somente mais um indício de sua existência em Barbacena foi encontrado. Trata-se de 

uma nota publicada no jornal Cidade de Barbacena que destacou a sessão solene 

realizada na Sociedade Italiana que foi presidida pelo agente consular da época, Sr. 

Oreste Locarno, sendo que o secretário do fascio Francisco Pardini
142

 e o presidente da 

associação italiana, Sr. Antonio Russo, também tiveram lugar de destaque na condução 

da mesma.  

A nota afirmou que na ocasião percebeu-se que o salão estava repleto para ouvir 

a conferência proferida pelo veterano camisa negra tenente Gino Santi Tulini que 

discorreu sobre a data comemorativa do aniversário da Marcha sobre Roma e também 

do confronto no qual a Itália havia se lançado contra a Abissínia.  

 

Foi dignamente comemorado na Sociedade Italiana local, o dia 4 de 

Novembro, consagrado à ―Marcha sobre Roma‖. A sessão foi presidida pelo 

Sr. Oreste Locarno, Agente Consular italiano, ladeado pelos Srs. Antonio 

Russo, presidente da Sociedade Italiana e Francisco Pardini, Secretario do 

Fascio. Usou a palavra o Sr. Tenente Gino Santi Tulini, que pronunciou uma 

enthusiastica e patriotica oração sobre a data que se comemorava, referindo-

se ao mesmo tempo à razão da guerra na África. O orador foi grandemente 

aplaudido. O salão da Sociedade achava-se repleto de associados. (Cidade de 

Barbacena: 06/11/1935, p.2) 

 

À luz do exposto, em resumo, o que se observou em relação à divulgação do 

fascismo por parte das instituições italianas em Barbacena foi que aquelas mais 
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 Sobre a Casa d‘Itália de Juiz de Fora ver: (FERENZINI: 2009; OLENDER: 2009) 
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 Francisco Pardini foi presidente da Associação Italiana local durante o ano de 1933. (Jornal de 

Barbacena: 12/01/1933, p. 1) 
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longevas, ao longo do tempo, foram cooptadas pela máquina de propaganda do regime 

e, ao fim e ao cabo, se transformaram em suas principais difusoras. 

A existência de um fascio all´ estero em Barbacena não implicou numa ação 

efetiva que tomasse a frente nas ações pró fascismo efetuadas por tais órgãos. Pelo 

contrário, o que se pôde notar foi que, chefiado por Francisco Pardini, o fascio local 

parece ter agido de modo a auxiliar as outras instituições italianas e não como o 

principal canal de difusão do regime de Mussolini.  

Feita esta explanação a respeito das relações existentes entre os órgãos italianos 

de Barbacena e de suas atividades na divulgação do fascismo, antes de encerrar esta 

sessão, é preciso ainda lançar o olhar sobre como se deu a convivência destes com o 

integralismo que começava a se mostrar presente na política local.  

Evidencia-se a esse respeito que a figura de Humberto Caetano passou a se 

sobressair como o principal articulador do movimento político brasileiro de inspiração 

fascista.  

Em matéria que publicou em maio de 1934, Humberto Caetano iniciou sua 

argumentação que culminaria na defesa do integralismo, ao afirmar que após 10 anos do 

surgimento do fascismo sua primeira grande vitória teria ocorrido na Alemanha. O país 

que seria um dos mais cultos do mundo, após analisar os modelos políticos que se 

apresentavam no período, a liberal democracia, o comunismo e o fascismo, teria então 

optado pelo terceiro, consagrando aquilo que chamou de ―novo padrão romano‖. 

(Cidade de Barbacena: 02/05/1934, p. 1) 

 Seu texto ainda transpareceu que o nacional socialismo, o fascismo italiano e as 

experiências políticas congêneres que se espalhavam por países como Inglaterra, 

Irlanda, Aústria, Portugal, Espanha e França eram apreendidos como manifestações de 

uma mesma matriz, o fascismo. Num plano mais geral, para além do cenário europeu, o 

autor destacou que este se fez presente no Japão e também em países americanos como 

o Brasil. (Cidade de Barbacena: 02/05/1934, p. 1)  

Na parte em que voltou especificamente para sua presença no Brasil, frisou que 

o país era vítima da liberal democracia e que, sob uma perspectiva antissemita, afirmou 

que as dívidas internas e externas que sugavam o fruto do trabalho do povo seriam 

causadas pelos juros pagos aos judeus internacionais. (Cidade de Barbacena: 

02/05/1934, p. 1)
143
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 O recurso ao antissemitismo, embora tenha aparecido neste escrito de Humberto Caetano e também de 

modo periférico em raros escritos do casal Piacesi, – ao menos até onde a documentação pesquisada 
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Em sua argumentação, somente o integralismo poderia solucionar tal quadro e, 

ao mesmo tempo, impedir o avanço do comunismo que surgia nas grandes cidades de 

modo ―subterrâneo‖. 

 

Nenhum outro povo tem mais necessidade de reação politico-social do que o 

Brasil. E essa reação é o Integralismo, doutrina que eminentes sociólogos e 

patriotas da envergadura de Plinio Salgado, Gustavo Barroso, Olbiano de 

Melo e outros criaram fadada a conduzir o Brasil a destinos onde a equidade 

seja a mais completa possivel e onde não falte a quem quer que seja a 

proteção do Estado. (...) É portanto dever de todos os brasileiros bem 

intencionados alistar-se nas hostes integralistas, sobretudo agora que já ronca 

subterraemente, nas cidades grandes, a ferocidade comunista, promta a 

explodir no primeiro momento. (Cidade de Barbacena: 02/05/1934, p. 1)  

 

 O fato de Humberto Caetano ter defendido a expansão do fascismo e o 

integralismo como a manifestação brasileira deste parece ter sido uma das causas de sua 

aproximação com os órgãos de sociabilização italianos. Tal conjectura é colocada pois, 

em novembro do mesmo ano, ele participou como orador das celebrações em 

comemoração da Batalha de Vittorio Veneto e da Marcha sobre Roma, realizada na 

Associação Italiana, a convite do Tenente Gino Santi Tulini. 

 Mais do que isso, revela que, na cidade, independentemente do fato de o 

integralismo ter despertado a inimizade de uma parcela da opinião pública ao ponto de 

ter sido tratado com sarcasmo por parte do Jornal de Barbacena, é possível presumir 

que, nos momentos iniciais da AIB em Barbacena, havia uma relação, no mínimo 

amistosa, entre os defensores do fascismo italiano e os integralistas.  

 Tal fato não inviabilizaria que uma pessoa pudesse ser defensora de ambos, a 

exemplo de Humberto Caetano que transitou por esses dois espaços e subsumia o 

integralismo como uma derivação do primeiro.  

 Depois de se resgatar um pouco do modo como se dava a defesa do fascismo em 

Barbacena por parte dos órgãos de sociabilidade italianos locais e perceber que as 

primeiras manifestações favoráveis ao integralismo se deram por meio de Humberto 

Caetano, que demonstrou ser uma pessoa que teve bom relacionamento com tais órgãos, 

nas próximas sessões se verticalizará na análise das relações entre estes e a AIB local e 

também sobre a forma como esta se estruturava na cidade.  

 

                                                                                                                                                                          
permitiu que tal aspecto fosse analisado – ao longo do tempo não foi muito recorrente entre os defensores 

do fascio ou do integralismo.  
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5.5 A necessidade de estudos sobre o integralismo em Minas Gerais, a AIB em 

Barbacena e suas relações com os órgãos italianos 

 

Desde a década de 1980, o volume de estudos sobre a AIB vêm passado por um 

considerável aumento, sendo que, a partir dos trabalhos como os de Rene Gertz (1977) e 

Josênio Parente (1986), as obras que se pautaram por um recorte regional têm se 

destacado entre esses.  

Parecendo não perder seu fôlego até agora, estas contribuíram para a ampliação 

do conhecimento produzido acerca deste importante movimento político brasileiro 

trazendo cada vez mais cores para o quadro geral. 

 

Cada vez mais, novos dados e nuanças são acrescentados ao quadro geral e 

isso permite que façamos generalizações sobre um determinado tema a partir 

do empírico do particular, e não do oposto. Metodologicamente, essa é uma 

abordagem muito mais trabalhosa e que exige muito mais de atualização por 

parte do especialista, mas é, sem dúvida, mais rica. (BERTONHA: 2014, p. 

165) 

  

 Sem deixar de levar em conta as dificuldades enfrentadas por tais pesquisas, seu 

crescimento foi possibilitado por uma soma de fatores relacionados tanto a aspectos 

estritamente ligados à história enquanto campo de conhecimento, quanto ao contexto 

político posterior à ditadura militar, no qual a abertura de arquivos municipais, policiais, 

o fim da censura, entre outros aspectos, foram fundamentais. (BERTONHA: 2010, p. 1-

10; 2014, p. 165-168) 

 Malgrado o integralismo ter se feito presente em praticamente todos os estados 

brasileiros e de que nestes se manifestou em seus principais núcleos urbanos e também 

em suas regiões interioranas, ainda é notório que persiste uma distribuição desigual dos 

trabalhos sobre a AIB em relação a seus recortes espaciais.  

Essa situação reflete vários fatores que passariam desde a importância adquirida 

pelo integralismo nos diferentes estados e suas regiões a questões práticas como a 

presença de historiadores dedicados a seu estudo nestas.  

Por isso, quando se olha especificamente para o caso de Minas Gerais, sem 

desconsiderar os esforços de pesquisadores como Côrrea (1973), Gonçalves (2004; 

2010; 2011), Grossi e Faria (1992), Oliveira Júnior (2002), Santana (2006) e Silva 

Júnior (1998), percebeu-se que a observação de tal temática num estado territorialmente 

tão grande ainda precisa de mais mãos.  
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Ao diagnóstico que atesta a importância adquirida pelo movimento em Minas 

Gerais e também o fato de que há ainda muitas lacunas a serem preenchidas, sobretudo 

em relação à análise de sua presença no interior, acrescenta-se que além de uma melhor 

distribuição espacial destes é necessário que sejam ampliados seus enfoques.  

O estudo sobre o integralismo no estado carece de pesquisas biográficas, de 

investigações sobre sua relação com os imigrantes, sobre a participação feminina, das 

várias classes sociais que faziam parte do mesmo, entre outros.  

Sem prejuízo das pesquisas micro analíticas e das diferentes possibilidades de 

abordagens suscitadas acima, é preciso notar que também não há, até o momento, a 

realização de nenhum trabalho que tentou sistematizar a presença do integralismo no 

estado de Minas Gerais ou ainda apresentar um panorama geral desta. 

Situada nesse hiato, a análise da presença do integralismo em Barbacena por 

meio de um estudo biográfico constitui em um esforço pioneiro de observação sobre o 

tema no estado pois, imerso num cenário político marcado pela presença de lideranças 

políticas tradicionais importantes, o olhar lançado a poucos personagens e às redes nas 

quais eles se encontravam possibilita perceber diferentes nuances sob o movimento que 

surgiu na cidade como um alternativa à sua tradicional política. 

O fato do projeto político integralista não ter causado grande impacto na cidade 

a ponto de obter significativas vitórias políticas, como eleger algum candidato, 

justamente por estar localizado em um cenário que, por suas disposições de forças, 

dificultava o surgimento de uma terceira via que pudesse alterar de modo significativo o 

jogo nesse campo, não abona em nada sua relevância.  

Por conta das relações que o integralismo manteve com parte da coletividade 

italiana, com a sociedade local e também por ter se mantido, em alguma medida, ligado 

às manifestações em apoio ao fascismo, seu estudo traz elementos para se pensar novas 

possiblidades de interpretação, o que por si só já ajuda a matizar um pouco mais o 

quadro de sua presença no estado. 

 

5.6 Os primórdios do integralismo em Barbacena 

 

As primeiras notícias sobre a presença do integralismo em solo barbacenense se 

deram por meio das já citadas matérias nas quais o mesmo foi tratado com ironia nas 

páginas do Jornal de Barbacena (Jornal de Barbacena: 29/03/1934, p.1) e também na 

outra em que foi publicado um texto escrito por Humberto Caetano nas páginas do 
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Cidade de Barbacena no qual ele situou o integralismo como uma das várias 

experiências fascistas que espalharam pelo mundo desde 1922. (Cidade de Barbacena: 

02/05/1934, p. 1) 

Alguns meses depois destas terem sido publicadas foi que ocorreram as já 

citadas celebrações na Associação de Beneficência Italiana Vittorio Emanuele II, nas 

quais, ao lado do veterano camisa preta Gino Santi Tullini e de Aroldo Piacesi, 

Humberto Caetano também discursou em homenagem às datas comemorativas da 

história italiana e do fascismo. (Cidade de Barbacena: 31/10/1934, p. 1) 

Na reprodução de sua fala nas páginas do jornal Cidade de Barbacena, após ter 

discorrido sobre a história italiana, ter retornado ao tempo do Império Romano, passado 

pela Renascença italiana, por personagens como Garibaldi e pelos feitos do país na 

Primeira Guerra, ele terminou com um elogio ao fascismo e com o pedido de que todos 

estendessem o braço para frente a fim de realizarem a saudação romana que foi adotada 

pelo regime de Mussolini. (Cidade de Barbacena: 10/11/1934, p. 1-4)
144

 

Este discurso poderia ser considerado apenas mais dos tantos que foram 

realizados nas celebrações anuais que ocorreram na Sociedade Italiana por conta das 

datas que eram consideradas importantes para a história do país e do fascismo. No 

entanto, o fato dele ter sido realizado por Humberto Caetano adquire um significado 

diferente, pois, pouco tempo depois, ele veio a se tornar o primeiro chefe do 

integralismo local. 

 Depois de sua ocorrência e da publicação do texto de Humberto Caetano no 

jornal Cidade de Barbacena em 1934, a face concreta do Integralismo só se fez presente 

na cidade no fim de janeiro de 1935, quando foi anunciado que o mesmo, juntamente 

com os integralistas Heitor Lino de Morais e Paulo Valério, iria discursar na sede local 

da AIB em homenagem ao aniversário de Plínio Salgado. (Cidade de Barbacena: 

26/01/1935, p. 2) 

Em sua longa fala ele elogiou o surgimento do Integralismo em Barbacena e 

afirmou que o crescimento do número de adeptos na cidade o fazia acreditar que, em 

breve, o núcleo iria se transformar em uma forte organização integralista. (Cidade de 

Barbacena: 30/01/1935, p. 1) 

Outro ponto importante mencionado por Caetano foi a crítica feita à liberal 

democracia, vista como uma das principais causadoras dos males que afligiam o mundo. 

                                                           
144

 Sobre a saudação romana ver: GIARDINA (2008).  
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Ao mesmo tempo em que a criticou, também alertou que, como alternativa a esta, teria 

ocorrido o surgimento do comunismo russo, um dos outros principais inimigos do 

integralismo. 

No entanto, ao invés de atacá-lo de modo enfático, alegou que, por conta dos 

diferentes relatos sobre a sociedade da URSS, não sabia se o regime teria trazido 

melhorias para a vida de seu povo ou o oposto. Apenas afirmou que nenhum país, 

mesmo os vizinhos, teria adotado tal forma de organização do Estado. (Cidade de 

Barbacena: 30/01/1935, p. 1-4) 

Em sua análise do mundo pós Primeira Guerra Mundial, asseverou que a Itália 

esteve perto de cair nas mãos dos comunistas, que haviam ocupado algumas regiões do 

país, sendo salva pela ação de Mussolini e dos camisas negras. (Cidade de Barbacena: 

30/01/1935, p. 1-4)  

Quando se debruçou sobre a inserção do integralismo no campo político, 

afirmou que ele iria crescer cada vez mais, por pregar o fim do pluripartidarismo, o 

combate à burguesia parasitária, a disciplina do comércio e da lavoura, a resolução dos 

problemas do capital e do trabalho e a reforma dos costumes sociais e culturais a fim de 

que o povo brasileiro tivesse instrução, gozasse de saúde e valorizasse, sobremaneira, a 

educação. (Cidade de Barbacena: 30/01/1935, p. 1-4) 

No tocante à sua posição na política local, o integralismo representaria a 

possibilidade de se abrir um caminho novo, uma alternativa às disputas que se 

colocavam. Por esse motivo, com a junção de todos esses elementos, acreditava no 

crescimento do integralismo na cidade, que traria consigo a esperança de um novo modo 

de se fazer política.  

 

E a semente, ha tão pouco tempo lançada em nosso solo, germinou e esta 

crescendo pouco a pouco; fortifica-se como novos elementos e dentro em 

breve será arvore gigantesca, que impressionará pela sua firmeza e solidez. 

Barbacena, portanto, já não ignora que o integralismo existe e talvez o olhe 

com sympathia, esperançada de ver, por seu intermedio, rompido o cipoal 

politiqueiro que ha tanto tempo a embaraça, impedindo o desenvolvimento de 

suas possibilidades em todos os ramos do progresso civilizador. (Cidade de 

Barbacena: 30/01/1935, p. 1) 

 

O importante ao analisar este discurso, que deve ter sido um dos primeiros que 

Humberto Caetano realizou na condição de líder da AIB em Barbacena, é o fato de se 

poder perceber algumas das ideias centrais do integralismo que sustentavam a defesa do 

movimento na cidade naquele momento.  
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Dentre eles, um aspecto que salta aos olhos é o já mencionado fato de que 

Humberto Caetano enxergava o Integralismo como uma derivação da experiência 

italiana, portanto, como uma espécie de fascismo. 

Nessa direção, ao destacar todos os perigos que se apresentavam nas esferas 

política e social e situar o fascismo como uma síntese que em tudo superaria as demais 

propostas de organização do estado, fossem elas liberais democratas ou comunistas, ele 

terminou sua fala defendendo o sigma como a forma de se suplantar os problemas 

brasileiros e impedir o avanço comunista. (Cidade de Barbacena: 30/01/1935, p. 1-4) 

 Sobre os motivos que fizeram com que o integralismo atraísse adeptos no 

período de sua existência legal, é preciso deixar bem claro que, além do fato de algumas 

pessoas pudessem simpatizar com o mesmo pelo fato de visualizar em sua organização 

e ideário a manifestação de um fascismo brasileiro, a adesão ao movimento político de 

deu por uma série de elementos que iam além dessa simples analogia fascismo italiano-

integralismo. 

 Os próprios Humberto Caetano e Inês Piacesi configuraram-se como exemplos 

de militantes que tomaram parte do movimento por vários motivos. O primeiro, pelo 

teor de seu discurso analisado acima, deixou transparecer que enxergava o integralismo 

como um fascismo nacional, que, em decorrência de ser a síntese de uma experiência 

política que, dados seus aspectos antiliberal, anticomunista e a ser contrário ao 

pluripartidarismo, seria a forma ideal para barrar seu principal adversário, o fantasma 

advindo da Revolução Russa de 1917, e solucionar os problemas nacionais. 

 Já sobre a segunda, é inegável sua simpatia com o fascismo italiano e também o 

fato de que, mesmo antes da existência da AIB, já enxergava na Legião de Outubro a 

manifestação de um fascismo nacional defendendo a adesão da juventude neste. Com o 

integralismo, ocorreu a mesma coisa. 

 Ela enxergava a AIB como a manifestação de um fascismo brasileiro, porém, 

elencar este aspecto como o único fator que a atraiu para o movimento político seria 

simplificador e problema, uma vez que ela compactuava de seu aspecto, anticomunista, 

de seu nacionalismo, de seu apelo religioso e era, sobretudo, favorecida pela aceitação 

do movimento em relação à militância feminina.  

 De modo geral, extrapolando as experiências individuais de Ines Piacesi e 

Humberto Caetano, em conjunto, tais aspectos supracitados podem ser considerados 

como algumas das principais causas que fizeram com que o integralismo se 

transformasse numa importante experiência política de massa de nossa história.  
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 Seus militantes foram atraídos por esses elementos que constituíam o 

movimento e sua doutrina, sendo que eles se combinaram de diversas maneiras, fazendo 

com que estes adentrassem suas hostes, aspecto que vai muito além de um simples 

transplante do fascismo italiano para nossa realidade.  

Além destes elementos que galvanizaram muitos militantes, o surgimento do 

integralismo em Barbacena contou com uma significativa contribuição de suas 

lideranças, uma vez que, pouco tempo depois desse discurso, a cidade recebeu uma 

caravana composta por dois dos mais importantes nomes da chefia nacional do 

movimento, San Tiago Dantas e Olbiano de Melo, o último chefe provincial da AIB em 

Minas Gerais.  

Em conferência realizada no Commercial Club, cuja plateia era composta pelos 

camisas e blusas verdes locais e de parte da sociedade de Barbacena, os dois oradores 

discursaram sobre os problemas causados pela liberal democracia, sendo que, na 

ocasião, foi anunciado o retorno de San Tiago Dantas à cidade na semana seguinte para 

a realização de outra palestra. (Cidade de Barbacena: 10/04/1935, p. 4) 

Tais iniciativas, denominadas de bandeiras ou caravanas integralistas, 

constituíram uma importante estratégia para sua divulgação e, aparentemente, lograram 

muito sucesso. Seus líderes percorriam o interior e os grandes centros dos estados 

brasileiros realizando conferências com o intuito de propagandear a doutrina do 

movimento e assim contribuir para a criação e o fortalecimento dos núcleos.  

Sobre sua presença em Minas Gerais, considerando apenas a zona da mata 

mineira e os poucos estudos que versam sobre o tema, destaca-se que, além de 

Barbacena, elas também se fizeram presentes em Juiz de Fora. A esse respeito, a 

realização de três conferências de Gustavo Barroso em outubro de 1933 e a de Plínio 

Salgado ocorrida no mês seguinte, foram importantes para o surgimento da AIB na 

cidade, pois, em dezembro do mesmo ano, se deu a criação de seu primeiro núcleo. 

(GONÇALVES; CORREA: 2011, p. 216-217)  

Entretanto, estas não foram as únicas que estiveram em Juiz de Fora. Em março 

de 1934 a cidade foi visitada por outra caravana integralista que, além destes dois 

líderes que haviam realizado conferências na cidade em 1933, era composta por Jeovah 

Motta, Olbiano de Melo e Madeira de Freitas. (GONÇALVES; CORREA: 2011, p. 

216-219)  

Tomando-se os casos destas cidades como exemplo, pode-se propor que, apesar 

do núcleo da AIB em Juiz de Fora ter surgido antes que o de Barbacena, de modo mais 
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amplo, a presença das bandeiras integralistas nestes locais serviu de mola propulsora 

para o fortalecimento das ações integralistas.  

 No que tange à historiografia que abordou o integralismo em Juiz de Fora, até o 

momento só se teve conhecimento das obras dos pesquisadores Correa (1973) e 

Gonçalves (2004; 2010; 2011) sendo que, sobre a presença de manifestações em favor 

do fascismo italiano, destacam-se os esforços empreendidos nas obras de Ferenzini 

(2009) e Olender (2009).  

Valéria Ferenzini, ao abordar as instituições italianas como a Casa d´Itália, 

destacou que ela foi muito importante para que se tentasse reforçar o vínculo dos 

imigrantes com sua pátria natal. (FERENZINI: 2009) 

Diferentemente de Barbacena, na qual os órgãos italianos pré-existentes como a 

Sociedade Italiana e a Agência Consular foram mais importantes para a divulgação do 

fascio, em Juiz de Fora foi a Casa d´Itália que assumiu um papel de maior importância, 

pois em sua sede funcionaram uma sala do fascio e uma Sociedade Umberto I, uma 

Opera Nacional Dopolavoro, um auditório com 429 cadeiras, um instituto Ítalo-

Brasileiro de Alta Cultura e uma escola. (FERENZINI: 2009)  

Nada obstante, ainda que não se descarte esta possibilidade, não se sabe se em 

Juiz de Fora, tal qual ocorreu em Barbacena, houve alguma relação entre estas 

instituições italianas e o integralismo, sendo este um possível tema de pesquisas para 

historiadores que se dediquem a analisar a difusão do fascismo e integralismo na 

cidade.
145

  

Esta hipótese é colocada justamente porque, sobre as origens das manifestações 

da AIB em Barbacena notou-se que, do mesmo modo como foram importantes as visitas 

das bandeiras integralistas, também o foram as relações entre o movimento político e a 

comunidade italiana. 

Embora não tenha sido possível até o momento atestar se houve casos em que 

militantes comuns tenham feito parte, concomitantemente, dos grupos fascistas e 

integralistas barbacenenses – e isso é uma conjectura que se entende aqui como bastante 

plausível de ter ocorrido – ao menos no que tange às suas principais lideranças, o que se 

notou é que ocorreu uma visível compartimentação. 
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 Sobre São João del Rei, outra cidade próxima a Barbacena, cujas atividades do integralismo foram, 

aparentemente, intensas, até o momento, não foram encontradas obras que se dediquem a tal temática, o 

que comprova que na região da zona da mata mineira ainda há muitas lacunas a serem preenchidas pelos 

historiadores. 
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Apesar de novamente se enfatizar que não se toma aqui uma análise que 

automaticamente liga o fascismo ao integralismo como causa para a atração de 

militantes ao segundo, ressalta-se que vislumbrar tal aspecto é importante, pois ele serve 

de base para que, em parte, se projete a comprovação da tese de João Fábio Bertonha 

que afirmou ter existido entre as diferentes gerações de imigrantes italianos uma 

significativa diferença em relação à adesão aos órgãos fascistas nos países que os 

acolheram (BERTONHA: 2001).  

Segundo esta, coube à velha geração dos imigrantes, italianos natos, radicados 

nestes países ou aos imigrantes recém chegados da Itália entre as décadas de 1920 e 

1930 um papel de maior preponderância nos órgãos italianos fascistizados, ao passo que 

seus filhos, consideravelmente mais numerosos, apareciam em menor número.  

 

A literatura internacional sobre o tema do fascismo concorda geralmente, que 

a segunda geração dos italianos nascida nos países de imigração tinha, 

provavelmente por seus laços com a Itália serem muito menores, uma relação 

menos íntima com o fascismo, a qual corporificava uma representatividade 

menor deles em termos de adesão aos órgãos fascistas como o Dopolavoro, 

os fasci all´ estero, etc. (BERTONHA: 2001, p. 197)  

 

Quando se observam as listas de membros da Associação Italiana e os ocupantes 

do cargo de agente consular, percebe-se que, na década de 1930, os nomes mais 

destacados eram os de italianos que há muito haviam se radicado em Barbacena, a 

exemplo dos anteriormente citados Humberto Boratto, Miguel Quilice, Francisco 

Pardini e Aroldo Piacesi.  

Entrementes, considerando a relação de proximidade entre os integralistas e os 

fascistas barbacenenses, em meio às relações de membros da AIB da cidade foram 

encontrados alguns nomes de pessoas cuja origem é italiana.  

Dessa maneira, para poder entender um pouco melhor os possíveis motivos que 

levaram estas pessoas para as hostes do integralismo e não para o fascismo, a hipótese 

de João Fábio Bertonha é aqui útil uma vez que, em relação a Ines Piacesi, italiana que 

mudou-se para o Brasil com cinco anos de idade, presume-se que a opção pelo 

integralismo tenha sido uma escolha oriunda de uma experiência pessoal que, entre 

outros motivos, refletiu um sentimento de pertencimento maior ao país do que em 

relação à sua pátria natal.
 146
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 Sobre relação de integralistas da cidade de Barbacena ver: APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagens 

13-15. 
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Mesmo que tenha mantido relações de simpatia e apreço pelo fascismo italiano, 

uma admiração pela Itália e seu povo, ela se entendia como ítalo-brasileira e deixou 

claro, em várias ocasiões, seu amor pelo país que a acolheu. 

Na entrevista realizada com sua filha Maria Ines Leda Piacesi, ao ser perguntada 

sobre qual relação seus pais mantiveram com a Itália, uma interessante explicação para 

o fato de que os vínculos de Ines com o Brasil fossem tão ou até mais fortes do que com 

a Itália foi colocada. 

Por se casar jovem e ter passado uma longa temporada de lua de mel na Itália, na 

qual conviveu com a família de Aroldo Piacesi, descrita como tradicional, de modos 

aristocráticos, Ines Piacesi parece ter sido bastante pressionada por suas cunhadas para 

que amadurecesse e cumprisse com seu papel de esposa, fato que teria gerado certa 

raiva nela em relação à Itália e, consequentemente, causado uma proximidade maior 

com o Brasil. 

 

Uma das coisas, elas ficavam horrorizadas com as coisas, com as 

brincadeiras que ela fazia, entendeu? Por exemplo, papai ia sentar numa 

cadeira, ela puxava a cadeira e papai caia de bunda no chão, né? É até 

perigoso, podia machucar e tudo. Uma vez papai deu para ela as botas dele, 

com gelo né, aquelas coisas estava molhada, estavam meio sujas, que era 

para mamãe arrumar e secar né? Deixar num lugar para secar, diz que a 

mamãe pôs no forno, deve ter acabado com as botas, né? Então são certas 

coisas que só uma pessoa que não tem ainda muita conscientização que fazia. 

Então, por causa disso, eles deviam ser muitos severos com ela. Olha, ela 

tomou uma raiva da Itália, que ela não podia nem ver falar na Itália. Tanto 

que isso ajudou ela a cada vez se prender mais ao Brasil, entendeu? Ela deve 

ter apreendido tudo o que eles queriam ensinar a ela, porque ela ficou lá um 

tempo grande, né? Mas, ela trouxe aquela raiva de ter sido pressionada para 

fazer as coisas que ela não sabia, deve ter sido humilhante para ela também. 

Então ela não gostava da Itália por causa disto. ―Ah, porque eu gosto é do 

Brasil, o Brasil que é maravilhoso‖. (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta. Belo Horizonte 22/07/08) 

 

Em relação à presença nas hostes integralistas de Barbacena de outros membros 

que eram filhos de italianos nascidos no Brasil, a exemplo dos irmãos José Bertola e 

Luiz Bertola, ou de Geraldo Antonio Filardi, ela é considerada um indício de que, assim 

como Ines, eles faziam parte de uma geração mais nova que, chegada ao Brasil quando 

eram pequenos ou mesmo nascida em terras tupiniquins, acabou por optar por uma 

participação política que mantivesse mais relação com o país.
147
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 Novamente se enfatiza que o fato de ser descendente de italianos e, possivelmente, enxergar no 

integralismo a manifestação brasileira do fascismo, não pode ser tomado como a única atração destes para 

o movimento poítico, uma vez que podem ter partilhado de outros elementos do ideário integralista. 
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Com base nestes apontamentos é que se sustenta o argumento de que, além dos 

aspectos anticomunista, antiliberal, ao apelo religioso e ao fato de que a AIB aceitava 

mulheres em seus quadros, o fato de ter chegado pequena ao Brasil e também ter 

vivenciado uma experiência se não traumática, ao menos constrangedora, fizeram com 

que Ines Piacesi, muito embora admirasse o fascismo italiano e sua pátria natal, se 

considerasse mais brasileira do que propriamente italiana e passasse a defender o 

integralismo de modo mais enfático. 

Ademais, reitera-se que esta opção pessoal, que foi compartilhada por muitas 

pessoas que se apresentavam em uma condição semelhante, não deve ser entendida 

como uma interdição à possibilidade de que uma mesma pessoa pudesse, ao mesmo 

tempo, ser integralista e fascista. 

A própria Ines Piacesi defendia, em 1931, a Legião Liberal Mineira como a 

manifestação do fascismo brasileiro e, assim como Humberto Caetano, - que, até onde 

se sabe, não era descendente de italianos – também fez menções elogiosas à Mussolini 

enxergando no integralismo a variação brasileira da experiência política italiana. 

Portanto, se tais indícios ajudam a corroborar em parte a tese de João Fábio 

Bertonha sobre o engajamento político das gerações de italianos radicados no Brasil, 

uma vez que, sem desconsiderar outras variáveis, a diferença de idades entre estes 

poderia contribuir com a opção pelo fascismo ou pelo integralismo, após analisar as 

possíveis relações entre os fascistas e os integralistas locais, na próxima sessão se 

verticalizará na abordagem das ações e da estrutura da AIB em Barbacena, com 

destaque para a participação feminina em seu seio. 

 

5.7 A Ação Integralista Brasileira se organiza em Barbacena  

 

A data precisa da fundação do primeiro núcleo da AIB em Barbacena ainda é 

uma incógnita. Infere-se que ela tenha se dado entre meados do ano de 1934 e o início 

do ano de 1935, pois foi nesse ínterim que seu primeiro líder, Humberto Caetano, 

passou a defender o integralismo nos jornais e em eventos das instituições italianas 

sendo que, no final de janeiro de 1935, o primeiro núcleo já funcionava na cidade. 

(Cidade de Barbacena: 26/01/1935, p. 2) 

A partir da fundação deste núcleo central, o que se observou foi que, nos anos 

seguintes, a cidade passou a contar com outros sub-núcleos em seus bairros e distritos o 
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que, em parte, confirmou a concretização do desejo de seu líder Humberto Caetano de 

que o movimento cresceria. (Cidade de Barbacena: 30/01/1935, p. 1-2) 

Nos meses seguintes à formação deste primeiro núcleo, em documento enviado 

pelo investigador João Simplício em 13/06/1935 ao sub-inspetor da Delegacia de 

Ordem Pública, Otelo Iori, foi informado que, na cidade de Barbacena, haveria o total 

de quarenta e quatro militantes identificados, sendo seu chefe Humberto Caetano.  

 O documento acima mencionado demonstra que, desde os primeiros meses de 

existência da AIB na cidade, foi percebido que seus integrantes foram monitorados pela 

polícia política. A contar de seus primeiros movimentos na cidade, os integralistas 

chamaram a atenção da polícia política de modo semelhante ao que ocorreu com seu 

grande adversário, a Aliança Nacional Libertadora (ANL), sobre a qual no mesmo 

informe supracitado, o investigador prometeu que posteriormente enviaria um relatório 

preciso sobre seus integrantes. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 79) 

De um modo geral pode-se propor que este ano de 1935 atraiu especialmente os 

olhos do DOPS-MG sobre as manifestações da AIB dado que nele também havia sido 

formada a ANL, organização de massas que, em uma grande frente, aglutinou forças e 

instituições marcadas por seu teor antifascista e, consequentemente, anti-integralista, o 

que a levou a se confrontar com a primeira.  

