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RESUMO 
 

 

Este trabalho estuda parte da trajetória política e intelectual de Eulálio de Miranda Motta. 

Tem como foco a militância integralista do poeta na região de Mundo Novo, Bahia, entre os 

anos de 1932 e 1947. Nesse sentido, contextualiza a fundação da Ação Integralista Brasileira 

na Bahia, destacando a circulação de suas ideias no meio estudantil, os embates travados com 

grupos de esquerda e a aproximação com o pensamento católico. Além disso, analisa a 

produção intelectual de Eulálio Motta, em especial os textos que publicou no jornal 

jacobinense O Lidador, a fim de compreender a atividade doutrinária desenvolvida com vistas 

à arregimentação de novas fileiras e à propagação do projeto político integralista. São assim 

ressaltados o teor anticomunista, o discurso religioso e a concepção de Estado impressos na 

produção jornalística e literária do mundonovense. Por fim, investigam-se a participação de 

Motta no jogo político local e a tentativa de projeção em âmbito estadual, percorrendo o 

funcionamento do movimento integralista em diferentes momentos: no período de existência 

legal, durante o período de proscrição e após o retorno à cena política sob a legenda do 

Partido de Representação Popular. 

 

Palavras-chave: Eulálio Motta. Integralismo. Intelectual. Mundo Novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

This work studies part of the political and intellectual trajectory of Eulálio de Miranda Motta. 

It focuses on the integralist militancy of the poet in the region of Mundo Novo, Bahia, 

between the years of 1932 and 1947. In this sense, he contextualizes the foundation of the 

Brazilian Integralist Action in Bahia, highlighting the circulation of his ideas in the student 

milieu, the conflict with groups of the left and the approach with the catholic thought. In 

addition, he analyzes the intellectual production of Eulálio Motta, especially the texts that he 

published in the jacobinense newspaper O Lidador, in order to understand the doctrinal 

activity developed with a view to regimentation of new ranks and the propagation of the 

integralist political project. The anticommunist content, the religious discourse and the state 

conception printed in the journalistic and literary production of mundonovense are thus 

emphasized. Finally, we investigate the participation of Motta in the local political game and 

the attempt of projection at the state level, traversing the functioning of the Integralist 

movement at different times: during the period of legal existence, during the period of 

proscription and after returning to the scene under the banner of the Popular Representation 

Party. 

 

Keywords: Eulálio Motta. Integralism. Intellectual. Mundo Novo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Um panfleto de teor político distribuído na década de 1980, em Mundo Novo,
1
 

subscrito por uma pessoa que se identificou apenas como Rubia, trouxe a público memórias 

sobre o poeta mundonovense Eulálio de Miranda Motta. O relato é de alguém que havia 

retornado a Mundo Novo recentemente e permaneceria na cidade por apenas um fim de 

semana. Foi uma visita apressada, mas suficiente para perceber e registrar as mudanças 

ocorridas naquela localidade. No entanto, para a visitante, um detalhe parecia não ter mudado: 

o poeta Eulálio Motta, já idoso, continuava pelas portas fazendo campanha política: 

 

[...] Encontrei também o Dr. Eulálio com um saco de farinha pelas portas 

fazendo Campanha política para o PMDB e PC do Brasil, sendo que consta 

do seu cardápio, o tema: Ideologia, Religião, Humanidade e não sei porque, 

homens bons e homens ruins etc. etc.  

O Dr. desta vez acordou... Não foi para enxergar realizações tendo em vista 

o seu alcance visual não possibilitar enxergar coisas que não lhe interessam: 

que é progresso mais sim, política de farinha do mesmo saco... 

Por falar em Eulálio, do pouco que sei através de meu pai e de pessoas mais 

antigas, ele sempre foi isso mesmo que está ai. Não evoluiu. Vejam... de 

Política, foi Comunista de costado, foi integralista-néu-nazista-faxista (sic) 

participou do PSD, antigo, da arena e agora, está voltando ao partido de 

origem, o PC do B através de Waldir Pires, com quem confabulou [...].
2
 

 

Eulálio Motta, ao longo de sua vida, cultivou o hábito de publicar panfletos, que, entre outros 

assuntos, tocavam na temática da política mundonovense. O texto de Rubia era, portanto, uma 

provocação “à moda eulaliana”, inclusive com a peculiar ironia. O tom desafiador e incisivo 

do pasquim sugere que a autora era uma desafeta, que imprimiu no texto uma visão particular 

sobre o poeta, mas também deixou escapar uma memória que seria compartilhada por 

“pessoas mais antigas”. Além do passado comunista, presumidamente revivido no presente, 

destacou o envolvimento do conterrâneo com o integralismo, imediatamente conectado com o 

nazismo e o fascismo. Aquelas referências visavam, além de demonstrar a suposta 

inconstância político-ideológica do poeta, desqualificá-lo, ativando uma memória que o ligava 

à defesa de uma bandeira autoritária, o que poderia lhe criar embaraços no presente, visto que, 

naquele contexto, a bandeira da abertura democrática era hasteada. 

Quase meio século depois da extinção da Ação Integralista Brasileira (AIB), a 

militância integralista do poeta mundonovense ainda era lembrada por seus conterrâneos. Os 

adversários políticos, certamente, trataram de alimentar esta memória como prova de sua 

                                                           
1
 Mundo Novo é um município do centro-norte baiano. 

2
 RUBIA. Cheguei. [S.l.]:[s. n.], [198-]. 
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inadequação para tratar de assuntos sobre política democrática. Porém, é duvidoso que o 

próprio Eulálio Motta, em alguma fase da vida, tenha pretendido, de fato, resignar esse 

passado. Ainda que matizada, a afeição ao Estado autoritário parece ter acompanhado sua 

trajetória política, o que se mostrou nítido no apoio ao regime militar iniciado em 1964, 

reiterado por diversas vezes em panfletos distribuídos em Mundo Novo naqueles anos.
3
   

O poeta Eulálio de Miranda Motta nasceu no município de Mundo Novo, em 15 de 

abril de 1907. Era um dos oito filhos do fazendeiro e comerciante Antônio Manoel da Motta e 

da dona de casa Eremita de Miranda Motta. Membro de uma família de posses, no ano de 

1925, foi para Salvador com o intuito de continuar seus estudos e ingressar no ensino 

superior. Na capital do estado, estudou no Ginásio Ipiranga, um educandário particular que 

reunia filhos da classe média baiana, e, posteriormente, cursou farmácia na Faculdade de 

Medicina da Bahia, concluindo em 1933, mesmo ano em que se filiou aos quadros da Ação 

Integralista Brasileira (AIB). Logo após, voltou a residir na região de Mundo Novo, onde 

produziu a maior parte de seus escritos literários e jornalísticos.  

No interior, paralelamente à atividade intelectual, trabalhou como farmacêutico e 

comerciante e foi um pequeno criador de gado. Esteve sempre ligado à vida política, mas 

nunca se candidatou a qualquer cargo político em âmbito municipal. Nas eleições de 1945, 

seu nome foi indicado como candidato a deputado federal pelo Partido de Representação 

Popular (PRP)
4
, mas a candidatura foi indeferida pela justiça eleitoral por falta de documentos 

necessários à habilitação. Em 1947, concorreu, sem sucesso, a uma vaga da Assembleia 

Legislativa do Estado.  

Eulálio Motta faleceu em 15 de outubro de 1988, deixando uma extensa produção 

intelectual, parcialmente inédita, e fontes substanciais para o estudo do integralismo, 

movimento fundado em 1932 e liderado por Plínio Salgado, que, mais tarde, se transformou 

no primeiro grande partido de massas do Brasil. 

 Admite-se neste trabalho que o integralismo é um movimento fascista brasileiro.
5
 O 

fascismo, originalmente, surgiu na Itália, no pós-primeira guerra, como um movimento 

ultranacionalista, antidemocrático e militarista. O triunfo do fascismo italiano ocorreu em 

1922, quando o seu principal líder, Benito Mussolini, foi nomeado primeiro-ministro, após o 

                                                           
3
 Cf. BARREIROS, Patrício Nunes. O Pasquineiro da roça: edição dos panfletos de Eulálio Motta. Feira de 

Santana: Editora UEFS, 2014. 
4
 O PRP foi fundado em 1945 por antigos militantes integralistas, após a extinção da AIB. 

5
 Utiliza-se o verbo no tempo presente porque, ainda hoje, há grupos políticos de extrema-direita organizados 

sob as bases da ideologia integralista, os chamados neointegralistas. Cf. CALDEIRA NETO, Odilon. Sob o 

Signo do Sigma: integralismo, neointegralismo e o antissemitismo. Maringá: Eduem, 2014. 
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movimento promover violenta pressão sobre o governo. Com Mussolini, instalou-se na Itália 

um regime autoritário que controlava os meios de comunicação e reprimia as oposições. 

O fascismo não se circunscreveu ao seu contexto de nascimento, daí por que se 

considera possível falar em fascismo fora da Europa das primeiras décadas do século XX. 

Embora urdido em um momento específico, o da primeira grande crise do sistema liberal 

como modelo de gestão do capitalismo, no pós-primeira guerra, conforme salientou Manuel 

Loff, o movimento ganhou projeção histórica de modo a se tornar uma proposta 

permanentemente presente no universo político.
6
 

De acordo com João Fábio Bertonha, o fascismo é um movimento ou regime 

anticomunista, antissocialista, antidemocrático e antiliberal, que propõe a implantação de um 

Estado orgânico, hierárquico, baseado em uma liderança carismática e em um partido único. 

Este partido seria responsável pela transmissão de uma ideologia específica e, por meio de 

uma política deliberada de ódio ao “outro” (judeu, comunista, imigrante etc.), garantiria a 

mobilização popular. Embora argumente contra o liberalismo político e econômico, o 

fascismo não rompe com o com o capitalismo.
7
 

As características do fascismo podem se manifestar em diferentes níveis de 

intensidade, considerando a realidade histórica de cada sociedade. Segundo Bertonha, em 

certos países, por exemplo, houve maior adesão de camadas específicas da sociedade (a 

exemplo de parcelas das classes médias) enquanto, em outros, produziu-se uma explosão de 

popularidade e aceitação, como foi o caso do nazismo alemão. Apesar do reconhecimento de 

diversidades como essa, o autor considera possível falar em um padrão verificável nos países 

onde o fascismo atingiu um elevado nível de aceitação. Em quase todos eles, existiria uma 

crise (real ou imaginada), um sentimento de humilhação, de desilusão e de ameaça 

compartilhado pela população. O movimento fascista aproveita-se de situações como esta 

para se estruturar como movimento de massa, por meio de um bem montado esquema de 

propaganda.
8
 

No Brasil da década de 1930, o integralismo surgiu justamente como resposta a 

dilemas nacionais e internacionais. A precária noção de identidade nacional, a existência de 

um sistema político que não correspondia de fato à vontade da população, abalado por um 

                                                           
6
 LOFF, Manuel. O(s) fascismo(s): a operatividade histórica de um conceito maldito. In: SENA JÚNIOR, Carlos 

Zacarias F. de; SILVA, Paulo Santos. O Estado Novo: as múltiplas faces de uma experiência autoritária. 

Salvador: EDUNEB, 2008, p. 23. 
7
 BERTONHA, João Fábio. O Integralismo e sua história: memórias, fontes, historiografia. Salvador: Editora 

Pontocom, 2016, p. 178. 
8
 BERTONHA, João Fábio. Sobre a Direita: estudos sobre o fascismo, o nazismo e o integralismo. Maringá: 

Eduem, 2008, p. 264. 
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golpe orquestrado pelas forças varguistas em 1930, a ascensão dos fascismos europeus e os 

reflexos da crise econômica de 1929 eram alguns dos cenários da época que afligiam 

especialmente as classes médias. A AIB constituiu uma resposta de setores intelectualizados 

desta camada social a tais dilemas, que, por meio de um forte sistema de propaganda, com 

símbolos e rituais próprios, buscou formar uma base popular. Porém, conforme aponta 

Bertonha, no contexto brasileiro, não se verificou uma situação de profunda e generalizada 

desesperança, como na Alemanha e na Itália, o que contribuiu para que a adesão popular 

permanecesse relativamente fraca.
9
 

As bases ideológicas do fascismo são as da direita: ordem, hierarquia, desigualdade 

como valor. Com isso não se quer dizer que toda direita é fascista, como se tem 

equivocamente ecoado nas ruas na atual conjuntura. Também não se quer afirmar que todo 

movimento de direita é autoritário nem que a esquerda está isenta de assumir uma postura 

democraticamente restrita. O fato é que autoritarismo e conservadorismo não são sinônimos 

de fascismo, que é um conceito, como apontado acima, bem mais complexo, que envolve uma 

série de ideias e práticas intolerantes e passionárias, trabalhadas de modo a serem 

apresentadas como soluções salvacionistas em contextos de crise.
10

 

 Toda manifestação do fascismo é intolerante, fanática, violenta, antidemocrática e 

rejeita as diferenças, o que não implica dizer que qualquer sujeito ou grupo que assuma uma 

dessas posturas se torna imediatamente fascista, seja de direita ou de esquerda. Assim, um 

grupo religioso fundamentalista ou um regime ditatorial não são necessariamente fascistas. 

Bertonha alerta para o cuidado que se deve ter para não ampliar demasiadamente o conceito, 

afinal, se o fascismo for tomado como sinônimo de intolerância e fanatismo, como conceito 

ele desaparece e permanece apenas como adjetivo. Da mesma forma, mostram-se absurdas 

construções do tipo “fascismo de esquerda”, pois a noção de igualdade que permeia a 

ideologia de esquerda torna inviável tal associação. É possível dizer, por exemplo, que um 

regime de esquerda é antidemocrático, mas não fascista. Todas as manifestações do fascismo 

na história tiveram por base uma orientação voltada para a direita, ainda que se tratasse de 

direitas radicalizadas.
11

  

Em que pese o reconhecimento do integralismo como movimento fascista, não se 

concorda com análises que o consideram uma vera-efígie dos fascismos europeus (nem do 

fascismo italiano nem do nazismo alemão). Gilberto Vasconcellos, por exemplo, um dos 

                                                           
9
 BERTONHA, 2008, p. 264-265. 

10
 BERTONHA, 2016, p. 169-179 

11
 BERTONHA, 2016, p. 169-179 
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primeiros a estudar o integralismo no Brasil, aduz que, apesar do empenho dos “camisas 

verdes”
12

 para se dissociarem do fascismo europeu, “o fascismo caboclo” não foi capaz de 

afirmar a sua originalidade. Para ele, o integralismo constituiu uma demonstração da falta de 

autodeterminação da cultura em um país periférico como o Brasil, que teria imitado o 

movimento autoritário europeu.13 

Concordando com outros intérpretes do fenômeno fascista brasileiro, a exemplo de 

Hélio Trindade
14

, João Fábio Bertonha
15

, Gilberto Grassi Calil
16

, Marilena Chauí
17

 e 

Alexandre Ramos
18

 (embora divirjam quanto ao nível de influência do movimento europeu na 

formação da AIB), compreende-se que a realidade brasileira da década de 1930, marcada por 

uma cultura autoritária e pela preponderância do catolicismo tradicionalista, expressos na 

produção de intelectuais como os que serão vistos na seção seguinte, era favorável à 

proliferação de um movimento nacionalista e autoritário como o integralismo. Portanto, não 

se pode dizer que ele foi uma simples cópia da matriz estrangeira ou um “corpo estranho” 

importado para a realidade brasileira. Além disso, o teor mais espiritualista, a baixa adesão 

popular, a produção de símbolos e rituais próprios (embora semelhantes ao movimento 

italiano) e a moderação do discurso antissemita são alguns traços do fenômeno brasileiro que 

permitem afirmar sua especificidade em relação ao europeu, embora as semelhanças tornem 

nítida a fonte de inspiração. 

As eventuais diferenças, no entanto, não permitem que se corrobore com a tese de José 

Chasin, que nega a feição fascista do integralismo. Segundo este argumento, o fascismo seria 

produto do avançado desenvolvimento das forças produtivas e, sendo o capitalismo brasileiro 

hipertardio, seria inviável o seu desenvolvimento no Brasil. O integralismo, nesta análise, é 

considerado um movimento tradicionalista, passadista e ruralista brasileiro, resultante da 

utopia reacionária contra o desenvolvimento capitalista.
19

 Concordar com a tese de Chasin 
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implicaria reduzir a história a um determinismo econômico caduco, que tenta enquadrar 

acontecimentos sociais em modelos prontos. Tal entendimento se afigura limitado e superado, 

ao passo que as especificidades históricas de tempo e lugar e a compreensão da totalidade 

social se mostram, atualmente, alternativas mais frutíferas para o estudo da história. O estudo 

comparado do fascismo no mundo, segundo Bertonha, tem indicado ao historiador 

perspectivas e problemas que, ao invés de reduzirem práticas a teorias, têm permitido 

perceber a amplitude e a diversidade de um conceito, “quase que obrigando o historiador a 

olhar para a floresta e esquecer um pouco as árvores isoladas”.
20

  

O presente estudo procura contribuir para esta perspectiva nuançada da história do 

fascismo. Aqui o leitor não encontrará uma imagem do fascismo europeu reproduzida 

fielmente em terras brasileiras, nem mesmo uma imagem exata do integralismo reprisada no 

sertão baiano; mas uma análise localizada que, sem perder de vista dimensões mais amplas, 

ajuda a entender que o fascismo não foi um espectro que rondou apenas a Europa da primeira 

metade do século passado e que a sua vertente brasileira não se restringiu aos grandes centros 

urbanos do eixo sul-sudeste. Com este objetivo, buscou-se investigar a trajetória política e 

intelectual de Eulálio de Miranda Motta entre os anos de 1932 e 1947, ressaltando o seu papel 

para a inserção e a difusão das ideias integralistas na região de Mundo Novo. 

