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Os discursos integralista e 
anticomunista em Mato Grosso 
nas décadas de 1930-1940: uma 
análise do jornal A Cruz 

Rafael Adão1 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados iniciais da pesquisa 
de iniciação científica desenvolvido no curso de História da UFMT, campus de Cuiabá. 
Tal pesquisa toma como corpus documental de análise o Jornal A CRUZ (Órgão da Liga do 
Bom Jesus - Instrumento de Imprensa da Igreja Católica no Estado de Mato Grosso). O 
objeto do estudo centra-se nos discursos produzidos pelo Jornal A Cruz (por meio de 
editoriais ou matérias assinadas) e também nas análises de artigos reproduzidos da grande 
imprensa, especialmente do eixo Rio-Minas-São Paulo, a respeito do Integralismo e do 
Anticomunismo. Como recorte temporal para o estudo tem-se o período de 1930 a 1940, 
do governo Vargas, com intuito de compreender as características deste discurso, seu 
contexto nacional e internacional, e ainda analisar o alcance social destas publicações na 
sociedade mato-grossense. A investigação está inserida em um contexto histórico do entre 
guerras, com a ascensão de regimes totalitários na Europa e maior repercussão do 
comunismo e do fascismo também no Brasil. A escolha da fonte ocorreu em virtude 
desta apresentar de forma expressiva ideias integralistas e anticomunistas, dentro do 
período estudado. 
Palavras-chave: Discurso Integralista, Anticomunista, Jornal “A Cruz”. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em um aspecto inicial e temporal o Jornal “A Cruz, Órgão da Liga Social Cathólica 

Brasileira de Mato Grosso”, produzido e editado em Cuiabá, entre os anos de 1935 a 1945, 

está intimamente ligado ao período no qual ocorre a ascensão e instauração do Estado Novo, 

regime de aspecto autoritário2, comandado por Getúlio Dornelles Vargas. 

                                                 
1 Bolsista de Iniciação Científica - VIC/PROPeq /CNPq, graduando do Curso de História da Universidade 

Federal de Mato Grosso/UFMT, sob orientação do Prof. Dr. Cândido Moreira Rodrigues. 

2 Segundo Mario Stoppino: “Em sentido generalíssimo, fala-se de regimes autoritários quando se quer designar 

toda a classe de regimes antidemocráticos. A oposição entre Autoritarismo e democracia está na direção em que 

é transmitida a autoridade, e no grau de autonomia dos subsistemas políticos (os partidos, os sindicatos e todos 
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 A Cruz, jornal de uma elite católica, expressa também um cenário e contexto onde a 

Igreja Católica anseia pela retomada de seu espaço junto ao governo, em contraposição aos 

movimentos liberais e laicos que fundaram a república brasileira. Em específico as décadas de 

1930 e 1940, o jornal se configurará em um instrumento que promoveu amplamente um 

discurso de legitimação do Estado Novo, com auxílio do movimento integralista e 

constituindo propaganda contra um inimigo, por vezes invisível, o comunismo. 

 É neste sentindo que este artigo tratará sobre o Jornal A Cruz e os discursos por ele 

produzidos dentro desta perspectiva e conceitos que abarcam o integralismo o 

anticomunismo. 

 

O JORNAL A CRUZ 

A CRUZ (Órgão da Liga do Bom Jesus - Instrumento de Imprensa da Igreja Católica 

no Estado de Mato Grosso) foi distribuído sempre aos domingos, tendo o ano de 1910 como 

ano de fundação e deixando de circular apenas em 1969, se constituindo como periódico que 

mais tempo circulou dentro do estado de Mato Grosso. Este jornal semanal nasce a partir de 

dois episódios importantes, a chegada dos salesianos a Mato Grosso e a disputa de interesses 

ideológicos e políticos entre republicanos positivistas e membros, como também fiéis, da 

Igreja Católica em Cuiabá/MT. 

 Quanto aos salesianos, estes chegaram em 1894 ao estado de Mato Grosso. 

Constituem-se como congregação católica oriunda do norte da Itália, e fundam na capital 

cuiabana dois centros educacionais e de ofícios diversos, o Lyceu Salesiano São Gonçalo e na 

região do Coxipó, a Escola Agrícola Santo Antônio. Estabeleceram também uma relevante 

atuação por meio de missões e colônias junto aos índios Bororo e Xavante. Trouxeram 

consigo da Europa maquinários tipográficos, estabelecendo uma oficina gráfica que foi 

utilizada para confecção do Jornal “A Cruz”, Órgão da Liga Social Catholica Brasileira de 

Mato Grosso.  