 

A ANL, que dizia ser ―uma associação constituída de aderentes individuais e 

coletivos, com o fim de defender a Liberdade e a Emancipação Nacional e 

Social do Brasil‖, uniu partidos políticos, sindicatos, diversas organizações 

femininas, culturais, estudantis, profissionais liberais e militares. (...) Embora 

as posições dos comunistas e dos tenentes coincidissem em pontos essenciais 

– a luta democrática, anti-imperialista, antilatifundiária e antifascista – havia 

diferenças na compreensão do conteúdo e na forma das lutas. (VIANNA: 

2003, p. 81-82) 

 

Assim como a AIB, a ANL se constituiu numa organização de massas que se fez 

presente em todo o Brasil. Por manter relações íntimas com o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que acabou ingressando oficialmente em suas hostes, ela se 

transformou no grande inimigo dos integralistas sendo que inúmeros conflitos entre eles 

ocorreram. 

Exemplo disso se deu em Petrópolis durante um comício da ANL em 

06/06/1935 quando, de dentro de sua sede, os integralistas começaram a atirar contra a 

multidão ferindo várias pessoas e matando um operário. (VIANNA: 2003, p. 85) 
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À vista disso, levando-se em conta a animosidade existente entre eles em várias 

regiões do país, era compreensível que, em meio à relação dos integralistas locais 

enviada ao delegado Otelo Iori em junho de 1935, também se fizesse presente a menção 

à organização da ANL na cidade. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 79) 

Num impresso integralista que foi remetido para o mesmo delegado, é possível 

verificar tal animosidade e também vislumbrar que os integralistas se colocavam como a 

única forma de combater o comunismo. 

 

Figura 25 – Impresso integralista. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 77-MG) 

 

O monitoramento das ações da AIB na cidade, feito pelo DOPS-MG, teve seu 

início logo após seu surgimento em Barbacena, perdurando mesmo depois de decorridos 

três anos de seu fechamento, fato que evidencia o estado de alerta da polícia sobre o 

integralismo.  

Em meio aos documentos que a polícia política produziu sobre a AIB foi 

encontrada uma relação de seus membros, datada de 29/08/1938, na qual constavam 

setenta e seis nomes de militantes dos quais cinquenta e oito eram homens e dezoito 

mulheres. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagens 13-15) 

Apesar de não haver uma especificação de que estes integralistas faziam parte do 

núcleo central ou se já contabilizavam todos os militantes dos dois núcleos da sede da 

cidade, o que se pode afirmar é que nomes de grande relevância para o movimento 

como, por exemplo, Humberto Caetano, Paulo Valério, Heitor Lino de Moraes, Paulo 
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Alvim, Lygia Stella de Araujo Lima, entre outros, se fizeram presentes. (APM/Fundo 

Dops – Pasta 4504, Imagens 13-15) 

Referente à disposição geográfica destes integralistas barbacenenses, é preciso 

perceber que, ao longo do tempo, eles se espalharam geograficamente, tanto pelos 

núcleos situados no perímetro da sede da cidade, quanto por aqueles que se fizeram 

presentes nos outros distritos que compunham a divisão administrativa local na década 

de 1930. 

  

Em Divisão Administrativa referente ao ano de 1933, o Município é 

constituído de 13 Distritos: Barbacena, Bias Forte, Campolide, Desterro do 

Melo, Padre Brito, Remédios, Ressaquinha, Santana do Livramento, Santa 

Bárbara do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca, Santo Antônio da Ibertioga, São 

Sebastião dos Torres e União. Pelo Decreto-Lei Estadual n° 88, de 30-03-

1938, o Distrito de Campolide passou a chamar-se Saldanha. 
148

 

 

 Por meio dos jornais, da documentação produzida pelos próprios integralistas e 

pelo painel sobre as atividades desenvolvidas pelos núcleos integralistas locais no final 

do ano de 1937, apresentado por Ines Piacesi, verificou-se que, além de sua sede central, 

fundada aproximadamente na virada do ano de 1934 para 1935, foram também criados o 

sub-núcleo do Alto do Santo Antônio e os núcleos distritais de Ressaquinha, Bias Fortes 

e Desterro do Melo.
149

  

O único documento produzido pelos integralistas encontrado, relativo aos 

núcleos dos distritos apartados do centro da cidade, refere-se a Desterro do Melo. Neste, 

que aparentemente está incompleto dada a ausência da data que costumava vir no final 

de tais listagens, constava uma relação dos militantes integralistas que totalizava vinte e 

quatro pessoas, dentre elas, vinte homens e quatro mulheres. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4504, Imagem 12) 

Assim como se observou em relação à listagem dos integralistas de Desterro do 

Melo, pelo caráter fragmentado dos registros policiais e também dos registros 

produzidos pelos próprios integralistas, a quantidade de membros de cada um dos 

núcleos locais é até agora uma lacuna que não pôde ser coberta a contento com a 

documentação disponível.  

                                                           
148

 Sobre as alterações que ocorreram na divisão administrativa da cidade na década de 1930 ver: 

(SAVASSI: 1991, p. 132-137, v. 1)  
149

 Ines Piacesi apresentou um bom painel das atividades desenvolvidas pelos núcleos integralistas no 

final do ano de 1937 nas edições de seu jornal Rubicon de número 84 até 99. 
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Todavia, sem desconsiderar esta dificuldade, o que se pode afirmar por meio da 

análise da documentação produzida pelos núcleos integralistas locais é que houve 

nitidamente uma predominância dos homens em seus quadros, bem como destes em 

seus órgãos de chefia.  

Sobre a hierarquia integralista, destaca-se que todos os núcleos da cidade 

contavam com um chefe que, por sua vez, ficava subordinado à chefia municipal local. 

Em escala ascendente esta ficava incumbida de coordenar todas as atividades realizadas, 

as finanças, os repasses de verbas para a chefia provincial, e, num sentido inverso, 

também de repassar os informes e diretrizes oriundos desta para os demais líderes e 

militantes da cidade.  

Denota-se que, se a chefia municipal já possuía importantes atribuições na 

organização das ações da AIB em Barbacena, a partir de março de 1936, seus encargos 

e responsabilidade aumentaram consideravelmente, pois a cidade se tornou a sede de 

uma das divisões nas quais o estado de Minas Gerais foi repartido pela chefia estadual 

do movimento. 

O chefe municipal do núcleo integralista, Paulo Valério, em matéria publicada 

no jornal Cidade de Barbacena referente a esta alteração, informou que, para melhor 

ordem e eficiência nos trabalhos, o Chefe Provincial de Minas Gerais havia dividido o 

estado em 20 regiões das quais Barbacena seria a sede da 6ª Região. (Cidade de 

Barbacena: 28/03/1936, p. 2) 

 De acordo com tal decisão, ele conferiu um poder maior ao chefe local de 

Barbacena, pois, além de ser o responsável pelo núcleo central e também pelos sub-

núcleos e núcleos distritais da cidade, ele também passou a ser o responsável pelo 

controle de toda esta 6ª região que abrangia as cidades de Alto do Rio Doce, Carandaí, 

Lagoa Dourada, Prados, Rio Espera, Santos Dummont, São João del Rei e Tiradentes. 

(Cidade de Barbacena: 28/03/1936, p.2) 

 Especificamente sobre o cargo de chefe local da AIB, desde a fundação do 

primeiro núcleo, o integralismo barbacenense teve como seu primeiro chefe Humberto 

Caetano, porém, o militante Paulo Valério o substituiu provisoriamente a partir de 

15/09/1935. 
150

 

 No mês seguinte, em 16/10/1935, Humberto Caetano já havia retornado à chefia 

do movimento, mas de acordo com o mesmo, a chefia do núcleo seria transferida em 
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 Ver: ―Ação Integralista Brasileira.‖ (Cidade de Barbacena: 18/09/1935, p. 1) 
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16/10/1935, sendo que novamente assumiu o posto de chefe municipal Paulo Valério 

em sessão realizada no núcleo municipal em 17/10/1935.
151

 

 Durante a existência legal da AIB, não se tem com exatidão a lista e o período 

no qual os líderes locais ficaram neste posto. Paulo Valério, por exemplo, parece ter 

ocupado o cargo de chefe municipal por um tempo maior. Além de assumir o posto em 

1935, foi ele quem informou sobre a divisão dos núcleos da AIB em microrregiões no 

ano de 1936, sendo que, até os primeiros meses de 1937, ainda assinava como chefe os 

documentos integralistas encontrados.  

Os nomes destes dois primeiros líderes não foram os únicos que apareceram na 

documentação oficial do movimento, pois, segundo seus registros, o núcleo municipal 

foi chefiado também por Pedro dos Santos em 10/05/1937, Paulo Alvim em 11/09/1937 

e José Araújo Lima que assumiu interinamente seu posto em 17/11/1937.
152

 

Se, em relação ao poder central percebeu-se a ausência de uma mulher à frente 

do movimento, quando se analisa a distribuição das demais secretarias da AIB de 

Barbacena, detecta-se que, nos momentos iniciais do movimento, tal padrão também se 

repetiu.  

Em outubro de 1935, o jornal Cidade de Barbacena trouxe uma relação das 

pessoas que assumiram os postos de comando do núcleo municipal na ocasião da posse 

de Paulo Valério como o novo chefe local do movimento, sendo que dentre elas não 

constava nenhuma mulher. 

  Esta relação informava que para a Secretaria Municipal de Organização Política 

(SMOP) foi designado Pedro dos Santos, para a Secretaria Municipal de Propaganda 

(SMP), Heitor Lino de Moraes, para a Secretaria Municipal de Finanças (SMF), Ary 

Monteiro, para a Secretaria Municipal de Estudos (SME), Aldo Baptista Franco da 

Silva, para a Secretaria Municipal de Cultura Artística, João Salgado, ficando a cargo da 

Sessão de expediente Vicente Lima. (Cidade de Barbacena: 23/10/1935, p. 1) 

Em meio à documentação produzida pelos integralistas barbacenenses, foram 

encontrados apenas mais dois registros que traziam as relações de membros ocupantes 

dos cargos de chefia. O primeiro deles se remetia ao núcleo principal da cidade e, 

embora sem data, trazia os mesmos nomes anunciados pelo jornal Cidade de Barbacena 

em 23/10/1935. O outro, também sem data, era referente ao núcleo de Bias Fortes, no 
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 Ver: ―Ação Integralista Brasileira.‖ (Cidade de Barbacena: 16/10/1935, p. 2) e ―Ação Integralista 

Brasileira.‖ (Cidade de Barbacena: 23/10/1935, p. 1), (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 4) 
152

Ver: (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagens 19-23)  
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qual se percebe que os cargos também foram todos preenchidos por homens. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagens 4-5)  

Como o documento sobre o núcleo central de Barbacena trazia a mesma relação 

dos nomes que ocupavam os cargos de chefia que foi publicada no jornal Cidade de 

Barbacena em outubro de 1935, pode-se propor que o documento referente a Bias 

Fortes seja de um período próximo a esse, aspecto que corroboraria com a ideia de que, 

ao menos para esse período, era patente uma desigual correlação de força entre os 

gêneros no seio do movimento.  

Considerando que, por conta do caráter fragmentário da documentação dos 

núcleos integralistas e da documentação policial referente à Barbacena não foi possível 

traçar um padrão geral para os demais núcleos da cidade durante o período de existência 

legal do movimento, tampouco verificar se houve alguma alteração significativa neste 

quadro ao longo deste tempo, quando se retoma aquilo que era preconizado pelas 

lideranças integralistas em relação aos papeis adequados à condição feminina, pode-se 

inferir que na cidade este pouco espaço aberto às mulheres era algo ―natural‖.  

Ele estaria de acordo com as diretrizes do movimento, uma vez que o 

integralismo defendia que a atuação feminina em suas hostes deveria se dar relacionada 

às ações que decorressem de sua função primordial na sociedade, ou seja, seu papel de 

mãe. Além disso, reproduziam os valores de um ambiente de hábitos tradicionalistas.  

Inicialmente, dado seu tom conservador, o movimento não dispensava grande 

preocupação para a participação feminina em suas hostes, sobretudo se for levado em 

conta o fato de que, quando foi ele foi fundado em 1932, as mulheres ainda não haviam 

obtido o direito ao voto.  

A preocupação com as ações femininas buscavam mais orientá-las para o 

cumprimento de seus papeis sociais de mãe, esposa e dona de casa, do que para uma 

real participação no jogo político. Conquanto, com a conquista do direito ao voto pelas 

mulheres em 1934, essa situação se alterou pois o integralismo se viu imerso em uma 

disputa por um novo eleitor que poderia lhe ser muito útil no intuito de que viesse a 

obter vitórias nos pleitos que se aproximavam.  

Por conseguinte, em 1934 foi criado um Departamento Feminino que visava a 

atender e disciplinar a participação feminina em suas hostes e, dessa forma, contribuir 

para a ampliação da base política que suportaria a eleição de Plínio Salgado a 

presidência da República em 1938. (LOPES: 2007) 
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Como tal departamento não obteve sucesso em sua tarefa de atender os anseios 

femininos e, ao mesmo tempo, dar forma à sua participação na AIB quando ela 

abandonou sua fase ―revolucionária‖ passando à fase ―eleitoral‖ (TRINDADE: 1979, p. 

163), em agosto de 1936, ele acabou sendo substituído pela Secretaria Nacional de 

Arregimentação Feminina e de Plinianos (SNAFP). (LOPES: 2007)  

Essa nova secretaria, que se replicou pelos núcleos espalhados pelo país sob a 

forma de Secretaria Municipal de Arregimentação Feminina de Plinianos, preconizava 

que a atuação feminina ideal seria aquela que seguisse o que era defendido por seus 

teóricos e líderes principais como adequada à condição feminina, o que significava 

restringi-la às funções de professora, enfermeira, secretária.  

Segundo Jeferson Barbosa, junto à criação desta secretaria foram aprovados 

estatutos que tinham como objetivo regulamentar a atuação das mulheres na AIB, 

elemento que representaria uma sinal claro da desigualdade de gêneros no movimento. 

(BARBOSA: 2013, p. 80) 

Ao anuir o proposto pelo autor, é importante perceber para o caso de Barbacena 

que a ascensão feminina no integralismo teria sido então facilitada justamente por essas 

alterações no interior do movimento. Esta proposição é feita, pois, em dezembro de 

1936, em meio à documentação produzida pelo núcleo integralista local, foi encontrado 

um documento da SMAFP que trazia como sua responsável a integralista Lygia Stella 

de Araujo Lima. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 6) 

É digno de nota que, assim como o núcleo de Barbacena adquiriu um status 

maior quando se tornou a sede da 6º Região do Integralismo de Minas Gerais, o mesmo 

valeria para esta secretaria ocupada pela integralista.  

Exemplo desta importância e do papel central de organização que sua secretaria 

adquiriu na fase eleitoral da AIB foi encontrado em documento datado de 03/09/1937, 

enviado à SMAFP pelo chefe distrital de Desterro do Melo, Romeu de Vasconcelos 

Menezes, no qual eram informados os nomes dos plinianos daquele núcleo e também 

das blusas verdes, descriminando se estas sabiam ler e escrever, se tinham título e se 

eram eleitoras juramentadas. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 3)  

Foi a partir das alterações ocorridas no seio da AIB, da ascensão de Lygia Stella 

de Araujo Lima, deste documento e dos demais indícios encontrados sobre as blusas 

verdes dos núcleos de Barbacena, que se tornou possível juntar algumas peças do 

grande quebra cabeças e entender um pouco melhor como se dava a participação 

feminina no integralismo local. 
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5.8 As blusas verdes em solo barbacenense 

 

Em agosto de 1937, Ines Piacesi noticiou em seu jornal Rubicon que o núcleo 

integralista local havia se mudado para um novo prédio situado à rua Quinze de 

Novembro, uma das principais ruas do centro da cidade, sendo que na nova sede seriam 

mantidos o serviço de expediente, de café e uma escola que funcionava diuturnamente. 

(Rubicon: 22/08/1937, p. 3) 

O papel das escolas integralistas se tornou muito importante para o movimento 

em sua fase eleitoral, pois, além de se dedicar à alfabetização das crianças e dos jovens, 

incutindo-lhes a doutrina integralista, ao se dirigir para os adultos, objetivava o aumento 

do número de eleitores para os candidatos integralistas que concorreriam a cargos do 

executivo e legislativo nas três esferas, acentuando-se, sobretudo, quando se avizinhava 

o pleito de janeiro de 1938, no qual Plínio Salgado seria lançado como candidato à 

presidência da república. 

Sem desprezar todo o trabalho realizado pelo integralismo com a instalação de 

vários núcleos, de escolas e a realização de serviços de assistência, a vitória nas urnas 

não representou uma possibilidade factível.  

Mesmo com todo o esforço para se forjar uma massa de eleitores que fosse 

capaz de contribuir com a vitória do integralismo nas diversas eleições nas quais ele 

passou a concorrer desde que se voltou para a disputa eleitoral, o que se viu na cidade 

foi a predominância dos partidos que eram capitaneados pelos Andradas e Bias Fortes.  

A força das famílias políticas tradicionais, cujos eleitorados se mostravam fieis e 

divididos, se fez presente na eleição de 1936 e, ainda que se considerem as 

irregularidades em algumas urnas, possivelmente em decorrência de fraudes eleitorais, a 

diferença foi muito significativa. 

Os dados finais das eleições, computando inclusive os votos das urnas que foram 

anuladas, deram uma vantagem de mais de trezentos votos ao PP que obteve 7.115 

votos, ao passo que o PRM obteve 6.802 e o Integralismo 60. Na contagem que excluía 

tais urnas anuladas, o total foi de 6.608 votos para o PP, 6.115 para o PRM e 54 para o 

Integralismo, números que traduzem bem a discrepância entre a pujança política das 

forças tradicionais da cidade e o Integralismo, mas também contribuem para que se 

compreenda o porquê do Integralismo não ter sofrido ataques por parte destes grupos. 

(Cidade de Barbacena: 02/07/1936, p. 1) 



 

248 
 

Em relação às cidades vizinhas, este quadro se repetiu com a vitória do PP e a 

pequena participação dos camisas verdes, o que demonstra que os espaços e 

possibilidades de vitória eleitoral em uma região dominada por importantes caciques da 

política estadual e nacional se mostrava bastante diminuta. (Cidade de Barbacena: 

16/07/1936, p. 1) 

Todavia, não alcançar um bom desempenho eleitoral, por si só, não é um fator 

que desabone a validade de se estudar um fenômeno como a manifestação do ideário 

fascista e integralista na cidade.  

Além disso, levando-se em conta o próprio reflexo desta derrota eleitoral no 

movimento, o que se observou foi que, ao invés de uma inflexão em suas atividades que 

se voltavam para a atração de novos adeptos e habilitação de novos eleitores, desde 

então, os esforços parecem ter aumentado. 

Assim, a despeito desta derrota, os esforços em favor da educação no seio do 

movimento continuaram no ano seguinte e não se limitaram à manutenção da escola 

situada na sede municipal da AIB em Barbacena.  

Em 22/08/1937, outra instituição de ensino integralista foi inaugurada no sub-

núcleo do Alto da Fábrica, evento que contou com a presença de algumas lideranças 

locais e também de simpatizantes. (Rubicon: 29/08/1937, p. 3)  

Na ocasião da cerimônia de inauguração da escola, cujo nome era Escola 

Integralista Dom Bosco, foi informado que a mesma já contava com mais de trinta 

matrículas efetuadas, atendendo crianças, jovens e adultos. (Rubicon: 31/10/1937, p. 2; 

Rubicon: 07/11/1937, p. 1)  

Ines Piacesi esteve presente nesta inauguração desempenhando um papel 

importante uma vez que, além de realizar um discurso, foi ela quem fez a entrega oficial 

do estabelecimento cujo corpo discente ficaria sob os cuidados da professora Alzira C. 

Cruz. (Rubicon: 07/11/1937, p.1)  

Em decorrência de sua presença neste evento, do fato de que atuava no 

magistério, de notoriamente ter sido devota de D. Bosco e de também de ter enviado 

seus filhos para estudar no colégio salesiano de Cachoeira do Campo em Ouro Preto, 

presume-se que Ines Piacesi tenha exercido alguma influência nas atividades das escolas 
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integralistas de Barbacena, sobretudo nesta que homenageou Dom Bosco, o padroeiro 

dos salesianos.
153

 

Tais inferências são reforçadas pelo fato de que as relações entre seu santo de 

devoção, D. Bosco, e a educação em Barbacena eram anteriores à abertura da escola 

integralista supracitada uma vez que, em 21 de setembro de 1935, Ines Piacesi anunciou 

nas páginas do Rubicon que havia sido criada uma sala no grupo escolar no qual 

trabalhava, cuja instalação contou com sua ajuda, que foi batizada de Sala D. Bosco. 

(Rubicon: 21/09/1935, p.2) 

Para a efetivação desta obra e dos demais benefícios que eram oferecidos às 

crianças do grupo, sobretudo àquelas carentes que necessitavam do auxílio do caixa 

escolar, ela realizou uma série de eventos beneficentes em seu cinema que, além das 

sessões, englobavam também auditórios escolares nos quais os alunos apresentavam 

trabalhos. (Rubicon: 21/09/1935, p.2)
154

 

Desta forma, se pode propor que outro possível motivo de sua adesão ao 

integralismo tenha ocorrido pelo apelo religioso do movimento que, além de possibilitar 

a atuação feminina na esfera política, reforçava os valores católicos, amplamente 

defendidos por ela.  

João Fábio Bertonha ressaltou a este respeito que a própria atuação de missões 

religiosas italianas no Brasil, como os franciscanos, escalabrianos, cappuccinos, entre 

outros, contribuiu para a difusão do fascismo. (BERTONHA: 2008)  

O autor apontou para a realização de eventos como palestras e até de missas em 

reuniões de fascios, sendo que tais registros se configuraram como indícios de que a 

origem nacional e as simpatias ideológicas destes religiosos os tornaram um público 

privilegiado por meio do qual o fascismo penetrava no país. (BERTONHA: 2008, p. 

272) 

Não obstante, ele também destacou que dentre os missionários oriundos da Itália 

nenhum teria conseguido superar os salesianos na tarefa de dar apoio às atividades 

fascistas no Brasil. Como algumas de suas ações nesse sentido, citou que os mesmos 

cederam, continuadamente, o teatro do qual dispunham em São Paulo para cerimônias 

                                                           
153

 Segundo sua filha, juntamente com Aroldo Piacesi, ela se tornou cooperadora da congregação 

salesiana do Brasil. (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta. Belo 

Horizonte 08/01/2007). 
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 Esta não foi a única ocasião em que realizou eventos beneficentes no cinema que se voltaram para o 

santo de sua devoção, D. Bosco. Em 21/11/1937, foi promovida uma sessão no Apolo cuja arrecadação 

seria voltada para o natal dos pobres, promovido pela AIB e também para a construção da capela D. 

Bosco. (Rubicon: 22/11/1937, p, 2)  
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do fascio, tomando parte das mesmas de modo entusiasmado. (BERTONHA: 2008, p. 

272)  

Além disso, teriam pressionado seus empregados para que abandonassem a 

militância no antifascismo, ao mesmo tempo em que eram vistos por aqueles que 

comungavam de tal visão política como entusiásticos fascistas.  

 

Tal dedicação especial, que se repetiu em outros países, parece ter sido 

derivada não só da associação do fascismo com o patriotismo italiano e o 

catolicismo que a maioria dos missionários e padres italianos no exterior 

fazia, mas como também da particular repulsa dos salesianos pelas ideias 

socialistas e maçônicas, o que deveria levar inevitavelmente a um sentimento 

contra o antifascismo e de aproximação com o fascismo. (BERTONHA: 

2008, p.272-273) 

 

Militar no Integralismo, que era um movimento político que se destacou por seu 

apelo religioso católico e pela abertura dada à atuação feminina, se configurou como 

uma possibilidade bastante condizente com os valores religiosos introjetados por Ines 

Piacesi desde os tempos de Imaculada Conceição.  

Possivelmente, estes também contribuíram com sua simpatia pelos salesianos 

que constituíam uma congregação religiosa italiana que, notadamente, comungava dos 

ideais simpáticos ao fascismo, como o anticomunismo, que foram partilhados por Ines e 

Aroldo Piacesi. 

 Voltando os olhares para a atuação feminina nos núcleos locais de um modo 

mais amplo, destaca-se que ao lado das ações no campo educacional, sob a alegação de 

que a doutrina de Plínio Salgado visava a trabalhar para melhorar as condições de vida 

do povo, a AIB em Barbacena também se voltou para as ações filantrópicas com a 

criação de um gabinete dentário instalado por intermédio do integralista Aristeu 

Caetano em 19/11/1937. (Rubicon: 21/11/1937, p. 3) 

Neste mesmo contexto, no dia 14/11/1937, foi anunciado que estavam sendo 

vendidas as cartelas para a tômbola em benefício do natal das crianças para quem 

seriam doados roupas, brinquedos e bombons. Sua organização estava a cargo do núcleo 

da Ação Integralista, sendo um dos prêmios da mesma um quadro pintado em tinta óleo 

pela líder integralista Lygia Stella de Araujo Lima que estava exposto no Cine Theatro 

Apollo. (Rubicon: 23/11/1937, p. 2) 

 Além desta participação feminina em atividades que se alinhavam àquilo que era 

prescrito como adequadas à condição feminina, a exemplo da atuação no setor 

educacional do integralismo ou em ações beneficentes, verificou-se que algumas blusas 
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verdes conseguiram romper as barreiras que lhes eram impostas no seio do movimento 

ascendendo a posições de destaque que não eram facilmente atingidas dado o 

conservadorismo da AIB. 

Dentre elas, ainda que se considere que isto não fosse uma ruptura ao padrão de 

atuação feminina ―adequado‖ na AIB, conforme mencionado anteriormente, Lygia 

Stella de Araujo Lima ocupou o cargo na chefia da SMAFP, sob a qual ficavam 

subordinadas as ações dos sub-núcleos locais e dos núcleos integrantes da 6ª região 

integralista.  

No desempenho desta função, ela acabou por ter que se fazer presente em 

eventos integralistas, participar dos cerimoniais destes e realizar discursos, aspectos que 

já podem ser considerados como um representativo ganho de espaço que não havia sido 

ocupado por parte das mulheres em Barbacena.  

Nas manifestações da AIB, até então verificou-se que era mais comum a função 

de orador ser ocupada pelos homens, sobretudo aqueles que se encontravam nos postos 

de chefia por convidados, membros das caravanas integralistas, sendo que tal padrão 

parece ter começado a mudar no ano de 1937, portanto, no período posterior à criação 

da SNAFP. 

Considerando os exemplos de Ines Piacesi e Lygia Stella de Araujo Lima, que 

realizaram discursos em eventos dos núcleos integralistas, percebe-se que estas blusas 

verdes alcançaram um papel de destaque em suas atuações, embora não se possa 

desconsiderar que estas ainda se mantiveram ligadas àquilo que era preconizado pelos 

teóricos do movimento como adequado à condição feminina. (Rubicon: 14/11/1937, p. 

4) 

Para poder entender como esta ocupação de papeis de destaque por parte das 

mulheres no movimento ocorria é preciso considerar que, em muitos casos, mais do que 

fruto de uma postura radical, a obtenção de espaços se deu no seio de uma disputa 

inserida dentro de um campo onde as forças se colocavam de modo desigual.  

Houve no movimento uma perceptível tentativa de homogeneização e 

disciplinamento das ações femininas sendo que a maior parte das blusas verdes acabava 

agindo de acordo com essas. Ainda assim, não se pode desconsiderar que, a exemplo do 

que ocorreu com Lygia Stella de Araujo Lima, outras tantas acabaram conquistando 

postos de destaques. 

 Isto é posto uma vez que, se Lygia foi a primeira e única mulher a ocupar a 

chefia de uma secretaria no município, tal fato só se deu após a reorganização do 
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movimento em 1936 e também pelo fato de que, conforme sugeriu Jefferson Barbosa, 

esta secretaria estaria inserida na estrutura do movimento de modo subordinado às 

demais. (BARBOSA: 2013, p. 80) 

 Num sentido um pouco diferente, sublinha-se relativamente às atividades 

desempenhadas por Ines Piacesi na AIB que elas ultrapassaram o limite daquilo que foi 

experienciado por Lygia Stella de Araujo Lima.  

 A diferença marcante entre elas, que conferiu a Ines Piacesi um local ainda mais 

privilegiado, foi a de que, mesmo que não tenha ocupado uma posição de chefia, ao 

defender o integralismo, além de participar das reuniões nas sedes do mesmo e realizar 

discursos em alguns de seus eventos, ela conseguiu chegar a uma posição de difusora do 

integralismo através de suas atividades como jornalista e proprietária de um periódico.  

 Entende-se assim que, uma vez que o próprio movimento era inovador na 

política nacional ao possibilitar a inserção feminina em suas hostes, ele teria surgido em 

sua vida como uma oportunidade de se manifestar politicamente e defender as ideias 

fascistas pelas quais, desde 1931, ela já demonstrava apreço.  

 Com gradações diferentes, verificou-se que o integralismo propiciou atuações 

destacadas a Ines Piacesi e Lygia Stella de Araujo Lima que, nada obstante, por 

corroborar com o que defendiam os teóricos do integralismo para uma ―ideal‖ atuação 

feminina, se mantiveram bastantes distantes daquelas blusas verdes que, de modo 

radical, extrapolaram os limites que eram impostos às mulheres na AIB. 

 Exemplo bastante ilustrativo disto ocorreu em agosto de 1937, quando foi 

realizada uma conferência na sede integralista local pela blusa verde, Srta. Nilza Perez. 

Oriunda da cidade de Leopoldina-MG, a integralista que viria a fazer parte de um de 

seus órgãos mais importantes, a Câmara dos 400, na ocasião de sua fala atraiu os 

olhares da polícia local, despertando uma truculenta reação. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4504, Imagem 69)  

 Esta se deu, pois, no contexto no qual a conferência de Nilza Perez ocorreu, o 

delegado especial de Barbacena, Adelino Trindade, em documento enviado à Delegacia 

de Ordem Pública e Social, informou que estava atento às manifestações integralistas na 

cidade e que, por conta de uma visita de Plínio Salgado que estava prestes a ocorrer, o 

mesmo havia imposto condições para a realização de uma passeata na cidade, que 

seriam a de não serem proferidos insultos ao governo e instituições. (APM/Fundo Dops 

– Pasta 4504, Imagem 69)  
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 Mesmo com tal vigilância policial e suas exigências, antes da realização destas 

manifestações, a aludida conferência da acadêmica Nilza Perez ocorreu no núcleo local 

causando transtorno aos integralistas pelo fato de que, descrita como uma oradora 

exaltada, a palestrante desferiu ataques contra o exército, polícia e a políticos, o que fez 

com que o tenente Adelino Trindade adentrasse a sede do núcleo e fizesse a mesma se 

calar.
155

 

 

Entrei no núcleo, fiz a mesma calar-se, bem assim como seus companheiros, 

que, exaltados, queriam ainda dizer que eu era o insultador, eles insultados. 

Repeli-os com energia, ameaçando-lhes com prisão, si continuassem com 

suas provocações. Ainda tive que conter o povo, porque estava exaltado e 

desejava repeli-los, como merecem, mas, finalmente, tudo terminou em paz. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 3)  

 

Salienta-se que, apesar do monitoramento constante e da truculência 

demonstrada pelo registro policial do delegado especial sobre o incidente, Ines Piacesi 

anunciou a participação da jovem acadêmica no evento, elogiando sua fala que foi 

mencionada como ―uma nota inédita, nos meetings de propaganda, pela doutrina sadia 

do Sigma.‖ (Rubicon: 08/08/1937, p. 2)  

 Desta maneira, quando se compara a postura atribuída à Nilza Perez com a 

atuação de Ines Piacesi na AIB, denota-se que as ações da segunda parecem ter se dado 

dentro de um limite que não a colocava, ao menos nos momentos de existência legal do 

integralismo, como uma ameaça à ordem estabelecida.  

Entende-se que, mais do apresentar uma oportunidade de ruptura com os valores 

conservadores que por ela foram introjetados desde sua educação no colégio Imaculada 

Conceição, nos quais o apreço à família, à religiosidade e ao cumprimento de seu papel 

feminino eram pilares fundamentais, o integralismo permitiu que a ocupação de um 

espaço antes interditado às mulheres também contribuísse para que ela reforçasse os 

aspectos citados que estavam sedimentados em sua personalidade.  

Em consonância com o proposto por Virgínia Mancilha, ao mesmo tempo em 

que visava a reforçar os papeis femininos tradicionais e interditar a possibilidade de 

emancipação feminina, o integralismo acabou abrindo uma possibilidade de 

participação das mulheres na esfera pública com o intuito de alcançar uma maior 

autonomia de participação e também de fala – ainda que seus objetivos se mostrassem 

contrários às posições que eram determinadas como ideais às mulheres na República: os 

                                                           
155

 Nilza Peres foi uma das únicas mulheres que fizeram parte da Câmara dos 400, um dos órgãos 

diretivos da AIB mais importantes. (TRINDADE: 1979, p. 312) 
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papeis de mãe, esposa e dona de casa – o que Ines Piacesi conseguiu aproveitar 

bastante. (MANCILHA: 2013, p. 185-187)  

Sob tal ótica, na próxima sessão a análise recairá sobre a atuação de Ines Piacesi 

no seio do integralismo com o intuito de entender um pouco mais sobre os possíveis 

motivos que a fizeram adentrar o movimento, sobre o modo como realizou a propagação 

de seu ideário e como seu jornal Rubicon se transformou em um órgão oficioso do 

mesmo. 

Por fim, se observarão também os momentos de ápice e de declínio das defesas 

do fascismo e do integralismo por parte do casal Piacesi, que foram bastante 

influenciadas pelos contextos inaugurados pela instauração do Estado Novo e pela 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. 
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Capítulo 6: Apogeu e declínio de um a projeto político: Estado Novo, Segunda 

Guerra e o final da defesa do fascismo e integralismo   

 

6.1 Ines Piacesi, da esfera privada ao jornalismo e o mundo do trabalho 

 

 Ao longo de sua trajetória, sem que essa tenha se dado de modo teleológico, ou 

seja, como se toda a cadeia de acontecimentos tivesse ocorrido de forma a desaguar no 

ganho de espaço que a mesma alcançou na esfera pública e, consequentemente, no 

mundo da política, entende-se que Ines Piacesi soube lidar bem como as estruturas que 

agiam sobre as mulheres impondo-lhes limitações às suas possibilidades de ação e 

logrou êxito em encontrar as fissuras em meio à multiplicidade de campos nos quais 

atuou, tornando-se um interessante exemplo que ajuda a entender a relação entre a força 

das estruturas e a capacidade de agência do indivíduo. 