A trajetória de Eulálio Motta foi inicialmente estudada quando do desenvolvimento de 

trabalho de conclusão de curso sobre a emancipação do município de Piritiba, no curso de 

Licenciatura em História do campus IV (Jacobina) da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), no ano de 2010. No estudo, dedicou-se uma subseção do terceiro capítulo a análise 

da oposição do poeta ao desmembramento do distrito de Piritiba do município de Mundo 

Novo. Identificou-se Eulálio Motta como participante ativo da vida política mundonovense e 

crítico do descaso da administração local com os problemas do município.
21

 Mas, foi 

precisamente a partir da leitura das edições do Jornal O Lidador, disponíveis no Núcleo de 

Estudos em Cultura e Cidade (NECC) da UNEB de Jacobina, que se definiram os primeiros 

rumos da pesquisa.  

Embora privilegie a atuação de Eulálio Motta no interior da Bahia, o recorte espaço-

temporal definido neste trabalho antecede o retorno definitivo do mundonovense à região. 

Com esse recuo, buscou-se verificar a atuação de outros intelectuais na capital baiana, que 

também se engajaram na política e na literatura, a exemplo do escritor e militante comunista 
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Jorge Amado e do escritor e militante integralista Adonias Filho, com os quais Motta 

conservou vínculos de amizade, construídos desde a época em que estudaram no Ginásio 

Ipiranga. 

A delimitação do marco final do recorte temporal, o ano de 1947, visou abranger a 

atuação do poeta em diferentes contextos do movimento integralista: a formação, a fase de 

proscrição da AIB e a sua posterior rearticulação sob a legenda do PRP. Além disso, 

procurou-se evidenciar a atuação do integralista para além da atividade doutrinária, 

destacando sua trajetória como liderança orgânica que se inseriu nas disputas político-

partidárias a fim de tocar o projeto de poder do qual foi um “porta-voz”. 

A maioria das pesquisas sobre o integralismo no Brasil ressalta a atuação do 

movimento nas capitais dos Estados, onde, em geral, a AIB teve maior aderência. Na Bahia, 

entretanto, em razão da maior penetração do movimento no interior, os estudos costumam 

associá-lo à região sul do Estado, conforme apontou Amélia Saback Alves Neta.
22

 Na 

contramão dessas pesquisas, destaca-se aqui a atuação integralista no centro-norte da Bahia, 

particularmente nos arredores do município de Mundo Novo, um recorte espacial que tem 

sido pouco lembrado pela historiografia baiana pertinente ao integralismo. 

As pesquisas historiográficas sobre os intelectuais integralistas tendem a focar a 

trajetória de lideranças conhecidas nacionalmente, a exemplo de Plínio Salgado, Miguel Reale 

e Gustavo Barroso. Os intelectuais que estavam fora desse círculo, isto é, aqueles que não 

participavam da alta hierarquia do movimento nem desenvolviam abordagens teóricas sobre o 

pensamento integralista, em geral, não têm sido objeto de pesquisa dos historiadores. Ocorre 

que esses militantes não consagrados desenvolveram papel relevante, na qualidade de partes 

de uma rede intelectual encarregada de expandir a doutrina do Sigma.
23

 De acordo com 

Alexandre Ramos, por intermédio desses intelectuais, foi possível montar uma estrutura de 

dominação capaz de assegurar a unidade do movimento em todo o país, por meio da 

circulação de um complexo de bens simbólicos (livros, periódicos, ritos, cerimônias e 

conferências).
24

 

Ainda, segundo Ramos, quando se fala em grupos de intelectuais brasileiros, 

dificilmente os integralistas são ressaltados, sendo lembrados como “grupelho fascista” ou 
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reduzidos a mais uma agremiação política.
25

 No entanto, é preciso reconhecer que a atuação 

desses sujeitos não foi marginal no contexto político e intelectual brasileiro. Os integralistas 

não eram apenas portadores de ideias reacionárias; possuíam um projeto de poder e interviram 

nos processos políticos, articulando-se em torno de um programa anticomunista e estatal-

corporativista e contra as lutas sociais, conforme apontou Gilberto Calil em sua tese de 

doutoramento.
26

 Dessa maneira, impõe-se a necessidade de realizar pesquisas historiográficas 

que deem conta da atuação singular desses intelectuais, a fim de verificar mais de perto o 

papel que eles desempenharam dentro do movimento integralista e em que medida a 

militância desses sujeitos configurou uma estratégia de concretização de suas pretensões 

hegemônicas. 

O intelectual integralista é aqui compreendido no sentido proposto por Antônio 

Gramsci.  Segundo o comunista sardo, todos os homens são intelectuais, mas nem todos 

desempenham esta função na sociedade.
27

 A assertiva parte da premissa de que qualquer 

indivíduo fora de seu labor pode desenvolver uma atividade intelectual, como construir uma 

obra de arte ou contribuir para a construção de uma visão de mundo. Todavia, existem aqueles 

que despenham a função em um grau mais elevado, isto é, de maneira profissional e 

especializada.  Um operário, fora do labor diário, pode produzir textos e publicá-los em um 

jornal, mas isso, por si só, não faz dele um indivíduo com função intelectual na sociedade. Por 

outro lado, o operário militante sindical que organiza, educa e dirige a sua classe o faz de 

maneira especializada, desempenhando função social de intelectual dentro de seu grupo. 

Distinguem-se, assim, duas formas básicas de intelectual: o orgânico e o tradicional.
28

 

O primeiro refere-se ao intelectual formado dentro de cada novo grupo social, ao qual cumpre 

a tarefa de garantir a homogeneidade desse grupo e desenvolver consciência sobre a sua 

função. Esse intelectual mantém-se organicamente ligado ao seu grupo social de origem, 

dando-lhe direcionamento e organizando a sua hegemonia. Por sua vez, o intelectual 

tradicional é aquele que, tendo surgido em uma estrutura econômica anterior, mudou sua 

situação social dentro do grupo e passou a se perceber como uma categoria autônoma em 

relação a ele. É no primeiro sentido que se entende a atuação de Eulálio Motta, ao passo que 

sua atividade intelectual se manteve ligada a um projeto de poder representativo dos anseios 

de parcelas das classes médias, com os quais ele se identificava. 
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O presente estudo insere-se na dimensão da Nova História Política e tem como 

domínio a história de intelectuais na política, sob uma abordagem biográfica.
29

 A crítica dos 

historiadores dos Annales à História Política foi incisiva e decisiva para o seu desprestígio 

dentro da produção historiográfica. Entre os anos 1930 e 1940, esses historiadores ocuparam-

se de redefinir conceitos fundamentais da história, como tempo, objeto e fato histórico, 

localizando na historiografia metódica, dita positiva, um referencial de tudo que se buscava 

negar. Assim, os acontecimentos políticos cederam lugar ao estudo das estruturas e da 

totalidade social, os “grandes homens” deixaram de protagonizar a escrita da história e outros 

atores sociais foram incorporados às pesquisas.  

Considerando que “a história de fato não vive fora do tempo em que é escrita”, René 

Rémond avalia que as transformações ocorridas no mundo após as duas grandes guerras 

contribuíram para redefinir o lugar da política na História.
30

 As crises na economia mundial 

exigiram a intervenção estatal e o desenvolvimento de políticas públicas que ampliaram o 

número de atribuições do Estado. Afinal, como negar a importância do político num contexto 

em que cresciam as demandas sociais e a compreensão da política tomava rumos diversos? 

Decerto, a disciplina História precisava rever o uso do político para atender às transformações 

que ela mesma se encarregou de investigar.  

A emergência dessas mudanças exigiu do historiador diálogos mais intensos com 

outras áreas do conhecimento e, desse modo, a interdisciplinaridade tornou-se a expressão 

maior da “História renovada”. Os contatos dos historiadores com os conceitos e métodos de 

disciplinas como a Ciência Política, a Sociologia, a Linguística, a Psicanálise e a Geografia 

permitiram ainda mudanças no fazer historiográfico da História Política, que também 

incorporou novos sujeitos e objetos. Os homens de Estado cederam espaço à identificação dos 

demais atores do jogo político. Do mesmo modo, o estudo das instituições ditas não-políticas, 

dos micropoderes, das práticas discursivas, das memórias coletivas e dos imaginários sociais 

tornaram-se objetos de peculiar interesse da “nova” História Política.
31

  

O estudo sobre os intelectuais acompanhou as mudanças por que passou a História 

Política. A partir da segunda metade da década de 1970, a trajetória dos intelectuais tornou-se 

objeto mais frequente na historiografia política, ao passo que se reconheceu a importância 

destes sujeitos para a compreensão da organização e do funcionamento do campo político. No 
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mesmo rumo, a acolhida da história recente como objeto possível do trabalho historiográfico, 

com destaque para os estudos sobre o período entre as duas guerras, impôs a necessidade de 

lidar com temas de alto teor político e ideológico, a exemplo do fascismo, e, 

consequentemente, contribuiu para esta renovação da história dos intelectuais.
32

 

Segundo Jean-François Sirinelli, o estudo dos intelectuais como atores do político tem 

se mostrado um tema complexo. Primeiro, pelo sentido polissêmico do termo intelectual e 

pela variação de seu significado em diferentes épocas, que, às vezes, tornam a palavra 

imprecisa. Em segundo lugar, o trabalho historiográfico precisa lidar com a especificidade do 

sujeito intelectual no variado universo das ideias políticas, afinal, não há um partido dos 

intelectuais, mas agremiações diversas com quadros próprios, encarregados pela organização 

das fileiras e a disseminação de ideias. Além disso, a abundância de documentação produzida 

pelos/sobre os intelectuais constitui um obstáculo extra aos historiadores, que se veem 

ameaçados, nas palavras de Sirinelli, pela síndrome do mineiro, que, para extrair seu ouro, 

corre o risco de ser soterrado pela grande quantidade de material que precisa ser explorado.
33

 

Estudar a história intelectual implica lidar com trajetórias, sejam elas individuais ou de 

grupos. Longe de representar um traçado linear, uniforme e contínuo, a trajetória constitui 

uma teia de ações e relações que se entrecruzam. Por essa razão, é ilusório, na expressão de 

Bourdieu
34

, supor que o pesquisador pode ordená-la linearmente, de forma homogênea, dentro 

de uma estrutura lógica com início, meio e fim. Na atualidade, ao historiador que se serve do 

método biográfico, interessa perceber a heterogeneidade, as particularidades e as múltiplas 

facetas do sujeito em determinado contexto histórico. 

Desse modo, ao invés de recompor cronologicamente a trajetória política de Eulálio de 

Miranda Motta, propõe-se analisar aspectos mais significativos de sua vida. Assim, além da 

militância integralista, são destacados aspectos de sua produção jornalística, a religiosidade e 

o diálogo estabelecido com outros intelectuais. Evidentemente, estes não são caminhos 

estanques da trajetória política de Eulálio Motta; ao contrário, são facetas que podem traduzir 

o seu engajamento com o integralismo e ampliar a perspectiva de análise. 

Nessa tarefa, procurou-se situar o personagem Eulálio Motta em um contexto político, 

social e cultural mais amplo sem, contudo, perder de vista a sua especificidade de intelectual 

cujo espaço de vivência era um município do interior da Bahia.  Desse modo, não se 
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descartam na análise considerações acerca do período entre guerras nem reviravoltas na 

política nacional e estadual, assim como são incluídas discussões que ponderam a 

reverberação de tais contextos e a construção de uma dinâmica própria em âmbito local. 

Conforme ressaltou Giovanni Levi, “não se trata de reduzir as condutas a comportamentos-

tipos, mas de interpretar as vicissitudes biográficas à luz de um contexto que as torne 

possíveis e, logo, normais.”
35

  

Eulálio Motta organizou cuidadosamente um substancial corpus documental. Ao longo 

de sua existência, selecionou e arquivou memórias de sua atividade literária, da militância 

integralista e da vida pessoal. Atualmente, o acervo do poeta encontra-se disponível para 

consulta no Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais (NeiHD) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sob a responsabilidade do professor 

Patrício Barreiros, que, desde 1999, vem organizando e preservando o acervo. No campo das 

letras, há uma considerável produção acadêmica resultante da exploração da documentação. 

São dissertações, teses, livros e inúmeros artigos produzidos por professores e estudantes do 

Departamento de Letras e Artes da UEFS.
36

  

Destacam-se no fundo arquivístico cadernos manuscritos pelo mundonovense.
37

 

Nesses escritos, há esboços de projetos de publicações, rascunhos de cartas, discursos, listas 

de nomes, endereços e anotações diversas. Funcionavam como espécies de diários e como 

borradores de correspondências, nos quais o poeta relatava o cotidiano e atualizava memórias. 

Segundo Maria Teresa Cunha, fontes como essa, na qualidade de parte de uma cultura letrada, 

fornecem ao pesquisador a possibilidade de estudar as formas de linguagem utilizadas e as 

maneiras de narrar uma determinada época. Além disso, como registro de vivências, 

evidenciam sensibilidades e modos de compreender a vida, cabendo ao historiador 
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problematizar o registro da memória individual como alicerce para o estudo de experiências 

coletivas.
38

 

 Os herdeiros do integralismo, os perrepistas e os neointegralistas, empenharam-se em 

produzir uma memória positiva do movimento, descartando ligações com o fascismo italiano 

e a intenção de implantar uma ditadura no Brasil. Em contrapartida, tentaram criar uma 

imagem mítica sobre Plínio Salgado, focando nas suas qualidades como literato e cristão. O 

fundo documental Plínio Salgado, doado pela família ao Arquivo Público e Histórico do 

Município de Rio Claro/SP, segundo Bertonha, revela uma cuidadosa seleção do que deveria 

ser preservado para a posteridade, com a intenção de produzir a memória com que ele gostaria 

de ser lembrado.
39

 

 Há casos de acervos de antigos integralistas em que o apagamento da memória 

integralista foi mais intenso. Ao pesquisar o acervo pessoal de Isaías Alves, doado à 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal da Bahia, Ana Cristina 

Rocha encontrou apenas duas menções à militância integralista do baiano: um recorte de 

jornal e uma carta recebida. Essa escassez, por certo, foi produzida após a extinção da AIB 

pelo Estado Novo, quando Alves passou a integrar o novo regime, como Secretário de 

Educação da Bahia, durante a interventoria de Landulfo Alves, de quem era irmão.
40

 

 No caso do acervo de Eulálio, não se descarta a possibilidade de documentos 

eventualmente comprometedores terem sido destruídos pelo integralista, especialmente no 

período de proscrição da AIB. Porém, diferentemente do acervo de Isaías Alves, no de Motta, 

a filiação ao integralismo é ressaltada nos documentos e nos livros colecionados pelo 

mundonovense. De fato, parte de sua produção intelectual procurou minimizar o viés 

autoritário e as ligações do integralismo ao fascismo, especialmente a partir de 1945, quando 

o movimento se rearticulou sob a legenda do PRP. No entanto, abjurar ao passado integralista 

ou reconhecer como equívoca a sua militância pelo Sigma não são atitudes verificáveis na 

farta documentação.  

 O acervo deixado por Eulálio Motta configura um corpus documental prenhe de 

possibilidades de investigação histórica, especialmente para historiadores da política e da 

religião. O produto desta dissertação é apenas um dos muitos vieses de análise deste rico 

material de pesquisa. O medo de “desmoronamento”, certamente, acompanha o 
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pesquisador/mineiro que garimpa seu ouro. Mas, é um risco necessário para evitar que o 

passado permaneça guardado sob as camadas do tempo. 

 Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, buscou-se contextualizar 

a adesão de Eulálio Motta ao integralismo, considerando a difusão de ideias políticas na 

Bahia, nas décadas de 1930 e 1940.   Para tanto, traçou-se um panorama da fundação da AIB 

na Bahia, em 1933, e da recepção e circulação das ideias integralistas por intermédio de seus 

intelectuais, especialmente pela juventude estudante na capital baiana, bem como os embates 

entre “camisas verdes” e as esquerdas. Além disso, realizou-se um estudo do inventário 

bibliográfico de Eulálio Motta, destacando-se as ideias de três autores que ele indicou como 

seus principais influenciadores: os intelectuais católicos Pe. Leonel Franca e Alceu do 

Amoroso Lima; e o líder integralista Plínio Salgado. Dessa forma, procurou-se refletir sobre a 

circulação de ideias integralistas por meio da publicação de livros e também tecer 

aproximações entre a doutrina do Sigma e o pensamento católico. 

 No segundo capítulo, analisou-se a produção intelectual de Eulálio Motta, 

desenvolvida nos anos de 1932 a 1947, ressaltando-a como parte da estratégia de propagação 

das ideias integralistas. Os textos foram explorados como testemunhos da atividade 

doutrinária, destinada à conquista de novas fileiras, mas também como meio de concretização 

de um projeto político democraticamente restrito. O capítulo se debruçou sobre as ideias 

políticas veiculadas por Eulálio Motta em sua produção jornalística e literária, com ênfase nas 

articulações que o discurso integralista realizou com o discurso religioso, com o 

anticomunismo e a formulação de uma concepção de Estado.  

O último capítulo estuda a inserção de Eulálio Motta no cenário político local e a 

tentativa de projeção em âmbito estadual. Sem perder de vista a militância integralista, 

buscou-se perceber os diálogos que ele estabeleceu com representantes da política local e 

estadual. Nesse sentido, destacam-se dois momentos da trajetória do poeta mundonovense: a 

prisão de seu irmão Durval Motta, no município de Cachoeira, em 1942; e a sua candidatura à 

Assembleia Legislativa do Estado, em 1947. Estes episódios permitem entender a atuação do 

mundonovense durante o período de proscrição da AIB e após o seu retorno à cena política 

após o fim do Estado Novo. Enfim, buscou-se verificar mais de perto as relações que Eulálio 

Motta construiu com a política partidária.  