 O historiador Adilson José Francisco, na obra “Educação e Modernidade - Os 

Salesianos em Mato Grosso”, destaca que os salesianos perpetraram novos aspectos culturais 

no estado, se inserindo na vida e cotidiano da cidade de maneira significativa. Sua atuação 

objetivava, por meio da educação e da catequese, propagar, na sociedade católica mato-

                                                                                                                                                         
os grupos de pressão em geral). De baixo do primeiro perfil, os regimes autoritários se caracterizam pela 

ausência de parlamentos, e de eleições populares, ou, quando tais instituições existem pelo seu caráter 

meramente cerimonial, e ainda pelo indiscutível predomínio do poder executivo. No segundo aspecto, os regimes 

autoritários se distinguem pela ausência de liberdade dos subsistemas, tanto no aspecto real como no aspecto 

formal, típica da democracia. A oposição política é suprimida ou obstruída. O pluralismo partidário é proibido ou 

reduzido a um simulacro sem incidência real.” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO (Org.), 1998: p. 100). 
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grossense e nos grupos indígenas com os quais atuavam, práticas de modernização e de 

ordenamento disciplinar por meio do trabalho e da educação.3  

No que tange ao jornal A Cruz, os salesianos contribuíram, não somente com o 

maquinário gráfico, mas também com as ideologias inicialmente apregoadas pelo semanal. A 

fala de A Cruz inicia com um discurso na defesa da atuação catequética salesiana e com a 

divulgação de seus valores. 

 O segundo ponto significativo que marca o surgimento de A Cruz é o embate 

enfrentado com o grupo político intelectual liberal e positivista de Mato Grosso, que ganha 

força e espaço com advento da República.  

Esta congregação política e ideológica almeja o estabelecimento de um estado laico, 

em todos os seus aspectos, seja na educação, ou na política de intervenção junto aos povos 

indígenas, a exemplo da atuação do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, chefe em 

Mato Grosso do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Os políticos e intelectuais positivistas, 

em Cuiabá, se expressaram por meio do Jornal “A Reação” (1909/1914), e estabeleceram um 

discurso anticlerical, reforçando seus propósitos em promover um governo sem qualquer 

interferência da Igreja Católica.  

“A Igreja, por sua vez, foi desafiada e contestada pela ascensão ao poder de novas 

classes mais secularizadas e com um projeto de sociedade e de Estado laicos e 

laicizantes, gestados e promovidos em clubes, jornais e partidos políticos liberais, 

em sociedades literárias e, sobretudo em lojas maçônicas” (BEOZZO, 1992: p. 

178). 

 

É nítido que o periódico A Cruz, articulado por intelectuais católicos como o arcebispo 

Dom Francisco de Aquino Corrêa e o desembargador José Barnabé de Mesquita, bem como 

juristas, jornalistas e mulheres de destaque social e representatividade junto à igreja, é o 

contraponto de A Reação. É resultado também de um novo momento da Igreja Católica, que 

deseja a retomada de seu espaço político e de destaque perdido em grande parte com o fim do 

Império. 

De acordo com Otávio Canavarros, em seu artigo, “Leitura na Imprensa Cuiabana: o 

caso de A Cruz (1910/1940).”, este jornal católico se institui, portanto sobre um enfoque 

ideológico. Apresenta-se como oposição a um projeto liberal que propagava o 

anticlericalismo, sendo A Reação, no Estado de Mato Grosso, um espelho deste propósito. A 

Cruz, portanto nasce principalmente como contraponto e reação ao movimento positivista, 

apregoando valores religiosos e moralizantes, defendendo a educação religiosa e as missões 

                                                 

3 (FRANCISCO, 2010: p 17-25).  
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católicas junto aos indígenas.4 

Este proposito faz parte de um projeto também político, que visa como já afirmado, o 

restabelecimento do poder da Igreja junto ao Estado, e que ganha intensidade pós-revolução 

de 30, com o estabelecimento do governo Vargas, e mais especificamente no Estado Novo.  