Pierre Bourdieu afirmou que a busca de se ordenar ações subjetivas e objetivas 

de maneira lógica, para que adquiram um sentido que no final dê coerência à história, 

configura-se como Ilusão retórica e que a tentativa de se narrar uma trajetória sem que 

se leve em conta o contexto no qual ela se desenvolveu, ou seja, a superfície social na 

qual o sujeito ocupa uma diversidade de campos a todo instante é, para ele, o que se 

configura como ilusão biográfica. (BOURDIEU: 2005, p.185)  

Na construção das biografias, ao se considerar o contexto no qual o personagem 

viveu sem se perder de vista a existência de variáveis como imprevisibilidade, acaso, 

instabilidades nos sistemas normativos que sobre ele agiram, contradições em sua 

personalidade e, ao mesmo tempo, deixar claro o caminho escolhido para se chegar à 

síntese proposta, torna-se possível ao biógrafo minimizar o risco de cair na ―ilusão 

biográfica‖. (BOURDIEU: 2005) 

Nessa direção, depreende-se que a função do biógrafo é perceber, à luz do que é 

conhecido sobre o personagem, que ele não caminha rumo a um destino, ele ―constrói a 

si próprio e constrói sua época, tanto quanto é construído por ela. E essa construção é 

feita de acasos hesitações e escolhas‖. (LE GOFF: 1999, p. 21)  

Seguindo essa receita, respeitando estes limites que escapam ao controle do 

pesquisador ao reconstruir uma dada trajetória, é que se busca também fugir à rotulação 

pejorativa por muito tempo imputada ao gênero biográfico, caracterizando-o como 

parente próximo do panegírico, fruto do trabalho de amadores ou, na melhor das 

hipóteses, de ensaístas e literatos e também devolver a face humana com suas rugas e 
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nuanças à historiografia que por tanto tempo deixou a análise que incide sobre o sujeito 

de lado. (GUIMARÃES: 2006, p. 8) 

 Foi sob tal perspectiva que este trabalho teve como intento até aqui demonstrar 

os múltiplos campos nos quais Ines Piacesi atuou, bem como os papeis exercidos por ela 

nestes, antes de verticalizar a análise sobre o modo como ela se imiscuiu na política e se 

tornou difusora do fascismo e integralismo em Barbacena, seja por sua militância ou por 

seus escritos publicados em diversos jornais, com destaque especial para o Rubicon, 

sobre o qual esta sessão versará. 

 Para tanto, buscou-se resgatar aspectos da formação de Ines Piacesi e também 

algumas de suas consequências para o desenvolvimento de suas ações futuras, pois se 

considera que, ao entender como se sedimentaram os valores que lhes serviram de guia 

no meio social, político e cultural pôde-se perceber um pouco mais desta imbrincada 

relação existente entre liberdade de agência e imposição de normas que agiriam de 

modo a limitar esta.  

O fato de ter perdido sua mãe, de cedo ter sido enviada para estudar no Colégio 

Imaculada Conceição e, por consequência disto, ter mantido uma relação de bastante 

proximidade com a madre superiora, irmã Paula Boisseau, é entendido aqui como uma 

das causas pela grande religiosidade de Ines Piacesi que pautou tanto a educação dos 

filhos, quanto das filhas. 

 

Esse jeito dela ser, para mim é um pouco instintivo, talvez da família dela, 

porque a gente pega isso da família também, né? Mas ela pegou foi por causa 

da irmã, a irmã ela vivia, diz que ela ajoelhava lá perto da irmã, a irmã 

acarinhava ela, a todo lugar que a irmã, essa diretora lá, a irmã Paula, né? As 

duas estavam sempre juntas. Então ela pegou muito aquele jeito de saber que 

tem deveres né, que a pessoa não pode exercer essas coisas tudo. Ela tinha 

horror de imaginar que um filho pudesse fazer alguma coisa errada, por 

exemplo, é, ficar com uma menina e não casar com ela, entendeu? Essas 

coisas todas, ela tinha horror de pensar nisso. (Entrevista com Maria Inês 

Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e 

Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 
 

Como se tentou demonstrar nas partes iniciais deste trabalho, após sair do 

colégio, Ines Piacesi acabou se casando muito jovem com seu primo Aroldo e, desse 

modo, assumiu uma grande série de responsabilidades.  

Por mais que tenha recebido uma educação que tinha como intenção, além de 

fornecer as ferramentas básicas para as atuações possíveis às mulheres naquela 

sociedade tradicional, também prepará-la para o casamento, o fato de ter mergulhado 
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num matrimônio no final de sua adolescência, e ter que passar a administrar uma casa 

que logo se viu repleta de filhos, parece ter sido bastante impactante para ela.  

O matrimônio e o exercício das funções de mãe, esposa e dona de casa surgiam 

como consequências naturais na trajetória de uma mulher de seu tempo, sendo que, 

independentemente de todas as dificuldades que recaíram sobre Ines, ela os teria 

realizado bem.  

 

Eu sei que a mamãe foi uma mãe muito dedicada. No que ela podia. Contra, 

eu acho, contra o que ela gostaria. Tanto que ela acabou fazendo o que ela 

queria, né? Porque chegou no Stélio, que é logo acima de mim, ela começou 

a, ela já estava dando aula naquela época.
 156

 Ela começou a dar aula nessa 

época com o Stélio. Quer dizer que primeiro para o papai ela precisava de 

tomar conta de tudo, depois ela começou a dar aula no grupo e ela começou a 

receber alguma coisa que era muito pouco, mas era alguma coisa. E ela então 

saia para o grupo, e, aí foi também que ela começou a ter ideia de começar a 

escrever, eu acho. Porque ela, papai foi que escreveu primeiro do que ela. E o 

papai deve ter ajudado, deve ter influenciado para ela pegar também, né? Ela 

tinha muita ideia na cabeça, já tinha lido muito livro. Eu acho que a pessoa 

para ser escritora ou para, né, tem que ser muito bom leitor, né? (Entrevista 

com Maria Ines Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de 

Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07)  

 

 Na citação acima se percebe que Ines Piacesi, por conta de sua própria natureza, 

parece ter vivenciado um conflito no exercício dos papeis sociais que eram exigidos das 

mulheres pela sociedade da época, para os quais havia sido preparada.  

 Assim, sem que contestasse tais atribuições, percebe-se que, aos poucos, ela 

encontrou espaços para expressar sua individualidade e pensamentos sobre temas 

variados como educação, sociedade, religião e política, fato que não, necessariamente, a 

levou a um embate radical na busca por autonomia. 

 Pelo contrário, de modo diferente do que o proposto por sua filha Maria Ines 

Leda Piacesi, no trecho de sua entrevista supracitado, antes mesmo de seus filhos terem 

crescido e de Ines Piacesi passar a contar com o apoio das filhas mais velhas para poder 

ajudar na administração da casa e nos cuidados com os irmãos mais novos, ela passou a 

escrever para o jornal O Sericicultor, a partir do início do ano de 1919. 

  O jornalismo constituía-se uma atividade que, muitas vezes, era vedada às 

mulheres, mas, quando se observa o caso de Ines Piacesi, aquilo que foi proposto por 

sua filha parece ter sido verdadeiro, ou seja, o fato de que sua mãe teria sido uma leitora 
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 Aqui, ela se refere ao nascimento de seu irmão Stélio Gaetano Piacesi que nasceu em 26/04/1926. Foi 

justamente entre o nascimento de Stélio e o seu próprio nascimento, ocorrido em (08/11/1928), que sua 

mãe passou a trabalhar como professora do Grupo escolar da cidade. 
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voraz e de que seu marido Aroldo Piacesi tenha exercido um estímulo para que ela 

começasse a se aventurar nesta seara.  

Esta conjectura não visa a defender uma interpretação que afirme que ela só se 

dedicou à escrita pelo fato de que Aroldo Piacesi já havia se enveredado por tal 

atividade. Notoriamente os primeiros indícios de atividades jornalísticas do casal se 

deram pela pena de seu marido que, assim como Ines, se configurou como um 

intelectual que se destacou na sociedade local.  

No entanto, é patente que a diferença entre eles é a de que seus artigos foram 

menos numerosos e se dirigiam a uma gama menor de temas que geralmente se 

remetiam à Itália, à política e ao cinema, ao passo que Ines abrangeu um leque maior de 

temas durante sua longeva carreira jornalística. 

Em vista disso, o lado intelectual de Aroldo é visto como uma boa ascendência 

sobre Ines, mais pelo fato de que enquanto uma pessoa que cultivava o gosto pela 

leitura, pela história, ele possivelmente pode tê-la estimulado a compartilhar dos 

mesmos, além de se constituir como um bom interlocutor, o que não obrigatoriuamente 

implica em uma influência determinante para que ela se enveredasse pelo jornalismo.  

Merece destaque, a esse respeito, que a grande quantidade de filhos inicialmente 

ocasionou uma grande carga de afazeres que recaíram sobre Ines e que o cumprimento 

destes seria uma obrigação que deveria vir antes de quaisquer possibilidades de inserção 

na esfera pública e no mundo do trabalho. 

 Ao mesmo tempo em que isso ocorria com Ines, também representava uma 

elemento dificultador para que Aroldo exercesse o ofício da escrita uma vez que, 

enquanto Ines cuidava dos filhos, Aroldo tinha que trabalhar para sustentar toda a 

família. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07)  

Sem ignorar estes aspectos referentes à possível ascendência exercida por 

Aroldo Piacesi para que sua esposa se lançasse no universo do jornalismo, o fato 

concreto foi que, por intermédio de Amílcar Savassi, ela passou a escrever para as 

páginas do jornal O Sericicultor por volta do início do ano de 1919. (MASSENA: 1985, 

p. 386, v.1)  

Sobre o jornalismo, observou-se que a participação feminina nesta esfera, se não 

era totalmente vedada, ao menos não era muito recorrente no nível de atuação que Ines 

Piacesi alcançou em uma cidade do interior. Infere-se que, além da comunicação, fosse 

ela verbal ou escrita, ter sido uma inclinação notável em sua personalidade, a atividade 
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jornalística não se apresentou como um elemento que se mostrou antagônico ao 

cumprimento de suas funções de mãe, esposa e dona de casa.  

O ato de escrever, ainda que visasse a publicação em um periódico, era algo que 

poderia ser feito a partir de um escritório ou mesmo da esfera privada, dos recônditos de 

seu lar, portanto do local que era preconizado para a mulher em uma sociedade de 

costumes tradicionais como a de Barbacena do início do século XX. 

Depois de iniciar sua carreira jornalística no Sericicultor e, aos poucos, ter 

passado a colaborar com outros periódicos locais, regionais e até de outros estados, é 

preciso não perder de vista que a própria trajetória econômica da família tenha lhe 

favorecido nesse sentido, uma vez que, juntamente da fundação do Cine Theatro Apollo, 

foi fundado o Apolo Jornal, do qual Ines, além de ser sua principal articulista, ocupou o 

papel que hoje se poderia chamar de redatora, aspecto que foi de suma importância para 

a consolidação de atuação nessa seara.  

De modo paralelo a esta, como havia se formado na Escola Normal de 

Barbacena, após poder contar com uma estrutura melhor que lhe possibilitou extrapolar 

os limites de sua esfera privada, a partir de 1928, passou a ocupar mais um local de 

destaque ao exercer o magistério no grupo escolar de Barbacena, fato que corrobora 

com a visão de sua filha Maria Ines Leda Piacesi quando esta afirmou que ela acabou 

por fazer tudo o que ela queria. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a 

Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

Embora tal atividade tenha sido muito importante, sem dúvidas, o jornalismo foi 

a forma como Ines Piacesi encontrou para melhor expressar como enxergava o mundo. 

Por meio de seus escritos foi possível perceber que muitos traços arraigados em sua 

formação apareciam refletidos em suas letras como, por exemplo, aquilo que foi 

abordado no segundo capítulo, através da análise de sua coluna ―Rumo ao Lar‖.  

Foi através dos jornais que ao longo da década de 1920 ela passou a se expressar 

sobre o universo da política, comungando de ideias semelhantes às de seu marido, fato 

que aos poucos iria se acentuar na década seguinte.  

 

6.2 Ines Piacesi e o aprofundamento de suas manifestações sobre a esfera política 

 

A primeira menção ao universo do político realizada por Ines Piacesi que foi 

encontrada se deu em 1922, em artigo no qual se remeteu à figura de Arthur Bernardes. 

Ela o defendeu dos ataques sofridos durante a campanha para a presidência da 
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república, da qual Bernardes se saiu vitorioso, afirmando que, pelo fato de não poderem 

vencer o estadista, acabaram por atacar o homem. Enfatizou também que o país 

precisava de homens novos com ambições, esperanças, ousadia e terminou o texto 

afirmando que ele seria o homem certo no lugar certo. (Cidade de Barbacena: 

01/06/1922, p. 1)  

Quase dez anos mais tarde, no contexto posterior à Revolução de 1930, ela 

voltou a se dedicar à escrita sobre a política ao elogiar o surgimento das ―Legiões‖ e o 

modo como Getúlio Vargas havia se relacionado com a formação destas.  

É importante mencionar que, já em 1931, Ines Piacesi via na figura do presidente 

a imagem de um ditador que teria agido de modo a solucionar os problemas do país, que 

eram causados pelas disputas políticas entre grupos que defendiam vontades individuais 

ao invés do interesse do povo. (Cidade de Barbacena: 1931?)  

Pautada por tal concepção, ela afirmou que Getúlio Vargas não foi violento ou 

vingativo, mas sim teria agido de modo firme e sóbrio para acabar com aquilo que 

denominou de ―campos devastados por formigueiros nocivos‖. (Cidade de Barbacena: 

1931?)  

Consoante sua filha, ela tinha uma verdadeira queda pelas figuras dos ditadores, 

sobretudo por Benito Mussolini. Ao responder ao questionamento referente ao modo 

como seus pais enxergaram o fascismo italiano e a figura do ditador italiano, Maria Ines 

Leda Piacesi afirmou que, apesar de sua mãe ter vindo pequena para o Brasil, assim 

como seu pai, ela apoiava o fascismo italiano. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/07) 

Destacou, porém, que esse apoio talvez se desse por conta das ações de 

Mussolini à frente da Itália que teriam trazido benefícios para seu povo antes do início 

da Segunda Guerra Mundial. 

 

A mamãe. Acho que a mamãe concordava com o papai na parte deles 

pegarem aquela linha de procedimento, que aquilo também realmente ela 

concordava, porque a mamãe sempre foi muito de ter que, ter de usar a força, 

opressão de, opressão assim de pensamento, para certas coisas que a pessoa 

tem que por na cabeça e depois usar para a vida toda. Então, isso que esses, 

que essas, ãh, a ditadura quando ela é ditadura, porque tem a ditadura boa e a 

ditadura ruim, tá certo? Eu acho. Falam que não existe ditadura boa, mas eu 

acho que se você levar em conta que as coisas maiores é que são importantes, 

aliás, os objetivos, né? Eu acho que a ditadura de Mussolini, pelos efeitos que 

deu depois em todo o país e tudo, foi boa. Até um certo ponto, porque depois 

na guerra... (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton 

Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 
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Evidenciou-se, em outra parte do mesmo depoimento no qual abordou esta 

questão, que Ines foi descrita como uma pessoa que apresentou muitos contrastes em 

seu comportamento. Para sua filha, ela teria agido de modo bastante passional na 

educação dos filhos, tanto quando iria acariciá-los e elogiá-los, quanto nos momentos 

em que iria dar uma bronca ou lhes aplicar algum castigo, aspecto que é apreendido aqui 

como uma característica marcante de muitas matriarcas italianas. (Entrevista com Maria 

Inês Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e 

Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

Tais comportamentos foram por ela interpretados como consequentes de uma 

postura que Ines Piacesi havia introjetado e que, de certo modo, em seu dia a dia, 

refletiria um consentimento e um apoio em relação às posturas dos ditadores.  

Por isso, ao abordar esse lado de sua mãe e relacioná-lo às ditaduras, Maria Inês 

Leda Piacesi afirmou que ela gostava destas, que agia de modo ―ditatorial‖ e que 

acreditava que seria bom para o Brasil se este se transformasse em um governo de 

exceção que fosse levado a cabo por Plínio Salgado.  

 

Intimamente a mamãe era ditadora, ela achava que tinha que impor as coisas, 

se não impusesse as pessoas não levam a sério, entendeu? A vida da mamãe 

ela mostrou para nós que ela era uma ditadora. Só que era uma ditadora 

muito amorosa, com muito carinho, ela, tanto ela, eu já falei isso também. Ela 

excedia tanto na parte, é, de carinho quanto ela excedia na parte de castigo. 

Quando ela achava que a pessoa tinha que merecer um castigo ela, como diz, 

ela dava mesmo, ela batia, né? Ela puxava a orelha, fazia essas coisas. 

Xingava de, filho, que você não sabe nada, você não merece nada, aquela 

coisa toda. E quando era boa, boa filho. Quando a gente fazia alguma coisa 

boa, ela gosta de agradar, ela te cobria de beijos, né? Aquela coisa. Então ela 

era uma ditadora, (risos), ela gostava da ditadura, entendeu? Tanto que ela 

também achou que o Brasil precisava de ter, devia ter acontecido, devia ter, 

aqui no Brasil devia ter, o Plínio Salgado podia ter vencido, né? (...) 

(Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 
 

A simpatia nutrida por Ines Piacesi pelas ditaduras e seus expoentes foi 

reiteradamente expressada em seus escritos. Em meio a tantos desses, em matéria que 

abordou os governos de Hitler e Mussolini, ela defendeu os regimes de exceção 

europeus afirmando que eles suplantariam em muito os governos democráticos e se 

configurariam como a melhor forma de se conseguir derrubar os governos que, 

subservientes à Inglaterra, somente semeavam discórdia, ódio e intrigas em benefício 

próprio. 
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Indiscutivelmente, é a epocha das multidões. A força das Nações, se 

condensa, se enfeixa no seu símbolo mais perfeito: A Dictadura. Os tempos, 

estão provando que ella é a melhor a mais eficaz e benefica forma de 

governo. Uma boa, Dictadura, vale para todas as Democracias e todas 

Liberalidades do mundo. A psicologia das multidões, é como a das creanças: 

basta sabel-a condusir com geito, e o Dictador, terá seu Povo o mais docel e 

obediente companheiro. O Dictador, lembra um rei sem pompa, revestido 

apenas de sua alma forte, heroica luctador e invencível. (Rubicon: 

04/04/1936, p.1) 

 

Observando de modo retrospectivo seus escritos sobre a temática, como não 

poderia deixar de ser, uma vez que esta foi a experiência política matriz deste gênero, é 

preciso perceber que, a princípio, as primeiras manifestações de apoio ao fascismo por 

parte de Ines Piacesi se remeteram à experiência italiana.  

Elogiando as ações do regime de Mussolini que serviram para unir o povo 

italiano e acabar com as disputas partidárias, no início da década de 1930, ela acabou 

por vislumbrar a possibilidade do fascismo se fazer presente no Brasil por meio das 

Legiões, entendidas como a manifestação brasileira deste.  

 Entretanto, pelo fato da vida das Legiões ter sido efêmera, o que se observou nos 

anos seguintes foi apenas a aparição de algumas manifestação referentes à política local 

e a alguns de seus personagens, sem que ela tenha se envolvido de modo a tomar claro 

partido na conturbada disputa entre Bias Fortes e Andradas ao ponto de tornar seu jornal 

um palanque para a propaganda de um ou outro lado. 

Isto não significa que ela não possuísse uma predileção entre os dois clãs da 

política local. Além de terem sido vizinhos e do fato de Ines Piacesi ter sido amiga de 

Dona Vera Raymunda Henriques Tamm, esposa de José Bonifácio Lafayette de 

Andrada, a relação entre elas se tornou ainda mais estreita pelo fato de que a filha mais 

nova dos Piacesi, Vera Ines Piacesi, foi batizada por Dona Vera, o que fez com que se 

tornassem comadres. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton 

Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07) 

Quando perguntada sobre o envolvimento de Ines Piacesi com a política local, 

além de delinear de modo claro qual seria sua posição e a forma como possivelmente 

enxergava o cenário político local, Maria Ines Leda Piacesi trouxe elementos que 

apontam para uma relação que extrapolava o meio social e fazia com que laços de 

proximidade, oriundos de uma relação de compadrio, tivessem sido criados. 
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Tinha partido. Mamãe era toda do Bonifácio. Ih! Aí já é, isso realmente, 

nesse ponto a mamãe foi extremada, né? Como dizem... Ela, ela; porque nós 

morávamos ali grudados com eles. Nós morávamos ali na esquina e eles 

moravam logo um pouquinho depois, né? Eles tem até hoje lá, a casa deles. 

As filhas cresceram juntas, a mulher do Zezinho, do Dr. Zeninho, que era o 

maioral lá, né? Era ele e depois o Francisco, né? Dr. Francisco Fortes, da 

Silva Fortes. Bom, a gente se criou junto com aqueles rapazes, a mamãe é 

comadre. Não, a dona Vera que era esposa do Dr. Zezinho era comadre da 

mamãe porque a mamãe deu a última filha Vera para ela batizar. Então, ela 

tinha muito aquilo, depois foi é que eles saíram de lá, vieram para fora. Mas 

enquanto eles estiveram lá, eu me lembro muitas vezes que eu subi aquela 

escada ia lá para dentro, ficava lá com a dona Vera, aquela coisa, às vezes 

ficava lá em situação assim de conversar, de ficar até ajudando até a fazer 

alguma coisa, entendeu? (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida 

a Everton Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 

08/01/07) 
  

Deste modo é que se percebem alguns dos motivos que levaram às repetidas 

manifestações de apreço pela família Andrada, que Ines realizou por meio de seus 

escritos.  

Ao analisar os mesmos em uma perspectiva mais ampla, depreende-se que eles 

tenham se dado mais de uma maneira personalista, ou seja, de modo a elogiar a família 

com a qual ela possuía uma maior proximidade do que como um forma dela ter fincado 

o pé na disputa política iniciada entre os Andradas e os Bias Fortes na década de 1930. 

A primeira manifestação elogiosa a José Bonifácio Lafayette de Andrada surgiu 

na ocasião na qual ela se remeteu às suas decisões e feitos à frente do paço municipal 

barbacenense. Na ocasião da publicação de um artigo sobre sua administração, Ines 

Piacesi elogiou as medidas tomadas pelo mesmo que, além de ter obtido bons resultados 

financeiros e realizado uma amortização da dívida pública municipal, teria proibido o 

tráfego de carroças vindas do matadouro, fato que causava repugnância. (Cidade de 

Barbacena: 30/03/1932, p. 1-2) 

Anos mais tarde voltou a mencionar de forma elogiosa José Bonifácio Lafayette 

de Andrada, quando o mesmo esteve em Barbacena no mês de agosto de 1935 na 

condição de deputado estadual. Na visita à cidade ele foi recebido em um banquete 

seguido de um baile que foram realizados no Grande Hotel, cujos convidados teriam 

atingido a capacidade máxima de seu salão. O evento contou com aproximadamente 

trezentas e oitenta pessoas da sociedade barbacenense e da região, dentre os quais se 

encontravam Aroldo e Ines Piacesi. (Cidade de Barbacena: 03/08/1935, p. 1) 
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Figura 26 – Fachada do Grande Hotel. s/d  

 

Após verificar que seus escritos sobre o universo político foram paulatinamente 

se avolumando ao longo da década de 1920 e início da década seguinte, detectou-se que 

foi justamente no período em que ocorreu este banquete em homenagem a José 

Bonifácio Lafayette de Andrada que Ines Piacesi passou a se aprofundar cada vez mais 

por tal seara. 

Neste interstício, além dela ter galgado mais espaços na esfera pública, um 

elemento que facilitou bastante sua abordagem das atividades políticas foi a criação de 

jornal Rubicon, espaço de maior destaque em sua carreira jornalística, no qual realizou 

uma ampla defesa do ideário fascista e depois integralista a partir de meados da década 

de 1930. 

 

6.3 O Rubicon e seu espaço em meio ao jornalismo barbacenense  

 

 Fundado em 14/06/1935, o Rubicon foi um periódico que, assim como aquele 

que anteriormente pertenceu à família Piacesi, o Apollo Jornal, tinha como objetivo 

precípuo a divulgação do Cine Theatro Apollo. Para além desta tarefa, serviu também 
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para que se concretizasse a vontade de Ines Piacesi possuir um jornal no qual pudesse 

expressar mais livremente suas opiniões.  

 Em relação a este segundo aspecto, quando perguntada sobre quais os motivos 

teriam levado seus pais a se enveredarem pelo jornalismo, Maria Ines Leda Piacesi 

justificou que tal inclinação possivelmente tenha se dado pelo fato de que ambos 

possuíam uma vontade de publicizar seus pontos de vista, sendo que estes talvez não 

obtivessem guarida no jornal Cidade de Barbacena, principal veículo da imprensa de 

Barbacena na época, o que, consequentemente, teria levado à criação do Apollo Jornal 

e, posteriormente, do Rubicon.  

Quando abordou especificamente sua mãe, ela afirmou:  

 

Mas o Cidade de Barbacena, é como diz? É aquele jornal oficial, muito sério, 

né? Que tem, só tem certas coisas, não fala sobre outras. E a mamãe tinha 

muita coisa na cabeça, muito romantismo, muita ideia que ela aprendeu na 

escola, aqueles estudos sobre a alma humana, né? Psicologia da criança. Ela 

queria falar sobre aquilo. Então ela achou. Tanto que enquanto ela não fez o 

Rubicon, foi quando ela começou a escrever sobre essas coisas, quando ela 

teve o jornal. Ela não tinha onde escrever. Ela estava num lugar onde não 

tinha muito, não tinha muito espaço e nem tinha muita oferta, né? Não tinha 

oferta para ela. Então ela mesma fez o jornal. Nem sei também como ela 

pôde pagar aquele jornal. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida 

a Everton Pimenta. Belo Horizonte, 22/07/2008) 

  

 Quando se comparam os dois jornais que pertenceram à família Piacesi, se 

percebe que mesmo obedecendo a uma mesma meta principal, houve uma significativa 

mudança no tom, sobretudo quando o Rubicon é analisado em profundidade.  

Desde sua primeira edição, ele se apresentou de modo diferente dos outros 

jornais locais, uma vez que se autointitulava como ―Recreativo, noticioso, brincalhão e 

teimoso‖, mostrando certa informalidade que permearia suas publicações ao longo de 

sua existência. (Rubicon: 14/06/1935, p.1)  

Para se ter uma ideia disso, em sua primeira edição, Ines Piacesi enviou um 

recado a seu marido pedindo que Aroldo cortasse as bananeiras alegando que ele era um 

homem educado, nascido em Roma, mas que, apesar dos pedidos de sua esposa, teria 

deixado de atender a tal solicitação. Ela terminou a pequena nota da seguinte maneira. 

―Então, eu estou ganhando, si não mando cortar as bananeiras, que faço, então? Quem 

não se emenda uma vez, não se emenda nem três...‖ (Rubicon: 14/06/1935, p. 3)  

Realmente o periódico era dotado de um teor que destoava do restante da 

imprensa local. Além da ampla cobertura dos eventos realizados no Cine Theatro 

Apollo, trazia também enquetes divertidas, pequenas crônicas, colunas sobre pedagogia, 
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pequenos versos, matérias sobre eventos da cidade, sobre política, entre outras 

temáticas, aspectos que, em alguma medida, se fizeram presentes no Apollo Jornal, mas 

não com a mesma intensidade.  

 A partir de sua segunda edição, ele informou que seria um brinde a ser 

distribuído aos frequentadores da sessão colosso do Cine Theatro Apollo que ocorria 

sempre aos sábados e, em sua edição de número cinco, passou a se apresentar como um 

órgão da mesma casa, dirigido por Ines Piacesi. (Rubicon: 13/07/1935, p. 1) 

 

 
Figura 27 – Primeira página do jornal dirigido por Ines Piacesi. Rubicon: 13/07/1935, p.1. 
 

Neste ínterim, além dos escritos de Ines Piacesi, a partir de sua terceira edição 

passou a contar com colaboradores diversos, cujos textos contribuíram para matizar 

ainda mais as temáticas que abordava.  

Em 1935, quando foi criado o Rubicon, a cidade contava com dois jornais de 

significativa importância, o Cidade de Barbacena, no qual os Piacesi atuaram como 

colaboradores, e o Jornal de Barbacena, uma espécie de continuador do jornal O 

Sericicultor. 

Neste contexto, esses órgãos, ao se relacionarem com a política local, acabaram 

por refletir a polarização entre as famílias Andradas e Bias Fortes, uma vez que o Jornal 

de Barbacena, em sua fase final, foi dirigido por José Francisco Bias Fortes e seus 

correligionários (SAVASSI: 1985, p. 75, v1) e o Cidade de Barbacena se manteve entre 

1930 e 1945 mais ligado à família Andrada. (CAETANO: 2008, p. 38)
157

 

                                                           
157

 O posicionamento político do jornal Cidade de Barbacena a favor da família Andrada gerou certa 

animosidade entre as pessoas que possuíam poder de decisão no periódico, fato que gerou uma cisão entre 

eles. Ver: (CAETANO: 2008, p. 37-38).  
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Mesmo que os jornais apresentassem um histórico que poderia facultar ao casal 

Piacesi um espaço para o exercício de suas reflexões por meio de suas páginas, apesar 

de terem iniciado sua trajetória no jornalismo por meio das páginas do Sericicultor, 

neste período os Piacesi não tiveram espaço no Jornal de Barbacena, sendo que, 

quando não escreviam para o Rubicon, o faziam para o Cidade de Barbacena.
 158

 

De um modo mais amplo, destaca-se que não é fácil traçar um painel sobre a 

imprensa da cidade no período, uma vez que, além destes jornais que obtiveram um 

destaque maior, muitos outros surgiram e desapareceram de modo efêmero, o que deixa 

patente a falta de tintas na pintura de tal quadro. 

Em tal cenário, entende-se que o surgimento do Rubicon trouxe novos tons ao 

jornalismo barbacenense, em parte por causa do mesmo ter sido uma espécie de reflexo 

da personalidade polêmica de sua idealizadora, mas também por servir de plataforma 

para a veiculação de ideias políticas que fugiam à polarização do cenário local sem que, 

necessariamente, isso significasse uma brusca ruptura com os dois grupos. 

 Por meio de leitura de seus exemplares, se notou que a partir de sua quinta 

edição se fizeram presentes conteúdos voltados para o universo político, em especial 

aqueles a respeito do fascismo que, pouco a pouco, ocuparam cada vez mais espaços em 

suas páginas.  

Inicialmente, tais escritos se remeteram ao iminente confronto bélico que se 

avizinhava envolvendo a Abissínia, atual Etiópia, e a Itália, porém, com o passar do 

tempo, passaram a abordar também a figura de Benito Mussolini, as ações de seu 

governo, alguns aspectos de seu ideário até fazer com que o Rubicon se transformasse 

em um jornal que passaria a difundir seu congênere brasileiro, o Integralismo.  

 

6.4 A Guerra da Abissínia e o início da defesa do fascismo italiano  

 

 Abissínia é o designativo como ficou conhecido o Império Etíope, monarquia 

que comandou a região da Eritreia e Etiopia entre o final do século XIII d.C. e 1974, 

perfazendo quase setecentos anos.  

                                                           
158

 Destaca-se sobre isso a proximidade que os Piacesi mantinham com a família do proprietário do jornal 

Cidade de Barbacena, Sr. Paulo Gonçalves. (Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton 

Pimenta e Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 22/07/2008). 



 

268 
 

Na parte final deste longo período de sua história, por conta de questões ligadas 

à tentativa de expansão imperialista da Itália na região, a Abissínia se viu envolta em 

um confronto militar com o país no ano de 1896.  

Num impulso para se firmar como mais uma das nações europeias a manter 

possessões no continente africano, cujo mapa foi partilhado em meados de década de 

1880 entre suas principais potências na Conferência de Berlim, a Itália se lançou numa 

guerra pelo controle da região, sendo derrotada na batalha de Adwa em 1896.  

Décadas depois, em 1935, no momento em que o regime fascista de Mussolini se 

consolidava, ele entrou em sua fase expansionista e deu início à Segunda Guerra Ítalo-

Etíope com o intuito de anexar os territórios africanos que, englobando a Abissínia, a 

Eritreia e a Somália italiana, formariam a possessão denominada África Ocidental 

Italiana.  

As iniciativas militares italianas no fronte africano, condenadas pela Liga das 

Nações, no Brasil foram alvos de um grande esforço por parte da máquina de 

propaganda do regime de Benito Mussolini que passou a realizar ações com o intento de 

garantir uma posição favorável à Itália, tanto por parte do governo brasileiro, quanto por 

parte da opinião pública. (BERTONHA: 2000, p. 87) 

Estes esforços de propaganda do fascismo voltados para o exterior aumentaram 

bastante nos anos de 1930, quando ela passou a se valer de diversificadas estratégias 

como o recurso à utilização do rádio, cinema, entre outros, sendo notável a mudança na 

linha de atuação que de defensiva, pautada apenas pela busca da preservação dos 

valores italianos no mundo, passou a ser ofensiva, ou seja, visava ser um instrumento de 

atuação na política externa e geopolítica. (BERTONHA: 2000, p. 87) 

 Ao longo da década de 1930, esta estrutura de propaganda do regime fascista se 

aprimorou e atingiu seu ápice justamente no período em que ocorria a Guerra da 

Abissínia, evento que representou um momento crucial para sua consolidação, tanto no 

que se referia a seu plano interno, quanto às suas ações em diversos países. 