 Dessa forma, espera-se oferecer uma contribuição aos estudos sobre o integralismo no 

interior da Bahia e sobre a militância de intelectuais integralistas comuns, aqueles que não 

integraram a cúpula do movimento. Por certo, Eulálio Motta foi apenas um dos tantos 

“soldados do Sigma” que envergaram a camisa verde em favor o projeto hegemônico iniciado 
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pela AIB, nos mais diversos lugares do país. Trata-se de um campo amplo e frutífero aos 

pesquisadores do integralismo, mas pouco explorado pela historiografia política.  
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2 “GALINHAS VERDES” VERSUS “DIABOS VERMELHOS”: CONFIGURAÇÕES 

DO CAMPO INTELECTUAL BAIANO NAS DÉCADAS DE 1930 E 1940 

 

 

 Em 1933, ainda estudante e residindo em Salvador, Eulálio Motta publicou o seu 

segundo livro, Alma enferma, pela editora Vitória, cuja arrecadação seria convertida em 

benefício da construção do hospital de Mundo Novo. A obra recebeu uma crítica de Manoel 

Bandeira, publicada no jornal carioca Diário de Notícias, que julgou possível o poeta 

“depurar-se mais”, porém destacou o seu “jeito despretensioso que convida à leitura”.
41

 O 

crítico literário João Ribeiro também avaliou a publicação, em nota para o Jornal do Brasil, 

afirmando ser um livro que “merece ser lido e certamente haverá quem goste das facecias de 

Eulálio.”
42

  

A revista O Malho não foi tão obsequiosa ao se referir aos versos do poeta: 

“EULALIO MOTA (Bahia) – Seus versos aparecerão. Não com o destaque que V. espera, 

mas de qualquer modo, aparecerão.”
43

 O pequeno texto foi publicado na coluna “Caixa d’O 

Malho”, que, com humor, às vezes mordaz, comentava trabalhos enviados por literatos, 

cartunistas e ilustradores de todo o país que desejavam vê-los publicados na tradicional 

revista.
44

 Submeter-se à crítica era um risco necessário, especialmente para iniciantes que 

ambicionavam visibilidade no concorrido mundo das letras nas décadas de 1930 e 1940.  

A inserção de Eulálio Motta no campo literário é ilustrativa do perfil do intelectual 

baiano da época. Proveniente do interior, foi para a capital estudar, em 1925. Lá concluiu o 

ensino secundário no Ginásio Ipiranga e estudou farmácia na afamada Faculdade de Medicina 

da Bahia, concluindo em 1933. Nestes espaços, também treinou suas habilidades com a 

escrita literária e jornalística. 

Segundo Paulo Santos Silva, a comunidade intelectual baiana das primeiras décadas 

do século XX estava concentrada na cidade de Salvador. A escassez de instituições de ensino 

secundário e superior obrigava a migração dos filhos das classes média e alta do interior para 

a capital do estado, a fim de dar seguimento aos estudos. A conquista de um diploma de nível 

superior era um processo bastante seletivo, que implicava dificuldades com os exames de 
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admissão, com as distâncias espaciais e com a disponibilidade de recursos financeiros, daí por 

que este núcleo letrado se mantinha tão restrito.
45

 

De acordo com Silva, boa parte dos homens de letras da Bahia, nesse período, foi 

diplomada pelas Faculdades de Medicina e de Direito. Além da formação específica, os 

ingressantes nestas instituições eram estimulados a desenvolverem suas propensões literárias. 

Nelas, reforçavam os conhecimentos de humanidades adquiridos no ensino secundário, em 

ginásios como o Carneiro Ribeiro, o Ipiranga, Ginásio da Bahia e o tradicional Colégio 

Antônio Vieira.
46

 Além disso, em espaços como o Instituto Geográfico e Histórico e a 

Academia de Letras da Bahia, criados em 1894 e 1917, respectivamente, podiam colocar em 

prática a oratória e as habilidades com as letras.  

Em Tenda dos Milagres, romance publicado em 1969, que se reporta ao contexto da 

Bahia das primeiras décadas do século XX, Jorge Amado teceu críticas às teorias racistas que 

dominavam grande parte da intelectualidade brasileira (“com quartel general na Faculdade de 

Medicina da Bahia”
 47

) e sinalizou como, nesta instituição, não se ensinava e aprendia apenas 

os temas das ciências médicas: “Ali bem perto, no Terreiro de Jesus, ergue-se a Faculdade de 

Medicina e nela igualmente se ensina a curar doenças, a cuidar de enfermos. Além de outras 

matérias: da retórica ao soneto e suspeitas teorias”.
48

  

A Faculdade de Medicina da Bahia, fundada em 1870, até fins de 1920, constituiu o 

principal polo de atração de intelectuais do estado. De lá, saíram numerosos escritores e tantos 

outros talentos que se dedicavam ao pensamento filosófico, antropológico e criminológico, 

além de formar grande parte dos representantes da política baiana. A partir dos anos de 1930, 

cedeu espaço para os bacharéis da Faculdade Livre de Direito da Bahia, fundada em 1891. 

Segundo Silva, já em 1935, os diplomados pela nova faculdade constituíam a grande maioria 

dos deputados eleitos para o Legislativo estadual. Apesar de em menor número, a Escola 

Politécnica, fundada em 1897, também formou alguns desses quadros, dentre os quais se 

destacou a figura de Otávio Mangabeira.
49

 

O jornalismo atraiu diversos letrados baianos. Embora não compensasse como meio de 

vida principal, constituía uma porta de entrada para ingressar na política e nos empregos 

públicos, devido à projeção social que a atividade oportunizava. Muitos, ainda estudantes, 

passaram a compor a equipe editorial de jornais, com destaque para o A Tarde, fundado em 
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1912 por Ernesto Simões Filho, que absorveu futuros nomes de prestígio da política e da 

literatura baiana, a exemplo de Jorge Amado, Nestor Duarte, Aloísio de Carvalho Filho e Luiz 

Viana Filho.
50

 

Alguns iniciaram a carreira muito jovem, quando ainda eram estudantes do ensino 

secundário.  Jorge Amado, por exemplo, começou a trabalhar com cerca de quatorze anos, no 

Diário da Bahia, um jornal localizado na Praça Castro Alves. Iniciou como repórter policial, 

“o grau mais inferior do jornalismo”, até que Moniz Sodré, então diretor do periódico, o 

requalificou para a redação do jornal, por volta do ano de 1926. Atuou ainda no O Imparcial 

e, entre os anos de 1928 e 1929, trabalhou no O Jornal, periódico vinculado à Aliança 

Liberal.
51

 

O ex-militante integralista e ex-deputado federal Rubem Nogueira, em seu livro de 

memórias, relatou que, ainda acadêmico da Faculdade de Direito da Bahia, aventurou-se no 

jornalismo e permaneceu nesta atividade por cerca de três anos. Entre 1934 e 1935, trabalhou 

como repórter de matéria policial no Diário de Notícias, dirigido por Altamirando Requião, 

por recomendação do tio Zelis Nogueira. Disse detestar aquele trabalho de amanhecer o dia na 

Assistência Pública à procura de ocorrências ali registradas, inclusive, por vezes, flagrando a 

chegada de vítimas de acidentes e crimes.
52

 

Eulálio Motta não se empregou na grande impressa da capital, como fizeram Jorge 

Amado e Rubem Nogueira. Porém, ainda estudante, foi colaborador habitual do jornal Mundo 

Novo, da cidade homônima, para o qual enviava poemas, crônicas, análises literárias e artigos 

diversos, que eram publicados na coluna Rabiscos. Além disso, espaçadamente, remetia textos 

para outros periódicos, a exemplo do Diário de Notícias
53

 e das revistas A Luva
54

, Mês 

Ilustrado
55

 e O Malho
56

.  

Segundo Silva, na Bahia da primeira metade do século XX, ninguém era capaz de 

viver exclusivamente ao trabalho intelectual. Em geral, esses indivíduos desempenhavam, em 

paralelo, outras atividades, como o magistério e profissões liberais, sobretudo médicas e 

jurídicas. Assim como o jornalismo, o magistério secundário era uma atividade cobiçada, 

pois, por ser destinado às elites, facilitava o contato com as camadas dirigentes. Do mesmo 
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modo, o uso público da oratória em conferências, discursos e recitais era uma maneira 

recorrente de se manter visível no meio intelectual.
57

 

Em um dos textos publicados no jornal Mundo Novo, Eulálio Motta satirizou a figura 

do orador. Por meio do personagem Joaquim, que seria um colega estudante, qualificou o 

fazedor de discurso como pessoa de pouca inteligência: “Joaquim tem muita altura, muita 

barriga, muita orelha, mas, por culpa, talvez, da lei das compensações, pouca massa 

encefálica. A inteligência do meu caro Joaquim é pequena, deveras; a prova disto é que ele 

não perde ensejo para fazer um discurso”. As muitas adjetivações e o uso de frases clichês 

tornavam os discursos insuportáveis para Motta: “Eu, que para não ouvir um discurso, sou 

capaz de atirar-me de um sobrado, não o ouvi”.
58

 

A opinião de Eulálio em relação aos discursos parecia, no entanto, uma exceção 

naquela comunidade intelectual ou, pelo menos, costumavam ser mais tolerados pelos demais. 

As frases bem apuradas, proferidas em discursos de personalidades como Otávio Mangabeira, 

fizeram da Bahia uma referência na arte da retórica. Além de reuniões particulares nas 

residências de alguns intelectuais, ocorriam sessões no Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, que oportunizavam reconhecimento aos mais habilidosos com as palavras.
59

 Porém, 

nem sempre o destaque alcançado decorria da substância do conteúdo proferido, mas do 

domínio da retórica, da capacidade de construir uma imagem por meio da palavra falada.
60

  

O círculo intelectual baiano, dos estudantes promissores, dos literatos, dos jornalistas e 

dos grandes oradores, não era tão amplo nem próspero quanto se pode pensar. Segundo Silva, 

nas primeiras décadas do século XX, poucos indivíduos possuíam reais condições de se 

dedicarem ao trabalho intelectual em sentido estrito. Primeiro, porque era inviável sobreviver 

com exclusividade dessa atividade, o que requeria da grande maioria exercer outras profissões 

paralelamente. Depois, porque, para muitos dos ditos intelectuais, o campo das letras era 

sobretudo uma oportunidade para se projetar em uma carreira pública. Em geral, escreviam 

sobre assuntos diversificados, sem grandes preocupações em se especializarem, e se 

mantinham fechados em uma comunidade unida por laços de parentesco, amizade e 

apadrinhamento.
61
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Em texto publicado em O Imparcial, em 1934, Rômulo Almeida, personalidade baiana 

diplomada pela Faculdade de Direito da Bahia, ressaltou a “grande crise intelectual” no 

estado. Segundo ele, a Bahia estaria perdendo para o sul importantes nomes, a exemplo dos 

professores universitários Clementino Froés da Fonseca, Moniz Sodré, Eduardo Spínola, 

Alamachio Sanches, Pedro dos Santos, Otávio Mangabeira e Francisco de Souza, que teriam 

transferido as cátedras baianas para ambientes mais propícios no Rio de Janeiro.
 62

  

De acordo com Almeida, muitos dos que, por razões diversas, continuaram na Bahia, 

amargavam a aspereza do meio: a dificuldade para publicar livros e o esquecimento pelos 

próprios patrícios. Exemplos como [Carlos] Chiacchio, Eugênio Gomes e Xavier Marques 

eram pouco lembrados em âmbito local, apesar de prestigiados pelas editoras e distribuidoras 

da então capital da federal. Os que ainda conseguiam algum relevo, mesmo que de modo 

restrito às pequenas massas de leitores, eram os que se dedicavam à imprensa. Por estas 

razões, o autor considerou que a Bahia continuava sendo a primeira na oferta de quadros 

intelectuais, porém de maneira “extraterritorializada”.
63

 

Em O País do Carnaval, primeiro romance de Jorge Amado, publicado pela primeira 

vez em 1931, o autor foi incisivo ao criticar a pobreza intelectual baiana da época. O 

personagem Pedro Ticiano, um jornalista cético, conhecido por suas epigramas e pelo espírito 

sarcástico, cuja inspiração foi buscada no jornalista Pinheiro Viegas, resolveu fazer uma 

campanha pró-inteligência na Bahia.
64

 Começou atacando o “mulatismo” e se tornou o “terror 

dos estudantes que se [faziam] poetas e dos camelôs que [faziam] os artigos de fundo dos 

jornais baianos”. O narrador se empenha em justificar esta atitude de Pedro Ticiano: “Na 

Bahia, que noutro tempo fora chamada Atenas Brasileira, florescia nessa época a mais 

completa estupidez”. Destaca ainda a falta de especialização dos ditos intelectuais: “Porque na 

Bahia [...] todo mundo é intelectual. O bacharel é por força escritor, o médico que escreve um 

trabalho sobre sífilis passa a ser chamado de poeta e os juízes dão valiosas opiniões literárias, 

das quais ninguém tem coragem de discordar”.
65

  

Os perfis dos intelectuais baianos das décadas de 1930 e 1940, segundo Silva, 

forneciam homogeneidade àquela comunidade. Em síntese, possuíam em comum o diploma 

de nível superior e o hábito pelas letras, que lhes permitiam ingressar no jornalismo, no 

serviço público e na política partidária. Além disso, por constituírem um campo restrito, 
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acabavam frequentando os mesmos espaços (escolas, redações de jornais, empregos públicos, 

internatos, pensões etc.), o que os mantinha ainda mais ligados.
66

  

Na perspectiva de Pierre Bourdieu, pode-se dizer a escolarização e o hábito pelas 

letras (ou, pelo menos, o reconhecimento como letrado) constituíam o capital simbólico do 

intelectual baiano, que lhe proporcionava distinção dentro da estrutura social. Para o 

sociólogo francês, os sujeitos que se dedicam à produção de bens culturais, a exemplo de 

escritores, jornalistas e acadêmicos, integram um campo específico: o campo intelectual. 

Nele, os partícipes, detentores de capital simbólico, estabelecem regras e estratégias de 

concorrência e travam lutas por reconhecimento e legitimação (mais capital simbólico).
67

 

Bourdieu cunhou o conceito de campo como alternativa a dois tradicionais usos 

sociais das ciências. De um lado, os chamados pós-modernistas sustentariam que, para 

compreender a arte, a literatura ou a filosofia bastaria ler os textos. Para estes, o texto seria “o 

alfa e o ômega e nada mais há para ser conhecido”. Já a outra tradição, frequentemente 

representada por filiados ao marxismo, buscaria interpretar a produção cultural (literatura, 

ciência, arte etc) a partir de uma relação direta e determinada entre texto e contexto.
68

 

 O campo (artístico, jurídico, literário, científico etc.) é justamente um universo 

intermediário entre esses dois polos, onde estão inseridos os agentes e as instituições que 

produzem, reproduzem ou difundem arte, literatura e ciência. Este microcosmo está contido 

no macrocosmo social (estruturas). No entanto, é possível que no seu interior sejam 

estabelecidas leis sociais mais ou menos específicas.
69

 Com isso se quer dizer que toda 

produção cultural ocorre dentro de condições legadas pelas estruturas sociais, econômicas ou 

políticas. Porém, não se pode desprezar a possibilidade de sujeitos e instituições constituírem 

uma dinâmica social própria, com certa autonomia em relação aos demais universos sociais. 

As práticas sociais decorrem, portanto, da incorporação de disposições elaboradas 

dentro de uma moldura estruturante, que podem ser modificadas ou conservadas em razão das 

relações particulares que se estabelecem no interior de cada campo. O conjunto dessas 

disposições Bourdieu denominou de habitus: 

 

O princípio unificador e gerador de todas as práticas e, em particular, destas 

orientações comumente descritas como “escolha” da “vocação”, e muitas 

vezes considerada efeito de “tomada de consciência”, não é outra coisa 

senão o habitus, sistema de dispositivos inconscientes que constitui o 
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produto de interiorização das estruturas objetivas e que, enquanto lugar 

geométrico dos determinismo objetivos e de uma determinação, do futuro 

objetivo e  das esperanças subjetivas, tende a produzir práticas e, por esta 

via, carreiras objetivamente ajustadas às estruturas objetivas.
70

  
 

Compreender a formação do intelectual baiano nas primeiras décadas do século XX, 

além de considerar o seu capital simbólico, exige reconhecer os processos de socialização e as 

experiências compartilhadas no interior do campo. O espaço de vivência desse sujeito é 

significativo de como, na cidade de Salvador, havia um sistema aberto à constituição de 

habitus diversos. 

Por várias razões, a comunidade intelectual baiana dos anos de 1930 e 1940 tendia a se 

reunir no centro da capital, nas imediações da Praça Castro Alves. Segundo Rafael Fontes, aí 

a cidade se encontrava: diversas linhas de bondes ligavam o centro a outros bairros; teatros, 

cinemas, cafés e redações de jornais eram facilmente localizados na região; as casas 

comerciais atraíam membros da elite desejosos em adquirir produtos importados; logo acima, 

nos andares superiores, podiam-se encontrar escritórios de jornais, consultórios médicos e 

outros serviços; concentrava ainda diversos prédios públicos, como a prefeitura, o palácio do 

governo e a câmara de vereadores; estudantes circulavam de passagem para os ginásios e para 

a Faculdade de Medicina, localizada no Terreiro de Jesus.
71

 

A imagem abaixo, um cartão postal enviado por Eulálio Motta a sua irmã Ailda, como 

lembrança de aniversário, ilustra esse território propício a tantos encontros.  

 

IMAGEM 01 – Cartão Postal do Centro de Salvador (1931) 
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Fonte: Acervo de Eulálio Motta 
 

A fotografia é um enquadramento de parte da Rua Chile, conectando-se à Praça Castro 

Alves, com destaque para o recém-inaugurado prédio do jornal A Tarde. É possível ainda 

identificar a passagem de um bonde, pessoas circulando; na parte central da fachada do prédio 

do jornal, um letreiro onde se lê “Hotel Wagner”; e, no canto inferior direito, parte do Cine 

Guarany. No verso da postal, Eulálio Motta indicou a localização da paisagem capturada, 

destacando-a como um lugar por onde ele passava todos os dias para ir e vir para a escola. 