A produção do jornal a ser analisada tem como contexto a ascensão de um governo 

com características autoritárias e conservadoras e choque com movimentos revolucionários de 

caráter comunista, nas décadas de 30 e 40 do século XX. Houve uma aproximação clara do 

Estado e a Igreja Católica, o que certamente A Cruz repercutiu, dentro de um discurso 

anticomunista, e de legitimação de um regime repressor e que ao mesmo tempo visa a 

cooptação de aliados. 

A Cruz assinalou também, neste período, reflexos da atuação e discurso da Ação 

Integralista Brasileira (AIB) dentro do estado de Mato Grosso. O integralismo, movimento 

influenciado pela ideologia fascista, teve presença marcante nos primeiros anos do Estado 

Novo, se constituindo como uma ação ideológica que se articula por espaços que foram além 

do no âmbito militar e político, principais cenários de atuação deste movimento. 

Os temas aqui tratados, integralismo e anticomunismo, dentro do período já 

mencionado, são abordagens constantes do Jornal A Cruz. Conhecer a nuance, características 

e contexto deste discurso são aspectos fundamentais para se analisar e entender este 

enquadramento, em artigos, colunas, contos, notícias, notas e reportagens, deste periódico tão 

representativo para a sociedade mato-grossense da época. 

  

O ESTADO NOVO E A IMPRENSA 

 O Estado Novo apresenta um propósito político ambicioso, que busca a cooperação de 

vários setores da sociedade, a fim de estabelecer seu domínio e ordem, na figura de um líder 

carismático, o presidente Getúlio Vargas. Porém há mais que a busca de apoio, deseja-se 

promover, e assim conseguiu com êxito, criar um censo ideológico de um país único centrado 

na imagem do trabalhador brasileiro. 

 Angela de Castro Gomes, na obra “História e historiadores”, afirma que o regime 

estadonovista busca apoio de vários intelectuais para promover a ideia de uma nação 

constituída por uma massa com história, folclores, cultura e raça em comum.  

                                                 
4  (CANAVARROS, 2007: p. 1-9) 
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“É através da história que o Estado pode mobilizar um povo-nação que compartilha 

um único passado, ainda que este sofra variações locais. Nada, entretanto, que 

impossibilite uma unidade, em que o “tempo” e o “território” – estes “atores” 

fundamentais – têm função chave. No caso, a unidade é a própria saga da nossa 

história: ela é o objetivo do Estado, ela é a glória do estado; ela é a glória do “ser” 

brasileiro.” (GOMES, 1996: p. 23-24). 

 

No Estado Novo é fundamental caracterizar e representar a figura do brasileiro, antes 

marginalizado pela elite oligárquica da República Velha. A massa, os trabalhadores, agora são 

destaques dos interesses políticos, a fim de ordená-los e controlá-los. 

Vargas e seu governo buscaram por meios ideológicos e de propaganda, em moldes 

muito similares ao da propaganda nazifascista, e até então nunca vistos em se tratando de 

abrangência, recursos de mídia para se justificar e ganhar apoio das massas e também das 

elites, com base na construção da imagem de uma nação, centrada em povo homogêneo e na 

constituição de representações do brasileiro. 

“A maioria dos homens deixa-se atrair pela ideia de unidade e harmonização com 

seu semelhante; a propaganda tende a reforçar essa tendência, criando, 

artificialmente, a impressão de unidade. Jean_Marie Domenach estabelece uma 

relação entre a propaganda e o mito. O mito reaviva o desejo de felicidade e a 

promessa de comunhão (Domenach, 1954). A  propaganda joga com os sentidos e 

com a imaginação utilizando diversos símbolos. Atua sobre os instintos, suscitando 

reflexos. A força motriz que ela tende a fazer nascer e dirigir é de natureza 

sentimental: age sobre os sentimentos, buscando modelar os comportamentos 

coletivos.” (CAPELATO, 2008: p. 75). 

 

Não é suficiente apenas destacar uma unidade do povo brasileiro, é necessário 

identificar seus inimigos, as ameaças à constituição da pátria e a sua soberania. No caso do 

Brasil do Estado Novo o inimigo era principalmente o comunismo, desenhado em jornais e 

revistas de maneira aterrorizante, constituindo a desordem e o caos. Maria Helena Capelato, 

tendo por referencial Pierre Ansart que estuda o papel das paixões e dos sentimentos na 

história, nos apresenta nuances deste discurso, influenciado pelos regimes totalitários5 da 

Europa:  