(BERTONHA: 2000, p. 87)  

 

Essa maior sofisticação se refletiu em vários campos. Ao lado da 

potencialização dos métodos já conhecidos de conferências e 

distribuição de livros e publicações, o governo italiano começou a 

enviar grandes quantidades de artigos, fotos e material de propaganda 

para serem distribuídos para um bom número de jornais em todo o 

Brasil e há até algumas tímidas tentativas de colocar filmes italianos 

(como ―Camicia Nera‖) em circuito comercial no Brasil. 

(BERTONHA: 2000, p. 87) 
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À luz de tal panorama, é preciso não perder de vista que, quando se fizeram 

presentes no jornal conteúdos que apoiavam a campanha militar italiana na África, a 

existência na cidade de instituições que defendiam o regime de Mussolini, como a 

Agência Consular, a Sociedade Italiana Vittorio Emanuele II e um Fascio all´estero, 

fatalmente ajudou na divulgação da propaganda realizada. 

Com o intuito de galvanizar o apoio dos imigranntes radicados na cidade e gerar 

uma boa impressão na opinião pública, o Rubicon, os órgãos citados, que retransmitiram 

discursos de Mussolini e o Cine Theatro Apollo, que exibiu filmes que eram produzidos 

pelo instituto de cinema organizado e mantido pelo regime fascista, L‘ Unione di 

Cinema Educativo, também conhecido como Instituto nacional LUCE
159

, tiveram um 

importante papel na publicidade e defesa das ações militares da Itália na África. 

 Segundo João Fábio Bertonha, a exibição das películas enviadas pela Luce ao 

Brasil ocorriam geralmente através de órgãos como os Dopolavoros ou Fascio all´estero 

e, ainda que as estratégias para a mobilização dos italianos no Brasil fossem além do 

que o recurso ao cinema, naquilo que tange especificamente a esta, ele afirmou ter 

havido dificuldades para se fazer com que os filmes de propaganda do governo italiano 

ficassem conhecidos pelo grande público brasileiro por conta da concorrência 

americana. 

 

Em relação ao cinema, há referências a grande quantidade de filmes de 

propaganda e cine-jornais da LUCE sendo enviados para exibição nos fasci 

all‟estero e nos Dopolavoro (órgãos de propaganda e controle da comunidade 

ítalo-brasileira) de todo o país, onde certamente eles atingiam também um 

público brasileiro. O filme Itália - Abissínia, por sua vez, foi liberado para 

exibição pública, mas os próprios italianos reconheceram enormes 

dificuldades, dada a concorrência americana, em fazer seus filmes de 

propaganda conhecidos pelo grande público brasileiro. (BERTONHA: 2000, 

p. 87) 
 

Ao se ponderar sobre tais aspectos e se observar a recorrência destas estratégias 

de propaganda da Itália fascista em Barbacena, acredita-se que a ação conjunta da 

publicidade via Rubicon e da exibição do filme no Cine Theatro Apollo podem ter 

trazido um alcance um pouco maior desta.  

Diferentemente do que comumente era visualizado em suas edições quando se 

verificava a programação do Cine Theatro Apollo que sempre aparecia em sua última 
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 Sobre a Luce Filmes ver: (ROSA: 2012, p. 56-57) 
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página, em 21/11/1936, em duas oportunidades dentro de um mesmo número do 

Rubicon, foi anunciado que ocorreria a exibição do filme Itália-Abyssnia, película 

produzida pela Luce, cujo intuito era se criar uma posição pró italiana em relação ao 

conflito.  

 

Figura 28 – Anúncio da exibição do filme Italia-Abyssinia. Rubicon: 21/11/1935, p.2. 

 

Dois anos depois, novamente foram exibidos em sessões gratuitas no Cine 

Theatro Apollo, materiais produzidos pela Luce filmes que abordavam o conflito. A 

programação era composta por um jornal de propaganda que enfatizaria a coluna 

Starrace no Gondar e no Lago Tzana, além do filme ―O caminho dos heróis‖, sendo que 

o convite dirigido aos telespectadores foi publicado no jornal Cidade de Barbacena a 

pedido do agente consular Oreste Locarno. (Cidade de Barbacena: 14/08/1937, p. 2)  

Este filme também foi anunciado no Rubicon numa matéria que, além da 

presença de sua sinopse, informou que ele foi exibido de maneira gratuita por três dias. 

O destaque destas sessões teria sido a matinê especial em homenagem ao comandante 

do 9º Batalhão, Vicente Torres, que compareceu com toda a oficialidade num total de 

aproximadamente quinhentas pessoas. (Rubicon: 22/08/1937, p.1) 

  A respeito dessa máquina de propaganda italiana que amplamente foi utilizada à 

época da Guerra da Abissínia, João Fábio Bertonha destacou que, diferentemente do 

cinema, a imprensa teve um desempenho melhor. (BERTONHA: 2000, p. 88) 

As grandes quantidades de artigos favoráveis à Itália, o envio de fotografias, 

concessão de auxílios por parte do consulado que chegaram até franquias telegráficas e 

passagens navais a correspondentes dos jornais amigos, além de subsídios diretos a 

jornais que fossem favoráveis à guerra, são fatores que, associados à utilização do 

cinema, podem ter contribuído para que, além das coletividades italianas, o público 

brasileiro fosse alcançado. 
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Em primeiro lugar, é obvio que a intensa mobilização da coletividade italiana 

do Brasil em defesa da Itália durante a guerra também atingiu o público 

brasileiro. O uso dos italianos do Brasil na batalha pela opinião pública 

durante a guerra teve, contudo, mecanismos ainda mais diretos. De fato, não 

só filmes e documentários eram exibidos para o público brasileiro nos fasci 

all‟estero e nos Dopolavoro como seções da Società Dante Alighieri 

organizaram conferências e reuniões para explicar ao público local a justiça 

da guerra italiana. Além disso, publicações sobre a guerra fluíram para o 

público brasileiro através dos órgãos italianos no país e o próprio dinheiro 

para pagar os subsídios aos jornais brasileiros vieram das ―subscrições de 

guerra‖ da colônia italiana de São Paulo. (BERTONHA: 2000, p. 88) 
 

Em suas edições de agosto de 1935 que repercutiram o iminente combate que 

seria travado entre Itália e Abissínia, as abordagens variaram, por exemplo, de um 

ataque xenofóbico ao imperador da Abissínia, à crítica a Inglaterra e a Liga das Nações 

que visavam a impedir a deflagração do mesmo. (Rubicon: 03/08/1935, p.3) 

Na abordagem que fez da Inglaterra, o jornal lançou mão de um tom irônico ao 

afirmar que, como estratégia para que se evitasse o conflito, ela teria sugerido que se 

partilhassem as possessões portuguesas no continente africano com a Itália. Porém, a 

pequena nota denunciava que isto seria uma artimanha inglesa, pois propunha 

generosidade com o que é dos outros uma vez que ela mesma era detentora de dois 

terços do continente africano. (Rubicon: 17/08/1935, p. 2) 

É notável que em muitos artigos referentes ao confronto, além da defesa e da 

justificativa para as ações expansionistas italianas, se fizeram presentes ferozes ataques 

à Inglaterra. Acusada de tentar impedir as conquistas italianas sob a alegação de que 

queria anexar a região a suas possessões no continente, foi também imputada a ela a 

responsabilidade por instigar a animosidade entre as raças, numa menção às suas 

supostas ações para atiçar o que foi chamado de ―fanatismo estupido de bárbaros, 

contra uma raça civilizada e branca‖. (Rubicon: 31/08/1935, p.2) 

No decorrer do conflito, pouco a pouco, as críticas dirigidas à Inglaterra 

aumentaram. Como explicações para tal crescimento, infere-se que, além de ter suas 

pretensões de conquistar uma possessão africana no final do século XIX frustradas, o 

fato de não te recebido as recompensas prometidas como espólio por sua participação na 

Primeira Guerra Mundial como integrante do grupo vitorioso ao lado de Inglaterra, 

França, Estados Unidos e outros, e também o fato de que a Inglaterra e a Liga das 

Nações tivessem se manifestado de maneira contrária à campanha militar italiana na 

África em 1935, fizeram com que muitos escritos publicados no jornal se voltassem 

contra o país. 
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 Mesclando artigos de autoria do casal, de outros colaboradores ou ainda 

reproduzindo textos que defendiam as ações italianas em outros periódicos, ao todo, 

desde o período que antecedeu a eclosão da guerra aos momentos subsequentes a seu 

término, em trinta e sete edições se fizeram presentes escritos que versaram sobre o 

mesmo.
160

  

Pode-se propor que a cobertura iniciada em 13/07/1935 tenha ganhado fôlego a 

partir de setembro de 1935, quando, um mês antes do conflito estourar, a abordagem se 

intensificou ao ponto de, pela primeira vez, ocupar toda uma primeira página na edição 

de 21/09/1935.  

Nesta, o artigo de Gilberto de Alencar, reproduzido das páginas do jornal 

Correio de Minas, realizou uma defesa das ações italianas na Abissínia começando sua 

argumentação ao afirmar que seria compreensível que no Brasil a opinião se mantivesse 

a favor da Abissínia uma vez que as justificativas apresentadas para a condenação das 

ações italianas estavam pautadas num desconhecimento da questão. (Rubicon: 

21/09/1935, p. 1)
161

 

 Em defesa da invasão italiana o autor afirmou que, diferentemente da Inglaterra 

e da França que não possuíam uma superpopulação e ainda assim eram donas de mais 

da metade de mundo, e também de outros países como Japão, Estados Unidos e 

Alemanha, – que se não era dona de colônias neste período viria a ser em breve – a 

Itália padecia com o problema de superpopulação e, tal qual ou mais que os outros, 

necessitava se expandir. (Rubicon: 21/09/1935, p. 1) 

O autor destacou também que aqueles que criticavam as pretensões italianas, 

para poder ter autoridade nesta, deveriam libertar os territórios que possuíam e 

justamente a Inglaterra, que tanto causava alarde, seria a última que teria autoridade 

para isso. (Rubicon: 21/09/1935, p. 1)  

Por fim, terminou o texto afirmando que, às vésperas de um inevitável 

movimento dos exércitos italianos para a conquista do território etíope, seria uma 

temeridade se o mundo atendesse às vontades da Inglaterra e passasse a bater de frente 

com a Itália, fato que levaria a uma nova guerra que talvez seria tão devastadora ou 
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 Nestes, a cobertura feita na primeira página ocorreu em dezenove edições, o que comprova que o 

evento foi amplamente abordado recebendo uma posição de destaque no periódico. 
161

 Escritos do autor que versavam sobre a defesa das ações italianas na Abissínia se fizeram novamente 

presentes no jornal em várias outras matérias como, por exemplo, ―Porque a Italia combate em Africa‖ 

19/10/1935, p.1. Nesta ocasião, além de argumentos semelhantes aos usados na primeira matéria 

publicada, ele justificou que o país necessitava conquistar a Abissínia para apagar a derrota sofrida em 

1896. Ainda em dezembro do mesmo ano, foi noticiada a publicação de um livro do autor sobre a mesma 

temática. (Rubicon: 07/12/1935, p.2) 
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ainda pior do que a de 1914. Esta seria, portanto, a pergunta que os apoiadores da 

atitude inglesa deveriam se fazer: ―Deverá o mundo, para satisfazer esse capricho da 

Inglaterra, submeter-se a semelhante sacrifício?‖ (Rubicon: 21/09/1935, p. 2) 

Ao olhar de modo retrospectivo, sem que se despreze todas as manifestações 

contrárias às ações militares italianas na Abissínia e as sanções impostas pela Liga das 

Nações à Itália, esta conseguiu, em um confronto que durou de outubro de 1935 a maio 

de 1936, conquistar a região e anexá-la às suas possessões no continente africano.  

A repercussão dessa campanha militar recebeu uma ampla cobertura no Rubicon. 

Por meio de inúmeros escritos que, além de justificar os motivos pelos quais seria justa 

tal conquista, passaram também a enaltecer os feitos de Mussolini à frente do governo 

fascista de um modo muito mais enfático do que antes, tais textos também passaram a 

corporificar a Inglaterra como a grande inimiga de seu regime neste período.  

Em seus momentos iniciais, o jornal ofertou um espaço diminuto para a política. 

Porém, com a eclosão do confronto africano, ele se transformou em um periódico 

alinhado aos esforços de propaganda pró fascismo, justamente no período no qual esta 

havia atingido seu ápice, tendo como meta galvanizar o apoio dos italianos e criar uma 

boa impressão na opinião pública a respeito de suas ações. 

Por isso, quando se observou que Aroldo Piacesi, em nome da coletividade 

italiana de Barbacena, enviou um telegrama ao deputado federal Antônio Carlos de 

Andrada pedindo que este intercedesse em favor da solidariedade com a causa italiana, 

se percebe que seus imigrantes radicados na cidade se valeram de uma grande 

multiplicidade de canais e estratégias para se criar uma imagem favorável às ações de 

sua pátria natal que iam além dos comumente utilizados. 

 

Em nome italianos de Barbacena, foi enviado pelo nosso chefe – Aroldo 

Piacesi, o telegrama abaixo, em 11 deste: ―Presidente Antonio Carlos – 

Parlamento Nacional – Rio. Italianos Barbacena, brasileiros coração filhos 

natos, confiam simpatia glorioso Brasil causa italiana hora historica mundial 

satisfazendo anheio milhoes italo brasileiros valetes cooperadores grandeza 

Brasil. Aroldo Piacesi.‖ (Rubicon: 19/10/1935, p. 2)  
 

A iniciativa do envio deste telegrama foi felicitada pelo construtor Humberto 

Boratto, destacadamente um dos principais membros da coletividade italiana local que 

apoiou o fascismo, o que demonstra que entre os imigrantes italianos pertencentes às 

instituições que se transformaram em instrumentos da máquina de propagando do 

regime, havia um tom de grande entusiasmo pelos feitos do regime. 
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Além do envio de um telegrama ao importante político local e da utilização do 

cinema para a exibição de filmes que abordavam os feitos do regime de Mussolini, no 

Rubicon também se fizeram presentes mensagens destinadas aos brasileiros e ítalo-

brasileiros como as reproduzidas a seguir que pediam para que fosse realizado um 

boicote aos produtos ingleses, colocando o país como o maior inimigo da Itália e da 

humanidade.
162

 

 

Figura 29 – Mensagem solicitando um boicote aos produtos ingleses. Rubicon: 19/10/1935, p.3. 

 

 
Figura 30 – Mensagem solicitando um boicote aos produtos ingleses. Rubicon: 26/10/1935, p.3. 

 

Ao abordar as sanções que foram impostas pela Liga das Nações à Itália por 

conta de suas ações em solo africano, a primeira página do jornal Rubicon trouxe 

informes referentes à campanha, segundo a qual cada italiano deveria doar um dólar em 

benefício dos esforços e dificuldades enfrentadas pelo país. Foi destacado que, em 

menos de quarenta e oito horas, havia sido arrecadado nas cidades italianas de Roma e 

Trieste o total de cento e cinquenta quilos de ouro, sendo que o restante do país fazia o 

mesmo. (Rubicon: 30/11/1936, p.1) 

Sobre a realização desta campanha no Brasil, lembrou também que a cidade de 

São Paulo já tinha tomado esta iniciativa sendo seguida por outras localidades. Desta 

maneira, Ines Piacesi criou uma lista de doadores, fato que não agradou o agente 

consular da época, Oreste Locarno, que criticou a ação da mesma por capitanear esta 

arrecadação. (Rubicon: 07/12/1935, p.1) 
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 Na edição seguinte, a primeira página trazia as fotografias de Antônio Carlos de Andrada e Getúlio 

Vargas que foram amplamente elogiados pelo fato de terem se mentido neutros a respeito do conflito 

Ítalo-Etíope. (Rubicon: 02/11/1935, p.1) 
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Oreste Locarno, que ocupava o posto de agente consular desde este período, dois 

anos depois, em dezembro de 1937, de acordo com o jornal O Nacionalista, foi 

reconhecido como o agente consular de Barbacena pelo governo italiano.  

 

Por acto de ontem o Sr. Governador do Estado reconheceu como agente 

consular em Barbacena, o Sr. Orestes Locarno. A distinção conferida ao 

nosso velho amigo, pelo governo do seu paiz natal, causou optima impressão 

na cidade, onde elle goza do melhor conceito sendo estimadíssimo pelos seus 

patrícios. Nossos parabéns. (O Nacionalista: 03/12/1937, p. 3) 

  

Por conta desse mal estar, Ines afirmou que deixava a cargo do mesmo a 

campanha, esperando que ela fosse exitosa. Isso não ocorreu sem que ela fizesse a 

remessa dos dólares barbacenenses arrecadados à Itália por meio de sua iniciativa, 

sendo que tal fato foi elogiado pelo jornal Fanfulla de São Paulo, principal órgão da 

coletividade italiana no Brasil, que teria achado estranha a atitude do agente consular. 

(Rubicon: 07/12/1935, p.1)
163

 

 Nesta relação das pessoas que subscreveram a lista de Ines Piacesi destacam-se 

que, além dos nomes que compuseram as diretorias da Sociedade Italiana ao longo dos 

anos e de membros de suas famílias, como, por exemplo, Humberto Boratto, também se 

notou a presença de outros ilustres italianos e seus descendentes, como Altair Savassi e 

Humberto Discacciatti, bem como do líder integralista local Humberto Caetano. 

(Rubicon: 30/11/1935, p. 1) 

Isto comprova que, a despeito do pequeno desentendimento entre o agente 

consular local e Ines Piacesi, a ação em prol da Itália foi encampada pela coletividade 

de imigrantes deste país residente em Barbacena e também dos demais simpatizantes da 

causa fascista.  
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 Sobre o Fanfulla ver: (BERTONHA: 2001, p. 138-148) 
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Figura 31 – La campagna del dollaro. Rubicon: 30/11/1935, p. 1. 

 

A animosidade ocorrida pelo fato de Ines Piacesi ter encabeçado a lista de 

subscrição de arrecadação da campanha do dólar parece ter sido superada em fevereiro 

de 1936 quando a mesma passou a ser organizada pela Agência Consular, sendo tal 

iniciativa elogiada nas páginas do Rubicon que também anunciou que subscreveria a 

relação.  

 

Fazendo echo ao movimento que vai por toda a parte, acaba de ser lançado 

enfim, pelo Agente Consular de Barbacena, um apelo à brava Colonia 

Italiana, para a 2ª Subscrição do Dollar, aberta desde o dia 5 de janeiro, em 

todo o Brasil. É com religioso praser, que ―Rubicon‖ subscreveu o seu Dollar 

na lista mais próxima. Cosi, si! Viva l‘Itália! Per la Gloria e la vivilitá del 

mondo!... (Rubicon: 01/02/1936, p. 3)  

 

A campanha do dólar não foi a única à qual o casal Piacesi aderiu, pois de 

maneira pioneira também tomou parte na cidade de Barbacena da campanha de 

arrecadação de ouro a ser remetido para a Itália, doando as próprias alianças ao 

embaixador italiano no Brasil, Roberto Cantalupo. (Rubicon: 28/12/1935, p. 1)  
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As iniciativas em benefício da Itália tomadas por Ines e Aroldo Piacesi fizeram 

com que, além de terem sido elogiados pelo jornal Fanfulla, recebessem também os 

cumprimentos do embaixador italiano Roberto Cantalupo por ocasião da doação de suas 

alianças (Rubicon: 28/12/1935, p. 1) e também do cônsul italiano de Minas Gerais, 

Grazioli, que enviou elogios por conta de suas ações em defesa da Itália. (Rubicon: 

25/01/1936, p. 3) 

Após a contenda com Oreste Locarno ter sido apaziguada, no jornal Cidade de 

Barbacena a Agência Consular publicou um anúncio escrito em italiano solicitando que 

os italianos radicados na cidade fizessem a subscrição nesta campanha a fim de poder 

contribuir com os esforços empreendidos pelos soldados italianos na guerra como uma 

forma de protesto contra as sanções impostas ao país. (Cidade de Barbacena: 

09/02/1936, p. 4)  

Em resposta a este pedido, foi publicada em duas edições seguintes a relação 

abaixo, na qual constam nomes de integrantes da comunidade italiana barbacenense que 

contribuíram não só com a doação de um dólar, mas também de gramas de ouro e prata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 – Regia Agenzia Consolare d´Italia in Barbacena – Brasile. (Cidade de Barbacena: 07/03/1936, 

p.3)
164

 

 

Em abril de 1936, mesmo que isto representasse um sacrifício, o Rubicon voltou 

a pedir para que os italianos de Barbacena procurassem o agente consular e outras 

                                                           
164

 Na edição anterior do jornal a mesma relação foi publicada. Cidade de Barbacena: 04/03/1936, p. 3. 
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autoridades italianas locais para ajudar a Itália nesse momento de dificuldades, 

subscrevendo a lista pró Itália, se colocando à disposição para prestar esclarecimentos e 

informações sobre a campanha. (Rubicon: 18/04/1936, p.1) 

Destacou que, em São Paulo, nesta campanha, os condes Crespi e Matarrazzo 

haviam doado 1000 contos de reis cada um e que o montante arrecadado até então já 

atingia 3000 contos sendo que, por isso, Barbacena não poderia ficar de fora nessa hora 

de privações. (Rubicon: 18/04/1936, p.1) 

Para ajudar a fortalecer estas doações realizadas pelos italianos de Barbacena, 

Humberto Boratto, durante uma reunião da Sociedade Italiana Vittorio Emmanuele II, 

em 03/05/1936, propôs que fosse doado metade do patrimônio que a instituição possuía 

em caixa para a lista pró Itália. Sob a presidência de Francisco Pardini, a reunião 

aprovou a sugestão apresentada por Boratto e, em consequência desta decisão, teriam 

sido doados 9:000$000 de reis. (Rubicon: 09/05/1936, p. 1-2)  

Ao se analisar em conjunto esta ampla gama de estratégias utilizadas para tentar 

criar um clima de aceitação e apoio às ações do regime de Mussolini durante suas ações 

militares na Abissínia, pôde-se visualizar de que modo se organizou a máquina de 

propaganda do regime fascista que, na cidade, se valeu da utilização de várias 

ferramentas como a imprensa, o cinema e as instituições italianas. 

Tal qual propôs João Fábio Bertonha, quando se observam as edições do 

Rubicon neste período é patente que em seus anos iniciais ele se tornou um órgão do 

fascismo italiano atuando de modo incisivo na defesa de suas ações e difusão de seu 

ideário, muito embora não tenha, até onde se tem informação, contado com qualquer 

auxílio financeiro deste, pois constantemente eram dirigidos apelos aos leitores para que 

mantivessem suas assinaturas em dia, deixando clara a dificuldade que era manter sua 

circulação. (BERTONHA: 2000, p. 87) 
165

 

Ao acompanhar os escritos de Ines Piacesi no período compreendido entre os 

anos finais da década de 1920 e anos iniciais da década de 1930, se pôde perceber 

também que paulatinamente ela se tornou uma defensora do fascismo, admiradora de 

Mussolini e, ao lado de seu marido, atuou ativamente como difusora de seu ideário no 

período em que esse se consolidava.  

No entanto, ainda que se considere tal aspecto, pelo fato da mesma ter mantido 

uma relação de maior ligação com o Brasil do que com sua pátria natal, se verificou que 
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 Ver: ―Leitor amigo‖ (Rubicon: 15/08/1936, p. 1) 
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por duas oportunidades ela encampou a defesa de um movimento de inspiração fascista 

de cunho nacional. 

A primeira ocorreu em 1931, contexto no qual defendeu as Legiões e a adesão 

da juventude às hostes da mesma e a segunda na ocasião na qual passou a apoiar o 

Integralismo, tendo inclusive se tornando uma ardorosa difusora do mesmo depois do 

término da Guerra da Abissínia em 1936. 

A partir de então, pouco a pouco, passou a se inclinar cada vez mais para essa 

vertente do fascismo e acabou por transformar seu jornal Rubicon em um órgão oficioso 

do mesmo, aspecto que será abordado na próxima sessão. 

 

6.5 O Rubicon e o Integralismo de Ines Piacesi: ascensão e ruína da defesa de uma 

experiência fascista brasileira 

 

Desde suas primeiras edições, o Rubicon trouxe escritos de Ines Piacesi que 

criticavam os pacifistas contrários à guerra entre a Itália e a Abissínia, além de acusar os 

africanos de xenófobos.
166

  

Suas matérias também elogiavam Benito Mussolini
167

 ou ainda se remetiam aos 

feitos do fascismo que teriam salvo a Itália de um colapso, uma vez que ele teria 

acabado com a anarquia pré fascista, unido o país e lhe oferecido o ímpeto, o heroísmo, 

as glórias e o triunfo do passado que remonta à época dos Antoninos e dos Augustos.
168

 

 Neste período, além da rivalidade entre os grupos políticos alinhados às famílias 

Andradas e Bias Fortes, o que se via na cidade eram os primeiros passos da Ação 

Integralista Brasileira que, assim como os comunistas locais, já chamavam a atenção da 

polícia política sendo monitorados pela mesma. 

 No entanto, verificou-se que, embora o Rubicon caminhasse para uma tomada de 

posição que o colocaria como difusor do fascismo na cidade, a partir de sua edição de 

número vinte, no momento em que começava a consolidar tal tendência, passou também 

a abrir espaços para a publicação de conteúdos que abordavam o Integralismo. 
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 Ver: ―Teremos a Guerra‖. (Rubicon: 03/08/1935, p. 3) 
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 Ver: ―Texto sem título‖. (Rubicon: 24/08/1935, p. 2) 
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 Ver: ―Itália‖. (Rubicon: 14/09/1935, p. 3) 
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 O modo como a AIB apareceu no jornal é bastante significativo, pois não 

ocorreu por meio dos escritos de Ines Piacesi, mas sim pelos do professor Serafim 

Lacerda, docente do Instituto Padre Machado da cidade vizinha de São João del Rei.
169

  

 Em meio a uma edição do Rubicon, que dedicou toda sua primeira página para 

repercutir o confronto entre Itália e Abissínia, Serafim Lacerda teve seu primeiro artigo 

publicado. Em seu início, abordou a URSS que por ele era denominada como ―a cauda 

de Satan‖ que varreria o bem e acenderia o mal destruindo as ―virtudes e teologaes e 

sociaes: - a Pátria, a família, o lar, Deus‖. (Rubicon: 19/10/1935, p. 3) 

 No desenrolar do texto, se remeteu também à figura de Benito Mussolini, ao 

fascismo italiano, ao nazismo alemão para, finalmente, chegar ao integralismo 

brasileiro, que teria despertado e passado a se espalhar pelo Brasil numa onda verde que 

configurava uma força nova e regeneradora para a qual conclamava a participação da 

juventude. (Rubicon: 19/10/1935, p. 3) 

 Por conta do surgimento do integralismo, de modo enfático, Serafim Lacerda 

passou a conclamar a juventude a integrar suas fileiras. 

 

Dêem de lado molengas! Acorda, dorminhóco! Toma posição, vagabundo! 

Olha a Onda Verde, vibrátil medonha! Levanta a fronte! Ergue o braço 

Mocidade! Faze vibrar esse ambiente de chumbo onde os caracteres 

apodrecem mais e mais! Eia ! Eia! (Rubicon: 19/10/1935, p.3) 

 

 A figura do educador chamou atenção por conta de sua intensa participação no 

seio do integralismo, de suas relações com Ines Piacesi e, consequentemente, com o 

Rubicon. Segundo relato de Jarbas Albricker, que foi seu aluno no Padre Machado, em 

meio ao quadro docente da instituição, este foi assim definido:  

 

O primeiro, Serafim Lacerda, gostava de exibir a resistência de seu crânio 

branquicéfalo, onde predominava uma vasta careca, quebrando estojos 

escolares contra sua cabeça. E conseguia com a maior facilidade e perfeição. 

Dai os alunos concluírem que num sujeito de cabeça tão dura jamais poderia 

ser um grande mestre, pois como diz o ditado, ―cabeça dura é falta de 

inteligência.‖ (ALBRICKER: 1984, p.36) 

 

 Sem deixar de considerar a peculiar descrição do jeito do professor, é 

significativa na obra de Jarbas Albricker a forma como ele abordou o corpo docente do 

Padre Machado uma vez que, a exemplo de Benone Guimarães, Serafim Lacerda não 
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 O Instituto Padre Machado foi fundado em 1921 pelo professor Otto Lara Rezende mas, em 1940, se 

transferiu para Belo Horizonte. Sobre o histórico da instituição de ensino ver: Disponível em: 

<www.padremachado.edu.br/fapem/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=28>. 
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foi o único docente citado como membro da AIB. Estes publicizaram o partido entre os 

alunos fazendo com que os estudantes lessem o jornal mais importante do movimento e 

as obras de seus líderes Plínio Salgado e Gustavo Barroso.  

 

Mesmo o nosso colégio recebia poderosa influência, pela participação, como 

membros daquele Partido, da nata do nosso corpo docente. Líamos A 

Ofensiva, órgão oficial do Partido. Nas solenidades cívicas, quando aqueles 

professores erguiam os seus braços na saudação típica dos camisas verdes, 

alguns também o faziam. Líamos todas as obras literárias, principalmente 

Plínio Salgado e Gustavo Barroso. (ALBRICKER: 1984, p. 59-60) 

 

Serafim Lacerda, de acordo com a documentação produzida sobre o integralismo 

em São João del Rei, teve um papel de destaque na organização do movimento na 

cidade, pois teria ocupado postos importantes do mesmo, a exemplo da chefia da 

Secretaria Municipal de Organização Política (SMOP), no qual se encontrava até alguns 

dias antes da ocorrência do Congresso Universitário Integralista na cidade, previsto para 

o início de 1936. (APM/Fundo Dops – Pasta 2616, Imagens 24-25)  

 Nestes documentos supracitados, cuja autoria é desconhecida, Serafim Lacerda 

foi bastante elogiado sendo descrito como um ardoroso divulgador do Sigma que não 

pouparia esforços para percorrer o interior de Minas Gerais a fim de colher impressões 

sobre o integralismo e divulgar o seu patriotismo e fé inabaláveis. Num tom bastante 

panegírico, defenderam que não haveria qualquer choque entre as funções de professor 

e integralista. 

 

Como professor elle não trabalha menos para o Brasil, mesmo porque 

podemos dizer que as funcções do integralista e a do professor não se 

repellem. Até pelo, contrário elas se imanam, se confundem e se completam, 

porque o integralista não é senão um professor de patriotismo, de amor a 

patria, não de patriotismo academico, theorico e sem finalidades que se 

aprende nas escolas, mas de patriotismo que desperta amor pela patria 

brasileira (...) (APM/Fundo Dops – Pasta 2616, Imagens 24-25) 
 

 A tese defendida no trecho acima de que não haveria conflito entre o exercício 

do magistério e a defesa do integralismo, não foi, aparentemente, comprovada, pois é 

sabido que alguns meses depois, em vinte da agosto de 1936, ele se desligou do Padre 

Machado, fato que pode representar tanto um problema na instituição de ensino, quanto 

a escolha pessoal por se dedicar mais ao movimento político. (Rubicon: 29/08/1936, p. 

3) 
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  Desde a primeira aparição nas páginas do Rubicon em outubro de 1935, Serafim 

Lacerda publicou artigos em várias ocasiões até o final do ano seguinte, sendo que foi 

encontrado um total de nove textos nos quais diretamente abordou o integralismo.  

 Entre estes, emblemático foi aquele no qual afirmou que na situação enfrentada 

pelo país – numa referência aos acontecimentos de novembro de 1935 – se podia 

perceber em meio aos órgãos da imprensa quais eram os jornais que não precisavam 

mudar seu tom ou serem censurados. Destacava que o Rubicon, diferentemente de 

muitos outros periódicos de renome, ao invés de remar de acordo com a maré dos 

acontecimentos, estaria ao lado do direito, da verdade, da lógica e da justiça. (Rubicon: 

21/12/1935, p. 2) 

 Sob seu ponto de vista, o jornal se encontrava na vanguarda da luta pela justiça 

da ação civilizadora do fascismo que buscava acabar com a barbárie na Abissínia, 

estaria alinhado ao governo constituído, se colocava contra o comunismo, – apesar deste 

ter sido colocado como o culpado pelo avanço da ameaça vermelha – e também 

apresentava-se na luta contra Inglaterra, descrita como prepotente ―glutona insaciável e 

egoísta dos direitos internacionais – a famigerada Albion‖. (Rubicon: 21/12/1935, p. 2) 

 No final do artigo ainda afirmou que o Rubicon era a voz da raça latina que, 

numa alusão ao império romano, teria vencido o mundo e o iluminado com a civilização 

que deslumbra os séculos. Naquele momento no qual se encontravam, essa raça seria a 

detentora dos germes que poderiam salvar a humanidade que precisaria passar por uma 

renovação. (Rubicon: 21/12/1935, p. 2) 

 Depois de descrever o Rubicon como defensor do fascismo, Serafim Lacerda 

repercutiu em um artigo o texto que Ines Piacesi havia publicado no qual reivindicava 

que em Barbacena fosse construído um centro social para que a juventude tivesse um 

lugar para poder praticar esportes. (Rubicon: 29/08/1936, p. 2-3)
170

 

 Ao longo de sua argumentação ele elogiou a postura da mesma que, em sua 

ótica, teria uma vocação de artista revolucionária por ter realizado a defesa das ações de 

Mussolini na Abissínia e feito campanha para a construção de um centro social na 

cidade. Entretanto, afirmou que, como muitos outros, ela desconhecia que em 

Barbacena existia uma força nascente da mocidade que seria regeneradora da pátria e 

criadora de ideias, o núcleo da AIB. (Rubicon: 29/08/1936, p. 3) 
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 A matéria de Ines que Serafim Lacerda abordou foi: ―Uma lacuna clamorosa‖. (Rubicon: 04/08/1936, 

p. 1-2) 
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 Assim, terminou o artigo com um apelo para que o Rubicon e, 

consequentemente, Ines Piacesi passassem a apoiar o integralismo. Justificou que a 

adesão do jornal à causa do sigma representaria justamente aquilo que ela reivindicava 

em seu artigo anterior.  