A Rua Chile, segundo Neivalda Freitas de Oliveira, era o trecho mais vibrante da 

antiga Salvador, nos primeiros quarenta anos do século XX. Era para onde tudo e todos 

convergiam. Além de espaço de sociabilidade, de encontros de pessoas diversas, era onde as 

elites soteropolitanas concebiam as políticas das cidades (nas instalações dos poderes do 

Estado) e onde produziam econômica e intelectualmente. De manhã, era comum a circulação 

de estudantes, profissionais liberais, comerciantes e trabalhadores formais; enfim, pessoas 

cuja vivência estava ligada às edificações daquele lugar. À tarde, verificava-se maior 

circulação de pessoas e de automóveis e os bondes passavam mais cheios. À noite, a partir das 

dez horas, predominavam aqueles que buscavam distração, os boêmios, os jogadores e demais 

pessoas consideradas de moral duvidosa para os padrões instituídos pelos grupos dominantes 

da época.
72

 

 No mapa a seguir, é possível verificar como estavam distribuídos os principais sítios 

da cidade de Salvador da primeira metade do século XX:  
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 MAPA 01 - Cidade de Salvador (décadas de 1940 e 1950) 

 
Fonte: CONDER, 1986; FREITAS, 2005 apud SILVA, A. J. M., 2012, p. 77. 

 

Nesta área, estavam concentrados os principais órgãos do governo, instituições educacionais e 

espaços de lazer. De um lugar para outro, era possível percorrer a pé, quase nunca 

demandando uma caminhada de mais de quinze minutos.
73

  

Aquele era um território favorável à circulação e à troca de experiências entre os 

agentes sociais que formavam o campo intelectual baiano: estudantes, profissionais liberais, 

jornalistas, políticos; em geral, membros das classes médias e altas da sociedade, com capital 

econômico e cultural para publicar em jornais e revistas, frequentar teatros e cinemas e para 

participar da política partidária. Na fotografia do postal (imagem 01) e no mapa, podem ser 
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Sítios Principais 
 

Praça Tomé de Souza 

01 – Palácio Rio Branco 

02 – Prefeitura 

03 – Câmara de Vereadores 

04 – Biblioteca Pública 

Praça da Sé e Terreiro de Jesus 

05 – Catedral  

06 – Fórum Ruy Barbosa 

07 – Secretaria da Fazenda 

Praça Castro Alves 

08 – Secretaria de Agricultura 

09 – Cines São João e Guarani 

Praça da Piedade 

10 – Secretaria de Segurança 

Pública 

11 – Gabinete Português de Leitura 

12 – Instituto Geográfico e Histórico 

Politeama 

13 – Cine-teatro Politeama 

Campo Grande 

14 – Palácio da Aclamação 

15 – Hotel da Bahia 

Outras Referências 

16 – Cinema Excelsior  

17 – Cine Pax 

18 – Cine Jandaia 

19 – Hotel Meridional 

20 – Rua Chile / Comércio 

21 – Faculdade de Medicina 

22 – Escola Politécnica 

23 – Faculdade de Direito 

24 – Associação Comercial 
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vistos lugares propícios a encontros fortuitos, a exemplo da rua, da praça e do cinema ou 

mesmo o interior de um bonde. Registra ainda o espaço por excelência do intelectual da 

época: o jornal. O A Tarde não era o único naquelas imediações: o jornal O Imparcial possuiu 

vários endereços na Rua Chile ou na ladeira de São Bento; o jornal O Momento e a Revista 

Seiva também tiveram sede nas proximidades da Praça Castro Alves.
74

 

A importância desses lugares para a intelectualidade baiana pode ser percebida na 

própria produção cultural de alguns de seus representantes, que, com certa frequência, 

destacaram esta territorialidade. Em País do Carnaval, Jorge Amado desenhou cenas da 

Salvador antiga, um lugar onde, à mesa do bar, sob a luz das lâmpadas elétricas, rapazes 

poderiam debater literatura, ao mesmo tempo em que mulheres negras vendiam quitutes nas 

esquinas, remetendo a um passado escravista: “E nas sombras da noite a Bahia parecia uma 

grande ruína de uma civilização que apenas começara a florescer”.
75

 O enredo do romance 

destaca um grupo de intelectuais que se reunia em torno da figura de Pedro Ticiano: 

“Temidos, tinham coragem de dizer todas as verdades. Diferentes uns dos outros, tinham, 

entretanto, grandes afinidades que os uniam”.
76

  

Em Tenda dos Milagres, o centro de Salvador é também o cenário principal do enredo. 

O protagonista, Pedro Archanjo, é um intelectual baiano cujo prestígio somente foi 

reconhecido após um estadunidense realizar um estudo destacando a grandiosidade de sua 

obra. Neste romance, Jorge Amado confrontou o “território dos milagres”, do saber popular e 

da religiosidade africana, com o território garboso das academias e dos jornais, “Onde se trata 

de gente ilustre e fina, intelectuais de alta categoria, em geral sabidíssimos.”
77

 

 Do mesmo modo, Eulálio Motta registrou, em textos publicados no jornal Mundo 

Novo, cenas do quotidiano da cidade de Salvador. Na crônica Mulher, trata de um personagem 

que o narrador acompanhava, “disfarçadamente como um secreta”, um homem “com 

fisionomia amarela de quem passou a noite em branco”. Pela Avenida Sete, chegou à Praça 

Castro Alves, observou os reclames no Cine Guarany, foi pela Rua Chile, pela Rua da 

Misericórdia e Rua do Colégio. Então, parou diante da vitrine de uma livraria e observou o 

título “Cocaína”, de Pitigrili.
78

 Em outro texto, citou um “rapazinho” aborrecido, que, da 

janela de uma pensão, observava o movimento da rua, os automóveis, os transeuntes e as 

“marinetes” passando, além de algumas figuras que se destacavam nesse cenário. O 
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personagem avistou vendedores de doces e picolé, viu um carro luxuoso e pensou nos pobres 

que estavam morrendo de fome, mas resolveu se dissuadir de tais reflexões e voltar para si 

mesmo.
79

 

 As cenas capturadas por ambos os autores focalizavam territórios comuns, sempre 

marcados de alguma maneira pela figura do intelectual. No primeiro caso, aparece de maneira 

direta, representada por personagens membros de uma comunidade reconhecidamente 

intelectualizada. No segundo caso, a alusão aparece de modo indireto, por meio de referências 

a uma obra literária ou por reflexões interrompidas acerca da realidade vivida.  

Nesses territórios, mesmo os não nascidos em Salvador, que lá desembarcavam para 

estudar, de imediato, podiam compartilhar espaços e vivências com outros intelectuais, nas 

pensões ou internatos das escolas onde passavam a residir. Eulálio Motta, por exemplo, 

morou na república estudantil Novíssima, juntamente com outros jovens: Antônio Teixeira, 

Antônio Garcia, Benjamin Mendonça, José Aguiar, João Aguiar, Adelino Aguiar, Adonias 

Aguiar, Otacílio Andrade e Floriano Mendonça.
80

 Dentre eles, destaca-se o escritor Adonias 

Aguiar Filho, proveniente do sul da Bahia, que compartilhou com Eulálio Motta, além da 

moradia, a militância integralista e o talento para as letras. 

Além da Novíssima, o jornal O Imparcial, em 1933, registrou outras repúblicas 

estudantis que enviaram para publicação versos em apelo a doações de comidas típicas para 

os festejos juninos: a república Avaí, localizada na Rua do Sodré, 49, e a república Piauiense, 

localizada na Ladeira do Galés, 23.
 
A Novíssima estava situada no Largo da Palma

81
, no 

bairro de Nazaré, entre a Rua da Mouraria e a Praça dos Veteranos, o mesmo largo que 

inspirou Adonias Filho a escrever a novela homônima. 

Em O Largo da Palma, publicada pela primeira vez em 1983, Adonias Filho se reporta 

à Salvador das primeiras décadas do século XX, identificando personagens diversos que 

partilhavam experiências em um mesmo território, inclusive alguns do meio estudantil. O 

conto A moça dos pãezinhos de queijo, por exemplo, apresenta a personagem Márcia, irmã do 

protagonista Gustavo, uma estudante de Engenharia que estava a se preparar para dirigir a 

fábrica de pregos do pai. O personagem Odilon, do conto O Largo do branco, também era um 

estudante de medicina quando conheceu Eliene, na assistência médica ao pai doente. 
82

 

A socialização dos intelectuais baianos das décadas de 1930 e 1940, no centro da 

antiga Salvador, conforme salientou Paulo Santos Silva, reforçava a homogeneidade deste 
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núcleo social, no sentido de que era formado por sujeitos com perfis sociais similares (eram 

membros das classes médias ou altas, escolarizados e valorizavam a produção literária). No 

entanto, não se pode dizer que existia a mesma coesão no que se refere à produção e à 

circulação de ideias, sobretudo quando o campo político ou o econômico se exprimiam com 

maior intensidade sobre o campo intelectual. É sobre essa diversidade que se tratará adiante. 

 

2.1 ENTRE INTEGRALISTAS, COMUNISTAS E ALIANCISTAS: A ESTUDANTADA 

BAIANA 

 

Os primeiros anos da década de 1930, no Brasil, foram fecundos para a produção 

intelectual e a formação de uma geração antiliberal, de jovens politicamente situados tanto à 

direita quanto à esquerda. Segundo Hélgio Trindade, dificilmente, em período precedente, 

produziram-se tantas obras de análise político-sociológica sobre a realidade brasileira. Além 

do antiliberalismo, estes jovens guardavam em comum a inquietação e o ceticismo, que se 

exprimiram na renovação estética e espiritual e nas insurreições tenentistas. Eram 

acontecimentos que se ligavam a um contexto internacional de pós-guerra, em que os 

esquemas tradicionais passaram a ser questionados e uma nova geração começou a se 

mobilizar.
83

 

Em poema publicado em Alma enferma, Eulálio Motta forneceu indícios da recepção, 

pela juventude estudantil, da qual fazia parte, de ideias políticas que se irradiavam no mundo. 

Não só os ventos soprados da Europa foram sentidos pelo poeta como também não passaram 

despercebidas as rajadas produzidas pelo clima interno: 

 

Os outros e eu 

 

O meu colega do quarto 5 

é entusiasta do fascismo. 

O do quarto 8 tem um Deus que é Hitler. 

O do 12, mais brasileiro, é salgadista. 

Crê em Plínio Salgado, todo poderoso 

do integralismo 

O do 15 acredita no catolicismo; 

e o seu Deus no Brasil 

é Tristão de Athayde. 

Já o seu vizinho, o 16, 

é católico também 

e acredita no amor. 

Tem um colega que não é nada 

não crê em nada 

não tem esperança de nada. 
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Eu nunca vi uma criatura 

Tão parecida comigo 

Como este colega. 

Eu não sou nada 

não creio em nada
84

  

 

Os versos de Motta foram pulicados em 1933, no mesmo ano em que o núcleo 

provincial da AIB foi fundado na Bahia e no mesmo em que ele se filiou às hostes do 

Sigma.
85

 No entanto, pelo teor, é provável que tenham sido escritos antes da filiação, em uma 

fase da vida que o próprio poeta classificou de “indiferentismo”, em razão da descrença 

religiosa e da desilusão com as ideias comunistas. 

 Com base no poema, é perceptível que a comunidade intelectual baiana estava atenta 

ao cenário internacional, especialmente à ascensão dos regimes nazista e fascista na Europa, e 

ainda que as ideias de lá ganharam algum espaço em âmbito local. Além disso, nota-se que o 

nacionalismo do chefe integralista Plínio Salgado já despertava a atenção da juventude, que o 

reconhecia como um intelectual de grande projeção (“o todo poderoso do integralismo”); e o 

pensamento conservador católico de Alceu de Amoroso Lima (“Tristão de Athayde”) 

igualmente se fazia permeável no meio estudantil. 

 A juventude letrada não apenas se aparelhou destas ideias e as debateu nos círculos 

intelectuais. Muitos integraram associações, grêmios estudantis, movimentos culturais, 

partidos políticos e lutas sociais, que poderiam representar tentativas de concretizar aquilo que 

possuíam no plano das convicções ou simplesmente reações ao quadro conjuntural. O fato é 

que essa mocidade se manteve ativa, por vezes, despertando o temor dos grupos dirigentes 

alçados ao poder em 1930. 

 Em crônica publicada no jornal Mundo Novo, Eulálio Motta registrou a “novidade” 

encontrada em Salvador, em 24 de fevereiro de 1932, após seu retorno do sertão: os 

estudantes estavam em greve com o fim de defender suas próprias bolsas; e os padeiros 

espanhóis também em greve, “com o fim de avançar nas bolsas do povo”. Ponderou que a 

reivindicação dos estudantes era mais justa, pois os “gringos” visariam apenas aumentar o 

lucro rapidamente por meio da majoração do preço do pão. Os estudantes, por sua vez, teriam 

paralisado devido ao grande aumento da taxa de matrícula imposta pelo então ministro da 

Educação, Francisco Campos. Segundo Motta, eram tempos de crise e, ainda assim, o 

governo pretendia arrancar mais dinheiro da estudantada, justamente de quem “deu tanta vida 

à ‘Aliança Liberal’”, os estudantes que apoiaram Getúlio Vargas para Presidente da 
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República. Os moços saíram vitoriosos, pois a taxa antiga foi mantida, repelindo pela segunda 

vez a tentativa de aumento imposta pelo ministro.
86

 

 Naquele mesmo ano, em 22 de agosto, os estudantes tomaram as ruas de Salvador em 

apoio ao Movimento Constitucionalista principiado em São Paulo, que visava à derrubada do 

governo provisório de Vargas, instituído em 1930, e à promulgação de uma nova 

Constituição. No mesmo dia, os manifestantes ocuparam a Faculdade de Medicina da Bahia, 

que foi cercada pela força policial enviada por Juracy Magalhães, levando à prisão muitos 

estudantes. No meio dos manifestantes, estavam Carlos Marighela e José Pedreira Cavalcanti, 

ambos ligados o Partido Comunista do Brasil (PCB).
87

 

 De acordo com Trindade, sob a influência da expansão das ideias fascistas, na década 

de 1930, ascenderam no Brasil ideias radicais de direita. Essa tomada de fôlego se traduziu 

pela abundância de obras sobre o fascismo italiano e o “novo” Estado português, pela 

produção de vasta literatura antiliberal e pelo aparecimento de revistas e movimentos de 

orientação política fascista. São exemplos destes últimos, a Ação Social Brasileira, a Legião 

Cearense do Trabalho, o Partido Nacional Sindicalista e o movimento monarquista Ação 

Imperial Patrionovista. Destes, apenas a Legião Cearense teve penetração regional 

importante; os demais constituíram pequenos círculos sem grande projeção no âmbito 

político. Para Trindade, eram grupos nascidos à margem da chamada Revolução de 1930, 

geralmente hostis ao governo Vargas, mas que perceberam no contexto da época novas 

oportunidades de projeção política, em razão da queda da República Velha.
88

 

 A Ação Integralista Brasileira, lançada oficialmente em 7 de outubro de 1932, por 

meio de Manifesto, foi o mais expressivo dos movimentos de viés fascista do Brasil. Sob o 

lema “Deus, Pátria e Família”, apresentou à sociedade brasileira um projeto, ultranacionalista, 

anticomunista e antiliberalista, calcado na arregimentação das massas e na obediência 

irrestrita ao Chefe Supremo. Por meio do discurso conservador salvacionista, e recorrendo a 

uma peculiar simbologia (camisa verde, a saudação “Anauê”
89

, a insígnia do Sigma etc.), 

atraiu multidões de adeptos, inicialmente como movimento político independente e, a partir 
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de 1935, como agremiação partidária, tornando-se o “principal partido da extrema-direita 

fascistizante dos anos 30 em busca do poder político.”
90

  

Hélgio Trindade considera que a fase “pré-integralista” de Plínio Salgado, idealizador 

da AIB, foi decisiva para a maturação do projeto do Sigma. O tema do nacionalismo teria sido 

apropriado desde a sua experiência com o movimento cultural modernista.
91

 Porém, os 

contornos ideológicos foram mais bem definidos a partir de sua viagem ao Oriente e à 

Europa, em 1930, quando conheceu de perto a experiência fascista italiana. Salgado, 

desiludido com os rumos da política brasileira, após o rompimento com o Partido 

Republicano Paulista, buscava alternativas para a realidade brasileira. Na experiência italiana, 

encontrou um ponto de inflexão e a partir dela passou a meditar sobre a política brasileira. 

Após retornar ao Brasil, investiu no jornalismo político, preparando o terreno para o 

desenvolvimento de uma ação mais ampla. Suas ideias atingiram um grupo de intelectuais 

que, sob sua inspiração, fundou a Sociedade de Estudos Políticos (SEP), a “antecâmara do 

Integralismo”, segundo Trindade.
92

 

Decerto, a influência do fascismo italiano, por si só, não explica o surgimento do 

integralismo no Brasil. Por outro lado, a sua organização também não foi um “raio vindo do 

céu sem nuvens”.
93

 Conforme propõe Trindade, a realidade brasileira, assinalada pela 

formação de um proletariado industrial e a insatisfação das classes médias em ascensão, 

proporcionava condições para a formação de um movimento autoritário e antiliberal. Não se 

tratava, portanto, no dizer do cientista político, de mero “mimetismo ideológico”, pois a 

tradição do pensamento político autoritário brasileiro, similarmente, contribuiu para a 

formação da doutrina. Todavia, não se podem desprezar traços do fenômeno europeu na 

composição da AIB, a exemplo da forma de organização altamente hierarquizada, do carisma, 

do poder autocrático do Chefe e da própria ritualística adotada.
94
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Gilberto Calil Grassi acentua que o integralismo deve ser visto como um projeto de 

mobilização política de segmentos da pequena burguesia contra a proletarização. A 

insatisfação de parcelas das camadas médias com a política e o temor ao avanço do operariado 

e ao crescimento da organização comunista constituiriam os principais fatores de adesão desta 

parcela da sociedade aos quadros integralistas. Para o autor, a existência de outros 

movimentos protofascistas, a exemplo dos enumerados acima, reforçaria a premissa de que o 

integralismo atendia aos anseios concretos deste seguimento social, que, por meio de intensa 

propaganda, buscou construir uma base popular.
95

  

 Fundado oficialmente em São Paulo, o movimento integralista se espalhou 

rapidamente para outros estados. Segundo Consuelo Novais Sampaio, na Bahia, o núcleo 

provincial foi fundado na capital em 13 de junho de 1933. Provisoriamente, foi chefiado por 

um triunvirato formado pelo bacharel Messias Tavares, pelo comerciário João Alves dos 

Santos, que, mais tarde, seria eleito vereador da capital, e por J. Cesimbra, presidente da 

União Caixeiral. Em setembro do mesmo ano, após a visita de Plínio Salgado (ocorrida em 

agosto), o núcleo se reorganizou, passando o professor João Caldas Coni, da Escola de 

Agronomia, a chefiar o triunvirato formado por Augusto Alexandre Machado e Messias 

Tavares. Posteriormente, a chefia passou para o advogado Milcíades Ponciano Jaqueira e, em 

abril de 1935, para Joaquim de Araújo Lima.
96

 

 Não se conhecem estudos sobre o movimento integralista na Bahia antes de seu 

funcionamento oficial. Porém, é provável que a organização tenha ocorrido imediatamente 

após o lançamento do manifesto de outubro de 1932. Em novembro daquele ano, o Jornal do 

Brasil, do Rio de Janeiro, registrou o envio de um telegrama de Plínio Salgado aos dirigentes 

do movimento baiano, convidando-os para o próximo “congresso revolucionário”, e informou 

sobre a realização de uma reunião integralista na capital do estado.
97

 Além disso, outro 

telegrama enviado por Plínio Salgado a Olbiano de Mello, um dos precursores da AIB, na 

mesma data de publicação do manifesto, sugere a articulação precoce do movimento com 

pessoas próximas da Bahia: “[...] Avise nossos amigos [da] Bahia e [de] Belo Horizonte 

[para] restabelecer articulação, fomentar propaganda [...].”
98

 

  Na capital baiana, o movimento contou com grande adesão da juventude estudantil. 