“O totalitarismo, segundo o autor (Pierre Ansart), produz estruturas socioafetivas 

que se caracterizam por uma dimensão emocional intensa. A propaganda política em 

regimes dessa natureza atua a fim de aquecer as sensibilidades e tende a provocar 

paixões. Os sentimentos, fenômenos de longa duração, são manipulados de forma 

intensa pelas técnicas de propaganda com o objetivo de produzir forte emoção. Mas 

os móveis das paixões variam conforme o momento histórico (honra, riqueza, 

igualdade, liberdade, pátria, nação, etc.) e, no caso das experiências totalitárias, 

                                                 

5  No que se refere aos regimes e movimento totalitários, abarca-se os conceitos de Hannah Arendt: “Os 

movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos atomizados e isolados. Distinguem-se dos 

outros partidos e movimentos pela existência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada 

membro individual.” (ARENT, 2011: p. 373). 

 .  
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alguns móveis são comuns (por exemplo, o amor ao chefe, a pátria-nação) e outros 

são específicos (como o anti-semitismo).” (CAPELATO, 2008: p. 75)  

  

 O governo varguista então objetivando centralizar e controlar a propaganda política do 

Estado Novo, em todo o âmbito de divulgação, seja ele: radiofônico, revista ou jornal, cria o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que não apenas controla e censura a 

produção dos meios privados, mas também promove a propaganda do regime e divulga os 

discursos oficiais. 

“Durante o período, foram organizados órgãos de controle e repressão dos atos e 

ideias. A peça fundamental era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha 

amplos poderes sobre os meios de comunicação e se encarregava de organização da 

propaganda. Foi com o advento do Estado Novo que o governo sentiu, mais 

fortemente, a necessidade de investir na propaganda. Nesse sentido, lançou mão de 

todos os recursos das novas técnicas de persuasão que estavam sendo usadas em 

diversos países, especialmente na Alemanha de Goebbles”. (CAPELATO, 2008: p. 

80) 

 

Neste cenário de censura, A Cruz conquistou a licença emitida pelo DIP, o que 

configurou certamente na aliança de fala entre este jornal e o Estado Novo, reflexo da 

aproximação da Igreja Católica com o regime. O registro no DIP é comemorado e anunciado 

com destaque pelo jornal na edição de número 1476, de 02 de fevereiro de 1941, em matéria 

sob o título – “Registrada A Cruz no DIP”:  

"É com satisfação que levamos ao conhecimento dos nossos leitores que A Cruz já 

se acha devidamente registrada no Departamento de Imprensa e Propaganda, 

conforme a seguinte e auspiciosa comunicação que, em data de 03 do fluente, dirigiu 

ao nosso redator chefe, o Sr. Diretor Geral daquele importante Serviço, o Dr. 

Lourival Fontes:  

Rio de Janeiro, D.F., em 3 de janeiro de 1941 

S. C. - Secção de Registro de Jornaes 

Snr. Diretor 

Comunico-vos que esta Diretoria Geral do DIP, tendo em apreço recomendação do 

Conselho Nacional de Imprensa e usando de suas atribuições legais, resolveu    

conceder registro ao jornal "A Cruz", que se edita nessa cidade semanalmente 

Saudações 

Lourival Fontes 

Diretor Geral" (A CRUZ, 1941: p. 1). 

 

A conquista do registro junto ao DIP representava para o jornal o pertencimento ao 

projeto político e ideológico do Estado Novo, bem como isenção de taxas aduaneiras na 

importação de papel linha d’água, importação esta controlada pelas autoridades ligadas ao 

DIP. 

Maria Helena R. Capelato afirma que a constituição brasileira de 1937 

institucionalizou a censura nos meios de comunicação. A imprensa é revestida de um caráter 
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público, atrelada aos interesses e ideologias do Estado. Esta institucionalização dos meios de 

comunicação em massa junto ao governo, seja ele escrito, radiofônico, cinematográfico, 

limitava consideravelmente sua ação independente e era justificado sobre o argumento de 

estabelecer a ordem pública e atender aos discursos do estado.6  

Das mídias de massa, a imprensa escrita se constituiu no estadonovista como principal 

meio de propaganda do regime, assim como no governo fascista italiano, objetivando 

promover suas ações, camuflar as intempéries enfrentadas e ocultar a repressão exercida pelo 

regime.  