 

Nenhum nucleo social poderá melhor merecer as sympathias de ―Rubicon‖ e 

a sua inteira adesão, arrastando para ali os moços de Barbacena, amiga de 

idéas como todos os de outros muitos meios imediatistas, materiais e visados 

só para o prestigio oficial – tabu decaido e impróprio à Era Nova e 

renovadora deste estado de cousas passadiças e obsoletas. Se o ―Rubicon‖ 

virar-se contra essa outra Albion, teremos – em Barbacena – mais uma 

vitoria, merecendo ele de todo o Brasil Novo, um Anauê! (Rubicon: 

29/08/1936, p 3) 

  

 O pedido feito pelo professor Lacerda, aliado ao término do conflito entre Itália 

e Abissínia, que ocorreu meses antes, parece que, pouco a pouco, foi atendido. Menos 

de quinze dias depois, foi publicado um pequeno texto no jornal que perguntava qual 

seria a razão do anúncio de que o governo Vargas iria fechar os núcleos dos camisas 

verdes. (Rubicon: 12/09/1936, p.2) 

 Ao questionar quais as razões levariam o governo a isto, a argumentação em sua 

defesa se pautou no fato de que o integralismo seria um dos credos políticos mais puros 

cuja doutrina seria sã, intuitiva, de alto critério, de abnegação cívica e grandeza 

nacional. No seu término, ainda defendeu que ele seria pacífico, moderado, baseado no 

fundo das almas de pessoas bem formadas e que, por não se saber de nenhum ato 

violento que ele teria realizado, questionava-se o porquê dele ser combatido. (Rubicon: 

12/09/1936, p.2) 

 Sem deixar de abordar aspectos relativos à Itália e a Benito Mussolini, nas 

edições que se seguiram foram questionadas as razões da perseguição ao integralismo 

(Rubicon: 12/09/1936, p. 2) e, poucos números depois, em uma pequena nota publicada 

na primeira página, notou-se que o integralismo passou a ser visto como uma corrente 

que não poderia mais ser detida. (Rubicon: 31/10/1936, p. 1) 

 Em conjunto, estes textos são tomados como os escritos que abriram espaço para 

a defesa do integralismo realizada por Ines Piacesi que, posteriormente, veio a 

transformar o periódico em um órgão difusor do mesmo. 

 

Os grandes rios ajuntam-se e correm para o mar... Com os grandes valores 

forçosamente tem de acontecer o mesmo... A Patria, o grande oceano, da 

alma BRASILEIRA prepara-se para receber, reunidos num caudal possante, e 

que ha de levar tudo de vencida, a nova grande corrente nacional. Ella 
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prepara...se engrossa se faz já visível a olho nú, no horizonte. O sol começa a 

aparecer... – SERÁ QUE AINDA O QUEIRAM TAPAR COM A 

PENEIRA?! (Rubicon: 31/10/1936, p. 1) 

 

 Sem deixar de lado o fato de que em quatro edições do jornal tenham sido feitas 

menções ao integralismo nos meses finais de 1936
171

, foi a partir do segundo semestre 

de 1937 que elas se intensificaram e se deu a conversão do jornal em um órgão difusor 

do mesmo.  

 Porém, sobre isso é importante ressaltar que, entre os meses de janeiro de 1937 a 

julho do mesmo ano, o jornal parou de circular e que tal período coincidiu com a 

conjuntura na qual se verificou uma maior incidência da atuação das blusas verdes no 

seio do movimento em Barbacena, com a ascensão de Lygia Stella de Araujo Lima à 

condição de chefe da SMAFP do integralismo local e com a abertura de escolas 

integralistas, aspectos que simbolizam uma conquista de espaço para que Ines Piacesi e 

outras mulheres também adentrassem no movimento. 

 Nesse sentido, em julho de 1937 Ines passou a divulgar o grande crescimento do 

movimento e a tornar mais frequente no Rubicon a publicação de artigos que o 

abordavam, seja em Barbacena ou em outras localidades.  

 É curioso notar que, mesmo fazendo uma intensa propaganda do integralismo 

em seu jornal, colocando-o como uma inovação em meio ao ambiente político, ela não 

teceu críticas severas aos partidos ou personalidades que se colocavam em disputas no 

cenário barbacenense.  

 Pelo contrário, por receio, num cálculo prospectivo daquilo que seria 

estrategicamente interessante para seus interesses e inserção na sociedade local ou 

mesmo por convicção, sua defesa do integralismo se voltava menos para o cenário 

municipal, no qual ela apresentava uma predileção pela família Andrada, do que para o 

plano político nacional. 

 Ainda que em edições anteriores o integralismo tenha sido noticiado no jornal, 

em 15 de agosto de 1937 ele finalmente ganhou espaço na primeira página em um artigo 

que possui um tom muito entusiasmado e que, por ser diferente dos demais que o 

haviam abordado anteriormente no periódico, é aqui tomado como a ocasião na qual o 
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 As mesmas se referiram ao discurso do poeta barbacenense Honório Armond, no qual ele elogiou os 

governos fortes como o de Mussolini, criticou a liberal democracia e elogiou ao integralismo de Plínio 

Salgado (Rubicon: 21/11/1936, p. 3), ao crescimento da AIB em Cachoeira do Itapemirim no Espírito 

Santo (Rubicon: 28/11/1936, p.1) e aos anúncios da realização da tombola que seria realizada no núcleo 

integralista em benefício das crianças pobres da cidade em duas edições do jornal. (Rubicon: 12/12/1936, 

p.2; Rubicon: 19/12/1936, p.4) 



 

285 
 

Rubicon passou a se tornar claramente um defensor do mesmo. (Rubicon: 15/08/1937, 

p. 1) 

 Nesta matéria, foi elogiada a iniciativa da mudança de endereço de sua sede para 

a rua XV de Novembro, principal rua do centro da cidade, e salientado também que ele 

ganhava cada vez mais adeptos pelo fato de que se tratava de uma doutrina sadia que era 

bastante diferente das ―velhas rotinas políticas‖ que se digladiavam e não traziam nada 

de proveitoso. Por essas e outras razões é que esperava que, mesmo com as críticas e 

ataques que ele sofria, o integralismo se saísse vitorioso nas urnas como um verdadeiro 

arrastão. (Rubicon: 15/08/1937, p. 1) 

 Na edição seguinte, o jornal voltou a informar sobre a mudança de endereço 

sendo que, independentemente das dificuldades para mantê-lo funcionando neste local, 

ele contava com serviço de expediente, café e escola que funcionava diuturnamente. 

(Rubicon: 22/08/1937, p. 3) 

 A partir destas edições já se percebe que, aos poucos, notícias referentes à AIB 

passaram a se avolumar e, não raro, se fizeram presentes em mais de uma ocasião 

dentro de um mesmo número do periódico.  

 Depois de uma edição em que o movimento foi abordado em duas ocasiões – em 

um artigo que ocupava parte da primeira a respeito da possível vitória que ele obteria 

nas urnas nas próximas e eleições e também em uma nota na qual foi anunciada a 

inauguração de uma segunda escola integralista na cidade (Rubicon: 29/08/1937) – no 

número cuja capa foi abaixo reproduzida, em artigo que teve seu início nesta e terminou 

na segunda página, ele foi descrito como o único capaz de trazer a verdadeira 

independência. (Rubicon: 12/09/1937, p. 1-2) 
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Figura 33 – A 2. INDEPENDENCIA DO BRASIL. (Rubicon: 12/09/1937, p. 1) 

 

 No penúltimo parágrafo da matéria reproduzida acima, nota-se que, pela 

primeira vez em seus escritos, Ines Piacesi se assumiu como integralista ao afirmar que 

a doutrina integralista seria aquela pela qual os brasileiros conscientes e cheios de fé, 

entre os quais ela se enquadrou, se bateriam em defesa de um Brasil melhor. (Rubicon: 

12/09/1937, p. 1) 

 Em outro texto cujo teor era semelhante ao supracitado, na edição de 25 de 

setembro de 1937, quase toda sua primeira página foi destinada ao artigo intitulado 

―Avante‖, no qual Ines Piacesi elogiou o integralismo, ressaltou que o integralista não 

era tapeado, que o movimento seria um milagre da fé que brotaria dentro de seus 

militantes que se converteriam espontaneamente ao mesmo, quase como se ele fosse 

uma religião. Por isso, terminou a primeira parte do artigo conclamando o leitor a 

participar desta nova legião brasileira. (Rubicon: 25/09/1937, p.1) 

 Se, na primeira parte desta matéria ela deixava transparecer um pouco acerca de 

sua visão referente ao integralismo, ou seja, que ela o via como um partido político 

eivado de um elemento religioso e que, em seus termos, a militância no mesmo seria 
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mais semelhante a uma forma de conversão do que como a participação em um partido 

político, em sua segunda parte, Ines ressaltou que Plínio Salgado seria o único candidato 

que não aceitaria um único comunista nas fileiras do integralismo, o que faria com que 

Moscou se lançasse numa guerra de morte contra o mesmo que seria a frente única 

contra a invasão vermelha. (Rubicon: 25/09/1937, p.2) 

 O anticomunismo que compunha o integralismo, – e também os demais tipos de 

fascismo – ao lado de outros aspectos importantes do movimento como, por exemplo, 

seu apelo religioso, representou outro possível motivo que a atraiu para o movimento 

político. Em várias ocasiões percebeu-se, no Rubicon, o ataque à Rússia e ao 

comunismo, sendo digna de nota a realização de uma palestra no Cine Theatro Apollo 

do padre Huberto Rohden sobre o tema. (Rubicon: 18/04/1936, p. 1) 

 É importante enfatizar que neste contexto no qual Ines Piacesi assumiu 

claramente a defesa do integralismo em seu jornal ela não abandonou a defesa do 

fascismo italiano. 

 O fato de passar a difundir o integralismo e não afastar do Rubicon os escritos 

que defendiam o fascismo, Mussolini e os órgãos fascistas aqui no Brasil é visto como 

um elemento que corrobora com a proposição de que a mesma não sofria de um dilema 

entre ter que escolher sob qual orientação militar, ou seja, se defenderia o fascismo 

italiano ou o integralismo.  

 Deste modo, além de considerar o fato de que ela tomava o integralismo como 

um movimento político marcado pela religiosidade e por forte apelo anticomunista, é 

preciso destacar que a ideia de que não havia um conflito entre ser integralista e apoiar o 

fascismo italiano não se mostrou singular em Barbacena, uma vez que, assim como ela, 

o próprio Humberto Caetano foi descrito no Rubicon como um fascista que teria optado 

pelo integralismo. (Rubicon: 18/07/1936, p.4) 

 Em uma coluna na qual Ines Piacesi descrevia os frequentadores do Cine 

Theatro Apollo sem citar seus nomes, Humberto Caetano foi assim descrito: 

 

Estudou direito e logo... entortou nos preços de bom comerciante que ele de 

facto é. Infelizmente abandonou a sua arte; em materia de fotografia, era uma 

vez... Hoje é utopia. Escapou ha pouco, de ser Chefe Municipal. Não tem 

coragem de levar a serio, o amor por alguma pequena... Disem que é 

intelligente e faz discursos de improviso, muito bem. Pretende ser galã e vive 

pedindo para cantar no Cinema... Como bom ―fascista‖, ele alistou-se 

integralista. (Rubicon: 12/09/1937, p.1) 
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 Se a isso se somar o fato de que, antes do integralismo ter crescido na cidade, 

Humberto Caetano manteve relações com os órgãos fascistas locais, tendo inclusive 

sido orador em reuniões dos mesmos, percebe-se que, para Ines Piacesi, a opção pelo 

integralismo também se mostrou alinhada à sua própria experiência, ou seja, ela seria 

mais a realização de uma militância na manifestação brasileira do fascismo do que de 

uma atuação política em um partido que se mostrasse discrepante das ideias políticas 

que comungava.  

 Assim, antes de adentrar melhor nos aspectos mais recorrentes à sua defesa da 

AIB, que de modo estreito se relacionava também com sua simpatia pelo fascismo 

italiano, é preciso ainda ressaltar que o fato de transformar seu jornal em um órgão que 

defendia de modo escancarado o integralismo fez com que ela atraísse sobre si os olhos 

da polícia política. 

 

6.6 Apogeu e declínio do Integralismo em Barbacena: surge o Estado Novo 

 

 A partir de 1927, em Minas Gerais, o monitoramento sobre as ações 

consideradas subversivas à ordem política se davam por meio da polícia política que 

inicialmente designava-se Delegacia de Segurança Pessoal e de Ordem Política, sendo 

que pouco tempo depois de uma reestruturação passou a ficar a cargo do Departamento 

de Ordem Política e Social, o DOPS-MG.
172

  

 Em Barbacena, as ações dessa polícia política ocorriam desde os anos iniciais da 

década de 1930, sendo que, muitas vezes, os próprios cidadãos locais, a exemplo de 

Ines Piacesi, sequer imaginavam que estavam sob a vigilância da mesma por conta de 

suas ações na sociedade e política local.  

 No tocante a isso é curioso notar que, pouco tempo depois da ocorrência da 

Intentona Comunista de novembro de 1935, Ines Piacesi elogiou o trabalho da polícia 

política brasileira por ocasião da prisão de seus integrantes, a exemplo de Henry Berger. 

Enalteceu também a atuação da polícia política em Barbacena que à época tinha como 

delegado especial Capitão Laerte de Andrade. (Rubicon: 28/03/1936, p.3)
173

 

 No ano seguinte, após ter observado quem seriam os integralistas da cidade, o 

delegado especial da polícia política local, tenente Etelvino Gomes Carraca, em 30 de 
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 Sobre a polícia política mineira ver: (MOTTA: 2003) 
173

 Na edição de número 40 do Rubicon, a polícia política carioca já havia sido parabenizada por suas 

ações de repreensão aos envolvidos no movimento comunista. (Rubicon: 14/03/1936, p. 2-3) 
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agosto de 1937, enviou uma resposta a um ofício recebido do delegado de Ordem 

Pública e Social de Belo Horizonte no qual afirmou:  

 

Cumprindo determinação de V. Excia., contida em ofício, numero 8620 de 

treze do corrente, junto uma relação de funcionarios publicos que são 

integralistas, podendo vos afirmar que só fiz a relação, depois de colher 

informações convictas e mesmo depois de os vêr vestidos com a tal camisa 

verde. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 66) 

 

Em anexo a este ofício, foi enviada também uma relação manuscrita que 

constava com um total de nove nomes devidamente acompanhados do estabelecimento 

público no qual trabalhavam. Neste rol, além de Ines Piacesi que era professora do 

grupo escolar, destacam-se também os nomes de Pedro dos Santos, Ari Monteiro e 

Heitor Lino de Morais que eram funcionários da agência do Banco do Brasil local, que 

exerceram cargos importantes na estrutura da AIB local. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4504, Imagem 67)  

Foi a partir de então que as menções referentes ao Integralismo superaram em 

muito àquelas que abordavam o fascismo italiano, embora não tenham sumido 

completamente, sendo que em várias edições, além de ocupar a primeira página do 

Rubicon, se faziam presentes em quase todas as demais. 

Ao examinar as edições do jornal compreendidas entre os meses de agosto de 

1937 e início de janeiro de 1938, inteirando o total de dezoito publicações, verificou-se 

que o Rubicon cumpriu muito bem com o papel de tentar difundir o movimento e atrair 

mais militantes para ele.
174

  

Em quinze dessas dezoito edições, os escritos referentes ao Integralismo 

ganharam espaço na primeira página do jornal, sendo que, em treze delas, isto também 

ocorreu associado a suas presenças em duas, três ou até nas quatro páginas do periódico, 

aspecto que é entendido aqui como a confirmação de que o Rubicon havia se 

transformado em um órgão que, se não era, oficialmente, integrante da estrutura do 

Sigma Jornais Reunidos, ao menos poderia ser considerado um órgão que de modo 

oficioso se transformou em seu propagador na cidade.  

Para se ter uma noção do tom de algumas dessas matérias, em 10 de outubro de 

1937, quando o integralismo ganhou espaço nas quatro páginas do Rubicon, Ines Piacesi 

demonstrou todo o entusiasmo que dela tomava conta em decorrência de sua militância.  

                                                           
174

 Estas quinze edições abordadas correspondem ao intervalo da edição de número 85, publicada em 

15/08/1937 e edição de número 100, publicada em 09/01/1938. 
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Quando a gente sente que evolui – que passou à frente dos outros, que, 

sensação de triumpho se apodera de nós vendo os outros que ficaram... atraz! 

E a gente diz: – Mas como é possivel que elles não comprehendam, que não 

vejam a luz que eu vi?... É o que acontece ao se ingressar no SIGMA. Dentro 

de nós desperta outra vida! (...) Quando ingressei no SIGMA, oh que alegria 

louca eu senti cantar dentro de mim! Que prazer profundo, sincero, 

orgulhoso, que inebreava a victoria, soberba, de mim, sobre mim mesma! 

(Rubicon: 10/10/1937, p.2) 

 

 Associado à conquista de um jornal, para que a difusão de seu ideário pudesse 

atrair cada vez mais adeptos, nesta mesma matéria citada, destacou-se que o núcleo 

central do integralismo local recebeu a visita do chefe provincial Herberto Dutra para a 

realização de uma palestra que durou duas horas e que teria feito grande sucesso entre 

os integralistas presentes. (Rubicon: 10/10/1937, p. 4) 

O segundo semestre de 1937, por conta da proximidade do pleito presidencial de 

janeiro de 1938, no qual os integralistas aspiravam sair vitoriosos com a candidatura de 

Plínio Salgado, sem dúvidas, constituiu uma conjuntura na qual o integralismo local 

passou por um momento de efervescência.  

As ações de propaganda do integralismo em Barbacena passaram a se 

intensificar cada vez mais pois, somando-se às atividades da SMAFP, cuja presença das 

blusas verdes, plinianos e a inauguração de escolas se transformavam em estratégias 

importantes para o crescimento do número de militantes e, consequentemente, de 

eleitores da AIB, também ocorreu a abertura de um consultório dentário e a conquista 

de um periódico local para sua publicidade, o Rubicon.  

Juntamente com as conferências realizadas nos núcleos locais, tais aspectos 

davam o tom de um otimismo que tomava conta dos escritos de Ines Piacesi que 

afirmavam ser tal sentimento geral aos integralistas.  

Quando tratou da inauguração da escola integralista do núcleo do Alto de Santo 

Antônio, de modo entusiasmado, ela assim anunciou o comício que iria ocorrer no 

mesmo:  

 

Hoje haverá novo Comicio naquelle importante sub-Nucleo, cujo 

desenvolvimento, vae attestando que o INTEGRALISMO – nesta terra que 

por signal – JÁ TEM A APONTAR-LHE O DESTINO, O BRAÇO FIRME 

DE TIRADENTES – conforme a expressão feita do nosso intelligente 

colaborador C.C.N. é um facto!... (Rubicon: 24/10/1937, p.2) 
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 A realização de comícios e conferências era uma prática constante na cidade 

desde os momentos iniciais da existência de seus núcleos quando os integralistas 

receberam a visita das bandeiras que visavam a publicizar e fortalecer o movimento. 

Na conjuntura final do ano de 1937, a recorrência de tais eventos se intensificou 

uma vez que, além da presença do líder provincial que parece ter movimentado com o 

núcleo central de Barbacena, conforme foi abordado anteriormente, havia também sido 

realizada a conferência da integralista Nilza Perez que acabou ocasionando alguns 

transtornos com a polícia política. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 3)  

Nada obstante, o momento mais crítico que envolveu a relação destas 

conferências na cidade e seu monitoramento por parte do DOPS-MG se deu no início do 

mês de novembro, na ocasião daquela que foi realizada pelo historiador e procurador 

marítimo Augusto de Lima Júnior.  

Ocorrida no núcleo local, ela foi amplamente divulgada pelos periódicos locais, 

que enalteciam a figura do destacado intelectual, inclusive nas páginas do O 

Nacionalista que assim a abordou:  

 

Na sede o núcleo integralista local, proferiu uma brilhante conferência o 

conhecido intelectual, Sr. Dr. Augusto de Lima Filho. Perante o numeroso e 

escolhido auditório, o orador discorreu eloquentemente sobre a doutrina do 

sigma, do qual é conhecido adepto e propagandista entusiasta. As suas 

palavras causaram profunda impressão não só pelo vigor de que as revestiu o 

talento e a cultura de ilustre historiador e homem das letras (...) (O 

Nacionalista: 09/11/1937, p. 4) 

 

No Rubicon, Ines Piacesi também enalteceu a fala do intelectual que teria 

incendiado as almas dos camisas verdes locais. 
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Figura 34 – Falla o brilhante homem de lettras dr. Augusto de Lima. (Rubicon: 14/11/1937, p.3) 

 

Mais importante que o teor de sua conferência é perceber que a conjuntura na 

qual ocorreu, por mais empolgante que fosse para os integralistas, já prenunciava uma 

maior radicalização por conta das ações de monitoramento e repressão do DOPS-MG, 

fato que, em pouco tempo, iria representar sua derrocada. 

Três dias após sua conferência, em 10 de Novembro de 1937, teve início o 

Estado Novo, regime ditatorial que duraria até 1945. O presidente Getúlio Vargas, que 

se encontrava no final de seu mandato presidencial, pautado por um suposto plano de 

insurreição comunista, o Plano Cohen, por meio de um golpe de estado que encontrou 

pouca resistência, oficializou a mudança de regime através de um discurso que foi 

transmitido pelo rádio à população. 

 Rogério Lustosa Victor atestou que, desde setembro de 1937, por intermédio de 

Francisco Campos, os integralistas mantiveram contato com os planos da conspiração 

para a implantação do Estado Novo. Campos teria pedido o apoio de Plínio Salgado 

para o golpe, afiançando que a AIB seria a base da futura organização ditatorial que iria 

ser implementada. (VICTOR: 2013, p. 57-63). 

Além destas conversas iniciais para a articulação do golpe, o líder integralista 

também teve uma audiência com Getúlio Vargas que, reiterando as promessas feitas, 
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teria deixado Salgado com grandes expectativas acerca do papel do integralismo na 

nova ordem política que se avizinhava. (VICTOR: 2013, p. 57-63) 

Para Maria Helena Capelato, as alterações trazidas pelo Estado Novo foram 

marcadas por uma brusca mudança na concepção do conceito de democracia, pela 

revisão daquilo que seria o papel do Estado, pela inovadora proposta acerca do que seria 

o papel do governante em relação às massas e também por um novo formato de 

identidade nacional, a identidade nacional coletiva. (CAPELATO: 2003, p. 110) 

Assim, nos momentos iniciais do novo governo, a situação se mostrava bastante 

incerta. Segundo Rogério Lustosa Victor, os integralistas acreditavam que com o golpe 

desferido por Getúlio Vargas ganhariam espaços dentro do governo, pois por meio da 

participação de Plínio Salgado na articulação dos planos conspiratórios, ao menos em 

sua perspectiva, esperava-se que a AIB assumisse o papel de partido único da ditadura, 

além do fato de que a pasta da educação ficaria também sob a posse de seus integrantes. 

(VICTOR: 2013 p. 57-63) 

Quando se aproximava o momento do golpe de Estado ser desferido, num 

movimento dúbio que mostrava ao mesmo tempo o apoio a Getúlio Vargas, mas 

também visava apresentar sua força ao governante, em 01/11/1937, a AIB realizou um 

grande desfile no Rio de Janeiro com a presença de aproximadamente 50.000 militantes.  

Corroborando com a leitura do evento proposta por Stanley Hilton, Gustavo 

Felipe Miranda assevera que, em relação ao desfile, de modo restrospectivo, Plínio 

Salgado construiu uma narrativa que afirmava que ele se tratava de uma demonstração 

de apoio ao governo totalmente desinteressada. (MIRANDA: 2009, p. 44) 

Por detrás desta afirmação subjazia uma sensação de apreensão, fato que teria 

feito com que o líder integralista, atendesse aos conselhos do General Cavalcante e 

organizasse o evento que , conforme foi explicitado, a um só tempo poderia ser tomado 

como uma demonstração de força e também uma declaração de apoio. Tratava-se de 

uma cartada política inteligente que visava garantir uma boa posição no novo regime.  

 

O que demonstra que Plínio Salgado se articulava politicamente pleiteando 

melhor condição na mesa de negociações com o governo antes de instaurada 

a ditadura, e que por isso não se furtou em apresentar sua principal ―arma‖: 

uma massa unida e obediente sob seu comando. (MIRANDA: 2009, p. 44) 
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Tal evento que, ao mesmo tempo em que gerava apreensão, transparecia o 

otimismo que tomava conta de sua cúpula, ocorreu na mesma conjuntura que o 

integralismo de Barbacena mostrava seu maior entusiasmo. 

 

Neste momento, consciente da intenção iminente governo Vargas de dar um 

golpe e sentindo sua existência ameaçada, a AIB mobiliza sua tropa e 

organiza uma marcha sobre a cidade com destino ao palácio presidencial, 

visando demonstrar sua força política. Segundo suas estimativas, 50.000 

militantes de várias partes do país atenderam à convocação e marcharam até 

o Catete, onde Vargas os passou em revista, da sacada do palácio. 

(BULHÕES: 2012, p. 230) 

  

Esta tese é proposta, pois, pouco tempo depois de sua conferência no núcleo 

integralista, em evento similar cujo mote foi a comemoração do dia da bandeira, 

Augusto de Lima Júnior, em 19/11/1937, durante sua fala, além de ofender o 

governador Benedito Valadares, teria afirmado que Getúlio Vargas e as forças armadas 

seriam integralistas. A situação causou a revolta do tenente Adelino Trindade que 

adentrou a sede do núcleo e ordenou que o palestrante parasse com as insinuações. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 44)  

Em decorrência do teor deste discurso, Augusto de Lima Junior foi conduzido 

por Adelino Trindade ao quartel do 9º B. C. M. para prestar esclarecimentos. O 

incidente criou um grande mal estar entre o militar e o procurador marítimo, que o 

acusou de truculência em sua condução e oitiva.  

 

Deixo o meu protesto contra a violencia que me é feita, não obstante exibir a 

carteira de identidade de procurador maritimo, sendo, ainda maltratado pelo 

investigador que primeiro me foi ulterior a comparecer à delegacia de policia 

sendo por êle acoimado de bebado Deixei de dar quaisquer explicações, não 

obstante a insistencia de autoridade por ser perfeitamente irrisorio, exibir 

documentos do que acima ficou dito, conforme me exigiu autoridade 

detentora. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 46) 

 

 

Ao remeter o inquérito aberto por conta da prisão de Augusto de Lima Júnior ao 

delegado de Ordem Pública e Social de Belo Horizonte, além das partes integrantes do 

processo, foi encaminhado também um documento no qual o tenente tentava se esquivar 

das acusações feitas pelo procurador marítimo. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, 

Imagem 44)  

 Nas páginas do Rubicon, o discurso foi abordado em 23/11/1937, quando foi 

mencionado que o mesmo teria durado duas horas sendo que, ao final, ele teria saído do 

recinto sob palmas sendo saudado por anauês até a rua. (Rubicon: 23/11/1937, p. 2) 
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Segundo a matéria, Augusto de Lima Júnior teria discorrido sobre a política 

internacional, afirmando que Portugal teria vencido o extremismo de esquerda, – pois o 

de direita seria justamente o contrário disto, um paradoxo – e abordado o novo regime 

como uma disciplina que nunca teria havido igual que, com Getúlio Vargas, faria a 

grandeza do Brasil. (Rubicon: 23/11/1937, p. 2) 

 Conforme mencionado anteriormente, o evento no núcleo integralista ocorreu no 

bojo das comemorações do dia da bandeira sendo que, por conta de seus preparativos, 

na sede do núcleo estariam os integralistas e as blusas verdes hasteando a bandeira 

nacional. (O Nacionalista: 20/11/1937, p. 2-4) 

 Contudo, quando estavam prestes a alçar a bandeira integralista ao seu lado, 

foram interpelados pelo 3º tenente Augusto de Affonso de Sousa, – que, a mando do 

tenente Adelino Trindade, acompanhava as movimentações integralistas – sendo 

informados que, de acordo com a constituição, não poderiam hastear a bandeira 

integralista e que, se o fizessem, passariam pela vergonha de ter que vê-la ser arriada. 

(O Nacionalista: 20/11/1937, p. 2-4) 

Contornada tal situação, a matéria ainda informou que, à noite, durante seu 

discurso, Augusto de Lima Júnior teria combatido com veemência o editorial do jornal 

O Nacionalista que, dias atrás, pelas penas de seu diretor, teceu apreciações nada 

simpáticas ao extremismo de direita. (O Nacionalista: 20/11/1937, p. 2-4) 

Malgrado elogiar o orador, o texto afirmou que seu discurso não foi ouvido pelo 

editor do jornal e que, ainda que respeitasse que Augusto de Lima Júnior se batesse 

contra o que se publicou em suas folhas, corroborando com a versão dada pela polícia 

política sobre o incidente, destacou que o mesmo fez certas revelações que levaram os 

investigadores que policiavam o local a chamar o tenente Adelino Trindade. Este teria 

chegado a tempo de ouvir as afirmações que, conforme explicitado anteriormente 

atestavam que: 

 

(..) a marinha e o exercito são solidários com o sigma, que o General Goes 

Monteiro também, o é, e que dentro de 20 dias a constituição promulgada a 

10 do corrente seria anulada. A bandeira que não poude ser hasteada, se-lo-ia 

no edifício da Prefeitura. Além disso, o conferencista ironizou acremente o 

sr. Benedito Valladares descendo à descortezia e provocando gargalhadas na 

assistencia com o seu humorismo facil e causticante. (O Nacionalista: 

20/11/1937, p. 2;4) 

 

A polêmica maior a respeito desta conferência se deu como consequência dessas 

afirmações que teriam sido feitas pelo orador pois, diferentemente do que afirmou 
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Augusto de Lima Júnior, segundo o jornal O Nacionalista, o delegado militar esperou o 

término de seu discurso a fim de que ele fosse convidado a ir até o quartel de polícia 

para se explicar. Como o mesmo se negou a isto e ainda por cima teria desacatado o 

policial, tal fato teria feito com que o próprio Adelino Trindade tivesse que ir até a sede 

do núcleo integralista para resolver o caso. (O Nacionalista: 20/11/1937, p. 2;4) 

Ainda segundo o jornal, a condução de Augusto de Lima Júnior teria sido feita 

com persuasão e calma por parte do policial, ao contrário do comportamento do orador 

que demonstrava estar em completo desacordo com o que apregoa Plínio Salgado, que 

defende serem os integralistas submissos à lei e ao poder constituído, afirmando que, 

com o incidente, os integralistas tiveram a aventura que precisavam para sua 

propaganda. (O Nacionalista: 20/11/1937, p. 2;4)  

 Na mesma página na qual relatou a parte final dos incidentes envolvendo 

Augusto de Lima Júnior, numa referência implícita à bandeira que os integralistas 

queriam hastear na ocasião das comemorações do dia da bandeira, foi publicada uma 

nota que trazia o dispositivo constitucional que proibia a utilização de quaisquer outros 

símbolos que não o brasão, o hino e a bandeira nacional ou ainda que outros símbolos 

fossem colocados ao lado nestes, o que se entende aqui como mais um aspecto que 

corrobora com a tese de que o jornal notadamente era contrário às ideias integralistas. 

(O Nacionalista: 20/11/1937, p. 4) 

 Aparte toda a formalidade e cortesia que o jornal dedicou a Augusto de Lima 

Júnior, reitera-se que seu editorial citado não foi a única ocasião na qual atacou o 

integralismo no período. Na edição seguinte a este também mencionou que a AIB e 

Plínio Salgado possuíam uma doutrina insolvente que impressionava a tolos e a 

descuidados sendo que, caso ele tentasse impressionar os outros, deveria fazê-lo sem o 

recurso às armas. (O Nacionalista: 04/10/1937, p. 4) 

 Voltando ao incidente que envolveu Augusto de Lima Júnior, é difícil precisar se 

houve ou não abuso de poder por parte da polícia política. O que se pode afirmar é que, 

num contexto no qual poucos dias antes havia sido dado um golpe de Estado, os ânimos 

estivessem aflorados e, tanto os integralistas estavam ansiosos por galgar espaços 

maiores no novo governo, quanto a polícia política mantinha seus olhos ainda mais 

vigilantes sobre as atividades políticas dos diversos grupos, sobretudo, destes que eram 

aqueles que, no momento, aparentavam possuir a maior capacidade de mobilização.  

Nesse ambiente, antes mesmo do discurso de Augusto de Lima Júnior, na 

primeira página da edição publicada após ter sido decretado o Estado Novo, o Rubicon 
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demonstrava este entusiasmo, na matéria intitulada ―Anauê!... Pelo Brasil!...‖, que trazia 

estampadas as fotografias de Getúlio Vargas e Plínio Salgado:  

 

Os efeitos da victoria do INTEGRALISMO já se fizeram notar pela reforma 

da Constituição que acabou com todas as CAMARAS FEDERAES, 

ESTADUAES E MUNICIPAES. ANAUÊ!... É a alvorada de um 

GOVERNO FORTE, que vem ahi! Ao chefe nacional PLINIO SALGADO – 

o super-HOMEM creador do BRASIL INTEGRAL – Anauê!... Anauê!... 

Anauê!... Ao grande presidente Getúlio Vargas, grande porque soube 

compreender a grandeza de PLÍNIO SALGADO – Anauê!... Anauê!... 

Anauê!... (Rubicon: 14/11/1937, p. 1) 

 

 Na continuação da matéria, Ines Piacesi relembrou que, desde edições anteriores, 

publicadas no final de novembro e início de dezembro de 1936, já asseverava que 

Getúlio Vargas seria o homem que o povo queria para a continuação do governo a fim 

de que pudesse colher os bons frutos de sua administração. (Rubicon: 14/11/1937, p. 1) 

 Destacou ainda que, caso se isso fosse contrário à Constituição, a Carta Magna é 

que estaria errada e que, por isso, deveria ser mudada. Todavia, com a nova 

Constituição do Estado Novo, afirmou que tudo estaria saindo como ela havia previsto. 

(Rubicon: 14/11/1937, p. 1) 

Num tom parecido, ela ainda informou que para Ministro da Justiça foi nomeado 

Francisco Campos, veterano amigo dos camisas verdes, que teria condições de dar um 

―xeque mate nos comunistas de Moscou‖. Em sua ótica, a escolha deste por Getúlio 

Vargas teria sido acertada estando de parabéns, por isso, o Brasil e os camisas verdes. 