Em 16 de junho de 1933, o jornal O Imparcial, que se tornaria o principal porta-voz da AIB 
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na Bahia, noticiou a fundação de um núcleo da “Ação Integralista Universitária” em Salvador. 

A diretoria seria toda composta por estudantes das Escolas Superiores: Dan Nunesmaia 

(Presidente), L. Porciuncula (Seretário); Ítalo Gaudenzi (Tesouseiro); João Marcelino, 

Agostinho Pinheiro, Antonio Mascarenhas, A. Couto Ferraz, Francisco Stolze e Gil 

Nunesmaia.
99

  

 A visita de Plínio Salgado a Bahia, em agosto de 1933, foi marcada por conferências 

no meio universitário. Discursou na Escola Politécnica, na Faculdade de Medicina e na 

Associação Universitária da Bahia (AUB). Em novembro de 1933, foi a vez de outra 

liderança integralista vir à capital do estado propagar a doutrina. Gustavo Barroso também 

falou aos estudantes na AUB e proferiu palestras para representantes do comércio, na 

Associação dos Empregados do Comércio e no Club Comercial.
100

 

 Rubem Nogueira, em suas memórias políticas, relatou que tomou conhecimento direto 

do integralismo por meio das palavras de Barroso e Miguel Reale na dita conferência. Para o 

ex-militante, Barroso abordou um tema da máxima gravidade: o endividamento externo do 

Brasil com banqueiros internacionais, desde 1824. Aquela palestra o fez recordar um fato 

ocorrido em 1931, quando as autoridades do governo “revolucionário” teriam apelado 

doações da população baiana para ajudar o Brasil a quitar a sua dívida externa. Segundo ele, 

as palavras de Barroso o fizeram perceber que aquele expediente do governo era uma 

tentativa de dissimular a incapacidade de gerir financeiramente a Nação, pois seria impossível 

quitar uma dívida colossal por meio da humilde e generosa doação feita pelo povo.
101

 

 A palestra de Salgado na AUB, da qual Nogueira não teria ficado sabendo por estar 

afastado da capital devido às férias acadêmicas, também abordou temas atuais, que diziam 

respeito às fragilidades do Estado liberal. De acordo com o próprio Plínio Salgado, a 

conferência lida naquela ocasião foi a publicada na segunda parte de seu livro A Quarta 

Humanidade, intitulada No limiar do século XX, a mesma lida na Faculdade de Direito de 

Recife.
 102

 O texto tece críticas a supostas contradições do marxismo e alude ao fato de que o 

Estado liberal-democrático se mostrava enfraquecido para gerir as demandas dos novos 

tempos, em que a economia teria se tornado monopólio dos banqueiros.
103

 

                                                           
99

 POLÍTICA e políticos – Ação Integralista Universitária. O Imparcial, Bahia, Ano XIII, n. 690, p. 3, 16 jun. 

1933. 
100

 FERREIRA, Laís Mônica. Educação e Assistência Social: as estratégias de inserção da Ação Integralista 

Brasileira nas camadas populares da Bahia em O Imparcial (1933-1937). 2006. 134 f. Dissertação (Metrado 

em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006, p. 23-24.  
101

 NOGUEIRA, 1997, p. 98.  
102

 SALGADO, Plínio. A Quarta Humanidade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1934b, p. 6.  
103

 SALGADO, 1934b, p. 87.  



42 

 

  

 As palestras abordavam temas caros, sobretudo, para as camadas médias da população, 

dependentes do intervencionismo estatal, que ainda amargavam os efeitos da grande crise de 

1929 e se impressionavam diante do avanço dos conflitos entre capital e trabalho. Segundo 

Consuelo Sampaio, o fracasso dos primeiros governos “revolucionários” na Bahia só pode ser 

compreendido quando inserido do contexto da crise 1929 que assolou o mundo capitalista. 

Em razão da total dependência do setor exportador, o Estado foi profundamente atingido pela 

crise, ocasionando falências, desemprego e, consequentemente, a mobilização do 

operariado.
104

 

 Não era, portanto, de estranhar que a vibração remediadora das palavras proferidas 

pelas lideranças integralistas sensibilizasse uma juventude atordoada por um quadro incomum 

de crise política e econômica. Com efeito, acadêmicos e secundaristas foram atraídos pela 

doutrina do Sigma. Fundaram-se núcleos integralistas nos ginásios Carneiro Ribeiro, 

Salesiano, da Bahia e Ipiranga, instituições de ensino frequentadas majoritariamente pelas 

camadas médias da sociedade.
105

 Além disso, foram implantados núcleos nas Faculdades de 

Medicina e de Direito da Bahia, dois dos principais redutos da elite letrada baiana.
106

 

 O ambiente acadêmico tornou-se espaço propício para debates políticos e para criação 

de camaradagens em razão de afinidades político-ideológicos. Nesse sentido, Rubem 

Nogueira rememorou como, após o ingresso nas fileiras do Sigma, foi se afeiçoando a outros 

colegas da turma, da Faculdade de Direito da Bahia, que já militavam no integralismo, a 

exemplo de Oldegar Vieira, José Mariani, Reginaldo Santana, José Calasans, Almir Mata 

Pires, Eudes Briglia, Custódio Sento Sé e João Adonias Aguiar. Lembrou ainda de como o 

horário matutino das aulas, com três intervalos, favorecia as conversas de grupos, nas quais 

preponderava o tema da política.
107

 

 A audiência da juventude estudante nas hostes do Sigma era cativada pela realização 

de atividades culturais e de lazer, além de reuniões periódicas de doutrinação nos núcleos 

integralistas. Realizavam-se atividades diversificadas, frequentemente realizadas no Teatro 

Jandaia e noticiadas na imprensa simpática ao movimento (especialmente, em O Imparcial), a 

exemplo do festival literomusical realizado em 19 de outubro de 1934, em que se destacou a 

participação da jovem pliniana e já talentosa Zoraide Aranha, que declamou poesia e cantou 

canções brasileiras. Nos intervalos, os “camisas verdes” Araújo Lima e Nicanor Carvalho 
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falaram do integralismo e prestaram homenagens a militantes que morreram em São Paulo 

pela causa integralista.
108

 

 O cinema foi empregado como meio de diversão e também de doutrinação. Em 20 de 

outubro de 1935, o Cineteatro Jandaia dedicou à AIB a sessão noturna daquele dia, em que foi 

exibida a película Golgotha, obra dirigida por Julien Duvivier, que trata dos últimos dias de 

Cristo até a crucificação. Foram concedidos abatimentos no preço da entrada para os 

integralistas que se apresentassem devidamente uniformizados ou portando a insígnia 

integralista ao paletó.
109

 Quando da realização do Congresso Integralista na capital baiana, em 

1935, foi programada a exibição, “a preços populares”, no mesmo cineteatro, de um filme 

sobre o movimento integralista no sul do país, destacando a realização do recente Congresso 

em Blumenau.
110

 

 Por meio do rádio, os integralistas estabeleceram aproximação do movimento com o 

meio artístico. Organizado pelo Departamento Feminino da AIB, o programa “Hora de Arte” 

era realizado no estúdio da Rádio Comercial, reunindo apresentações instrumentais, canto e 

declamação.
111

 Aliás, conforme ressaltou Laís Ferreira, as “blusas verdes”, apesar de não 

ocuparem posições de destaque dentro do movimento, desempenhavam importante papel na 

sua expansão, desenvolvendo atividades educacionais e assistenciais que favoreciam a 

penetração da AIB nas camadas populares e na formação do eleitorado.
112

 

 Investiu-se ainda em atividades esportivas. No campo do núcleo da Liberdade, aos 

domingos, podiam ser assistidas amistosas partidas de futebol, protagonizadas por 

integralistas,
113

 e realizados festivais envolvendo outras modalidades esportivas, como corrida 

de resistência e luta greco-romana.
114

 Em 1936, o núcleo provincial da Bahia projetou a 

criação de Centro Universitário de Educação Física, no qual deveriam ser inscritos todos os 

estudantes universitários da capital. O centro seria responsável pela organização de atividades 

diversificadas, como ginástica, competições esportivas e excursões a localidades vizinhas. Sua 

construção representaria a concretização de parte do projeto educacional integralista, que 

apostava na formação moral, intelectual e física de sua juventude.
115
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Em Salvador, o movimento buscou se inserir em comemorações tradicionais baianas, 

como o 2 de Julho. Em 1936, a data foi celebrada com extensa programação. Às dez da 

manhã, no campo esportivo da Secretária de Educação Moral e Cívica, duas escolas 

esportivas desfilaram depois de realizarem exercícios físicos e de procederem ao hasteamento 

das bandeiras nacional e integralista, ao mesmo tempo em que entoaram o hino brasileiro. 

Contando com a presença de chefes provinciais e de militantes de diferentes núcleos, 

prestaram homenagem aos companheiros mortos. À noite, nos núcleos de Santo Antônio e da 

Liberdade, as comemorações continuaram, com palestras de lideranças e atividades que se 

reportavam à ritualística integralista e à valorização da cultura e da memória nacionais, sob o 

auxílio de representantes dos núcleos de Santo Antônio, Brotas, Liberdade, Penha e Cidade 

Nova.
116

 

 As fotografias abaixo, ambas das comemorações do 2 de Julho pelos integralistas, são 

representativas do poder de arregimentação integralista. 

 

IMAGEM 02 – Comemorações do 2 de Julho pelo integralistas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: O Imparcial, 3 jul. 1936. 
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A primeira ilustra a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional e a do Sigma, no campo 

de esportes, e a segunda apresenta os membros das escolas esportivas em posição. São 

demonstrações de como a conjugação da simbologia integralista (a insígnia do Sigma, o braço 

esticado em saudação, a uniformização) com elementos pátrios tradicionais (a data 

comemorativa, o hino e a bandeira nacionais) era capaz de disciplinar o militante, de envolvê-

lo na dinâmica formativa de seus quadros e de prepará-lo para se tornar um “soldado” da 

Pátria. Esta tarefa, em certa medida, era facilitada por um contexto de intenso debate sobre o 

tema da nacionalidade, em que autores como Alberto Torres e Oliveira Vianna eram 

habitualmente lidos pela juventude estudante, conforme rememorou Rubem Nogueira.
117

 

 Apesar da forte penetração do pensamento integralista no meio estudantil, o seu 

crescimento não ocorreu sem que outros grupos lhe fizessem oposição. Os comunistas foram 

seus adversários prioritários, mas não exclusivos. Outros agentes sociais, filiados ou não às 

principais correntes político-ideológicas da época (comunismo, socialismo, liberalismo), 

repeliram as ideias do Sigma. 

Do operariado, ecoaram vozes discordantes da doutrina integralista. Em fins de 1933, 

meses após a inauguração do núcleo provincial na capital baiana, a Federação dos 

Trabalhadores Baianos, em manifesto publicado no Diário da Bahia, dizendo representar 

30.000 operários, pertencentes a 40 sindicatos, expressou repulsa ao integralismo. 

Classificou-a de “doutrina medieval” e a acusou de convidar as classes trabalhadoras para 

uma aventura cujo desfecho seria a sua escravização. Por fim, o manifesto ratificou o ideal 

socialista de seus subscritores.
118

 

Entre os dias 8 e 11 de novembro, realizou-se na capital baiana o 1º Congresso 

Integralista no estado, que reuniu lideranças e militantes de diferentes regiões.  O participante 

mais ilustre do evento, Plínio Salgado, foi recepcionado na Associação dos Empregados do 

Comércio da Bahia (AECB), na tarde do dia 8, por cerca de dois mil homens uniformizados, 

conforme noticiou O Imparcial.
 
Segundo o jornal, o chefe integralista mudou o trajeto que 

faria pelas ruas de Salvador devido à antecipação da chegada do avião que trazia a 

liderança.
119

  

O jornal carioca A Manhã, dirigido pelo comunista Pedro Motta Lima, apresentou 

outra versão para a mudança de planos: Plínio Salgado teria desviado da multidão que o 
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esperava no cais Cairu – recolhendo-se em uma casa na Barra – por temor à reação do 

operariado baiano que protestava contra a sua chegada. Ouviam-se vaias nas ruas e os 

trabalhadores paralisaram, recursando-se a servirem os congressistas. Qualquer tentativa de 

desfile pelos “verdes” poderia resultar em um tumulto impossível de ser contido pela polícia, 

daí por que teriam preferido a discrição. O periódico carioca narrou ainda a reação de um 

estivador na Rua Chile, que, “irritado pela insolência de um integralista” teria lhe aplicado 

algumas “bofetadas”, dentro de um bonde, no exato momento em que Salgado se fazia 

protegido pela Polícia na sede da AECB.
 120

 

Em protesto ao congresso integralista, a Federação dos Trabalhadores da Bahia havia 

decretado dez minutos de greve geral
121

, atitude que inclusive foi apoiada pelo deputado João 

Magabeira.
122

 O jornal curitibano O Dia transcreveu um comunicado, cuja autoria não foi 

revelada, denunciando uma série de ações supostamente promovidas por “comunistas 

infiltrados nos sindicatos” em represália ao congresso baiano, inclusive teria sido descoberto 

pela polícia um “complô”, orquestrado por “judeus comunistas”, que visavam matar o chefe 

integralista. A nota expressou ainda a reação de Salgado aos protestos: “Eles nos mostram o 

espelho da morte e nós vemos nesse espelho a beleza da nossa vida”.
123

 

A inserção de grupos de esquerda no operariado, inclusive comunistas, deve ter sido 

um fator importante na elaboração do movimento paredista. Entretanto, não se pode desprezar 

que a adesão dos trabalhadores, em geral, foi ampla, não obstante as tentativas da AIB de 

conquistar a simpatia do operariado, por meio da fundação de núcleos em sindicatos, comícios 

em bairros proletários, publicações e transmissões radiofônicas direcionadas ao operariado, 

visitas a fabricas e desenvolvimento de as ações educacionais e assistenciais para este 

público.
124

 Este era um indicativo das reservas dos trabalhadores para com o projeto político e 

social esboçado pela Ação Integralista, sustentado na conciliação entre classes produtoras e 

classes trabalhadoras.  

Em suas memórias políticas, Nogueira destacou o antagonismo entre a doutrina à qual 

era filiado e os comunistas. Estes, no dizer do “camisa verde”, teriam encontrado um 

adversário muito capaz de lhes atrapalhar os planos e, portanto, teriam investido na tarefa de 

impopularizar a AIB, qualificando-a de “cópia do fascismo”. Lembrou-se de que, em 

contrapartida, os integralistas sustentavam o caráter “antibrasileiro” do Partido Comunista, 

                                                           
120

 ARRANCANDO a camisa da escravidão! A manhã, Rio de Janeiro, ano I, n. 179, p. 1, 14 nov. 1935. 
121

 DEZ minutos de greve geral, em protesto contra o Congresso Integralista. A Noite, Rio de Janeiro, ano 

XXIV, n. 8587, p. 9, 9 nov. 1935. 
122

 O CONGRESSO Integralista na Bahia. A Noite, Rio de Janeiro, ano XXIV, n. 8586, p.19, 8 nov. 1935. 
123

 CONGRESSO Integralista da Bahia. O Dia, Curitiba, ano XIII, n. 3436, p. 3, 20 nov. 1935. 
124

 FERREIRA, 2006, p. 112. 



47 

 

  

caracterizando-o como uma ameaça estrangeira. Segundo Nogueira, na Faculdade [de Direito] 

e fora dela era difícil identificar adeptos do PCB. Disse ter conhecido apenas dois nos bancos 

acadêmicos, que não escondiam sua filiação ideológica: Edison Carneiro e Aydano do Couto 

Ferraz, sendo este um colega de turma. Com a formação da Aliança Nacional Libertadora 

(ANL), conforme avaliou o ex-integralista, a omissão da identidade comunista teria se 

tornado mais frequente; de lá, ninguém se apresentaria como comunista – ou era “democrata” 

ou “antifascista”. Era uma realidade que divergia da dos moços integralistas, que exibiam seus 

distintivos na lapela ou na braçadeira da camisa verde.
125

 

 Em certa medida, a narrativa de Nogueira possui respaldo na historiografia sobre a 

AIB e o PCB. Primeiro, porque eram mútuos os ataques entre os membros de uma e de outra 

agremiação, que se utilizavam da desqualificação moral e ideológica para enfraquecer o 

antagonista, inclusive com epítetos depreciativos como “diabos vermelhos” (comunistas) e 

“galinhas verdes” (integralistas). O anonimato dos comunistas decorria da dura perseguição 

praticada pelo Estado ao longo da história do Partido no Brasil e pela intensa propaganda 

anticomunista, sobretudo a patrocinada pelo empresariado das comunicações.
126

 Por outro 

lado, em relação à ANL, é preciso matizar o discurso do ex-combatente integralista, pois, 

apesar das ligações, o PCB e a Aliança Nacional Libertadora não se confundiam. 