Retomando o diálogo com Ângela de Castro Gomes, esta argumenta que o Estado 

Novo quer como aliados aqueles produtores do conhecimento e das ideias, para coligar seu 

discurso ao que há de mais sofisticado no campo das ciências, inserindo-se em todas as áreas, 

repercutindo e justificando suas ações e poder. Não quer apenas o apoio e convencimento das 

massas, mas também das elites intelectuais, tudo isto centrado em uma fala de ordem 

nacionalista.7 

 

O JORNAL A CRUZ E A AÇÃO INTEGRALISTA BRASILEIRA 

 A Ação Integralista Brasileira – AIB teve uma ação significativa no Estado de Mato 

Grosso, constituindo-se em um grupo extremista8 de direita, de cunho chauvinista9, que 

objetivava, sob influência ideológica e política do fascismo10 italiano, estabelecer um sistema 

                                                 
6 (CAPELATO, 2008: p. 79-80). 

7 (GOMES, 1996, p. 137). 

8 Silvano Belligni conceitua este termo da seguinte maneira: “[...] o Extremismo indica uma tendência no campo 

doutrinal, um comportamento ou verdadeiro e específico modelo de ação política adotados por um movimento, 

por um partido, por um grupo político, que rejeita as regras de jogo de uma comunidade política, não se 

identificando com as finalidades, os valores e as instituições prepostos à vida pública, e fazendo por modificá-los 

radicalmente. O que caracteriza o extremismo é, em última análise, a tendência em ver as relações políticas nos 

moldes das alternativas radicais, a consequente recusa em aceitar a gradualidade e parcialidade dos objetivos, a 

repulsa à negociação e ao compromisso, e a urgente busca do “tudo e agora”.” (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO (Org.), 1998: p 458).  

9 Tendo como referencial Giorgio Bianchi, tem-se a seguinte explicação para o termo chauvinista: “Com este 

termo indica-se uma atitude de exasperado e cego patriotismo, que leva sempre a seguidas polêmicas negadoras 

dos direitos de outros povos e nações. A palavra tem origem no nome do soldado Nicolas Chauvin, valoroso 

combatente das guerras napoleônicas, famoso por sua fidelidade ao Imperador, mesmo durante o período de 

Restauração, cuja figura é sempre mencionada como exemplo de fanatismo patriótico.” (Idem: p 163). 

10 Tomando com base, Francisco Carlos Teixeira da Silva o fascismo exprime: “[...] antiliberalismo, 

antimarxismo, organicismo social, liderança carismática e negação da diferença – marcam a nosso ver, a 

possibilidade de identificação do fascismo, enquanto regime ou forma de dominação específica. Neste sentido, 

insistimos em diferenciar o fascismo das diversas vertentes políticas existentes no interior da direita. 

Diferentemente do conservadorismo (parlamentar e tolerante), do reacionarismo (restaurador e autoritário), dos 
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político corporativo e centrado na figura de um líder. Plínio Salgado é o instituidor e lidera, 

juntamente com outros intelectuais e militares, este movimento miliciano, a partir da década 

de 1930.  

A respeito dos fundamentos ideológicos e políticos do movimento, cito aqui Jefferson 

Rodrigues Barbosa: 

[...] “Estado forte, unidade nacional, crítica aos estrangeirismos que corrompiam a 

cultura nacional, marcando elementos de xenofobia presente nesta construção 

ideológica, autonomia política para o país, valorização do potencial agrícola 

brasileiro, antiliberalismo, ideias espiritualistas do catolicismo social, legitimando a 

defesa do fundamento moral que caracteriza o pensamento conservador e 

autoritário.” (BARBOSA, 2011: p. 39). 

 

 No que se refere A Cruz, fica claro em diversos artigos, notas e notícias das décadas de 

1930 e 1940, a aproximação do jornal com ideologias de extrema direita e totalitárias, como 

foi explicitamente com o integralismo. Neste sentido o trecho do artigo “Confusão” de Heitor 

da Silva Costa, publicado em 20 de outubro de 1935, no Jornal A Cruz, Orgão da “Liga 

Catholica”, Caderno n. 1204, ilustra nossa observação, onde se verifica um voto de 

particularidade com o regime fascista: 

“Nos tempos diffíceis, da grande guerra e do chaos que se lhe seguiu ao finalizar o 

cataclysma, surgiu na Itália um genio creador, que conseguiu reorganizar um povo 

decaido pela indisciplina, arregimentando-o admiravelmente para o trabalho e o bem 

estar.  