(Rubicon: 14/11/1937, p. 3) 

 Na mesma edição, foram veiculadas ações realizadas pelas blusas verdes que 

confirmam sua intensa atuação nas hostes do movimento. Na quarta feira 10/11/1937, 

um discurso de Lygia Stella de Araujo Lima no núcleo local teria sido empolgante, 

estando previsto também o discurso de Ines Piacesi para o dia 15/11/1937. (Rubicon: 

14/11/1937, p. 2) 

 Ademais, as blusas verdes também estiveram presentes à missa realizada na 

matriz em oferta às vítimas do atentado comunista de Mesquita, na qual cantaram o hino 

nacional e, após o término da cerimônia religiosa, saudaram os integralistas mortos e 

refirmaram seu juramento ao chefe nacional. (Rubicon: 14/11/1937, p. 2) 

 

Finda a Missa, elles se reuniram à porta da Matriz, e soudaram os 

companheiros mortos e reaffirmaram seu juramento ao Chefe Nacional 

deante da vida, deante da morte com tres anauês. A cidade adquiriu naquella 
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manhã, um aspecto risonho virente, com a vibração feliz dos ―camisas-

verdes‖ em bando pelas ruas. (Rubicon: 14/11/1937, p.2) 

 

No número seguinte do jornal, que novamente trouxe em sua primeira página 

uma matéria acompanhada da foto de Plínio Salgado, o integralismo foi exaltado como 

a única doutrina que seria capaz de dar ao povo o governo forte que ele quer, pois 

defenderia a ordem, a elevação moral e o entusiasmo sadio que emanaria das massas. 

 Ines terminou o texto da primeira página afirmando que:  

 

Suspensos na voz de comando do chefe, – diante da vida, diante da – o 

Brasil, nas legiões dos camisas verdes‖ aguarda... Chefe, chamae e, a uma só 

voz responderemos – Prompto!... (Rubicon: 21/11/1937, p.1) 

 

Curioso notar que, por conta da instauração do Estado Novo, diferentemente do 

que costumava ocorrer no período, dois dias depois de ter publicado a edição citada 

acima, Ines Piacesi publicou um novo número do Rubicon cuja capa trouxe estampada a 

matéria referente ao novo regime.  

Nesta reproduziu a fala do interventor federal de Pernambuco, general Azambuja 

Villanova, que teria dirigido palavras de apoio ao integralismo durante a realização dos 

festejos por conta da data da proclamação da república em Recife. (Rubicon: 

23/11/1937, p. 1) 

No texto, Ines Piacesi ainda afirmou que lastimava saber que haviam pessoas 

que não queriam ver as ações de Getúlio Vargas que estaria dirigindo a nau da nação 

rumo à paz e grandeza nacional, livre de politicalhas, sendo que estas pessoas ficariam à 

beira da estrada, rejeitados pelos que constroem o governo forte pelo novo regime. 

(Rubicon: 23/11/1937, p. 1) 

Por fim, recomendou a leitura de jornais como A offensiva, A nota e O povo que, 

diferentemente de outros órgãos mistificadores elucidariam sobre a verdade do 

momento nacional que seria a nação sendo guiada pelo ardente e fértil credo de Plínio 

Salgado, aquele capaz de todos os sacrifícios. (Rubicon: 23/11/1937, p. 1) 

 Neste final do ano de 1937, no qual os integralistas se mostravam otimistas com 

a perspectiva de se saírem vitoriosos nas urnas do pleito presidencial que se 

aproximava, tomados em conjunto, a movimentação dos integralistas, a conferência do 

chefe provincial e as que foram realizadas por Augusto de Lima Júnior, tais 

acontecimentos parecem ter contribuído ainda mais para que Ines Piacesi passasse a 

acreditar que o integralismo iria conquistar o poder dentro de poucos dias.  
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Isto é posto, pois, além daquilo que Ines Piacesi escreveu em seu jornal na 

edição de 23/11/1937, é possível conjecturar que ela tenha sido bastante influenciada 

pelo discurso de Augusto de Lima Júnior, pois, poucos dias depois do mesmo, na 

ocasião de suas aulas na escola, ao invés de trabalhar os conteúdos previstos pelo 

programa escolar, foi acusada de ficar tentando ensinar a doutrina integralista aos 

alunos e de afirmar que dentro em breve ele iria assumir o poder, fato que causou um 

embaraço na instituição. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 9) 

O incidente fez com que o tenente Adelino Trindade reportasse a situação ao 

chefe da polícia política de Belo Horizonte, além de também enviar um ofício ao 

Secretário de Educação do Estado informando tal conduta. (APM/Fundo Dops – Pasta 

4504, Imagem 9) 

 

Figura 35 – Ofício enviado pelo delegado especial de Barbacena, Adelino Trindade ao Secretário estadual 

de educação em 22/11/1937. (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagem 9)  
 

Sua filha relatou que Ines Piacesi realmente realizou a propaganda integralista 

em suas atividades docentes, o que demonstra que o documento policial possuía 

fundamento e não seria fruto de uma postura de rigor excessivo que poderia ter inferido 
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a ocorrência de tal defesa como algo naturalmente resultante das posições assumidas por 

ela como jornalista ou como um mero reflexo da palestra de Augusto de Lima Júnior. 

Semelhantemente ao que ocorreu com o professor Serafim Lacerda e os demais 

integrantes do corpo docente do Instituto Padre Machado de São João del Rei, ela 

buscou divulgar o integralismo através de suas atividades como professora, mas, ao 

invés disso ter ocorrido por meio dos estabelecimentos educacionais integrantes da 

estrutura da AIB, se deu numa escola pública mantida pelo governo do estado, o que 

explica o mal estar gerado e a consequente comunicação deste incidente feita para o 

Secretário estadual de educação de Minas Gerais.  

 

Então a mamãe era, ela assumiu esse papel quando ela era professora, ela 

levou os alunos dela. Ela me lembra, naquela época ela andou pedindo o quê? 

A fita verde? Eu sei que eles tinham um negócio verde. Não sei se era boné 

verde, boina verde, não era? Ela chegou a por a fazer as crianças com aquelas 

boinas verdes, eu acho. Se não era boina era alguma coisa verde que eles 

tinham. (...) Ah, era a camisa verde, não era boina não? É, só se foi só a 

camisa então. Eu não me lembro. Eu era pequena também nessa época. 

(Entrevista com Maria Inês Leda Piacesi concedida a Everton Pimenta e 

Francisco de Castro Samarino e Souza. Belo Horizonte, 08/01/07)  
 

 O discurso de Augusto de Lima Júnior e o incidente ocorrido com Ines Piacesi 

foram os últimos passos encontrados sobre o integralismo na cidade. No início de 

dezembro, com o decreto de Getúlio Vargas que ordenou a extinção de todos partidos 

políticos, sem que tivesse ocorrido objeções de seus líderes ou militantes, o núcleo 

integralista local foi fechado pelo Adelino Trindade, sendo também retirada a placa do 

núcleo. (O Nacionalista: 04/12/1937, p. 4) 

 

Figura 36 – Jornal Cidade de Barbacena: 04/12/1937, p.1 

 

Na edição do Rubicon publicada em 05/12/1937, Ines Piacesi não teve tempo 

hábil para comentar o fechamento do integralismo, contudo, na edição seguinte, 

informou que sob a forma da Associação Brasileira de Cultura (ABC) os integralistas 

teriam obedecido às palavras de seu chefe para que mantivessem a obediência e 
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acatassem a lei. Afirmou ainda que, sob essa nova roupagem, o integralismo não teria 

perdido a força de sua mística. (Rubicon: 19/12/1937, p. 1-3) 

 Em conformidade com a tentativa de se manter o integralismo sob a forma de 

ABC, por meio de Lygia Stella de Araujo Lima, os integralistas de Barbacena avisaram 

que a festa de natal dos pobres que estavam organizando havia sido temporariamente 

suspensa até a abertura das sedes na nova entidade que viria para substituir a extinta 

AIB. Anunciaram ainda que as pessoas que possuíam os cartões premiados deveriam 

trocá-los no estabelecimento comercial de Humberto Caetano. (Cidade de Barbacena: 

20/12/1937, p. 2) 

Na contramão das expectativas integralistas tem-se que, apesar do envolvimento 

de Plínio Salgado nos planos conspiratórios que levaram à instauração do Estado Novo, 

ele não logrou êxito em transformar a AIB na força política do novo regime.  

Após este primeiro revés, os integralistas canalizaram suas energias na tentativa 

de transformar o antigo partido em uma organização civil, uma vez que, de acordo com 

Plínio Salgado, Getúlio Vargas teria aceitado suas ponderações a respeito desta 

iniciativa e prometido elaborar um decreto, por meio de Francisco Campos, que 

facilitasse tal empreitada. Porém, de modo inesperado pelos integralistas, tal promessa 

não foi cumprida, pois os cartórios, seguindo as orientações de Francisco Campos, não 

aceitaram o registro da ABC. (MIRANDA: 2009, p. 51)
175

 

Na nova conjuntura, ainda que nas primeiras edições do Rubicon publicadas no 

ano de 1938, em alguns escritos, Ines Piacesi tenha exaltado a figura de Plínio Salgado, 

o que se pôde observar é que, pouco a pouco, ela passou a defender e a fazer a 

propaganda do Novo Regime e também a ampliar os espaços dedicados à política 

europeia. 
176

  

A derrota sofrida pelo movimento poderia ser uma das explicações para o 

arrefecimento de suas manifestações em defesa do integralismo, contudo, uma outra 

hipótese poderia ser apresentada.  

Gustavo Felipe Miranda, novamente, pautado pelas proposições de Edgar 

Carone, propõe que, após a implantação do Estado Novo, observou-se a dois tipos de 

reações dentro do seio do integralismo. Havia aqueles militantes que apoiaram o novo 

governo, uma vez que ele colocava em prática parte das propostas integralistas, assim 

                                                           
175

 No trecho no qual aborda a negativa de registro para a ABC, Gustavo Felipe Miranda se vale de um 

documento de autoria de Plínio Salgado, que explica tais acontecimentos. (MIRANDA: 2009, p. 51) 
176

 Sobre isso ver: ―10 de novembro e o Estado Novo‖ (Rubicon: 20/02/1938, p. 4) e ―Chronica 

Internacional – O novo mapa europeu‖ (Rubicon: 20/03/1938, p.1) 
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como havia também aqueles que não aceitaram o novo domínio do fato. (MIRANDA: 

2009, p. 50) 

 

Edgard Carone já havia observado este fato. Afirma que ―grande parte dos 

integralistas estão determinados a aceitar o novo estado‖, pois este traduz ―o 

fim do liberalismo‖ e persegue ―tenazmente o movimento das esquerdas, 

também ―aparentemente representa a implantação de certas idéias 

integralistas – a do corporativismo, por exemplo‖. No entanto, acrescenta o 

autor que ―certos adeptos nos Estados, não aceitam passivamente o novo 

domínio de fato: primeiro, poucos são os que sabem que Plínio se 

compromete com Getúlio Vargas (...) e, também, poucos estão a par da carta 

reservada que o Chefe Nacional manda ao ditador‖ (MIRANDA: 2009, p. 

50)
177

 

 

Em Barbacena, Ines Piacesi e os demais integralistas aparentemente se 

alinharam ao primeiro grupo. Isto é posto, pois o integralismo local deu indícios de que 

não mais acreditava em seu retorno, uma vez que, em janeiro de 1938, informou que 

seus móveis seriam doados para o Instituto de Beneficência Padre Mestre Correa de 

Almeida. O presidente da instituição era Humberto Caetano, porém, até onde se pôde 

apurar, ela não possuía qualquer relação com o integralismo que pudesse configurar 

uma possível tentativa dos integralistas se rearticularem à luz de uma organização 

insuspeita.
178

  

Pouco tempo depois, em março de 1938, os camisas verdes voltariam a ganhar 

as páginas dos jornais de Barbacena por conta da tentativa de golpe integralista 

abortada, que havia sido marcada para o dia 10/03/1938.  

Devido a seus planos conspiratórios, alguns de seus principais líderes que 

estavam implicados em sua organização como, por exemplo, Plínio Salgado, Belmiro 

Valverde, Gustavo Barroso, entre outros, se encontravam foragidos sendo que mais de 

mil prisões foram efetuadas. (Cidade de Barbacena: 18/03/1938, p. 1) 

De acordo com Rogério Lustosa Victor, os planos para tal revolta decorriam do 

não cumprimento das promessas dirigidas ao integralismo por Getúlio Vargas por conta 

do respaldo recebido por este para o golpe de novembro de 1937. No novo contexto, 

Plínio Salgado, ao ver sua condição política reduzida, pressionava o governo para que 

as promessas de que a AIB pudesse continuar como uma entidade cultural e que a pasta 

da educação fosse entregue a um integralista fossem cumpridas. (VICTOR: 2013, p. 66) 

                                                           
177

 O livro citado do autor é: CARONE, Edgar. Estado Novo (1937-1945). Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. 

p.198.  
178

 Sobre isto ver: ―Instituto Beneficente Padre Mestre Corrêa de Almeida‖ (Cidade de Barbacena: 

24/01/1938, p. 2) e (APM/Fundo Dops – Pasta 4504, Imagens 34-37)  
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Contudo, como Vargas passou a não mais dar ouvidos aos apelos integralistas, 

chegando inclusive a deixar de acenar com a pasta do Ministério da Educação para 

Plínio Salgado, parte dos camisas verdes passaram a tramar um conflito armado, o qual, 

antecipadamente, foi informado ao presidente por autoridades do governo.  

 

O plano visava prender o ditador e estava articulado em São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco, além da capital federal, onde o levante 

começaria. (...) a ação seria iniciada no Rio de Janeiro, com a tomada da 

estação de rádio Mayrink Veiga e, daí, emitir-se-ia o sinal para a sublevação 

em outras partes do país. (...) milicianos liderados pelo tenente Loyola e por 

Jair Tavares, encarregados da citada missão, ao tentarem coloca-la em 

prática, na noite de 10 de março de 1938, foram cercados pela polícia que já 

estava a par do assalto, inviabilizando o movimento conspiratório. (VICTOR: 

2013, p. 68)  

 

 

Ainda em março de 1938, o jornal Cidade de Barbacena, ao abordar tais ações 

dos integralistas, informou sobre as atividades da polícia de Juiz de Fora contra 

elementos integralistas, com destaque para a realização de duas prisões na cidade, sendo 

que, em relação à Barbacena, afirmou que os ex-integralistas não deveriam ter com o 

que se preocupar, pois, segundo uma fonte, estes teriam sempre agido de acordo com a 

lei, acatando as ordens das autoridades. (Cidade de Barbacena: 26/03/1938, p. 1)  

 Ines Piacesi repercutiu a tentativa de golpe de março de 1938 sem entrar em 

grandes detalhes sobre o mesmo. Limitou-se a transcrever um telegrama que teria vindo 

de Londres e afirmado que a fracassada tentativa de golpe fascista no Brasil poderia ter 

causado problemas nas relações entre o país e os Estados Unidos, que estariam 

preocupados com o avanço do fascismo na América do Sul. Depois de reproduzir este 

conteúdo, foi irônica em relação à bondade e preocupação da Inglaterra e do ―Tio Sam,‖ 

com o Brasil. (Rubicon: 27/03/1938, p. 1-3) 

Com o desmantelamento desta primeira revolta, pouco tempo depois se assistiu a 

uma nova tentativa de golpe em 11/05/1938 que, segundo Rogério Lustosa Victor, seria 

mais uma reminiscência do levante frustrado de março. (VICTOR: 2013, p. 69) 

Sobre as duas tentativas de golpe empreendidas pelos integralistas, emblemática 

é a interpretação de Gustavo Felipe Miranda. Propondo uma revisão daquilo que em 

parte se encontra consolidado na bibliografia que se dedicou a analisar os eventos, 

conforme foi explicitado anteriormente, o autor defende que é preciso matizar um pouco 
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mais a visão que se tem da AIB, como um organismo homogêneo dotado de disciplina. 

(MIRANDA: 2009, p. 51) 

Não se sabe ao certo se Plínio Salgado esteve envolvido em tais eventos, porém 

o que se pode afirmar é que sua efetivação esteve a cargo de ex-camisas verdes situados, 

sobretudo na cidade do Rio de Janeiro e Niterói, além de algumas poucas manifestações 

em outros estados. De acordo com o que Salgado havia afrmado, em janeiro de 1938, 

em carta a Getúlio Vargas, a ocorrência de tais eventos veio a confirmar que havia entre 

os integralistas aqueles que estavam descontentes com o governo, o que Gustavo Felipe 

Mirando denominou de militância que estaria viva e preparada para defender seu 

integralismo. 

 

O cenário indicado por Plínio acabou por se consolidar, como o evento de 

maio de 1938 veio a comprovar. Carone cita que pequenas manifestações de 

rebeldia integralista teriam ocorrido em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul 

ainda em 1937. Subversões que ganham mais substância, inclusive com 

tiroteios e apreensão de armamentos, em janeiro de 1938 no Distrito Federal 

e em Niterói. Há também o primeiro levante integralista de março que, 

frustrado, acabou por alertar o governo sobre a tentativa de articulação de 

setores do movimento, para a efetiva tomada de poder e prisão de 

autoridades. (MIRANDA: 2009, p. 52) 

 

Voltando ao cenário barbacenense, após a tentativa de golpe integralista de 

março de 1938, por ter publicado um escrito referente ao prefeito local, Francisco Bias 

Fortes, o Rubicon foi duramente criticado pelo jornal O Nacionalista, situação que fez 

com que um de seus leitores se queixasse deste ataque. (Rubicon: 10/04/1938, p. 1) 

No texto no qual o jornal O Nacionalista se referiu ao periódico de Ines Piacesi, 

salta aos olhos a menção que realizou ao fato de que o Rubicon havia se dedicado à 

publicidade do integralismo. 

 

Garnizé de topete, mettido a ciscar nos terrenos alheios, perde, às vezes, o 

direito a nossa deferencia. Com aquella denominação pretenciosa, o 

―Rubicon‖ (peste de nome!) é um periodico mal baptisado, pois podia muito 

chamar-se ―A Pomba‖, titulo muito mais expressivo, já que é de propriedade 

de uma dama. Affirmando não cuidar de politica, vimol-o faz pouco tempo, 

arvorado em folha verde, elevando às nuvens o falecido Plinio Salgado e seu 

credo rebarbativo, no incrível estylo das ―Preciosas Ridículas‖ de Moliére. 

Arrolhado em boa hora pela censura, que se revelou exigente em matéria de 

prophylaxia, o filhote de D. Ines (o acento é no I), teima em querer dormir na 

nossa cama só pela maldade de humidecel-a. A estranha diurese, agora em 

crise de soliura, manifestou-se no seu ultimo numero a proposito de uma nota 

editada pelo ―O Nacionalista‖ elogiando a acção do sr. Bias Fortes, na 

Prefeitura. (O Nacionalista: 05/04/1938, p. 1)  
 



 

305 
 

É incerto se além dessa crítica havia algum problema envolvendo Ines Piacesi e 

o jornal O Nacionalista. Somado a este incidente, evidencia-se que em duas ocasiões 

anteriores ele realizou severas críticas ao Cine Theatro Apollo, acusando-o de ser caro, 

de não ter uma boa programação e também de ser um celeiro de pulgas. Dentre estas, a 

mais enfática foi a nota publicada sem a identificação de seu autor em 26/10/1937.
179

 

 

O cinema ―Apollo‖ é actualmente o paraíso das pulgas. Uma vasta criação 

pulguífera ali se mantém; há pulgas de várias raças e de vários tamanhos, 

desde esguias pulgas acrobatas até respeitáveis pulgas nutridas, tão gordas 

que mal podem andar, à custa do sangue dos incautos frequentadores da 

nossa única casa de espetáculos (...) (O Nacionalista: 26/10/1937, p. 1)  

 

O que se pode afirmar é que o periódico possuía um posicionamento semelhante 

ao do Jornal de Barbacena, pois ao abordar os fascistas locais e também os 

integralistas, manteve uma posição, senão respeitosa, ao menos imparcial, em relação 

aos primeiros, ao passo que publicou algumas críticas severas aos integralistas, 

inclusive duas que se dirigiram diretamente a Ines Piacesi. 

Se, desde o início do ano de 1938, se pôde perceber que os integralistas na 

cidade haviam ficado inertes e que Ines Piacesi, abandonando a propaganda do sigma, 

passou a valorizar cada vez mais as ações de Getúlio Vargas, tem-se que, com a eclosão 

da nova tentativa de golpe integralista em 11 de maio de 1938, o movimento recebeu 

seu derradeiro golpe na cidade. 

Após a ocorrência do Putsh Integralista, sem que textualmente afirmasse que se 

tratava de Ines Piacesi, o jornal O Nacionalista sugeriu que uma ardorosa militante 

integralista, que era professora em Barbacena, havia participado da organização do 

mesmo e declarado que ele iria se sair vitorioso, quatro dias antes da rebelião ocorrer. O 

jornal ainda associou a figura do ex-deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada ao 

movimento político afirmando no final de seu texto que o mesmo era detentor de uma 

camisa verde.  

                                                           
179

 A outra matéria que realizou críticas ao Cine Theatro Apollo foi publicada também sem a assinatura de 

seu autor. Ver: (O Nacionalista: 20/09/1937, p. 2)  
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Figura 37 – Um comunicado de Barbacena. (O Nacionalista: 19/05/1938, p.4) 
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A denúncia ocorreu no mesmo momento no qual Ines Piacesi, através do 

Rubicon, passava a publicar escritos que afirmavam que, por conta do delicado 

momento vivido, era preciso ter fé no país, crer, obedecer e trabalhar. (Rubicon: 

05/05/1938, p.4)
180

 

Corroborando com o proposto anteriormente de que Ines Piacesi entendia o 

Estado Novo como a materialização de parte de suas aspirações políticas à época de sua 

militância na AIB, tais artigos surgiram na esteira de uma série de publicações que, 

desde o mês anterior, vinham exaltando Getúlio Vargas e o novo regime.  

Por ocasião de seu aniversário, quando ela defendia os governos fortes como a 

melhor forma de se criar um bloco coeso e disciplinado, o ditador foi denominado como 

o ―Duce brasileiro‖. (Rubicon: 24/04/1938, p. 1)  

Ines Piacesi voltaria a exaltar a figura de Vargas na matéria a partir da qual, 

definitivamente, deixou de apoiar o integralismo e passou a defender em relação à 

realidade brasileira apenas a ditadura varguista.  

 

Figura 38 – Similia Similibus Curantur. (Rubicon: 22/05/1938, p.1) 

 

                                                           
180

 Este mesmo artigo intitulado ―Tenhamos fé no Brasil – Crer, obedecer e trabalhar!‖, foi republicado na 

edição seguinte. (Rubicon: 22/05/1938, p. 2) 
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No texto cujo título significa ―Os semelhantes curam-se pelos semelhantes‖, ela 

deixou claro que o Putsh Integralista foi bom para que Getúlio Vargas mostrasse ainda 

mais sua firmeza e força. Seu regime seria o modo de se realizar aquilo o que ela 

entendia como ideal, mas pelos meios possíveis para isso. Dito de outro modo, já que 

não teria sido possível a vitória do Integralismo que ela entendia como sendo fascismo 

brasileiro, Ines passou a defender ainda mais a figura de Getúlio Vargas no poder 

passando a designá-lo como o ―Duce Brasileiro‖. (Rubicon: 22/05/1938, p.1) 

Ainda na mesma edição do jornal, ela elogiou as ações da polícia política local 

que estaria inquerindo os antigos líderes da AIB para prestar depoimentos, sendo que 

afirmou que nada teria sido encontrado que comprovasse estarem estes em desacordo 

com o novo regime. (Rubicon: 22/05/1938, p.1) 

A postura de apoio de Ines Piacesi ao Estado Novo se mostrou presente em seus 

escritos desde janeiro de 1938, acentuando-se, principalmente após as tentativas de 

insurreições integralistas.  

Mesmo que se considere que a mesma tenha mantido o apoio a Getúlio Vargas e 

a seu regime e tenha deixado de defender o integralismo por ser contrária a qualquer 

tipo de extremismo de seus ex-companheiros frente à ordem vigente, este tipo de 

postura estava de acordo com alguns argumentos que foram usados por muitos 

integralistas após os levantes.  

Exemplo deste discurso foi apresentado por Gustavo Felipe Miranda que, ao 

recuperar um trecho do depoimento de Júlio de Moraes, integralista envolvido no 

levande de maio de 1938, afirmou: 

 

A peculiaridade, do também condenado Julio de Moraes, está na 

originalidade de sua argumentação. Este adianta dois argumentos que 

passaram a ser comum nos manifestos posteriores de Plínio Salgado: a idéia 

de que o Estado Novo é a materialização do ideário integralista e que o 

levante de maio foi acionado por integralistas “desvairados”, na perspectiva 

do chefe, ―desorientados‖. (MIRANDA: 2009, p. 57) 

 

Independentemente dos possíveis motivos que levaram Ines Piacesi a adotar este 

posicionamento, não se sabe se ela chegou a ter que prestar esclarecimentos por conta 

da ocorrência do Putsh Integralista. Contudo, em relação a Humberto Caetano, 

verificou-se que a polícia política manteve intensa vigilância sendo o mesmo intimado a 

prestar declarações, por ter sido alvo de um inquérito que investigou suas possíveis 

implicações no movimento armado. 
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 Pelo fato de seu estabelecimento comercial, a Casa Renascença, se valer neste 

período de um bloco de impressos para suas faturas que continha o símbolo integralista, 

Sigma (Σ), em 16/05/1938 ele foi autuado pelo suposto envolvimento no atentado 

contra o regime. O talão de tais impressos foi apreendido pela polícia após terem sido 

ouvidos Humberto Caetano e algumas testemunhas. (APM/Fundo Dops – Pasta 2627, 

Imagens 3-5)  

 
 

Figura 39 – APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagem 8. (10/05/1938) 

 

 Em suas declarações, Humberto Caetano afirmou ao delegado Adelino Trindade 

que ignorava qualquer coisa que tivesse relação com o movimento armado ocorrido na 

capital federal sendo que, definitivamente, não o aprovava uma vez que nenhum 

resultado teria a nação com o mesmo. (APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagem 6)  

 Nos demais depoimentos prestados por conta das investigações referentes a seu 

suposto envolvimento com o levante integralista, foram ouvidas quatro testemunhas, 

Manuel José Maria, Euclides de Souza, Joaquim Ferino Barroso e Celso Luiz Alves 

que, de modo geral, afirmaram ter conversado com o denunciado e que o mesmo, a 

exemplo do trecho do depoimento de Manoel José Maria abaixo reproduzido, teria 

afirmado o seguinte: 

 

(..) estando em frente ao Club Barbacenense, no dia dezesseis do corrente, 

ouviu, em vista dos Srs. Filmo Barroso e Euclides de Souza, o Sr. Dr. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3&ei=-hZuVN6HPIyigwTLw4PQDA&usg=AFQjCNHgI7z-lMmUMsfOPaXz9wu4wDRmtA&bvm=bv.80120444,d.eXY
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Humberto Caetano, dizer que estava amaguado por não ter sido presos os 

integralistas de Barbacena, por que em outros lugares têm havido prisões, 

mas soube que o Sr. Bias não deixou agir por enquanto, contra os 

integralistas; que o depoente respondeu àquele que deixasse de brincadeira 

pois que o caso é sério, ao que ele respondeu estar brincando; disse mais o 

depoente por ter sido perguntado, que o Dr. Humberto Caetano foi chefe do 

integralismo nesta cidade. (APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagens 9-10) 

  

Em 17/05/1938, em decorrência da acusação de realizar propaganda integralista, 

Humberto Caetano, devidamente escoltado, foi encaminhado a Belo Horizonte a fim de 

ser ouvido pelo Delegado de Ordem Pública de Minas Gerais, Orlando Moretzsohn, 

pessoa responsável pelo DOPS-MG. Na parte final do documento que o encaminhou, o 

delegado de Barbacena afirmou que estava apurando a responsabilidade do mesmo. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagem 21)  

Em 18/05/1938, em seu depoimento, Humberto Caetano declarou ter sido o 

fundador do Integralismo em Barbacena e, no momento em que ele se configurava 

como um partido legal e estava devidamente registrado, além de ter sido seu líder, 

afirmou ter exercido outras funções como a de Secretário de Assistência Social e 

Doutrina. (APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagem 19) 

Esclareceu também que após o fechamento do partido pelo governo, encerrou 

suas atividades no integralismo. No que concerne às questões referentes às notas 

timbradas com o símbolo integralista, Sigma (Σ), que vinha emitindo em seu 

estabelecimento comercial, alegou que elas intentavam fazer a propaganda do mesmo, 

sendo que tais faturas foram anteriormente impressas em grande quantidade e que ele 

não teve o cuidado de substitui-las por outras sem o emblema de um partido de 

existência proibida por mera displicência. (APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagens 

19-20)  

Por fim, sobre o Putsh Integralista de 11 de maio, ainda afirmou não ter qualquer 

relação com os acontecimentos na capital da república sendo que, em hipótese 

nenhuma, pois nunca foi partidário de revoluções, prestaria solidariedade aos mesmos, 

sobre os quais só teve conhecimento através dos jornais. (APM/Fundo Dops – Pasta 

2627, Imagem 20) 

Concluídos os procedimentos policiais do inquérito em Barbacena, no dia 

20/05/1938, este foi remetido por Adelino Trindade ao delegado Orlando Moretzsohn. 

No ofício que encaminhava a documentação, contrariando o que foi afirmado pelos 

depoentes, Adelino Trindade afirmou que o delegado deveria tentar ouvir Humberto 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3&ei=-hZuVN6HPIyigwTLw4PQDA&usg=AFQjCNHgI7z-lMmUMsfOPaXz9wu4wDRmtA&bvm=bv.80120444,d.eXY
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Caetano de surpresa, pois, de acordo com as provas enviadas, oriundas da fase de 

oitivas das testemunhas, não teria sido possível se caracterizar o delito de atentado 

contra o regime. 

 
Os depoentes, como é natural nas cidades pequenas, sabedores do rigor que o 

Governo está sendo obrigado a usar na repressão do ultimo atentado contra a 

ordem, não quizeram carregar os seus depoimentos revelando, com franqueza 

o que ouviram do indiciado. No entanto posso afirmar que outras foram as 

expressões do Dr. Humberto Caetano. Pode V. Excia. interrogal-o ahi que, 

talvez colhido de surpreza, confessará toda a gravidade de suas afirmativas. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 2627, Imagem 15) 

 

Essas ações de repressão realizadas pela polícia política sobre as atividades 

integralistas em Barbacena, se não conseguiram apurar um efetivo envolvimento de seus 

militantes em ações que se voltavam contra o governo no novo contexto, ao menos 

demonstram o grau de vigilância e também o modo como o movimento e seu principal 

líder era visto.  

Nos outros jornais locais de Barbacena, a cobertura dada ao Putsh de 11 de maio 

de 1938, em boa medida, acompanhou o tom dos jornais de grande circulação do estado 

ou da capital federal que condenaram as ações integralistas. 

Por meio do jornal Cidade de Barbacena se observou que, desde janeiro de 

1938, vários escritos relacionados às atividades policiais de monitoramento das ações 

integralistas informavam sobre a postura mais rigorosa adotada pela polícia, a exemplo 

dos eventos ocorridos em Petrópolis. (Cidade de Barbacena: 22/01/1938, p.1)
181

  

Em março de 1938, em duas ocasiões, foi anunciado o desmantelamento dos 

planos de tentativa de um movimento armado integralista que envolveria todo o estado 

da Bahia, (Cidade de Barbacena: 04/03/1938, p. 1) sendo que estas representaram quase 

o prenúncio daquilo que viria ocorrer em maio do mesmo ano também foi divulgado 

pelo periódico. (Cidade de Barbacena: 18/03/1938, p. 1) 

Através da análise dos jornais de grande circulação do estado, é possível afirmar 

que, conforme o ocorrido com a revolta de março de 1938, o levante de 11 de maio de 

1938 foi associado ao extremismo das ações de seu grande inimigo no campo político, o 

comunismo, sendo que isto ocorreu tanto em relação à ANL e seu levante de 1935, 

quanto em relação àquilo que era visto como matriz deste e das demais manifestações 
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 Ver também: ―O Sr. Plínio Salgado será ouvido no caso dos integralistas de Petrópolis.‖ (Cidade de 

Barbacena: 18/02/1938, p. 4) 
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políticas de esquerda ao redor do mundo, a experiência soviética advinda da Revolução 

de 1917.
182

  

Giselda Brito Silva, ao abordar o primeiro aspecto, demonstrou como o governo 

Vargas e seu aparelho policial se valeram do ataque ao palácio Guanabara e, definindo-

o sob o rótulo de Intentona Integralista, o associou à Intentona Comunista de 1935 

atribuindo aos militantes do sigma a mesma imagem de subversivos e perigosos 

conspiradores. (SILVA: 2002, p. 2) 

Gustavo Felipe Miranda corrobora com tal visão e propõe como hipótese 

explicativa disso a existência de uma ligação direta entre essa ação repressiva por parte 

do governo, tanto no plano prático, quanto no plano discursivo contra os integralistas, 

bem como na busca por um consenso público para a ditadura que recentemente havia 

sido instalada. (MIRANDA: 2009, p. 62) 

Sobre o primeiro ponto, no plano discursivo, tomando como exemplo um artigo 

publicado no periódico de Pernambuco, Correio da Manhã, de autoria de Carlos Maul, 

ele dá um exemplo muito significativo da associação que foi feita entre os eventos da 

Intentona Comunista de 1935 e as tentativas de levantes integralistas de 1938.  

 

Coloca Maul, que apesar das ―exterioridades diferentes na forma e na cor, 

(...) o fundo era o mesmo, eram as mesmas as ambições e seriam idênticos os 

effeitos da prática‖. As ações e as respectivas facções, retirando-lhes ―as 

tonalidades e a indumentária‖, em tudo se aproximavam. Os trechos citados 

são mais do que suficientes para deduzir que o autor está comparando a 

atuação dos integralistas a de comunistas. Mesmo assim, as dúvidas que 

pudessem persistir se dissipariam na categórica afirmação: ―Foice e Martelo e 

Sigma se equivalem‖. (MIRANDA: 2009, p. 69)
183

 

 

Ao tentar vincular os dois eventos, buscava-se também aproximar suas doutrinas 

como fruto de um ideário exógeno e assim deslegitimar aquela ligada ao integralismo. 