 A ANL foi oficialmente criada em março de 1935, no Rio de Janeiro.  Apresentou-se 

como movimento antifascista, anti-imperialista e contra o latifúndio. Segundo Jacira Primo, a 

seção baiana da entidade começou a ser organizada em abril, pouco depois da inauguração no 

Rio. Os fundadores eram homens de classe média, o que não a impediu de atrair outros 

quadros sociais, a exemplo de mulheres e trabalhadores, desejosos por representação política 

e novos canais de expressão social e institucional. Apesar de efêmera, pois funcionou 

legalmente apenas entre março e julho de 1935, costurou uma frente ampla, que apoiava 

demandas das camadas urbana e rurais, de parcelas das classes médias e do operariado, além 

de enfrentar o avanço integralista.
127

  

No seu interior, abrigou comunistas, especialmente a partir de maio de 1935, quando a 

nova direção do PCB percebeu na ANL uma oportunidade para chegar ao poder. No entanto, 

conforme destacou Primo, ambas as organizações funcionaram paralelamente, não havendo 

fusão entre elas. Para a autora, diversos agentes sociais foram envolvidos pelo PCB e pela 
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ANL concomitantemente e outros tantos ingressaram na Aliança rejeitando o Partido 

Comunista. Efetivamente, a maioria dos aliancistas não era comunista e também não manteve 

contatos com o PCB, nem antes nem depois do ingresso na ANL.
128

 Pecebistas e aliancistas 

sequer eram as únicas alternativas de lutas sociais naqueles anos. Outros grupos progressistas, 

ainda que com repercussão menor, também entraram na cena política, reivindicando 

demandas próprias, a exemplo da Frente Negra Brasileira (FNB) e da União Feminina 

Brasileira (UFB).
129

  

A rubrica “comunista”, repetidas vezes na história, foi invocada para enquadrar todos 

os que pudessem representar perigo aos grupos hegemônicos e mesmo aqueles cujos 

interesses simplesmente não confluíam com a ordem estabelecida. Não era, portanto, de 

estranhar que Nogueira quisesse encontrar nos aliancistas uma identificação necessária com 

os comunistas.  

A ANL, desde o início, rivalizou com os integralistas. De acordo com Luís Henrique 

Dias Tavares, na sessão de instalação do núcleo aliancista na Bahia, no cineteatro Jandaia, 

dezenas de “camisas verdes” ocuparam os primeiros assentos da plateia e começaram a bater 

os pés em sinal de protesto. Vários grupos entraram em luta corporal e daí em diante se 

tornaram frequentes os embates entre representantes das duas entidades nas ruas da capital.
130

 

Os conflitos eram corriqueiros e poderiam assumir formas diversas, como insultos, 

espancamentos e depredações de núcleos.
131

 É provável que os debates no meio acadêmico 

tenham sido intensos, visto que os aliancistas também abriram núcleos nas escolas superiores: 

o primeiro na Politécnica e, posteriormente, na Faculdade de Direito, que se tornou um de 

seus principais redutos.
132

 

Durante a realização do 1º Congresso da Juventude Proletária, Estudantil e Popular, 

organizado por acadêmicos integrantes da ANL, em junho de 1935, os moços integralistas 

teriam causado tumulto na segunda sessão, por meio de apartes e provocações. Os aliancistas 

teriam revidado a afronta, obrigando os milicianos a deixarem o recinto sob protestos da 

plateia. Segundo noticiou o jornal carioca A Notícia, o ataque realizado pelos integralistas era 
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um indicativo de seu desespero diante da grande adesão que o movimento da mocidade 

acadêmica recebeu na capital baiana.
133

 

Na terceira sessão do Congresso, realizada em 3 de junho de 1935, continuou o 

revanchismo entre integralistas e aliancistas. Após ataques velados aos integralistas, que se 

faziam presentes em grande número no evento, um aliancista teria interrompido o orador, 

solicitando-lhe que dissesse logo se tratar de falas sobre os “camisas verdes”. Segundo o 

jornal, foi o estopim da reação da mocidade integralista, que, entre gritos de protestos e 

“anauês”, provocaram grande tumulto, impedindo a conclusão da sessão: “As cadeiras foram 

arrastadas pelo salão, sendo algumas atiradas e quebradas nos entrechoques”. Do confronto, 

saíram alguns feridos, que necessitaram de atendimento médico.
134

 

Os acontecimentos do 1º Congresso Proletário, realizado na capital baiana, são 

elucidativos de como grupos, politicamente situados tanto à direita quanto à esquerda, 

buscaram arregimentar a juventude estudante. Além disso, demonstram que os 

enfrentamentos não se circunscreveram ao campo das ideias, resultando, por vezes, em 

“puxões” e “pontapés”. Em relação aos comunistas, o confronto se acirrou a partir de 1935. 

De acordo com Carlos Zacarias de Sena Júnior, a juventude comunista da Bahia foi 

um setor tardiamente formado ou, pelo menos, tardiamente contatado pela Federação da 

Juventude Comunista do Brasil (FJCB). A partir da segunda metade da década de 1930, a 

juventude floresceu nos quadros baianos do PCB, principalmente devido à atuação de células 

estudantis. Por meio delas, os comunistas do estado conseguiram organizar o Partido em 

âmbito local, visto que, entre os moços estudantes, a repressão estatal era um pouco mais 

frouxa. Tais condições decorriam da dificuldade de se identificarem as lideranças, em razão 

da rotatividade e fluidez deste setor, e ainda da composição social do segmento, geralmente 

formado por “jovens bem nascidos”, filhos de famílias com projeção na sociedade baiana. 

Ademais, gozavam de alguma proteção no meio acadêmico, devido a restrições para o 

trabalho da Polícia em meio à intelectualidade universitária.
135

 

Ainda, segundo o historiador, foi por meio da militância dos pecebistas entre a 

estudantada, especialmente da intervenção na União de Estudantes da Bahia (UEB) e da ação 

cultural da revista Seiva, que o Partido garantia a formação e o suprimento de dirigentes, 

locais e nacionais, sempre que houvesse a vacância de quadros, em decorrência de prisões e 
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do deslocamento de membros para outras regiões do país. Foram das fileiras estudantis 

baianas que saíram importantes nomes da intelligentsia comunista, a exemplo de Jacob 

Gorender e Mário Alves.
136

 

 A permeabilidade das esquerdas nos espaços acadêmicos criou embaraços ao projeto 

hegemônico integralista. Na tarde de 14 de maio de 1935, no anfiteatro da Faculdade de 

Medicina da Bahia, pelo chefe da seção universitária da AIB, foi iniciada a solenidade de 

fundação de um núcleo integralista na tradicional instituição. Conforme salientou a liderança, 

o núcleo atendia a fins culturais e a “necessidade de despertar em todos os moços a ideia 

nacionalista”.
137

 Não era equivocada a afirmativa do “camisa verde”, pois, de fato, o 

ultranacionalismo era um “tempero” na “salada ideológica” da AIB. No entanto, aquelas 

palavras não alarmavam o intento de conquistar novos adeptos e de fazer frente a ideias de 

oposição que lá fluíam. 

 Em meio a fala do orador Nicanor Carvalho, acadêmico de Direito, que fazia uma 

exposição sobre o Sigma na solenidade, “estudantes não integralistas” interromperam o 

discurso, provocando tumulto. Vários apartes foram feitos pelos opositores, que questionaram 

a feição burguesa do integralismo e de onde viriam os recursos que mantinham o movimento. 

Os integralistas retrucaram as objeções. A sessão foi encerrada e o núcleo então fundado; os 

“soldados” do Sigma, em número bastante superior, segundo o noticiário, entoaram o hino 

nacional e prestaram saudações ao chefe Plínio Salgado.
138

 

 O incidente demonstra que, ainda que os integralistas fossem numericamente 

superiores, os opositores “não integralistas”, independentemente da orientação político-

ideológica, eram vigilantes à expansão da AIB. Mesmo em um espaço tradicional, cujos 

frequentadores eram, em geral, membros da elite baiana, vozes em desacordo ao Sigma foram 

ouvidas. Na Faculdade de Direito, os integralistas também encontraram obstáculos. 

 Em 24 de abril de 1935, foi fundado um núcleo integralista vinculado à Faculdade de 

Direito da Bahia, porém, em circunstâncias diferentes. A sede não foi instalada dentro da 

unidade acadêmica, mas do lado de fora, pois o então Diretor, Filinto Bastos, não autorizou a 

abertura da célula nas dependências da Faculdade, sob a alegação de que o regulamento da 

instituição não o permitiria.
139

 Rubem Nogueira, que era acadêmico na dita instituição, 

recordou como se deu a fundação do inusitado núcleo: “Um belo dia, no passeio de uma casa 

de comércio fronteira a ela [Faculdade de Direito], instalamos uma mesa, coberta com o ‘auri-
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verde pendão’ do Brasil, entoamos o Hino Nacional e demos como simbolicamente 

inaugurado mais um núcleo da AIB na Bahia”.
 140

 

 O fato, entretanto, não impediu que a temática integralista fosse debatida na 

instituição, a exemplo de conferências realizadas no seu interior, inclusive em sessões 

presididas por professor da Faculdade.
 141

 Os integralistas também não se dissuadiram da 

tarefa de implantar uma célula naquela Escola. Em julho de 1936, o coordenador do núcleo 

vinculado Faculdade de Direito da Bahia, Reginaldo Sant’Anna, escreveu ao Diretor Filinto 

Bastos, denunciando que o Diretório Acadêmico pretendia fundar um núcleo anti-integralista 

na unidade de ensino, “sob a capa de Democracia”. O requerimento alertava para o fato de 

que, se o intento fosse cumprido, os integralistas também deveriam criar o seu núcleo, para 

que pudessem fornecer “lições de nacionalismo a esse grupo de colegas que perdeu o senso de 

patriotismo”. Por fim, reiterou o pedido para que fosse designada uma sala do edifício da 

faculdade para a instalação do núcleo “camisa verde”.
 142

 

 Em agosto, a representação universitária integralista voltou a peticionar ao Diretor da 

Faculdade de Direito da Bahia. Desta vez, requeria providências da Direção em relação à 

atitude do Diretório Acadêmico de manifestar apoio à campanha anti-integralista movida por 

estudantes comunistas de outros estados. O Diretório, em reposta ao protesto dos integralistas, 

teria informado que apoiava moralmente a campanha, mas era contrário à fundação de 

núcleos congêneres na Faculdade. Na solicitação dirigida ao professor Filinto Bastos, foi 

ainda acostada cópia de telegrama remetido ao Ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

com as mesmas queixas.
143

 

 A solicitação não especificou qual núcleo anti-integralista pretendia se instalar na 

Faculdade de Direito da Bahia. É provável que se tratasse da União Democrática Estudantil 

(UDE), pois, dias depois, o jornal O Imparcial transcreveu outra denúncia, desta vez, 

elaborada pelo Departamento Provincial dos Estudantes, da AIB do Rio de Janeiro, e enviada 

ao Ministro da Justiça, Vicente Rao, contra aquela associação, que seria uma célula 

“frequentada e animada por indivíduos não estranhos aos movimentos subversivos 

                                                           
140

  NOGUEIRA, 1997, p. 100. 
141

  CONFERÊNCIAS na Faculdade de Direito. O Imparcial, Bahia, ano XIII, n. 1479, p.3, 12 out. 1935. 
142

  NÚCLEOS doutrinários na Faculdade de Direito. O Imparcial, Bahia, ano XVIII, n. 1760, p.3, 24 de jul. 

1936. 
143

 MOVIMENTO Integralista. O Imparcial, Bahia, ano XVIII, n. 1772, p. 3, 05 ago. 1936. 



52 

 

  

comunistas”.
144

 Em números posteriores, o periódico voltou a tratar da temática, destacando 

as investidas da UDE contra os integralistas.
145

 

 A União Democrática Estudantil, segundo Sena Júnior, foi um das associações que, na 

capital baiana, estava sob o controle dos comunistas.
146

 Assim, as reivindicações dos 

integralistas baianos contra a fundação de um núcleo na Faculdade de Direito da Bahia e 

contra o apoio moral dispensado à UDE pelo Diretório Acadêmico expressavam não apenas o 

seu ressentimento por não ter o pleito de fundação do núcleo atendido, mas também o temor 

de perder prestígio no espaço acadêmico para seu arqui-inimigo. 

 Em uma crônica publicada no jornal O Lidador, em setembro de 1935, Eulálio Motta 

registrou essa disputa por representatividade dentro da Faculdade de Direito. Segundo o texto, 

a mocidade estava agitada para a nomeação do presidente do Diretório Acadêmico, que tinha 

na concorrência um candidato comunista e um integralista. Ambos eram apoiados por 

estudantes que tomavam partido de uma ou de outra doutrina. Motta realizou uma acurada 

avaliação daquela disputa: “[...] Isto que se passa nos meios acadêmicos é um reflexo do que 

está passando por fora das Escolas: nas classes comerciais, proletárias, etc [...]”
147

 

 Na Bahia, as organizações de esquerda não foram a única preocupação da AIB.  O 

jovem tenente Juracy Magalhães, nomeado interventor do estado em 1931, promoveu uma 

acirrada perseguição aos integralistas.
148

 O enfretamento ao movimento também não se 

restringiu à capital; fez-se presente no interior do estado, onde se registraram manifestações 

igualmente hostis, a exemplo de uma explosão de bomba no Cinema Victória, em Ilhéus, 

onde se reuniam cerca de 800 pessoas em uma sessão integralista.
149

  

Aliás, ao contrário de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde o 

integralismo floresceu com maior vigor nos grandes centros urbanos, na Bahia, o movimento 

se expandiu com maior intensidade pelo interior. Jovens nascidos no interior e enviados para 

capital a fim de estudar tiveram papel relevante na propagação da doutrina nos seus rincões. 

São exemplos: Rubem Nogueira (de Serrinha), os irmãos João Adonias Aguiar e Adonias 
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Aguiar Filho (do sul da Bahia) e Eulálio Motta (de Mundo Novo). Os três últimos chegaram a 

compartilhar residência, na república Novíssima, e o primeiro foi colega de turma do 

segundo.  

 

2.2 VERDE OU VERMELHA: UMA ESCRITA EM VIVAS CORES 

 

Em suas memórias políticas, Rubem Nogueira registrou a atmosfera cultural da AIB. 

Segundo o ex-militante, a Ação Integralista teria propiciado um ambiente cultural “mais 

arejado, tolerante e livre do que o dos seus antagonistas [comunistas]”. O vínculo partidário 

não atrapalharia a atividade intelectual de seus membros; ao contrário, serviria como estímulo 

à procura de novos horizontes. Na sua compreensão, o integralismo foi o maior movimento de 

ideias da história política brasileira, comparável ao abolicionismo. Esta grandiosidade poderia 

ser comprovada pelo arrolamento da qualidade de seus escritores e dos livros que publicaram 

nos cinco anos de funcionamento.  Segundo ele, a “esquerda leninista-stalinista” não teria 

apresentado esta mesma face.
150

 

Nogueira não supervalorizou o movimento “verde-oliva” ao afirmar a larga produção 

intelectual de seus militantes. Por meio de jornais, revistas e livros, os integralistas 

construíram uma extensa rede de propagação de sua doutrina e de circulação de notícias 

pertinentes ao funcionamento da AIB, tanto em âmbito nacional quanto local.
151

 Porém, não 

se pode dizer que a produção de bens culturais de teor político pelos seus antagonistas foi 

pequena ou irrelevante. De fato, a AIB contou com facilidades, como a atuação dentro da 

legalidade, a construção de uma rede própria de jornais e a simpatia da grande imprensa e de 

editoras, a exemplo de José Olympio e Schmidt-Editor. Do lado comunista, a recorrente 

perseguição estatal e a pouca receptividade do empresariado editorial dificultaram uma 

atuação tão profícua. Entretanto, especialmente a partir dos últimos anos da década de 1930, 

também se assinalou forte investimento na política cultural como tática de fortalecimento da 

tese de união nacional à qual o PCB aderiu.
152

 

Na Bahia, diversos jornais, oficialmente ou não ligados à AIB, veicularam a 

mensagem integralista. Segundo o estudo realizado por Rosa Maria Cavalari, no estado, foram 

identificados, pelo menos, onze periódicos nesta linha: O Popular, O Operário, O Imparcial e 

A Voz do Estudante, editados em Salvador; O Jornal e A Voz do Sigma, de Jequié; O Sigma, 

                                                           
150

 NOGUEIRA, 1997, p. 106-107. 
151

 CAVALARI, Rosa Maria Feiteiro. Integralismo: ideologia de um partido de massa no Brasil (1932-1937). 

São Paulo: Edusc, 1999, p. 79 et. seq. 
152

 FONTES, 2011, p. 86. 



54 

 

  

de Itabuna; A Faula, de Maragogipe; O Serrinhense, de Serrinha; O Sertão, de Lençóis; e A 

Mocidade, de Santo Amaro.
153

 Laís Ferreira identificou ainda o jornal A Província, que era o 

órgão oficial de imprensa do núcleo provincial da Bahia.
154

 

Além de O Imparcial, outros dois grandes jornais baianos atuaram de maneira 

favorável ao integralismo: Diário de Notícias e A Tarde. Este último manifestou-se com 

cautela e discrição, denunciando as ações repressivas de Juracy Magalhães contra integralistas 

e autonomistas. O Diário, dirigido por Altamirando Requião desde 1935, que era aliado do 

governo estadual, permaneceu simpático ao movimento até 1936; a partir daí, passou a 

combatê-lo, ao passo que recrudescia a perseguição de Juracy aos “camisas verdes”.
155

 

O Imparcial, embora também não fosse um órgão oficial da AIB, apresentou crescente 

adesão ao movimento. Em 1934, o periódico passou a ser dirigido por Victor Hugo Aranha, 

que se tornou chefe provincial do Departamento de Propaganda da AIB e, mais tarde, em 

1937, assumiu a chefia provincial da Bahia. Desde 1935, o periódico se tornou uma espécie 

de porta-voz do integralismo sem, contudo, perder seu viés noticioso. Na coluna Movimento 

Integralista, informava sobre as mais diversas atividades da AIB; na seção Pela Ordem..., 

frequentemente, transcrevia artigos de lideranças locais e nacionais; e, na coluna Semana 

Universitária, criada em 1937, publicava quinzenalmente artigos escritos por professores e 

estudantes integralistas, tanto universitários quanto secundaristas.
156

 Desse modo, constituiu 

um espaço privilegiado de propagação do integralismo e de combate ao comunismo.  