Na ordem social, na ordem econômica, na ordem politica, a nobre Itália foi elevada 

a nação digna de sêr apreciada pelo mundo, como poderoso centro de renovação 

integral. Respeito ás tradições, respeito ao trabalho, respeito ao capital, em uma 

palavra – instauração da ordem – foi a obra ingente do extraordinário homem, que 

vem presidindo aos destinos da histórica península.” (A CRUZ, 1935: p. 1). 

 

 Ainda ressaltando esta aproximação do jornal com o integralismo, destaca-se que em A 

Cruz houve uma coluna denominada “Colunna Integralista”, que tratava de divulgar 

encontros e ações da AIB em todo o Brasil e na capital cuiabana, bem como visava apregoar 

os preceitos do movimento. Abaixo em trecho extraído da edição 1204, de 20 de outubro de 

1935, verifica-se que AIB se constituía, como um grupo atuante em Cuiabá: 

“O terceiro anniversário: A´meia noite de 7 do corrente, commemorou solennemente 

o Núcleo Municipal de Cuiabá o terceiro anniversario do Movimento Integralista, 

commemoração essa que ás mesmas horas, houve logar em todos os nucleos do 

Brasil.” (A CRUZ, 1935: p. 2). 

                                                                                                                                                         
autoritarismos militares ou partidários, o fascismo distingue-se por seu caráter metapolítico, mobilizado para a 

incorporação da nação, dos seus corações e mentes, numa concepção de mundo única, excludente e terrorista.” 

(SILVA, 2000: p. 159-160). 
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  O periódico semanal nesta mesma coluna e edição, também destaca a divulgação dos 

objetivos e preceitos do movimento: 

“Como partido político a Ação Integralista Brasileira objectiva a reforma do Estado, 

por meio da formação de uma nova cultura philosophica e jurídica de sorte que o 

Povo Brasileiro, livremente, dentro das normas da Constituição de 1934 e das leis 

em vigor, passa assegurar de maneira definitiva, evitando luctas entre províncias, 

entre classes, entre raças, entre grupos de qualquer natureza e principalmente, 

evitando rebelliões armadas”p.2. E segue com alguns tópicos, nas quais eu destaco: 

a) o culto de Deus: - b) A unidade nacional; - c) Principio de ordem e da autoridade; 

-d) O prestigio do Brasil no exterior; - e) Justiça Social, garantindo-se aos 

trabalhadores a remuneração correspondente ás suas necessidades e á contribuição 

que cada qual deve dar á Economia Nacional; - f) A  paz entre as famílias brasileiras 

e entre as forças vivas da nação, mediante o systema orgânico e christão das 

cooperações; - g) A Economia que garante a intangibilidade até o limite imposto 

pelo bem commum; a iniciativa particular, orientada no sentido da maior efficiencia 

da produção nacional; a soberania financeira da Nação; a circulação das riquezas e 

aproveitamento dos nossos recursos naturaes, em benefícios do povo Brasileiro; a 

prosperidade e grandeza da patria; - h) A liberdade da pessôa humana, dentro da 

ordem e da harmonia social; - I) A grandeza e o prestigio das classes armadas; - J) A 

união de todos os brasileiros. (dos est.)” (A CRUZ, 1935: p.2 ). 

  

  Outro ponto de aproximação entre A Cruz e o integralismo é certamente o discurso 

em combate ao comunismo, assim como se fazia em outros jornais que tinham vínculos com o 

primeiro movimento.  

  Jefferson Rodrigues Barbosa diz que a imprensa integralista constituiu o discurso 

anticomunista, para justificar a intervenção de um governo autoritário, com o objetivo de 

impedir um golpe comunista no país.11 A Cruz, não era um jornal patrocinado pela AIB, 

porém, coligou-se a este discurso combatente do comunismo, que também era propagado pela 

ditadura do Estado Novo. Este combate é enfatizado pelo jornal de maneira muito expressiva, 

indicando aspectos de seu posicionamento político e ideológico. 

 

O JORNAL A CRUZ E O DISCURSO ANTICOMUNISTA 

  O Estado Novo é uma proposta, como afirma Maria Celina Soares D’Araújo, na obra 

“O Estado Novo”, de estabelecimento de um novo sistema político que se diferenciasse do 

liberalismo oligárquico, combatido na Revolução de 30, tido como responsável pelas mazelas 

e atraso econômico do Brasil. Visava também se distinguir do regime comunista, 

                                                 
11  (BARBOSA, 2011: p. 48-52) 
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apresentando-o como aniquilador do estado e instituidor do caos.12 

  Esta “nova” proposta política tem então como uma de suas bases de legitimação o 

combate ao comunismo que vinha se configurando antes da instauração deste regime, em 10 

de novembro de 1937, após divulgação do Plano Cohen. Plano este que se tratava de uma 

farsa arquitetada por militares integralistas e apropriado estrategicamente por Getúlio Vargas, 

como documento fiel de uma conspiração judaica e comunista, que deveria ser combatida e 

reprimida, justificando assim a fixação de um estado autoritário. 