 

A segunda idéia perceptível no artigo é o exotismo de ambas as doutrinas: 

―Na nossa história, na história das nossas formações facciosas não há 

exemplo que os identifique com o mundo americano. Tudo que nelles é 

essencial é transatlântico (...)‖. Na terceira noção, implícita a primeira, se 

manifesta o brasileiro ordeiro, pacato e leal, indiferente por natureza ―a 

própria ferocidade da táctica (...)‖ da ideologia exótica. A quarta traz consigo 

a desqualificação do integralismo como ideologia nacionalista. Todo o 
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 Foram analisados os jornais Folha de Minas e Estado de Minas no período compreendido entre março 

e maio de 1938. Sobre a associação entre o Putsh Integralista e a Intentona Comunista ver: ―Os rebeldes 

usaram tactica identica aos dos communistas russos‖. (Estado de Minas: 13/05/1938, p. 1) 
183

 O artigo citado pelo autor é intitulado ―Um quadro sem moldura‖, de autoria de Carlos Maul, 

publicado no Correio da Manhã, 19\05\1938. Disponível em: FGV\CPDOC, Pasta: Getúlio Vargas, Doc: 

GV c 1938.05.13. 
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aparente bem intencionado discurso dos ―camisas verdes‖ constituía apenas 

uma urdida carapaça (...)(MIRANDA: 2009, p. 69)
184

 

 

Transformando os aliados de outrora em elementos subversivos, a partir de maio 

de 1938, o regime passou a se valer da imprensa para divulgar uma versão sobre a 

Intentona Integralista que maximizava seus feitos e colocava Getúlio Vargas como uma 

vítima e ao mesmo tempo um herói.  

Tal estratégia contribuiu para que ganhasse força e se espalhasse por todo o 

Brasil o discurso de que os integralistas eram subversivos e de que o Estado Novo seria 

o único detentor de valores como o anticomunismo e o nacionalismo. 

Já em relação ao plano prático, tem-se que, com essa narrativa construída, 

gerava-se um consenso que legitimava a repressão aos ex-integralistas e, ao mesmo 

tempo, justificava a existência do próprio regime, como a forma capaz de impedir uma 

crise que se queria fazer crer generalizada, bem como evitar a degeneração da própria 

nação.  

 

O cenário traçado demonstra que a iniciativa, fracassado o levante, passou a 

estar nas mãos do governo que não poupou esforços para convertê-lo num 

ganho político imediato. O quadro, (...) ganharia uma moldura edificante. 

Pois, com a repressão a integralistas e a construção de um discurso de 

combate ao extremismo exótico nos meses posteriores ao golpe, acabou-se 

por atingir em cheio o que ainda restava de organização no integralismo. 

Nesse ínterim, há um fortalecimento do regime com a ampliação do consenso 

de sua necessidade imediata. O fracasso integralista significaria ainda a 

derrota de um grupo político que manipulava elementos indispensáveis à 

ideologia estadonovista: o nacionalismo e o anticomunismo. (MIRANDA: 

2009, p. 73) 

 

Quando analisou este contexto, Giselda Brito Silva pontuou que, de modo 

semelhante ao que fez em relação aos comunistas, a polícia buscava legitimar a 

repressão contra este antigo aliado. Na análise que realizou sobre Pernambuco, ela 

verificou que, independentemente do rompimento das relações entre Getúlio Vargas e 

Plínio Salgado na conjuntura da implantação do Estado Novo, o acompanhamento das 

atividades integralistas pelo DOPS já ocorria antes de 1937, tendo se intensificado 

desde então. (SILVA: 2002. p. 131-136) 

Nos meses que antecederam o maio de 1938, a polícia os monitorava com a 

intenção de reunir elementos que seriam usados com o intuito de projetar sobre os 
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 O artigo citado pelo autor é intitulado ―Um quadro sem moldura‖, de autoria de Carlos Maul, 

publicado no Correio da Manhã, 19\05\1938. Disponível em: FGV\CPDOC, Pasta: Getúlio Vargas, Doc: 
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integralistas uma imagem de suspeitos de subversão da ordem. Para a autora, a fala 

amistosa de Getúlio Vargas em relação ao movimento negava o que os documentos 

oficiais produzidos pela polícia política afirmavam. Como um suposto aliado, a AIB 

não gozava de liberdade para ação, sendo que, antes de implementado o Estado Novo, 

muitas de suas atividades, além de não serem autorizadas, recebiam muitas censuras. 

 

O discurso de Vargas não condiz com as informações registradas pela sua 

polícia política nos meses que antecederam o golpe, nem com as atitudes de 

Getúlio em 03 de dezembro quando decreta o fim da AIB. O número de 

informes e partes policiais que marcavam as comunicações entre o secretário 

da SSP-PE e as delegacias do interior do estado, antes de 1937, 

provavelmente reencaminhadas para o chefe de polícia do Rio de Janeiro, 

sugerem que Getúlio devia ter conhecimento das atividades integralistas 

interpretadas por sua polícia como uma ameaça à ordem. (SILVA: 2002a, p. 

133-134)  

 

Em resumo, a data de 03 de dezembro de 1937 representou o início da ruína da 

AIB e se mesmo antes disto a polícia já ampliava o monitoramento e a censura às 

atividades da mesma, com o fracasso da Intentona Integralista e a consequente 

construção de uma imagem de subversivos que foi vinculada aos integralistas, tem-se 

que o maio de 1938 simbolizou a o fim da linha para os mesmos. De aliados de outrora, 

transformam-se em elementos perniciosos e traiçoeiros, perdendo sua força política.
 
 

No prenúncio daquilo que viria a ocorrer em 11 de maio, no jornal Estado de 

Minas foi emblemática a veiculação da notícia do arresto de, aproximadamente, 3000 

punhais com inscrições nazistas em seus cabos. Supostamente estas armas seriam 

utilizadas para assassinato de líderes políticos, militares e pessoas públicas importantes, 

cujos nomes constariam em uma ―lista negra‖ similar àquela que teria sido elaborada 

pelos comunistas quando ocorreu a Intentona Comunista de 1935.  

 

A policia carioca prossegue intensas investigações afim de apprehender todo 

o arsenal de guerra dos integralistas e que se encontra ainda em poder dos 

adeptos do sr. Plínio Salgado. Grande quantidade de material béllico, taes 

como metralhadoras, fuzis, mosquetões, granadas de mão, bombas de 

dynamite, bem assim copiosa munição de guerra, inclusive balas chanfradas 

cobertas de chumbo e cobre e de um poder explosivo muito grande, teem sido 

apprehendido pelas autoridades policiaes que arrolam para o respectivo 

processo. Hontem foram appreehndidos cerca de 3000 punhaes, os quaes 

tinham sahido da própria residencia do sr. Plínio Salgado. (Estado de Minas: 

18/03/1938, p.1)  

 

Se, desde dezembro de 1937, com o fechamento dos núcleos da AIB em 

Barbacena verificou-se que os integralistas tiveram seus ânimos arrefecidos, a 
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ocorrência da Intentona Integralista representou a derrocada final do movimento na 

cidade.  

Embora se buscou, de modo discreto, por meio dos escritos de Ines Piacesi ou 

mesmo por meio do depoimento de Humberto Caetano, se esquivar da pecha de radicais 

que passava a ser imputada aos integralistas, desde então, através da análise das páginas 

do Rubicon, o que se percebeu foi um esvaziamento do teor de cunho político que só foi 

quebrado nos escritos nos quais ela elogiou Getúlio Vargas e o Estado Novo ou ainda se 

remeteu a fatos que envolviam o cenário geopolítico europeu.
185

  

Acabou assim a defesa do integralismo por parte de Ines Piacesi. Mesmo 

quando, na conjuntura posterior à Segunda Guerra Mundial, este tentou voltar à baila 

sob a roupagem de Partido de Representação Popular (PRP), contando novamente com 

a figura de Humberto Caetano como seu principal líder em Barbacena, a mesma não 

aderiu suas hostes. Ela limitou-se a fazer, desde maio de 1938, apenas poucas menções 

ao fascismo italiano, cujas últimas defesas por parte casal Piacesi serão objeto da 

próxima sessão.  

 

6.7 A defesa do fascismo italiano: o último capítulo dos posicionamentos políticos 

do casal Piacesi  

  

Nos sete primeiros anos da década de 1930, em relação às manifestações 

políticas do casal Piacesi, o que se observou foi que embora eles tenham feito parte de 

instituições italianas que defendiam e divulgavam o fascismo italiano na cidade de 

Barbacena e também do integralismo, o congênere brasileiro deste, naquilo que se refere 

às suas atividades jornalísticas em defesa de tais experiências políticas, os escritos de 

Ines Piacesi se mostraram mais intensos. 

Sem embargo, eventos como a instauração do Estado Novo e o fechamento dos 

partidos políticos, bem como a tentativa de golpe desferida pelos integralistas em 1938, 

fizeram com que, no novo contexto, a AIB acabasse enquadrada dentro do mesmo 

espectro de periculosidade de seu grande inimigo, o comunismo, o que interditou a 

possibilidade de sua defesa por Ines Piacesi fazendo com que suas atividades políticas e 

seus escritos sobre esse campo praticamente cessassem por completo.  
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 Entre outras matérias, ver: ―O sereno piloto‖ (Rubicon: 17/09/1938, p. 1) e ―O livro do presidente‖ 

(Rubicon: 24/09/1938, p.2) 
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Assim, desde o Putsh Integralista, o Rubicon foi infestado de temáticas que 

versaram sobre a grande reforma pela qual o Cine Theatro Apollo passou, por escritos 

que se voltavam para o tema da educação, sobre o papel adequado à mulher, sobre a 

atuação de Ines Piacesi no congresso de jornalistas de Campo Belo, entre outros.
186

  

Por um lado, se a temática do integralismo se esvaiu das páginas do periódico, 

por outro, denota-se que a defesa do fascismo italiano, que nunca havia sido 

abandonada por completo, pouco a pouco, voltou a se fazer mais presente no Rubicon, 

sobretudo em decorrência dos acontecimentos que pareciam levar o mundo para um 

novo conflito mundial.  

Desde outubro de 1938, Ines Piacesi passou a abordar a iminência da ocorrência 

de um conflito na Europa sendo que, pouco tempo depois, o que se verificou foi que 

Aroldo Piacesi também se mostrou presente nas páginas do Rubicon e do Cidade de 

Barbacena versando sobre a conturbada realidade política do velho mundo.
187

 

Ainda que em novembro de 1938 ele tenha abordado a Conferência Pan 

Americana de Lima, cujo aspecto antifascista foi fortemente criticado, seus escritos que 

se voltavam para a defesa das ações do fascismo italiano passaram a se fazer presentes 

de modo mais intenso a partir de 1939. (Rubicon: 26/11/1938, p. 1) 

 Se em anos anteriores o que se viu foi uma maior defesa e divulgação do 

fascismo e do integralismo pela pena de Ines Piacesi, no contexto inicial da Segunda 

Guerra Mundial, num sentido inverso, evidenciou-se que Aroldo Piacesi assumiu uma 

posição de maior destaque entre eles, com uma atuação mais aguda nos periódicos 

locais ao se configurar como um dos principais comentaristas do conflito. 

Convidado pelo jornal Cidade de Barbacena para escrever sobre os 

acontecimentos do certame, sua coluna ―A Margem‖ se fez intensamente presente nas 

folhas do periódico entre o período de 05/09/1939 e 04/11/1939. 

 De um modo geral, o que se pode afirmar sobre ela é que, além de tentar tratar 

as causas e possíveis desdobramentos dos combates, detalhou as ações realizadas pelos 

exércitos beligerantes, bem como não deixou de criticar a forma como boa parte dos 

jornais e dos rádios realizavam sua cobertura.  
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 Exemplos disso são as colunas ―Rumo ao Lar‖ e ―Coluna Pedagógica‖ que se fizeram presentes na 

edição de 24/09/1938.  
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 ―Cronica Internacional‖. (Rubicon: 08/10/1938, p. 1) 
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Sobre o primeiro aspecto, notadamente a ênfase das explicações em seus artigos 

relativas às possíveis causas do conflito recaíram principalmente sobre a Inglaterra e 

França e, em menor medida, sobre a Alemanha.  

Para se ter uma ideia disto, dentre as matérias que escreveu que versaram 

exclusivamente sobre a Guerra, em quinze das trinta e sete analisadas, de algum modo, 

ele atacou a Inglaterra e a França imputando-lhes algum grau de responsabilidade pela 

eclosão do conflito. (Cidade de Barbacena: 10/10/1939, p. 4)
 188

  

Situando-as como uma consequência daquilo que os dois países haviam feito 

desde a Primeira Guerra Mundial ao manipular a Liga das Nações, redesenhar o mapa 

europeu de modo a criar uma vizinhança hostil à Alemanha e Itália ou ainda agindo por 

pura ganância, foram acusadas de criarem os germens que levariam à Segunda Guerra.  

 

França e Inglaterra sempre visando sustentar supremacia desde o fim da 

Grande Guerra, idearam manter seu predominio. Deixaram os germens de 

futuras contendas e luctas, entre os differentes povos europeus, com creações 

de estados artificiais contra toda a ethica de nacionalidade e justiça; 

restringiram e alargaram fronteiras, visando exclusivamente fins militares e 

blocos de cerco, chegando ao ponto de arquitetar a ―Pequena Entente‖ e a 

―Entente balcânica‖. (Cidade de Barbacena: 16/10/1939, p. 4)  

 

Quando atacou o modo como o conflito era tratado pela imprensa e pelo rádio, 

afirmou que, no segundo caso, a transmissão de notícias eram numericamente maiores 

sendo também mais estereotipadas. Por isso, defendia a necessidade de se separar o joio 

do trigo, sendo isso válido para ambos os veículos de comunicação. (Cidade de 

Barbacena: 26/09/1939, p. 4) 

A preocupação de Aroldo em tentar realizar uma cobertura dos acontecimentos 

da guerra que fossem favoráveis à Itália e, ao mesmo tempo, buscasse imputar à 

Inglaterra e França a responsabilidade pela ocorrência da mesma, ajuda a entender um 

pouco os motivos que fizeram com que no ano seguinte fossem exibidos em sessões 

especiais no Cine Theatro Apollo os jornais europeus da UFA (Universum Film Aktien 

Gesellschaft), que foram produzidos como uma tentativa de criar uma imagem positiva 

da Alemanha no conflito. (Cidade de Barbacena: 09/08/1940, p. 3) 
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 Mesmo quando responsabilizou a Alemanha pela ocorrência do conflito, a exemplo da matéria citada 

acima, também buscou justificar suas ações pautando-se por argumentos semelhantes. Entre esses meses 

de 1939 foi possível mapear um total de trinta e sete artigos referentes ao desenrolar do conflito, além de 

outros nove que versavam sobre temas diversos. 
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É importante destacar que, embora fossem claras as aproximações entre Itália e 

Alemanha e que, em alguns momentos, tanto Aroldo, quanto Ines Piacesi tenham tecido 

elogios à Hitler e às suas ações, seus escritos se direcionavam mais ao ataque à 

Inglaterra e França do que no alinhamento entre a Itália e a Alemanha. Não havia uma 

tentativa clara de associação entre fascismo e nazismo em seus escritos, ainda que 

considerassem a proximidade de ambos.
189

  

 Ao se levar em conta os artigos que foram escritos por Aroldo nestes momentos 

iniciais do conflito, nota-se uma semelhança entre os argumentos usados por ele e por 

sua esposa para a justificativa da eclosão do conflito e para as ações alemãs em relação 

à Polônia.  

Assim como Aroldo, Ines enxergava a falta de ação por parte da Inglaterra e 

França na questão da invasão da Polônia pela Alemanha como uma traição. Defendeu 

que não teria sido a Alemanha quem destruiu a Polônia, mas sim as nações que a teriam 

criado a seu bel prazer. Para ela, a Alemanha nunca teria mentido a respeito daquilo que 

queria, sendo que a Polônia é que teria sido enganada, só compreendendo isto tarde 

demais. (Rubicon: 08/10/1939, p. 1) 

Estes escritos de Aroldo Piacesi que se fizeram intensos desde setembro de 

1939, aos poucos desapareceram das páginas do Cidade de Barbacena a partir de 

novembro do mesmo ano.
190

 Todavia, a despeito de terem sido efêmeros, foram 

importantes pois, ao compará-los com os artigos que abordaram a Segunda Guerra 

Mundial publicados por Ines Piacesi no Rubicon, destaca-se que, mesmo diminutos, 

estes, em boa medida, acompanhavam o tom empregado por Aroldo, sobretudo, quando 

se voltavam para as ações alemãs na guerra e sobre quais seriam os motivos que fariam 

com que esta sozinha atemorizasse Inglaterra e França.  

 Entretanto, do mesmo modo que os escritos de Aroldo Piacesi foram 

desaparecendo, ao longo do ano de 1940, pouco a pouco, as menções referentes à guerra 

também foram diminuindo nas páginas do Rubicon, ao passo que os artigos nos quais 

foram feitos elogios a Getúlio Vargas e ao modo como este vinha governando o país se 

fizeram cada vez mais presentes. 
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 Entre os escritos nos quais podem se observar tais aspectos podem ser citados: ―A Margem – O 

discurso de Hitler‖. (Cidade de Barbacena: 21/09/1939, p. 4) e ―Porque é que ha – A Guerra?... (Rubicon: 

08/10/1939, p.1) 
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 Infelizmente, na coleção do jornal pesquisada há uma lacuna entre suas edições publicadas entre 

04/11/1939 e 23/12/1939, fato que inviabilizou a análise de seus escritos neste interstício. 
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 Algumas possíveis explicações para a inflexão da publicidade do fascismo e das 

menções à Segunda Guerra em seus escritos podem aqui ser levantadas, sendo que as 

mais significativas se remeteriam às ações da polícia política em relação às pessoas que 

realizaram a defesa do ideário fascista e também à difícil situação na qual os imigrantes 

de países como Alemanha, Itália e Japão se encontraram quando o Brasil decretou 

guerra ao Eixo em agosto de 1942. 

 No tocante a este segundo aspecto, desde o mês de janeiro de 1939, se observou 

na cidade a veiculação de informes nos jornais barbaceneneses referentes à legalização 

da situação dos estrangeiros que teriam chegado ao Brasil depois de 1934 e que ainda se 

encontravam em situação irregular. (Cidade de Barbacena: 18/01/1939, p.1) 

 Dentre estes, a polícia publicou um aviso no jornal O Nacionalista que, 

atendendo às orientações do Decreto lei 3010, de 20 de dezembro de 1938, informava 

que os estrangeiros deveriam se registrar na delegacia até o dia 22 de dezembro, sob 

pena de terem de pagar uma multa caso não o fizessem ou ainda correrem o risco de 

serem deportados. (O Nacionalista: 06/07/1939, p. 4)
191

 

Dadas as lacunas documentais não se sabe se, de início, ocorreu uma intensa 

movimentação por parte dos estrangeiros residentes na cidade para o atendimento de tal 

demanda. Contudo, ao longo do ano, quando a eclosão da Segunda Guerra estava 

próxima de ocorrer e, sobretudo, após seu início, o que se verificou foi um significativo 

número de pedidos de naturalização por parte dos imigrantes locais, principalmente dos 

italianos. 

 Na documentação produzida pela polícia local, encontrou-se, no segundo 

semestre de 1939, os pedidos de naturalização de alguns destacados imigrantes italianos 

como, por exemplo, Virgílio Pastorini, Victorio Martleletti e Humberto Boratto. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagens 102, 111-114 e 117) 

Se, a princípio, estes pedidos de naturalização dos imigrantes pode ter se dado 

por conta de aspectos legais ligados ao decreto de dezembro de 1938 e, mesmo nos 

momentos iniciais da Segunda Guerra, como uma forma de precaução destes uma vez 

que a Itália se manteve neutra no conflito até meados do ano de 1940, com o desenrolar 

da guerra entende-se que a situação de alguns imigrantes partidários do regime de 

Mussolini na coletividade local se alterou bastante.  
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 Este aviso foi publicado por inúmeras vezes no jornal.  
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Alguns deles foram perseguidos e monitorados pela polícia política e também 

pelo próprio povo, o que os levou a inclusive se declararem contrários às ações da Itália 

de Mussolini.  A sorte dos imigrantes que notoriamente foram apoiadores do fascismo e 

participaram das instituições italianas que realizaram a defesa e a publicidade destes na 

cidade, em parte, estava atrelada à realidade europeia, que parecia interferir nas ações de 

muitos deles.  

A esse respeito, a partir de junho de 1940, momento no qual a Itália deixou de 

lado seu posicionamento de neutralidade e tomou parte no conflito ao lado da Alemanha 

de Hitler, se forem tomados apenas como exemplo Ines e Aroldo Piacesi, percebe-se 

que seus escritos, que antes se dedicavam a atacar a Inglaterra e França e a defender as 

ações de Mussolini e Hitler, se esvaíram quase que por completo.  

Ines Piacesi, por exemplo, em um dos poucos escritos do ano de 1940 que se 

remeteu à realidade da guerra travada na Europa, afirmou que o conflito, que era visto 

de longe, não interessaria mais a ninguém, pois a opinião pública estaria à mercê do 

joguete de informações a sabor de terceiros que, cada qual, puxava a sardinha para seu 

lado. (Rubicon: 01/09/1940, p. 1) 

Com base em seu argumento, estaria ganhando quem podia fazer mais 

propaganda. Portanto, nesta seara o Rubicon não torceria para nenhum lado, uma vez 

que de nada adiantaria a situação da Europa quando se teria o Brasil que pedia a nossa 

torcida permanente e carinhosa. (Rubicon: 01/09/1940, p. 1) 

Excetuando-se este texto, verificou-se que o casal não publicou mais nenhum 

artigo envolvendo a guerra e a defesa das ações da Itália ou Alemanha. (Rubicon: 

01/09/1940, p. 1)  

Ainda que alguns escritos nesse sentido tenham se feito presentes sob a autoria 

de outros escritores, seja no Cidade de Barbacena ou no Rubicon, – no último isto 

ocorreu em uma única ocasião na qual ele abordou o conflito em 1941 (Rubicon: 

09/03/1941, p. 1) – o que se verificou foi que Ines Piacesi passou a cada vez mais 

enaltecer a figura de Getúlio Vargas elogiando sua neutralidade e também o modo como 

vinha comandando o país chegando ao ponto de reiteradamente chamá-lo de ―Duce 

Brasileiro‖ (Rubicon: 16/11/1941, p. 1) e ―Duce da América‖ (Rubicon: 04/05/1941, 

p.1).  

Sob tal ponto de vista, se a entrada da Itália na Segunda Guerra parece ter dado 

uma arrefecida na defesa das ações de Mussolini por parte dos imigrantes radicados na 
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cidade, um fato decisivo faria com que esta se tornasse praticamente vetada aos mesmos 

a participação do Brasil no conflito juntamente com os ―aliados‖. 

 

6.8 O Brasil na Segunda Guerra: o fim da defesa do fascismo em Barbacena 

 

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial decorreu do torpedeamento de 

navios brasileiros por parte de submarinos alemães em fevereiro de 1942, sendo que 

efetivamente a declaração de guerra aos países do Eixo se deu em agosto de 1942, após 

intensas manifestações populares. 
192

 

Sem ignorar os antecedentes à declaração de guerra do Brasil ao Eixo, neste 

interstício entre fevereiro e agosto de 1942, nota-se que alguns imigrantes italianos 

passaram a pedir sua naturalização a exemplo de Vicente Belusci, Olivia Fontana, 

Romulo Stefani e também do português Eduardo Lopes dos Santos. (APM/Fundo Dops 

– Pasta 4503, Imagens 57, 70-74)  

Foi em meio a este contexto que se verificou a ocorrência de dois importantes 

acontecimentos que apontam para a capitulação do casal Piacesi em relação à defesa 

que realizavam do fascismo na cidade, o pedido de naturalização de Aroldo Piacesi e as 

interrupções da publicação do Rubicon, sobre os quais é preciso uma análise 

pormenorizada. 

Sobre o primeiro aspecto, antes de verificar a situação de Aroldo Piacesi, é 

importante mencionar que Ines Piacesi já havia entrado com seu pedido de naturalização 

junto às autoridades policiais em agosto de 1939. Porém, devido a suas atividades 

enquanto integralista, na ocasião teve o pedido de atestado de bons antecedentes 

criminais negado, sendo que ao processo teria sido anexado apenas um certificado que 

deveria ser encaminhado ao Ministério da Justiça por meio do Ministério da Educação. 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 8) 

 Desta maneira, independentemente de ter ocupado uma posição de destaque nos 

meios intelectuais, culturais e econômicos da cidade, por ter sido membro do 

integralismo e ser acusada de defendê-lo, tanto em seu jornal, quanto em suas atividades 

enquanto professora, Ines Piacesi chamou para si a atenção do DOPS-MG, passando a 
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 Além da ocorrência deste ataque alemão aos navios brasileiros, há outros aspectos que precisam ser 

analisados a respeito da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial que levam a diferentes 

interpretações por parte dos estudiosos sobre o tema. (PINHEIRO: 1995, p. 109-110) 
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ser monitorada, fato que, além de um prontuário, lhe rendeu até este pequeno incidente 

com o órgão policial.
  

Tais acontecimentos, todavia, não impedem de se conjecturar que, justamente 

por ter ocupado um privilegiado lugar em meio à sociedade barbacenense de sua época, 

ela possa ter gozado de certa complacência por parte do DOPS, uma vez que, em 

decorrência de suas atividades políticas, até onde se sabe, não foi intimada a prestar 

depoimentos mesmo quando causou um mal estar na escola onde lecionava por fazer 

propaganda do integralismo.  

Não obstante, desde a instauração do Estado Novo e a consequente ruína do 

integralismo, apesar de não ter mudado sua orientação política, percebeu-se que Ines 

Piacesi ao menos hesitou em continuar a defesa pública de suas ideias para se adequar 

ao novo contexto da guerra, uma vez que seu jornal parou de circular em 31/05/1942, 

voltando apenas em 09/11/1947.
193

 

Mais do que sua naturalização, que em si não significou um grande revés para 

suas atividades em defesa do ideário integralista e fascista, – pois, como se observou ao 

longo deste trabalho, ela manteve uma relação mais forte com o Brasil, chegando a ser 

mais incisiva por conta disso na defesa e propaganda do Integralismo em detrimento do 

fascismo italiano – foi a nova conjuntura desfavorável e a interrupção das publicações 

de seu jornal que impossibilitaram a continuidade da defesa do ideário político que 

comungava uma vez que, fechado o integralismo, este era o único local por onde ainda 

se enveredava pela esfera política. 

Tal assertiva se baseia no fato de que, apesar de continuar a escrever para o 

jornal Cidade de Barbacena após maio de 1942, espaço no qual não tinha tanta 

liberdade quanto no Rubicon, notadamente seus escritos se dedicavam às análises 

voltadas para a educação, sociedade, entre outros temas, ao passo que o conteúdo 

político raramente se fez notar desde então e, quando surgia, não se dirigia ao fascismo 

ou para a guerra. 

Sem dúvidas, sem ignorar que ela conseguiu alcançar um espaço incomum para 

as mulheres de seu tempo, – uma vez que foi professora, jornalista, diretora e 
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 O Rubicon foi fundado em 14/06/1935 e circulou até 22/06/1952. Neste longo período contou com 

dois momentos nos quais deixou de circular. O primeiro deles ocorreu entre 02/01/1937 e 04/07/37 e o 

segundo entre 31/05/1942 e 09/11/47. No primeiro interregno, o motivo provável que levou à pausa de 

sua circulação relacionava-se às dificuldades para mantê-lo funcionando. Contudo, neste novo intervalo, é 

possível conjecturar que as causas tenham relações com o conflito internacional e com a realidade vivida 

pelos imigrantes da comunidade barbacenense que eram oriundos dos países que formaram o Eixo. 
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proprietária de dois jornais e de um Cine Teatro ao lado do marido – sua atuação no 

meio político foi facilitada por sua militância no Integralismo que aceitava e até 

incentivava esta. Porém, o fechamento deste, o contexto da guerra e o consequente 

alinhamento do Brasil ao grupo contrário aos países do Eixo representaram a derrocada 

de suas atividades nesta esfera. 

Em relação a Aroldo Piacesi, ainda que não se tenha encontrado nenhum indício 

de monitoramento em meio à documentação produzida pelo DOPS-MG que recaíssem 

sobre ele, – o que torna plausível a ideia de que pode ter gozado de certa complacência 

da polícia política em decorrência de sua destacada posição econômica na sociedade 

local – seu pedido de naturalização representaria uma perda de espaço na sociabilidade 

italiana local.  

Isto se daria, sobretudo, pois a efetivação desta significava a impossibilidade de 

agir enquanto representante do governo fascista na cidade, independentemente do fato 

desta nova condição não necessariamente impossibilitar sua defesa. 

Quando discorreu sobre a relação que sua mãe possuía com a Itália e destacou 

que, por conta de sua lua de mel, sua estadia no país teria feito com que tivesse ficado 

com raiva de sua pátria natal e passasse a se ligar cada vez mais com o Brasil, Maria 

Ines Leda Piacesi afirmou que, entre outros fatores, teria sido Ines Piacesi quem 

pressionou Aroldo para que este se naturalizasse: 

 
Ela se considerava brasileira, ela que pressionou o papai para ele passar 

também a ser brasileiro. Porque o papai não queria se naturalizar. É verdade 

que ele acabou se naturalizando por causa também da guerra. Porque a guerra 

maltratou muito os que eram contra, né? Contra os Estados Unidos e contra a 

Inglaterra e a França, e a França também, né? Eles estavam combatendo o 

nazismo e o Mussolini estava de braços dados com, o fascismo estava de 

braços dados com o nazismo. Então eles andaram fazendo muita violência em 

muitos lugares com os comerciantes, com as pessoas italianas. Em Barbacena 

parece que não. Eu não cheguei a, pelo menos impacto, de ter havido alguma 

agressividade muito grande não houve. Mas, houve assim comentários, é 

gente que ficava né, ameaçando, essas coisas. Mas quase todo mundo lá 

gostava muito do papai, mas mesmo assim ele se naturalizou. Foi aí que ele 

deixou de ser cônsul, o pessoal lá de Belo Horizonte ficou danado porque ele 

foi se naturalizar e que ele não podia fazer isso. Ele era cônsul italiano, não 

podia se naturalizar, entendeu? (Entrevista com Maria Ines Leda Piacesi 

concedida a Everton Pimenta. Belo Horizonte 22/07/08.) 

 

Ao se considerar o proposto por sua filha, depreende-se que sua naturalização 

pode ter se dado como uma estratégia para evitar perseguições por causa de sua origem 

italiana e posicionamento político por parte de populares que, em várias regiões, vinham 

atacando aqueles que se colocavam contra os aliados na Segunda Guerra Mundial.  
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Além disso, tal medida pode ser aqui vista também como uma tentativa de não 

colocar em risco os bens materiais da família e uma forma de se evitar problemas com a 

polícia política.  

Deste modo, assim como outros italianos, Aroldo Piacesi, em 1942, deu entrada 

em seu processo de naturalização sendo que, em maio deste ano, foi convocado a 

comparecer na delegacia de Barbacena para tratar de assuntos ligados ao serviço de 

estrangeiros. (Cidade de Barbacena: 27/05/1942, p. 4) 

É importante destacar sobre estes últimos aspectos que a polícia política passou 

a manter uma intensa vigilância sobre os imigrantes oriundos dos países que formavam 

o Eixo Itália, Alemanha e Japão com uma ênfase maior sobre os dois últimos.  

Especificamente sobre os japoneses, destaca-se que, por meio dos jornais locais, 

eles eram descritos como traiçoeiros, sendo que seria preciso tomar cuidados com os 

mesmos. (Cidade de Barbacena: 11/04/1942, p.1)
194

  

Assim, desde fevereiro de 1942, a polícia política local buscou orientações com 

a chefia de Belo Horizonte a fim de saber como proceder em relação aos imigrantes 

oriundos dos países do Eixo que mantivessem em seu poder armas, munições ou 

explosivos, assim como em relação aos comerciantes oriundos destes países que 

possuíssem casas comerciais nas quais se negociavam armas ou ainda sobre aqueles que 

as possuíam com o devido registro policial. (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 

85) 

 Em resposta a esta consulta, a polícia local foi orientada a apreender as armas 

que não possuíssem registro e, para aquelas que o possuíssem, elas deveriam ser 

recolhidas à delegacia mediante a entrega de um recibo, ficando depositadas até 

segunda ordem, sendo que a relação destas deveria ser comunicada. No que tange 

àqueles que se dedicavam ao comércio de armamentos, eles deveriam cessar 

imediatamente o mesmo e comunicar à autoridade policial qual era seu estoque que, por 

sua vez, deveria encaminhar esta informação à central de Belo Horizonte. (APM/Fundo 

Dops – Pasta 4503, Imagem 84)  

No mês seguinte, nova consulta foi realizada a fim de se verificar se poderiam 

ser dadas buscas nas casas de ―súditos do eixo‖ e também nas casas de brasileiros por se 

desconfiar de que os mesmos possuíssem rádios transmissores, armamento ou material 
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 Sobre a documentação policial do período referente aos japoneses e alemães, além do que foi citado no 

texto, podem ser observadas outras situações de monitoramento dos mesmos. Sobre isso ver: 

(APM/Fundo Dops – Pasta 4503 Imagens 8, 39-40, 46-47, 49-51)  
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de propaganda. Como resposta, a polícia foi orientada pelo delegado de Belo Horizonte 

que a busca só deveria ocorrer quando se tivesse certeza da suspeita, caso contrário 

deveria ser mantida apenas uma rigorosa vigilância. (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, 

Imagens 82-83)  

Nesse contexto marcado pela intensa vigilância regida pela lógica da suspeição, 

só era permitida a realização de viagens de trem ou ônibus pelos imigrantes quando 

estes apresentassem um salvo conduto. O documento era expedido pela delegacia de 

polícia após se verificar os antecedentes daqueles que o requisitavam, sendo que a 

venda de passagens e o embarque na estação eram também vigiados dia e noite por 

policiais. (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 84)
195

 

Ao levar em conta estes aspectos, compreende-se que, a esta altura dos 

acontecimentos, as possibilidades de manifestação a favor das ações dos países que 

formavam o Eixo por parte dos imigrantes radicados em Barbacena se tornavam cada 

vez mais diminutas.  