Em 1941, O Imparcial foi vendido a Franklin Lins Albuquerque, que passou a direção 

e a redação, respectivamente, a seus filhos Franklin Junior e Wilson Lins. O periódico mudou 

sua linha editorial e assumiu uma campanha contra os regimes totalitários da Europa e ao que 

denominava de “nazi-fasci-integralismo”, combatendo, no Brasil, a ação dos militantes da 

extinta AIB, que eram tidos como espiões e apoiadores da Alemanha nazista. Nesta fase, que 

durou até 1946, contou inclusive com a colaboração de pecebistas como Jacob Gorender, 

Mário Alves, Eusínio Lavigne e Jorge Amado.
157

 

Os comunistas baianos também se serviram da palavra escrita para expressar a linha 

de pensamento de seu Partido. A revista Seiva, fundada em 1938, foi um importante meio na 

luta antifascismo, encabeçada pelo PCB. Idealizada por João Falcão, então estudante de 

Direito e neófito no Partido Comunista, foi pensada como espaço de expressão de intelectuais 
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engajados contra o fascismo ou apenas favoráveis ao estabelecimento da democracia, em um 

contexto sufocado pela censura institucional, pela desconfiança do período de guerra e pelos 

embates político-ideológicos.
158

 

A fim de burlar a censura da ditadura varguista e de se registrar no Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), foi apresentada como uma revista literária e, para sua direção, 

não foram indicados nomes com vínculos conhecidos com o PCB. Os textos publicados eram 

de intelectuais ligados ou não ao Partido, de diferentes partes do país. No caso de publicações 

dos militantes mais aguerridos, conhecidos pelos órgãos de repressão, foram utilizados 

pseudônimos. Segundo Rafael Fontes, por meio da Seiva, foi possível a construção, dentro da 

ordem, de um projeto contra-hegemônico capaz de veicular um pensamento de esquerda, de 

tecer crítica aos regimes autoritários, de despertar para o perigo do sedutor nacionalismo 

fascista e de defender os direitos de grupos minoritários, a exemplo dos judeus.
159

 

A imprensa foi um campo de atuação prioritário do intelectual baiano, devido a razões 

apontadas preliminarmente neste capítulo. Assim, os intelectuais integralistas e comunistas 

recorreram com maior frequência a esta via de comunicação para propagar suas respectivas 

linhas de pensamento. Todavia, outros gêneros literários também foram permeáveis às ideias 

políticas das quais esta intelectualidade se servia. As obras dos escritores baianos Adonias 

Filho e Jorge Amado são ilustrativas de como as temáticas políticas foram transladados para a 

produção romanesca e ensaística.  

Ambos eram provenientes do sul da Bahia (Adonias, de Itajuípe, e Jorge Amado, de 

Itabuna) e membros de família abastadas, produtoras de cacau. Na juventude, foram enviados 

para a capital do estado a fim de realizarem o curso ginasial. Lá, estudaram na mesma 

instituição, no Ginásio Ipiranga. Ao longo da vida, conservaram relação de amizade e 

registram em suas produções literárias memórias das terras do cacau. Entretanto, as afinidades 

não eram as mesmas no campo da política: Adonias Filho filiou-se ao integralismo e Jorge foi 

um militante comunista. O primeiro se afirmou como homem conservador, situado 

politicamente à direita, inclusive com abertura dentro do regime militar instaurado em 1964 

no Brasil. Já Jorge Amado, manteve-se alinhado com o pensamento de esquerda, mesmo 

depois da saída do Partido Comunista.
160

 O discurso de recepção de Adonias Filho na 

Academia Brasileira de Letras, proferido por Jorge Amado, em 1965, é significativo de como 
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as divergências políticas não impediram que um “velho e provado homem de esquerda” 

conservasse a cordialidade e a estima pelo escritor conterrâneo, cuja trajetória esteve ligada a 

grupos políticos de direita.
161

 

Jorge Amado e Adonias Filho, na juventude, foram pessoas do círculo de relações de 

Eulálio Motta, com laços construídos no ensino secundário no Ginásio Ipiranga. Com 

Adonias, firmou uma relação mais próxima, tanto pelo fato de terem compartilhado moradia 

na república Novíssima como por terem sido companheiros de militância. Além das 

fotografias preservadas no acervo do mundonovense, que atestam a relação de amizade com o 

itajubense, um cartão enviado a Motta por Adonias demonstra que compartilhavam opiniões 

literárias: 

 

IMAGEM 03 – Cartão de Adonias Filho para Eulálio Motta 

 

 

 

 

 

Eulálio amizade 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta 

 

É provável que o endereço indicado no cartão [Rua do Carmo, 29, (“O Povo”), Rio] fosse de 

um dos jornais em que Adonias colaborava como crítico literário, no Rio de Janeiro, para 

onde se transferiu em 1936. Não se descarta inclusive que se tratasse de um periódico com 

ligações com o integralismo, pois a localização informada era a mesma onde funcionava uma 

sucursal do jornal A Razão, importante voz da AIB no Ceará, que, por muitos anos, esteve sob 

a direção do deputado “camisa verde” Capitão Jehovah Motta.
162

 O livro de que Adonias 

requereu avaliação, possivelmente, foi Renascimento do Homem, obra ensaística escrita em 

1936 e publicada em 1937, com a qual inaugurou sua carreira de escritor. 

 Se comparado a Jorge Amado, Adonias iniciou tardiamente sua carreira. 

Diferentemente do conterrâneo, que imprimia em nítidas cores suas predileções políticas nas 
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obras, Adonias dizia preferir não transformar sua escrita em instrumento de luta política.
163

 

Tratava-se de uma tarefa difícil num contexto em que o campo político e o literário 

estabeleceram relações tão imbricadas. Pelo menos, em Renascimento do Homem, tal façanha 

não foi conseguida, pois, embora não o tenha vinculado explicitamente ao integralismo, o 

ensaio é perpassado por formulações que se comunicam perfeitamente com a doutrina “verde-

oliva”, a exemplo da crítica ao marxismo e ao liberalismo e da defesa de uma revolução 

espiritual conduzida pela moral cristã.  

 O livro foi publicado pela Schmidt-Editor e era parte da coleção Pensadores 

Brasileiros,
164

 possui mais de quatrocentas páginas e está dividido em três partes: Origem, 

Identidades e Consequências. O ensaio se fundamenta, principalmente, em pensadores 

católicos, a exemplo do ortodoxo russo Nicolau Berdiaeff e do tomista francês Jacques 

Maritain. Das referências brasileiras, destacam-se os intelectuais católicos Jackson de 

Figueiredo, Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima, ligados à Doutrina Social da Igreja; cita 

ainda autores que estavam em voga na época e cujas obras eram leituras recomendadas pela 

AIB, como Raimundo de Farias Brito, Octávio de Faria e Alberto Torres
165

; além de teóricos 

do integralismo, como Miguel Reale e Plínio Salgado. Com base nestes e em outros 

pensadores conservadores, combateu o materialismo de Marx, Engels e Lenin, e o ceticismo 

de Nietzsche.  

 Na primeira parte da obra, são apresentados os fatores que deram origem ao “liberal-

marxismo”. Na abordagem de Adonias, não haveria divergência entre liberalismo e 

marxismo, pois possuiriam origem comum e ambos representariam a oposição do homem ao 

espírito, uma tese também defendida pela doutrina integralista. O primeiro sinal de suas 

origens teria sido o movimento renascentista, que, segundo ele, foi uma revolta do homem 

contra o medievalismo, um período que representou o “cristianismo no tempo”. Embora não 

fosse uma representação perfeita do cristianismo (“cristianismo pela metade”), a Idade 

Medieval teria sido importante por definir a atitude cristã do homem no tempo. Ao se revoltar 

contra esta época, o renascimento também teria se revoltado contra o cristianismo, fazendo o 

homem retornar ao paganismo e ao primitivismo.
166

 Nas palavras de Adonias: “Unicamente 

preocupada em figurar na história como fenômeno, não pudera [a Renascença] perceber estar 

gerando um fenômeno [o “liberal-marxismo].”
167
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 A Reforma Protestante teria sido a segunda fase de formação do “liberal-marxismo”. 

Influenciado pelo espírito da Renascença, Lutero teria abandonado o antigo sentido religioso-

cristão e afirmado a liberdade evangélica (ruptura com a autoridade da Igreja) e a 

racionalização dos dogmas (submissão dos dogmas religiosas à razão humana). Assim, 

também teria negado o cristianismo e submetido os interesses da religião aos interesses 

individualistas do ser humano
168

. Ainda de acordo com Adonias Filho, Lutero e a Reforma 

dotaram o homem moderno de excessiva liberdade (entendida como fazer o que quer), à 

semelhança do homem primitivo, o que resultara na sua própria escravização, de modo que 

fora conduzido a empregar a força para não ser dominado por outro. Este “direito a força” 

teria sido reproduzido pelo “liberal-marxismo”, por meio da “lei da força no número (sufrágio 

universal) e da lei da força na força (ditadura do proletariado)”.
169

 

 Em terceiro lugar, a Revolução Francesa, na compreensão do autor, representou a 

manifestação concreta de ideias que giraram através da Renascença, da Reforma e da 

enciclopédia. A multidão, aparelhada pelos ensinamentos burgueses, teria apoiado a 

realização de uma revolução cultural, uma vez que, antes de modificar as diretrizes feudais da 

política, teria alterado o pensamento cristão e instituído novas normas para a filosofia social. 

Em parte, o espírito cristão teria sido destruído e o regime social, finalmente, se tornado 

liberal. Entretanto, as novas instituições que se ergueram não seriam capazes de se adaptar aos 

preceitos do “liberal-marxismo” e, por isso, o seu fundamento teórico começaria a 

desmoronar e seriam abandonados importantes princípios que o orientavam, como a 

liberdade, a bondade e, sobretudo, a igualdade política.
170

 O novo regime intentaria ainda se 

expandir e tornar a Europa guia e auxiliadora do mundo. Nesse sentido, o autor acentua que: 

“Ainda hoje e principalmente hoje percebe-se o interesse liberal-marxista em continuar 

aprisionando os outros continentes à Europa.”
171

 

 Na segunda parte do livro, Adonias Filho ratificou as similaridades entre liberalismo e 

marxismo. Nesta última doutrina, nada haveria de novo; seria apenas continuação do que fora 

traçado pela primeira. O marxismo seria simplesmente uma fase liberal ampliada. E mais: “O 

marxismo havia de surgir ou com ou sem Marx. Havia de surgir para satisfazer a fase liberal 

em todo o seu desenvolvimento”. A fase liberal de Revolução de 1789, por exemplo, 
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nascendo como regime social, deveria viver em permanente evolução até chegar a um fim, 

cujo complemento seria o marxismo.
172

 

Sobre o aspecto político, pondera que o advento do sufrágio universal e a instituição 

de partidos políticos não representaram um aperfeiçoamento político, mas tão só o interesse 

liberal em entregar o poder ao marxismo. O sufrágio seria útil apenas para o “liberal-

marxismo”; fora dele, seria um grande erro, pois expressaria uma força numérica que não 

significaria necessariamente verdade e certeza: “Raramente, a verdade, a justiça, estão com a 

maioria, porque, o maior em quantidade geralmente é menor em qualidade”.
173

 Aí reside outra 

formulação característica do pensamento integralista, que se posicionava contrário à 

existência de partidos políticos e ao sufrágio universal por entender que a direção do Estado 

deveria ser confiada a uma elite intelectual. 

Adonias Filho diagnosticou outras supostas identidades entre o marxismo e o 

liberalismo, a fim de corroborar a origem comum de ambas as doutrinas, apontada na primeira 

parte de sua obra. No âmbito da economia, demonstrou como ambas as correntes, ao 

concederem direito ilimitado à propriedade, contribuiriam para o excesso de guerras.
174

 

Quanto à cultura, afirmou que o liberal-marxismo surgiu da má cultura, como reflexo da 

decadência científica e literária, e, sobretudo, da negação da verdade religiosa e da afirmação 

da ciência falsa.
175

 Por fim, observou que o marxismo e o liberalismo seriam, igualmente, 

anti-morais, pois negariam todos os caracteres humanos do homem, desfigurando os valores 

da família e o sentimento religioso.
176

 

Na última parte do livro, Adonias Filho avaliou que a indiferença e o ceticismo, 

nascidos na própria estrutura da fase marxista, arrastariam o homem a não confiar nela, a 

abandoná-la profundamente
177

. Ressaltou, entretanto, que era preciso um esforço humano no 

sentido de destruir a origem comum e as identidades de princípios entre liberalismo e 

marxismo [de modo semelhante ao que ocorreu na Itália fascista e na Alemanha nazista], a 

fim de que os liberais ou os sociais-democratas não insistam em arrastar o mundo para 

marxismo.
178

 Em síntese, era preciso destruir o liberal-marxismo, fazê-lo perecer, para 

ressurgir na história, no tempo, o espírito cristão.
179
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 Segundo Robson Dantas, Renascimento do Homem aproximou Adonias Filho do 

pensamento de outros escritores católicos e anticomunistas, a exemplo de Alceu Amoroso 

Lima, Octávio de Faria, Plínio Salgado, Miguel Reale. Compartilhou com eles uma ofensiva 

intelectual contra políticos e pensadores de esquerda, nos anos de 1930 e 1940, além de 

leituras e concepções sobre o mundo e o homem moderno.
180

 A tenacidade com que o autor 

refutou o marxismo e o liberalismo e a vasta bibliografia empregada para sustentar seus 

argumentos sugerem que Adonias pretendia, de fato, construir uma obra de referência para 

seus companheiros de militância.  

Talvez, a extinção da AIB pelo Estado Novo, no ano em que a obra foi publicada, 

tenha inibido a produção de outros livros com a temática. Nas páginas preliminares de 

Renascimento do Homem, são indicadas duas obras do autor que estariam em preparo: o 

romance Corpo Vivo e o ensaio Cartas sobre a democracia. O primeiro foi publicado em 

1962, mas o segundo, cujo título sugere se tratar de uma obra de teor político, não veio a 

público, o que pode ser um indício de que o encerramento oficial das atividades integralistas 

realmente tenha desmotivado o autor a trilhar uma carreira como ensaísta político. 

Imediatamente após a publicação, Renascimento do Homem apareceu nas listas de 

indicação de leitura de diversos jornais. Em 1937, a obra recebeu uma elogiosa crítica do 

jurista e literato Manoel de Oliveira Franco Sobrinho, publicada em O Dia, que a classificou 

como “um desses livros úteis para quem queira sentir menos de longe a realidade alucinante 

da luta política dos nossos dias”.
181

 Apesar da aparente receptividade, em 1945, no contexto 

do fim da Segunda Guerra, o livro foi alvo de polêmica envolvendo Adonias Filho e o escritor 

e jornalista Raimundo Magalhães Junior. Em Janeiro de 1945, Magalhães publicou um texto 

em A Noite deixando subentendido que o autor de Renascimento do Homem tecia em seus 

textos elogios abertos a Hitler e a Mussolini, bem como atacava intelectuais que se 

posicionavam contra os “infames” regimes da Alemanha e da Itália.
182

 Adonias Filho rebateu 

prontamente o ataque afirmando que sua atuação como crítico literário não se pautava nas 

escolhas políticas dos autores. Além disso, transcreveu trechos da obra em que ele também 

criticava o hitlerismo, o fascismo e o salazarismo, como prova de que as palavras de seu 

detrator não mereciam credibilidade.
183
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O fato é que, se a orientação política não era um critério de avaliação usado por 

Adonias Filho para julgar as produções literárias, pelo menos, os escritores situados à 

esquerda foram os principais alvos de seus comentários mordazes, conforme observou 

Robson Dantas. Por vezes, sob o pseudônimo de Djalma Viana, tecia pesadas críticas aos 

escritores identificados com o comunismo e, frequentemente, atacava a figura de Luís Carlos 

Prestes, então senador da república e sócio proprietário do jornal Tribuna Popular. Não 

poupava nem mesmo o amigo de infância e conterrâneo comunista Jorge Amado.
184

 

 Jorge Amado, igualmente, assumiu posições na guerra político-ideológica entre 

comunistas e integralistas. Além de utilizar literatura periódica para enfrentar o fascismo, por 

meio dos personagens de seus romances, deu voz e vez à militância comunista, acossada pela 

repressão estatal no mundo real. 