  Getúlio Vargas então sagra um inimigo, que em 1935, realizou ações revoltosas em 

Natal, Recife e Rio de Janeiro, lideradas pela Aliança Nacional Libertadora de Luís Carlos 

Prestes. Este episódio representa para Maria Celina D’Araújo, o início de um processo de 

descumprimento da constituição de 1934, pois atuações autoritárias foram se justificando pelo 

estado de guerra, pelo combate à ameaça comunista, até eclodir o golpe em 37.  

“A escalada para o golpe foi racionalmente construída e cuidadosamente executada. 

O golpe não representou uma ruptura, uma mudança abrupta, mas sim a 

consolidação de um processo de fechamento e repressão que vinha sendo lentamente 

construído, com apoio de intelectuais, políticos civis e militares. O marco inicial 

decisivo para explorar os acontecimentos de 1937 é o Levante comunista de 

novembro de 1935.” (D´ÁRAÚJO, 2000: p. 15).    

 

  “Eleito o inimigo” o regime trata então de trabalhar sua imagem, instituir a sua figura 

horror, caos e medo junto à população. O periódico A Cruz não diferente de outros jornais que 

trabalhavam aliados ao governo de Getúlio Vargas, promoveu o discurso anticomunista que 

vem de encontro à legitimação do Estado Novo. 

  No periódico A Cruz este discurso é abarcado de tons moralizantes, em defesa da 

família, e da fé católica, sendo o comunista em diversos artigos, caricaturado como a figura 

do ateu, instituidor do caos e desmantelador da instituição familiar. 

“Em nenhum paiz civilizado do mundo, a juventude vive sob tão grande tyrania, 

como na Russia Bolchevista. Dos corações e das almas, das crenças, arrancaram 

Deus e a religião. Na Rússia a vida do homem baixou até a dos irracionais. O 

governo monopolizou a educação das creanças; desde os primeiros meses são tiradas 

do seio da família. Os paes não teem direito de educar seus filhos; há poucas 

famílias, e somente onde ainda não penetrou o communismo. O governo educa a 

juventude em institutos próprios. E qual é o resultado desta educação sem Deus, sem 

religião, sem oração e até sem a doçura do lar doméstico? Todos os paizes cultos, 

tomandos juntos, não teem tanta juventude corrompida e degenerativa como actual 

Rússia!” 

“Pena de morte para os menores, em nenhum paiz existe: estes pequenos 

delinquentes, em ultimo caso, se recolhem nas casas de correção. Mas o céu assim 

                                                 
12 (D´ ARAÙJO, 2000: p. 7-22) 
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permite, para que se veja o resultado da educação leiga e sem Deus!” (A CRUZ, 

1935: p.;1) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A Cruz, jornal de uma elite intelectual católica, que nas décadas de 1930 à 1940, 

preza por um novo espaço político e ideológico, em negação ao movimento liberalista e 

positivista que cerceou seu espaço político.  

  O periódico também se apresenta em cooperação com o integralismo, movimento 

chauvinista e de extrema direita, influenciada pelo fascismo italiano, e em conciliação ao seu 

discurso anticomunista, repercutindo a atuação e ideologias da Ação Integralista Brasileira em 

Cuiabá/MT. 

  Nas leituras dos artigos e demais produções jornalísticas, dentro do período já 

mencionado, é mais claro ainda, outra aliança, o apoio ao regime estadonovista de Getúlio 

Vargas, se constituindo como um meio de propaganda e de legitimação deste governo. 

  Esta propaganda, retomando a referencia de Maria Helena Capelato, na obra 

“Multidões em cena”, instituiu paixões nacionais, promoveu o medo e conspirações, 

apropriou-se da história, calou a esquerda e encenou a imagem de um estado harmonioso, 

centrado na figura de um mito sacralizado, que se afirma promotor da defesa do trabalhador 

brasileiro. 13 
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