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Introdução

A presente pesquisa pretende estudar as práticas 
assistencialistas das mulheres integralistas no estado de 
Pernambuco no campo da história social, 
particularmente entre as mulheres pobres e operárias do 
estado no período de 1932 a 1937. A história dessas 
mulheres que tinham alguma relação com movimentos 
políticos de direita e sua relação com as mulheres 
pobres e operárias da época. Já que 1932 é o ano que 
Plínio Salgado funda a AIB com o seu manifesto de 
sete de outubro de 1932 que foi um documento que 
disseminava as idéias do integralismo dentre essas 
idéias se destaca Deus, pátria e família. A mulher dessa 
época que tinha como responsabilidade oficial educar 
os filhos, cuidar do marido e zelar pelo 
desenvolvimento do lar, essas idéias faziam parte do 
cotidiano da família integralista. Por isso na pesquisa 
atual pretendemos ampliar essas informações para a 
questão de como a mulher pobre e trabalhadora 
conciliava essa cultura da época com suas necessidades 
econômicas e sociais de estar na rua, bem como a 
orientação dada pelas mulheres integralistas para a sua 
conduta social. Nosso objetivo é mostrar que o 
assistencialismo da Pliniana transitava do discurso 
político para o discurso religioso.

Material e métodos

Estudar a ação das mulheres no campo da 
política, especialmente da ala pertencente à direita 
conservadora, cuja meta era a defesa da mulher dentro 
de casa e na família, requer um estudo da história 
política cultural e social das mulheres. Pois, 
entendemos a mulher integralista aqui como uma 
representante de um movimento político com bases 
religiosas. Neste sentido, importa estudar a produção 
de sentido dos discursos integralistas em meio à 
legalização do lugar da mulher pelo Estado. Interpretar 
valores e sentidos dos discursos num dado contexto, 
constitui nossa metodologia de trabalho. Dentro do 
movimento integralista em Pernambuco, e no restante 
do país, o que vamos ter, então, com a utilização da 
mulher nos espaços da rua, é uma situação de crise dos 
valores tradicionais. Para compreender esta questão, 
será preciso também observar a história do cotidiano 

das famílias pernambucanas dentro de um contexto da 
década de 1930, pobres e ricas.  Mostraremos ao longo da 
pesquisa através da análise de documentos diversos, qual 
era o discurso dessa mulher integralista nos espaços 
públicos e como isso era enxergado pela sociedade da 
época.

Resultados

Espera-se como resultado desta pesquisa ampliar 
os estudos do gênero e do movimento Integralista no 
campo social entrelaçado ao político-cultural, trazendo 
novas informações acerca dos lugares das mulheres na 
Ação integralista Brasileira quanto à preparação, controle e 
formação de outras mulheres pobres e operárias no campo 
político e doutrinário do integralismo e da sociedade deste 
período. Até o presente momento foi feito um levantamento 
historiográfico a respeito da mulher no Recife da década de 
30, quais eram seus costumes, como essa mulher era vista e 
principalmente quais eram seus espaços de poder e como o 
assistencialismo era praticado e como eram feitas as 
discussões a cerca da mulheres plinianas dentro do 
assistencialismo.

Discussão

Segundo Mary Del Priore, ao analisar o processo 
de dominação da mulher nos séculos XVI e XVIII, neste 
período já se percebe o processo de normatização e 
dominação da mulher pelo sentimento de maternidade[1].  
Segundo a autora, a Igreja e o Estado se caracterizam nas 
instituições que mais normatizam a maternidade, parto, 
corpo e os comportamentos da mulher. Assim, pretendemos 
fazer análise do discurso político e religioso. A história da 
mulher também nos interessa. A idéia da responsabilidade 
da mulher na manutenção da família também foi largamente 
destacada por Jules Michelet no século XIX. Numa época 
em que a mulher era apontada como a causadora de todos 
os males, em que a Igreja censurava-lhe a feminilidade e a 
apontava como um desvio da natureza.  Michelet luta 
contra a crise do casamento, um mal da época; contra a 
dissolução da família e aponta a mulher que trabalha fora, o 
homem que tem medo de casar, a mulher dispendiosa, a 
mulher rica, a mulher fácil (que se entrega sem o 
casamento), a operária e a camponesa como sendo os 
principais causadores desta crise [2]. Como se pode 
perceber, história do cotidiano, da mulher e da produção de 



sentido dos discursos políticos e religiosos são nossos 
lugares metodológicos. Todos confluindo na 
perspectiva a abordagem interpretativa dos 
personagens sobre suas histórias, como nos indicam as 
reflexões de François Dosse (2001) em “História à 
prova do tempo: da historia em migalhas ao resgate 
do sentido” acerca da importância deste lugar com Paul 
Ricouer, Michel Foucault Koselleck, Bruno Latour e 
outros.
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