Outrossim, em março de 1942, se verificou um aumento ainda maior do controle 

sobre as atividades destes imigrantes pois, seguindo o que ocorria em todo o país, a 

Sociedade Italiana de Beneficência Vittorio Emanuele II, e os demais órgãos como o 

Fascio local e a Agência Consular foram proibidos de continuar funcionando.  

Em tal situação, na qual se estava impossibilitada de manter suas atividades, a 

Sociedade Italiana Vittorio Emmanuele II cedeu gratuitamente seu prédio, juntamente 

de seu mobiliário para a instalação do Tiro de Guerra local, durante o período em que 

durasse a interdição de suas atividades. (Cidade de Barbacena: 20/03/1942, p. 1)  

O que se observou desde então foi um movimento de recuo cada vez maior por 

parte daqueles imigrantes que haviam defendido o fascismo italiano. No tocante a isto, 

emblemática foi a defesa dos italianos residentes no Brasil realizada pelo Conde Carlos 

Sforza, ex-ministro das relações exteriores da Itália que à época residia em Nova Iorque.  

Por conta da aplicação de decretos que afetariam diretamente a vida dos italianos 

radicados no Brasil, o conde enviou um apelo ao presidente Getúlio Vargas, pedindo 

benevolência em seu cumprimento. (Cidade de Barbacena: 11/04/1942, p. 1)  

Sua solicitação era a de que as medidas adotadas seriam preciosas se recaíssem 

apenas sobre os italianos que fossem fascistas, não causando um bom efeito psicológico 
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 Sobre a proibição da venda de passagens ver: ―A venda de passagens aos ―súditos do eixo‖ na central 

do Brasil‖. Cidade de Barbacena: 09 abr. 1942, p. 1. 
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sobre aqueles italianos que eram amigos do Brasil, uma vez que afetariam milhares de 

pessoas que seriam contrários ao fascio. (Cidade de Barbacena: 11/04/1942, p.1)
196

 

Por fim, acerca das perseguições aos estrangeiros residentes na cidade, que eram 

acusados de serem partidários do eixo, os documentos produzidos pelo DOPS-MG são 

reveladores. Por meio da análise dos registros produzidos pela ação de seus agentes na 

cidade de Barbacena nos anos de 1942 e 1943, percebe-se que, em pelo menos quinze 

ocasiões, elas se voltavam para o monitoramento e perseguição às atividades favoráveis 

ao nazi-fascismo. 

Numa conjuntura conturbada, na qual, por conta da declaração de apoio ao 

fascismo ocorriam detenções e também ataques desferidos por populares contra esses, o 

alemão Elwin Gsanek, que pouco tempo atrás havia se mudado para Barbacena, 

passando a morar em uma chácara afastada da zona urbana, acabou sendo uma das 

vítimas.
197

 

Em 11 de setembro de 1942, sua casa foi apedrejada por populares que o 

perseguiram pelo fato dele defender o posicionamento de seu país natal na Segunda 

Guerra Mundial, sendo que, por isso, sua residência passou também a receber proteção 

policial.
198 

 

 

Teve a sua propriedade apedrejada pelo povo, e esta delegacia aprendeu em 

sua residencia varias cartas e documentos em língua alemã. Todos esses 

papeis foram enviados a essa delegacia para a devida tradução em 25/8/42, 

pelo oficio n.º 970. Após esse apedrejamento e até hoje aquela chácara esta 

sendo guardada por força policial, para evitar saques e mesmo como medida 

de vigilância contra atividades por parte do dito alemão. Posto em liberdade, 

teve esse alemão ocasião de fazer á policiais destacados em sua residência, 

referencias desairosas ao Brasil, ao seu povo e a sua posição no atual conflito 

internacional, conforme copias anexas de duas partes levadas ao 

conhecimento do comandante do 9º Batalhão de Força Publica, aqui 

aquartelado (...) (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 17) 

 

O temor sentido por muitos italianos oriundo, seja da ação policial, das 

hostilidades de populares ou ainda do medo de perder seus bens era bastante forte, fato 
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Sobre o decreto número 4166, de 11/03/1942, que dispôs sobre as indenizações devidas por atos de 

agressão contra bens do Estado Brasileiro e contra a vida e bens de brasileiros ou de estrangeiros 

residentes no Brasil, o jornal Cidade de Barbacena publicou em suas páginas dois artigos. Ver: ―Bens de 

estrangeiros‖ (Cidade de Barbacena: 13/04/1942, p.1) e ―Severas medidas contra os estrangeiros do 

―Eixo‖ no Brasil‖. (Cidade de Barbacena: 30/04/1942, p. 1)
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 A grafia deste sobrenome Gsanek apresenta pequenas diferenças em alguns documentos. 
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 Elwin Gsanek não foi o único alemão residente em Barbacena que era monitorado pela polícia e teve 

problemas com populares. Ver caso do professor alemão Carlos Von Knobelsderff. (APM/Fundo Dops - 

Pasta 4503, imagens 39 e 40) 
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que levou alguns deles a tomar medidas que visavam a desfazer quaisquer vínculos que 

os ligassem às experiências políticas fascistas.
199

 

Nesse sentido, quer fossem apoiadores do fascismo ou da AIB, além de 

intensificarem os pedidos de naturalização, a partir de agosto de 1942, alguns deles 

passaram a publicar notas no jornal Cidade de Barbacena reforçando que estavam ao 

lado do Brasil naquele momento no qual sua entrada no conflito no lado oposto do nazi-

fascismo era iminente.  

Dentre estas, se ressaltam aquelas que foram publicadas pelos irmãos Orpheu 

Bonato e Pedro Bonato, por Luiz Bertoletti, – que foi membro da Sociedade Italiana 

Vittorio Emmanuele II – do italiano naturalizado brasileiro Victorio Marteletto e, em 

especial, por Humberto Caetano.
200

  

O manifesto publicado por Humberto Caetano ressaltava que ele era veterano da 

Revolução 1930, reservista do exército e que estaria aguardando a chamada para pegar 

em armas em defesa da pátria. Ademais, acusou as pessoas que teriam realizado 

insinuações vis com o intuito de desagregar valores em um momento decisivo no qual 

era preciso a união nacional. Em seu trecho final trazia o seguinte conteúdo:  

 

(...) porque o Brasil constitue para nós tudo o que mais amamos e queremos 

na superfície da Terra. Não ha mais entre os brasileiros nenhuma duvida, 

nenhuma vacilação, nenhuma divergência. Um só pensamento, uma só 

vontade, uma só força, uma fé inquebrantavel na vitória da Pátria. Viva o 

Brasil. (Cidade de Barbacena: 25/08/1942, p. 4)  

  

 Em decorrência da constante vigilância mantida pela polícia política que 

colocava a todos como suspeitos, a queixa realizada por Humberto Caetano não era 

desprovida de fundamento, pois, ainda que existisse algo contra uma determinada 

pessoa nos prontuários policiais, bastava uma denúncia acerca de sua relação com algo 

considerado pernicioso pelo DOPS, mesmo que sem fundamento, para que as ações 

desta passassem a ser monitoradas de perto.  

Para se ter uma ideia disso, um ofício recebido da Delegacia Especializada de 

Ordem Pública de Belo Horizonte, em 27/04/1942, solicitou averiguação sobre a 

veracidade das denúncias sobre Pedro Bianchetti, sob a alegação de que o mesmo era o 
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 Esse era, em parte, compartilhado por muitos ex-integralistas. 
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 Ver: ―Declaração‖. (Cidade de Barbacena: 25/08/1942, p. 1), ―Manifesto‖. (Cidade de Barbacena: 

25/08/1942, p. 4) ―Declaração‖. (Cidade de Barbacena: 28/08/1942, p. 3) e ―Declaração‖. (Cidade de 

Barbacena: 28/08/1942, p. 4) 
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chefe da quinta coluna na cidade e procurava organizar uma turma de comparsas com o 

intuito de desprestigiar o governo. (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Imagem 75)  

Em 09/05/1942, o delegado de Barbacena, Haroldo Pereira da Silva, em resposta 

ao documento afirmou que tais suspeitas eram infundadas e que, apesar do fato deste ter 

expressado sua opinião a favor da Itália na Segunda Guerra no momento no qual o 

Brasil ainda não havia rompido relações com a mesma, nada foi apurado sobre ele. 

Afirmou também que, na nova conjuntura, Pedro Bianchetti estaria ao lado do Brasil e 

da posição de seu governo a qual respeitava, não se enquadrando, desta maneira, na 

relação dos suspeitos sobre os quais a polícia mantinha sua vigilância. (APM/Fundo 

Dops – Pasta 4503, Imagem 74)  

Poderia aqui se argumentar que, pelo fato de Pedro Bianchetti ter sido um dos 

principais nomes da indústria da cidade de Barbacena no início de século XX, ele 

pudesse ter gozado de certa tolerância por parte da polícia política.
201

  

Conquanto, nesse período no qual foram pedidas averiguações sobre suas 

atividades políticas, estas eram um pouco descabidas dadas as condições desfavoráveis 

para a defesa do fascismo em decorrência do constante monitoramento e do perigo de 

assumir tal defesa, sob pena de perder seus bens e, também, sem descartar a 

possibilidade de serem hostilizados por populares.  

É preciso se levar em conta em relação às ações da polícia política em 

Barbacena que, possivelmente, ela não contava com uma grande estrutura, dotada de 

muitos recursos. Nada obstante, sem desconsiderar que com uma população de 

aproximadamente 93.955 pessoas, a cidade era uma das mais populosas do estado, sua 

polícia teria suas ações facilitadas pelo fato de que os diferentes grupos políticos 

pudessem ser mapeados sem grandes dificuldades.
202

  

Assim, as denúncias que pairavam sobre os imigrantes italianos, alemães ou 

ainda brasileiros que eram acusados de serem ―quinta coluna‖ ou ―eixistas‖ não se 

limitaram ao nome de Pedro Bianchetti. Para se ter uma ideia disto, entre o episódio que 

envolveu seu nome, ocorrido no final de abril de 1942, e setembro do mesmo ano, 
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 Sobre a atuação de Pedro Bianchetti no cenário econômico local ver: (RIBEIRO: 2012, p.76) 
202

 Ver a tabela referente às populações relativas e absolutas das cidades brasileiras em dezembro de 

1936. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/populacao.shtm>. Acesso em: 01 

fevereiro 2014. 
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outros casos semelhantes ocorreram sendo sempre acompanhados de perto pela polícia 

política.
203

  

Neste contexto de acirramento em relação ao monitoramento policial sobre os 

elementos considerados perniciosos, que além dos prontuários produzidos ao longo do 

tempo pautados pela observação das atividades políticas favoráveis ao fascismo e ao 

integralismo, foi alimentada desde 1942 pelo aumento das denúncias e queixas acerca 

da defesa destes, entende-se que a tentativa de se esquivar da pecha de comungar das 

ideias destes foi algo que cada vez mais ganhou força. 

Deste modo, é curioso perceber que, desde o segundo semestre de 1942, num 

sentido oposto à propaganda que antes realizou das ações italianas e alemãs por meio da 

exibição de filmes da LUCE e jornais da UFA, o Cine Theatro Apollo passou a exibir 

filmes que se colocavam contrários às ações dos países do Eixo na Segunda Guerra 

Mundial, sobretudo, às ações do nazismo.  

Dentre estes, merece destaque a exibição daquele que foi denominado como o 

primeiro filme antinazista, ―Paris está chamando‖ (Cidade de Barbacena: 11/07/1942, 

p.4) que ocorreu mesmo antes de o Brasil ter decretado guerra aos países do Eixo, assim 

como a do famoso filme de Charles Chaplin, o ―Grande Ditador‖ (Cidade de 

Barbacena: 06/02/1943, p.3) e de um outro filme que combatia o nazismo, ―O Martir‖, 

descrito como um símbolo da liberdade escravizada na Alemanha nazista. (Cidade de 

Barbacena: 18/12/1943, p. 3) 

Para concluir, além da exibição destes filmes, por parte de Ines Piacesi também 

foi percebido que os escritos que manteve no Rubicon no ano de 1941 e 1942 e também 

no Cidade de Barbacena, que versavam sobre política ou sobre a guerra, diminuíram 

consideravelmente.  

Entre estes ela passou a defender e elogiar cada vez mais a postura de 

neutralidade de Getúlio Vargas em relação ao conflito e, quando a entrada do Brasil 

parecia próxima, as únicas menções que trouxeram seu nome de algum modo vinculado 

à política se referiram à inauguração de um retrato do presidente no Imperial Club, 

evento no qual ela esteve presente com um grupo de alunos que apresentaram números 

de declamação especialmente ensaiados para a ocasião.
204
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 Entre os vários exemplos de situações como esta, ver: (APM/Fundo Dops – Pasta 4503, Barbacena. 

Imagens: 21-25; 37-38; 41-45; 50-51e 66-69) 
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 Sobre este evento ver: ―No Imperial Clube – A inauguração do retrato do Presidente Vargas‖. (Cidade 

de Barbacena: 20/04/1942, p. 4) e ―Uma festa bonita e diferente das outras foi a do Imperial Clube.‖ 

(Rubicon: 26/04/1942, p.1) 
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Pela junção dos acontecimentos abordados ao longo das últimas partes deste 

capítulo, quais sejam, a criação do Estado Novo e o consequente fechamento dos 

partidos políticos, a tentativa de golpe integralista, o monitoramento e perseguição dos 

ex-integralistas, dos fascistas e nazistas por parte da polícia política, o receio de poder 

perder seus bens em decorrência dos decretos criados pelo governo federal, o medo de 

hostilidades por parte de populares, o fechamento dos órgãos de sociabilidade italianos 

que notadamente tinham sido cooptados pelos fascismo e a entrada do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que na cidade as manifestações de quaisquer uma 

das experiências políticas supracitadas foram definitivamente sepultadas. 

O casal Piacesi e todas as outras pessoas que, de algum modo, se uniram a eles 

para a defesa de um ideário político similar que puderam ser mapeados por esta 

pesquisa tiveram suas expectativas frustradas por conta dos acontecimentos elencados 

no parágrafo anterior. 

No entanto, para além das pessoas que apareceram nas páginas dos jornais, nos 

grupos diretivos do Integralismo ou nas instituições italianas que se tornaram órgãos 

difusores do fascismo existiram outras que, com certeza, apoiavam as mesmas ideias 

políticas e também sofreram com as circunstâncias que solaparam a continuidade da 

defesa destas. 

Dois semelhantes e curiosos casos de pedidos de alteração dos nomes de filhos 

de simpatizantes do nazi-fascismo e integralismo ocorreram na cidade e são exemplos 

de situações de extremos constrangimentos que o apoio a tal ideário trouxe às pessoas.  

O primeiro deles é o do filho do comerciante local, Olimpio Irineu Bianchetti. 

Em 1940, o mesmo registrou seu filho com o nome de Hitler Plínio Bianchetti. Após a 

configuração de uma conjuntura desfavorável às manifestações de apoio ao nazismo, 

Olímpio entrou com um pedido para o cancelamento do prenome de seu filho alegando 

que havia escolhido tal designativo em decorrência de uma intensa repetição pela 

imprensa e pela rádio do nome do ditador alemão. 

Porém, depois de se verificar que o mesmo se transformou num inimigo do 

Brasil e adversário permanente da civilização, em 30/08/1942, por meio de seu 

advogado ele solicitou a retirada do nome Hitler para que seu filho passasse a se chamar 

somente Plinio Bianchetti.  

Junto da justificativa destacada acima, na continuação das alegações do 

documento, o advogado afirmou que a manutenção de tal prenome poderia resultar em 

expor o menino ao ridículo e também à execração pública.  
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Permitir que seu filho continue com o prenome em questão, não é apensa 

expo-lo ao ridiculo, mas sim, à execração pública! É fazer-lhe a vida, dentro 

do Brasil, intoleravel e por assim dizer impossivel. Será ele um perpetuo 

estigmatizado! E o suplicante, seu pae, um descurado e indiferente. 

(RETIFICAÇÃO 1SVC CX 117P) 

 

É importante mencionar que junto à homenagem feita a Adolf Hitler, Olimpio 

Irineu Bianchetti também não deixou de lado a figura de Plínio Salgado, aspecto que 

traz o único indício que foi encontrado em relação a simpatizantes do nazismo e do 

integralismo de modo concomitante na cidade. 

O outro caso parecido foi o de Manulli Giacomo Pietro, agricultor de Carandaí, 

que registrou seu filho com o nome Hitler Manulli. Pautado por argumentos similares 

aos apresentados pelo advogado do outro processo, em 15/12/1944, ele solicitou a 

retificação do nome de seu filho para Osvaldo Manulli. (CANCELAMENTO 1SVC CX 

108P)
205

 

Em ambos os casos o parecer do juiz foi favorável às alterações. De modo 

semelhante, tais situações representaram mais uma das tantas iniciativas que os 

simpatizantes do Eixo tiveram que tomar para buscar se desvincular da defesa que um 

dia realizaram de um ideário que definitivamente havia fracassado na cidade.  

A respeito do casal Piacesi, os últimos atos de suas atividades em defesa do 

fascismo haviam se dado nos primeiros anos de duração da Segunda Guerra Mundial, 

sendo que desde 1942 eles praticamente desapareceram. 

Numa fase na qual o conflito já se encaminhava para seu fim, em 1944 o 

processo de naturalização de Aroldo Piacesi foi concluído, fato que àquela altura dos 

acontecimentos não era mais relevante, uma vez que com as instituições italianas 

fechadas na cidade a impossibilidade de chefiá-las acarretada por sua naturalização se 

tornava sem efeito.  

Por fim, após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, verificou-se um último 

acontecimento que é aqui considerado como o golpe final sofrido pelo projeto político 

defendido pelo casal desde os anos iniciais da década de 1920: a instalação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) na cidade. 

Por si só, a instalação do PCB seria aqui visto como um fato natural, pois 

ocorreu no período posterior a 1945, quando o país passava por um processo de abertura 
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democrática. O estarrecedor em tal situação foi o fato de que a chamada para a 

instalação de seu comitê anunciou que a reunião iria ocorrer nas dependências do Cine 

Theatro Apollo.  

Ainda que deva ser levado em consideração que, em novembro de 1944, Aroldo 

Piacesi tenha publicado uma nota no jornal Cidade de Barbacena, com o intuito de 

informar à população da cidade que havia passado a direção de seu cinema a seu filho 

Stelio Gaetanino Piacesi, que possuiria poderes para assinar em nome da firma, é muito 

emblemático que tenha sido autorizada a utilização deste espaço para o evento que 

congregaria os comunistas locais. (Cidade de Barbacena: 30/11/1944, p. 5) 

Sem querer conjecturar que o casal Piacesi passou a defender o inimigo que 

combateu, uma vez que ambos sempre atacaram de modo bastante enfático a Rússia e o 

comunismo, apenas se quer mostrar que seu projeto político recebeu a pá de cal da 

maneira mais improvável.
206

 

 

 

Figura 40 – A pedidos (Cidade de Barbacena: 12/07/1945, p. 1) 
 

Desde então verificou-se que, além do PCB, surgiria na cidade o Partido de 

Representação Popular (PRP) que se tratava da adequação da antiga AIB à nova 

conjuntura. Nesta nova fase, o PRP visava a excluir todos seus traços fascistas de modo 

a possibilitar suas atividades no novo contexto pós Segunda Guerra Mundial. Trata-se 

de um capítulo em aberto da política barbacenense que merece um estudo futuro. 
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Conclusão 

 

 Embora sejam consideradas suas especificidades e sua não restrição temporal ao 

período entreguerras, à luz da bibliografia abordada, o fascismo e o integralismo foram 

apreendidos enquanto manifestações inseridas num rol de movimentos, partidos e 

regimes políticos tipificados como fascistas que, entre outros aspectos, se apresentavam 

como respostas à crise do sistema liberal e ao avanço das ideias comunistas. 

 Nesse ínterim, dado o gigantesco volume de trabalhos que versaram sobre o 

assunto, com ênfase especial ao seu caso primaz, o regime italiano de Mussolini e 

também ao crescente interesse acadêmico pelo integralismo, tem-se que inúmeras 

possibilidades de abordagem acerca da recepção e circulação de seus ideários se abriram 

para a análise de suas presenças na cidade de Barbacena no recorte temporal proposto. 

 Sem ignorar as exigências teórico metodológicas que isso implica, o caminho 

escolhido para se levar à cabo os intentos deste estudo foi a realização de uma biografia 

do casal Ines e Aroldo Piacesi.  

 Por meio da mesma, ao mergulhar no grande oceano dos fascismos, se pôde 

contemplar de forma dialógica tanto aspectos gerais quanto aspectos específicos de 

experiências políticas deste tipo e, ao mesmo tempo, atender à preocupação que sempre 

guiou este trabalho que foi a de trazer a face humana para o primeiro plano da análise 

historiográfica. 

 Com isso em vista, sem a intenção de colocar os personagens no banco dos réus 

do tribunal da história e, ao considerar atenuantes e agravantes de suas condutas, 

anacronicamente traçar um veredito condenatório sobre suas ações na defesa do 

fascismo e integralismo, buscou-se, na medida em que as fontes permitiram, situar o 

casal em sua temporalidade e deslindar quais foram as possibilidades que se abriram a 

eles a fim de se entender os motivos pelos quais acabaram se enveredando por um 

caminho ao invés de tantos outros que poderiam ter sido trilhados. 

 Nesse sentido, uma velha questão que sempre se apresenta aos historiadores e 

pesquisadores das ciências humanas em geral, que é a relação entre estrutura e agência 

humana, se mostrou bastante evidente e colaborou para que se buscasse lançar novas 

cores no amplo quadro referente aos fascismos e sua difusão no Brasil, seja por via dos 

imigrantes aqui radicados e seus descendentes ou dos próprios brasileiros que 

simpatizavam com seu ideário. 
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 A opção pela construção de uma biografia no campo historiográfico obriga o 

biógrafo a, além de ter que atender a todos os requisitos teórico-metodológicos próprios 

desta área do conhecimento, – como, por exemplo, respeitar os limites documentais, não 

fazer uso do recurso ficcional e, a partir da crítica interna e externa das fontes trabalhar 

com aquilo que é conhecido – tentar repisar os escombros da trajetória de seus 

personagens e, com aquilo que conseguiu inventariar, apresentar seu relato que deve ser 

dotado de um mínimo de verossimilhança. 

 Dito em outras palavras, ele deve ser capaz de trazer à tona uma narrativa que, a 

depeito de toda a incompletude de suas fontes, a um só tempo consiga dar um equilíbrio 

naquilo que concerne o diálogo entre sujeito e contexto.  

 Nessa seara há um perigo real de se ―dissolver‖ a excepcionalidade inerente a 

um personagem, quando é dada uma maior ênfase à coletividade ou cultura na qual ele 

se insere, assim como o seu oposto, ou seja, o exagerado enfoque no indivíduo através 

do descolamento desse em relação ao meio do qual faz parte.  

 Quando consegue, em meio aos escombros da trajetória de seu personagem, 

separar aquilo que é útil para trazer a seu público a fim de apresentar um relato 

verossímil, ancorando-se no real de uma realidade não vivida, a partir de poucos 

indícios sobre aquilo que foi e aquilo que poderia ter sido, ele é forçado a trabalhar num 

nível de tensão que vai além daquele empreendido pela ficção.  

 Para tentar evitar essa armadilha, ponto no qual reside um dos segredos para a 

construção biográfica, apesar desta ainda não ser uma questão muito bem definida no 

ambiente historiográfico, é preciso buscar o equilíbrio na análise entre contexto e 

indivíduo. Acredita-se que, trabalhando com o que é conhecido e com um bom diálogo 

entre sujeito e contexto, ou seja, sem que haja a preponderância de um ou de outro lado, 

torne-se possível uma maior apreensão tanto do papel individual, quanto da 

determinação que o meio exerce sobre o personagem. Foi isso o que se tentou realizar 

na abordagem do casal Piacesi. 

 Assim, voltando-se para o ambiente no qual se encontravam, detaca-se que, em 

Barbacena, os imigrantes italianos tiveram um papel importante na recepção e na 

difusão do ideário do fascismo italiano e da propaganda do regime de Mussolini. Muitos 

destes chegaram em meio aos fluxos migratórios do final do século XIX e início do XIX 

na busca por uma vida melhor, sendo que a criação da colônia Rodrigo Silva em 1888 

certamente foi elemento preponderante em sua atração para a cidade.  
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Mesmo antes disso, desde 1896, o contingente destes imigrantes radicados em 

Barbacena já contava com a presença de órgãos de sociabilidade como a Associação de 

Beneficência Vittorio Emanuele II e, posteriormente, a Agência Consular, sendo que 

tais instituições, além de concorrerem para sua união e inserção na nova terra à qual 

acabavam de chegar, também contribuíram para que mantivessem vivos os laços com a 

pátria natal.  

 Ao longo das primeiras décadas do século XX, este último aspecto foi reforçado 

por meio da constante realização de eventos nas mesmas que festejaram as grandes 

datas da história italiana e também ações que visavam a angariar recursos para sua 

participação na Primeira Guerra Mundial ou mesmo para as ações do regime de 

Mussolini na África em 1935. 

 Até onde se conseguiu mapear os quadros diretivos membros da Associação 

Italiana e Agência Consular, diferentemente da grande massa de italianos que veio para 

o Brasil para ―fazer a América‖ e acabou levando uma vida simples, estes eram 

compostos por uma pequena parcela daqueles imigrantes que conseguiu atingir uma 

posição de destaque na sociedade local, a exemplo de Aroldo Piacesi e Humberto 

Boratto. 

 Através de vários canais como suas reuniões periódicas, eventos festivos, 

radiodifusões de discursos de Mussolini, filmes e escritos publicados nos periódicos 

locais, se pôde notar que tais instituições e seus membros acabaram cooptados pela 

máquina de propaganda do regime fascista italiano e passaram a atuar como difusores 

de seu ideário na cidade.  

 Por conta da inserção social, econômica e cultural destes e também pelo fato de 

não se ter notado entre eles a presença de esquadristas, tampouco de um antifascismo na 

cidade, é que se entenderam os motivos pelos quais, até o momento no qual o Brasil 

declarou guerra aos países do Eixo, não se detectou grande resistência às suas ações, 

seja por parte da elite política local, da polícia política ou da própria população em 

geral.  

 Em meio aos integrantes desta coletividade, a opção por se analisar mais de 

perto a figura de Aroldo Piacesi foi importante, pois, assim como ocupou cargos 

diretivos em seus órgãos de sociabilidade e alcançou uma posição destacada no seio da 

comunidade italiana, também se configurou como um dos mais atuantes membros na 

propaganda do fascismo.  
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 Em decorrência de suas conferências nos eventos realizados na Associação 

Italiana, de seus escritos e também das atividades realizadas em seu cinema, pode-se 

conjecturar que o mesmo tenha conseguido atingir uma diversificada parcela da 

população que não era restrita a seus conterrâneos.  

Desta forma, além de se compreender um pouco mais sobre o modo como se deu 

a recepção desse ideário fascista na cidade, também foi possível verificar parte das 

estratégias das quais sobretudo os italianos passaram a se valer para tanto.  

É digno de nota a esse respeito que as instituições italianas preexistentes ao 

fascismo tiveram um papel de maior destaque na defesa do regime de Mussolini do que 

instituições como os Dopolavoros – sobre o qual não foi detectado indício de existência 

– ou ainda os Fascios que, embora tenha se feito presente em Barbacena, não alcançou a 

mesma importância das demais. 

 Por intermédio da análise da recepção e difusão desse ideário fascista por parte 

da coletividade italiana, dado o devido destaque à posição de seus órgãos de 

sociabilidade, se pôde perceber também que eles mantiveram uma relação de 

proximidade com algumas das lideranças da Ação Integralista Brasileira, a exemplo de 

Humberto Caetano, fundador e principal liderança da mesma.  

 Isto se torna importante pois, conforme se verificou, sua participação em eventos 

da Associação Italiana e também a continuidade da realização de menções elogiosas ao 

fascismo – inclusive depois do integralismo ter surgido na cidade e o mesmo assumido 

sua liderança – ressaltam a boa relação existente entre estas experiências políticas e 

também o fato de que apesar de Humberto Caetano ter optado pela AIB não se excluía a 

possibilidade de uma mesma pessoa simpatizar com ambos. 

 A atuação de Ines Piacesi no universo político, notadamente, se deu de forma a 

congregar a defesa do fascismo e a do integralismo, o que corrobora com a hipótese 

levantada acima e, especificamente em seu caso, isto se tornou mais claro pois, de 

maneira mais intensa, concomitantemente ela realizou suas defesas. 

 À vista disso, do mesmo modo como a presença de fascistas na cidade 

contribuiu para o surgimento da AIB, uma vez que deu guarida a seu principal líder no 

momento no qual o integralismo ainda não existia, ao se verticalizar na abordagem da 

militância política de Ines Piacesi, além de se discutir aspectos que corroboraram na 

defesa do fascismo, – como, por exemplo, o fato de ser italiana ou ainda uma possível 

influência exercida por Aroldo Piacesi e a coletividade italiana local – foi importante 

perceber como se deu a recepção e a defesa do integralismo pela mesma que acabou se 
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tornando uma das mais atuantes difusoras de seu ideário, sobretudo, por meio de suas 

atividades jornalísticas.  

 De modo semelhante aos órgãos fascistas, os integralistas se valeram de diversas 

táticas para a divulgação do movimento como, por exemplo, a realização de 

conferências com alguns de seus principais líderes de nível nacional, estadual ou local, 

de radiodifusões de discursos de seus líderes nas sedes dos núcleos e, sobretudo, pelo já 

mencionado recurso à propaganda feita por meio dos periódicos.  

  A esse último respeito, Ines Piacesi teve um papel imprescindível, uma vez que, 

ao longo do tempo, sem que deixasse de apoiar o fascismo por meio de seus escritos, 

acabou se aproximando do integralismo e transformou seu jornal Rubicon em um 

notório órgão de propaganda da AIB, cuja maior incidência desta ocorreu no segundo 

semestre de 1937, contexto de grande efervescência nas hostes do sigma na cidade. 

 No tocante à organização do integralismo em Barbacena, destaca-se que ele 

contou com alguns núcleos que se espalharam pelo centro, por um bairro da cidade e 

também por um distrito. Pelo pouco que se conseguiu levantar em relação ao perfil de 

sua liderança, a exemplo dos órgãos italianos, pôde-se perceber que se tratavam de 

pessoas que possuíam algum destaque na sociedade local, como o próprio Humberto 

Caetano que era advogado e comerciante, Ines Piacesi, que era professora, jornalista e 

comerciante, entre outros. 

 Conforme se levou a cabo o processo de reconstrução da biografia do casal e, 

por meio de sua inserção na sociedade local, se buscou traçar um painel relativo ao 

universo político e ao papel exercido pelo fascismo e pelo integralismo na mesma, se 

pôde perceber que o primeiro por não se organizar enquanto um partido que fez parte do 

jogo eleitoral, não possuir elementos violentos – e a ausência da violência também 

pode, em parte, ser explicada pela existência residual ou mesmo inexistência de 

elementos antifascistas – não foi alvo de muitas críticas, recebendo até deferências 

respeitosas por parte de alguns políticos e da imprensa local. 

 Contudo, sobre o integralismo, embora ele não tenha se constituído como uma 

grande força política que pudesse ameaçar o domínio dos grupos políticos tradicionais, 

acabou se tornando alvo de críticas sendo também seus membros intensamente vigiados 

pela polícia política na cidade. 

 O monitoramento e a repressão do DOPS sobre o ele se acentuou no contexto 

inaugurado pelo Estado Novo, sobretudo após a ocorrência da Intentona Integralista em 
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maio de 1938, fato que colocou seus militantes no mesmo rol de periculosidade de seus 

inimigos, os comunistas.  

 A partir de então, se os militantes não mais se manifestaram em sua defesa, ao 

menos em relação à Ines Piacesi, percebeu-se que, por meio de seus jornais, passou a 

apoiar as ações de Getúlio Vargas que reiteradamente foi descrito como o Duce 

brasileiro, numa tentativa de manter a defesa de um ideal que, em sua ótica, ainda 

persistia por meio do governo do ditador brasileiro. 

 Se, em relação ao integralismo, notou-se a morte da defesa de seu ideário por 

conta da nova conjuntura, em relação ao fascismo, até onde foi possível, tanto Ines 

quanto Aroldo Piacesi continuaram a exaltar os feitos do regime de Mussolini por meio 

de seus escritos para os jornais. 

 Assim, por mais que Aroldo tenha realizado uma intensa defesa das ações 

italianas no início da Segunda Guerra Mundial nas páginas do Cidade de Barbacena, 

com o desenrolar do conflito e a consequente entrada do Brasil no lado oposto ao Eixo, 

verificou-se, a exemplo do que havia ocorrido com os integralistas anos antes, que a 

defesa do fascismo na cidade estava impossibilitada de ocorrer. 

 Mais do que isso, pela primeira vez, pôde-se perceber que os fascistas locais 

acabaram passando por uma difícil situação, sobretudo os imigrantes oriundos dos 

países que compunham o Eixo, que sofriam intensa vigilância policial, riscos de ataques 

realizados por populares ou ainda de perder seus bens. 

 Mesmo gozando de uma situação de destaque na cidade, de modo igual ao que 

tinha ocorrido com Ines Piacesi, Aroldo se naturalizou brasileiro e interrompeu por 

completo a defesa do ideário fascista que, desde 1923, os mobilizou na esfera política, 

aspecto que é aqui, ao lado da realização de uma conferência de instalação do PCB no 

Cine Theatro Apollo em 1945, simbolicamente tomado como a ruína de seus projetos 

políticos. 

 Estudar a recepção e difusão dos ideários fascista e integralista, trazendo como 

figuras de proa para tanto o casal Piacesi, possibilitou perceber a existência harmoniosa 

entre estas experiências políticas e também alguns pontos de aproximação entre eles 

naquilo que concerne ao modo como realizaram suas defesas. 
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Rubicon (1935-1952) 
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