 A relação de Eulálio Motta com Jorge Amado foi evidenciada na documentação 

preservada pelo mundonovense em seu acervo pessoal.
185

 Ambos foram contemporâneos no 

Ginásio Ipiranga, inclusive teriam prestado exames admissionais juntos, em 1929, conforme 

Motta rememorou anos mais tarde.
186

 Em uma crítica sobre a novela Lenita, escrita em 

parceria por Jorge Amado, Dias da Costa e Edson Carneiro, além de exaltar as qualidades da 

obra, Eulálio Motta afirmou: “O primeiro [Jorge Amado], de quem tenho a honra de ser muito 

amigo, é o maior talento que já conheci”.
187

 

Décadas depois, em 1975, em um dos panfletos que distribuía em Mundo Novo, o 

poeta destacou como conheceu Jorge Amado e que, naquele mesmo ano, passou férias com 

ele na fazenda de cacau do cel. João Amado, pai de Jorge. O texto era, na verdade, uma 

espécie de esclarecimento aos telespectadores locais que o questionavam sobre um “poeta de 

Mundo Novo” [Argileu Palmeira]
188

 que era personagem na telenovela Gabriela, baseada no 

romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Motta supôs que a lembrança do nome 

de Mundo Novo viria da antiga camaradagem entre os dois e lamentou o fato de que a sua 

terra natal tenha sido apontada como o “berço” de um personagem tão “boçal”. Apesar disso, 
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preferiu acreditar que o escritor não o fez com a intenção de “‘bolir’ com o antigo 

companheiro de lides ginasianas.”
189

  

 No seu segundo romance, Cacau, publicado em 1933, Jorge Amado abordou a 

temática proletária e fez referências a formulações da teoria marxista. Pelas palavras de 

Sergipano, autor/narrador/personagem do livro, é denunciada a opressão sofrida pelos 

trabalhadores urbanos e rurais e se sugere que a formação da “consciência de classe” e a 

organização do operariado eram os caminhos para superação daquele estado de coisas. Já nas 

primeiras páginas, Amado anuncia o sentido social da obra: “Tentei contar neste livro, com 

um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das 

fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário?”
190

 

 O romance é uma espécie de registro de memórias de Sergipano. O personagem era 

filho de um industrial, mas conheceu a pobreza depois da morte do pai. As lembranças da 

infância já o remetiam à exploração dos trabalhadores. Sobre a fábrica do pai, administrada 

pelo tio, disse não que entendia por que o salário dos operários diminuiu quando o 

empreendimento mais prosperou.
191

 Após perder tudo, Sergipano empregou-se na antiga 

fábrica da família, agora de seu tio. Conviveu mais próximo dos trabalhadores da vila operária 

“Cu com Bunda”, conheceu a situação precária dos empregados, que contrastava com a 

riqueza do tio, e também teve contato com as experiências de resistência dos trabalhadores.
192

 

 O personagem abandonou o trabalho na fábrica e foi se empregar em uma fazenda de 

cacau em Ilhéus, “terra do cacau e do dinheiro, para onde iam levas de emigrantes.”
193

 Lá, 

formou camaradagens e também foi explorado pelo patrão. Os trabalhadores, quando reunidos 

na lide diária ou nos momentos de descontração, zombavam do fazendeiro explorador, mas 

não eram capazes de se organizarem para repelir as injustiças sofridas. Certa vez, em um 

momento de crise no preço do cacau, quando as arbitrariedades do patrão se intensificaram, 

sob a chefia de Sergipano, resolveram fazer uma greve. Porém, desistiram do plano, pois 

foram informados de que um grande número de “flagelados que trabalha por qualquer 

dinheiro” havia chegado e, portanto, não teriam mais como pressionar o patrão.
194

 

 No capítulo intitulado “Consciência de Classe”, Sergipano rememorou a atitude do 

companheiro Honório, que fora contratado para matar outro trabalhador da fazenda, Colodino. 

Honório não cumpriu o contrato, pois dizia não matar trabalhador. Na leitura do narrador, 
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feita tempos depois, aquele gesto não era de generosidade; “Tinha um nome mais bonito: 

Consciência de Classe”. Esta visão do personagem/autor foi construída apenas depois que ele 

foi para o Rio de Janeiro trabalhar como operário, a convite de Colodino, que fugira para lá. 

Colodino havia se empregado e aprendido sobre “luta de classe” (“As classes são os coronéis 

e os trabalhadores”).
195

 Sergipano seguiu o mesmo destino do companheiro; foi para o Rio, 

abdicou inclusive do amor mesquinho da filha do patrão em nome do amor pela sua classe: 

“Eu partia para a luta de coração limpo e feliz.”
196

 

 As referências a “luta de classe” e “consciência de classe” demostram a intenção de 

Jorge Amado de veicular, por meio da literatura, elementos de seu habitus de militante 

comunista. Por outro lado, o romance revela a visão militante de um PCB ainda sectário, que 

depositava apenas no operariado urbano a confiança para dirigir a luta contra a opressão 

burguesa. Conforme salientou Ana Paula Palamartchuk, em Cacau, há um processo de 

conscientização de Colodino e de Sergipano que se realiza em razão da experiência na cidade 

como operários. É um processo externo à lide do campo, que parece indicar que, se eles 

permanecessem na fazenda, não haveria condições para a sua concretização.
197

 

No romance seguinte, intitulado Suor, publicado em 1934, Jorge Amado retomou a 

temática proletária. O personagem Álvaro Lima, um operário envolvido na organização da 

greve dos bondes, tentou ampliar o movimento buscando a adesão de diversas outras 

categorias de trabalhadores que residiam em um velho casarão localizado na Ladeira do 

Pelourinho, onde se passam as diversas histórias do romance. Eram trabalhadores explorados 

e frequentemente vitimados em acidentes de trabalho, sem que os patrões esboçassem a 

menor preocupação. Porém, a polícia descobriu o plano e a greve fracassou, resultando em 

prisões e na morte do agitador.
198

 Uma mensagem que se pode extrair da narrativa é que 

aqueles trabalhadores amontoados em um casarão, sem qualquer organização, ainda não 

compartilhavam de um sentimento de unidade nem possuíam uma estratégia de luta bem 

definida, elementos necessários ao enfrentamento de classe, na perspectiva pecebista.  

Quanto ao combate ao fascismo, Jorge Amado contou com a oportuna mudança de 

direção de O Imparcial, que lhe confiou uma coluna no dito periódico, denominada Hora da 

Guerra. Nesta, entre 1942 e 1945, publicou crônicas sobre assuntos diversos, mas, 
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especialmente, sobre os acontecimentos da Segunda Guerra.
199

 Conforme destacou no texto 

comemorativo do primeiro aniversário da coluna, aquele canto de página era uma “pequena 

trincheira”
200

 e, nela, se posicionou contra nazistas, fascistas e seus apoiadores brasileiros, os 

integralistas, que, segundo ele, eram espiões a serviço do Eixo. 

As críticas de Amado aos integralistas eram diretas e ácidas. Na crônica Comédia das 

Traições, publicada em 14 de fevereiro de 1942, esboçou de maneira caricata e tragicômica a 

vida política de Plínio Salgado. Representou-o como um louco, como “capacho” do Partido 

Republicano Paulista (pelo qual foi deputado estadual, em 1928), como sujeito sem posição 

política definida, ladrão, dissimulado, que vivia cercado por sujeitos igualmente vis. O último 

ato da comédia é a vitória dos democratas na guerra e o desaparecimento de Plínio Salgado da 

vida política.
201

 

Nas crônicas Último diálogo dos chefes integralistas, de 9 de março de 1942,
202

 e 

Maníacos do assassinato, de 26 de março de 1943,
203

 os integralistas foram novamente 

desqualificados moralmente e associados a Hitler e a Mussolini; seriam traidores da pátria, 

“quinta-coluna” a serviço do Eixo, e atuariam no Brasil como espiões, espalhadores de 

discórdia e conspiradores, tarefa da qual seriam especialistas desde o tempo da AIB. As 

acusações de Amado eram graves, especialmente, em contexto de guerra, na qual o governo 

brasileiro se posicionou do lado oposto. No entanto, não eram totalmente desprovidas de 

sentido, uma vez que há indícios de que os integralistas, inclusive o líder Plínio Salgado, 

teriam mantido contato com agentes italianos e alemães durante a guerra.
204

 

 A entrada do Brasil no conflito, ao lado dos Aliados, favoreceu a receptividade desses 

ataques perante o público leitor. No entanto, a ofensiva ideológica contra os integralistas não 

cessou com o fim da guerra. Em romances publicados posteriormente, que se reportam às 

décadas de 1930 e 1940, Jorge Amado voltou a representar o golpismo integralista e seu 

possível envolvimento com fascistas e nazistas. 

Na trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, publicada em 1954, por exemplo, relatou o 

cenário de golpes e incertezas políticas que concretizou na instalação do Estado Novo, 

denunciando o apoio dos integralistas a Vargas na articulação do golpe de Estado. Por meio 

do personagem Arthur, deputado e descendente da velha estirpe paulista, sintetizou esse 

vínculo: “ – Uma coisa que pode se considerar certa: Getúlio e os integralistas estão aliados. 
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Os termos exatos desse acordo não se sabe [...]. Os integralistas já falam por toda parte como 

senhores.”
205

 O personagem Costa Vale, banqueiro e profundo conhecedor da poder do capital 

na condução da política, demonstrou que ambas as forças possuíam respaldo em potências 

internacionais: “– Getúlio é homem dos americanos, como Plínio é o homem dos 

alemães...”
206

 O romance trata ainda da saga de militantes comunistas contra a ditadura de 

Vargas e o fascismo. 

Em Farda Fardão Camisola de Dormir, publicado em 1979, o contexto é o mesmo: a 

Segunda Guerra, a ditadura do Estado Novo e a luta contra o fascismo e o nazismo. Porém, os 

protagonistas não são mais comunistas, mas apenas democratas, velhos amigos, acadêmicos 

da Academia Brasileira de Letras, um liberal (Afrânio Portela) e outro com “laivos 

anarquistas” (Evandro Nunes dos Santos).
207

 Ambos arquitetaram e executaram um plano 

para impedir que a cadeira do amigo e acadêmico Antônio Bruno fosse ocupada por quem não 

a merecia. O plano foi motivado pela possibilidade de a vaga do poeta ser preenchida pelo 

Coronel Sampaio Pereira, figura rude, sem carisma, homem avesso à democracia, simpático 

ao nazismo e ex-militante integralista, que não se constrangeu em se “dessolidarizar” com a 

AIB quando da dissolução de todos os partidos políticos pelo Estado Novo, em 1937.
208

 

Conforme o próprio autor reconheceu, este romance, diferente de Subterrâneos, não tem uma 

conotação stalinista; foi escrito em outro contexto, após tomar ciência dos crimes de Stalin. 

Por isso, o pensamento é mais livre e demonstra que não apenas os comunistas lutaram contra 

o Estado Novo.
209

 

Na luta contra o fascismo, nas décadas de 1930 e 1940, Jorge Amado empregou armas 

semelhantes àquelas usadas pelos integralistas contra os comunistas: a desqualificação moral 

e a construção de imagens depreciativas sobre os “verdes”. Por outro lado, buscou instituir 

uma contra-imagem dos pecebistas, representando-os como heróis na guerra contra a ditadura 

varguista e contra a extrema-direita. Assim como Adonias Filho e Eulálio Motta, porém, do 

lado oposto, fez de sua escrita um meio de defesa de suas convicções políticas. 

As semelhanças entre esses três intelectuais, que possuíam origens sociais não muito 

distintas e que compartilharam, na juventude, círculos sociais similares, não os impediram de 

seguirem caminhos diferentes no âmbito da política. Esta constatação remete ao já 

mencionado conceito de campo, cunhado por Bourdieu. Certamente, no campo intelectual 
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baiano da época, havia estruturas objetivamente definidas, tendências imanentes, e lutas em 

seu entorno, porém, “os agentes sociais não são partículas passivamente conduzidas pelas 

forças do campo”. Eles possuíam disposições socialmente adquiridas, subjetividades, que lhes 

permitiam interagir com essas estruturas para modificar ou conservar seus habitus.
210

  

 

2.3 “MEU BIG THREE”: AS LEITURAS DE EULÁLIO MOTTA 

 

Assim com os jornais, os livros desempenharam papel importante na atividade de 

doutrinação integralista. Segundo Rosa Cavalari, eles veiculavam as ideias que eram 

“popularizadas” por meio dos jornais, que, por sua vez, reforçavam junto ao público a 

importância dos livros. A bibliografia definida pelas lideranças integralistas era apresentada 

aos militantes e demais leitores pela impressa periódica e também deveria estar disponível na 

sede de todos os núcleos.
211

 

Esta bibliografia era formada tanto por autores militantes quanto por autores de fora 

do movimento cujas ideias dialogavam com a doutrina integralista. Assim, obras de líderes 

“camisas verdes”, como Plínio Salgado, Miguel Reale, Gustavo Barroso e Olbiano de Mello, 

eram listadas ao lado de obras de autoria de pensadores nacionalmente conhecidos à época, a 

exemplo de Octavio de Faria, Alberto Torres, Virgínio Santa Rosa e Alceu Amoroso Lima.
212

  

De acordo com Cavalari, a organização da bibliografia integralista não se manteve 

estática, sendo atualizada de duas maneiras: pela substituição progressiva de obras mais gerais 

(sobre sociologia, política, nacionalismo e espiritualidade) por obras específicas sobre o 

integralismo, produzidas por militantes, à medida que o movimento se consolidava; e por 

meio da supressão de obras cujas ideias poderiam comprometer a unidade da AIB, a exemplo 

dos livros de Severino Sombra, presidente da Legião Cearense do Trabalho, que passou a 

disputar posições com a AIB e com Plínio Salgado.
213

  

Em relação aos livros de teor integralista, a veiculação da doutrina não ocorreu da 

mesma maneira, ainda que, na essência, se tratasse das mesmas ideias. Para Cavalari, existiam 

níveis diferenciados de transmissão dessas ideias, havendo livros destinados às massas 

populares e livros destinados aos políticos e intelectuais. Em obras de Plínio Salgado, a 
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exemplo de O que é Integralismo e Psicologia da revolução, eram distintos o nível de 

erudição e a forma de organização dos livros. A primeira obra era uma exposição destinada ao 

povo: foi escrita em linguagem acessível e direta e está dividida didaticamente em seis 

capítulos. Já Psicologia da revolução era um livro direcionado para “os que vão influir nos 

destinos do povo”: está dividido em três partes, subdividido em capítulos e apresenta recursos 

como notas de rodapé e referências a filósofos, cientistas e fatos históricos.
214

 

O sentido de um impresso não se restringe ao texto e às intenções do autor; entendê-lo 

exige ainda considerar os dispositivos que permitiram a sua passagem para texto impresso, ou 

seja, a intervenção da editora e o trabalho da oficina que forneceram o suporte à leitura.
215

 

Assim como o autor, a editoração visa atingir um público leitor, por razões que podem ou não 

serem idênticas às de quem o escreveu. Quanto à produção de livros da bibliografia 

integralista, duas editoras se destacaram, a José Olympio Editora e a Schimdt Editor, que 

atuaram junto às lideranças da AIB fomentando a circulação da doutrina “verde-oliva”. 

 Segundo Alexandre Ramos, dos aproximadamente 49 títulos de livros de autores 

ligados à AIB, entre 1933 e 1937, pelo menos, 28 foram publicados por essas editoras, sendo 

18 pela José Olympio e 10 pela Schimdt. Em terceiro lugar, estava a Civilização Brasileira 

com 6 títulos e, em quarto, a H. Antunes, com 5. As outras 10 obras foram publicadas por 

editoras diversas. A proeminência das duas primeiras, em parte, justifica-se pela proximidade 

dos proprietários com Plínio Salgado. No entanto, não se pode perder de vista as razões 

econômicas, pois, devido ao crescimento das fileiras do Sigma (e, consequentemente, do 

público consumidor de livros integralistas), aquele se tornou um mercado próspero, sobretudo 

a partir de 1935.
216

 

A autoria dos livros estava concentrada entre algumas lideranças. Ramos observou 

que, dos 49 títulos publicados, 37 foram escritos por apenas 5 intelectuais: Gustavo Barroso 

(13), Plínio Salgado (12), Miguel Reale (7), Custódio Viveiros (3), Olbiano de Melo (2).
217

 

Além disso,  nem todas eram produções inéditas; algumas eram compilações de textos 

publicados em jornal ou resultado de conferências apresentadas em reuniões ou congressos 

integralistas.
218

 Estas constatações demonstram que a produção de livros integralistas era uma 

atividade restrita e que, embora numericamente expressiva, nem sempre resultou de um 
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esforço intelectual direcionado a aprofundar, do ponto de vista teórico, o pensamento 

integralista. 

 A larga produção intelectual integralista, segundo Ramos, foi favorecida por mudanças 

ocorridas na imprensa no início do século XX, a exemplo do barateamento da atividade e das 

novas técnicas de edição e publicação, e também pelo crescente interesse da sociedade pelos 

temas nacionais e pelas disputas em torno de distintos projetos políticos.
219

 São questões, 

entretanto, que, sozinhas, não explicam a aposta da AIB na editoração de livros, visto que os 

jornais eram capazes de cumprir a função de doutrinar, fazendo circular as mesmas ideias com 

maior fluidez e com menor investimento.  

 Alexandre Ramos sublinha que, para a AIB, o livro cumpriria ainda função simbólica, 

pois constituiria indicativo da valorização e da centralidade da atividade intelectual dentro do 

movimento, bem como reforçaria o compromisso do intelectual integralista para com a 

transformação da sociedade. Em outras palavras, representaria uma espécie de atestado da 

erudição dos integralistas e sinal da capacidade de seus intelectuais para dirigir a nação. 

Ademais, os livros forneceriam algum retorno financeiro, pois haveria um público 

consumidor garantido: os próprios militantes.
220

 

 A venda de livros integralistas era bom negócio tanto para a editora quanto para os 

autores. No caso dos livros de Plínio Salgado, publicados pela José Olympio Editora, o 

número de exemplares e o preço aproximavam-se de obras de autores como Humberto 

Campos e José Lins do Rego. A obra O Sofrimento universal, por exemplo, alcançou uma 

tiragem de 2.000 exemplares para cada uma das duas edições; A voz do oeste, 3.000; 

Despertemos a nação, 6.000; A quarta humanidade, 4.000. Os preços de capa variavam entre 

5$000 e 6$000 e ao autor era devido 10% do valor. Assim, além de mais uma oportunidade 

para difundir o projeto integralista, era possível arrecadar recursos que poderiam ser 

reaproveitados em outras ações doutrinárias. Por outro lado, para a editora, o crescimento do 

movimento também podia indicar ampliação de seu mercado.
221

 

 O acervo bibliográfico de Eulálio Motta é representativo do consumo de livros 

integralistas pelos militantes. No total, foram preservados 88 títulos de sua biblioteca, que, 

resumidamente, podem ser assim classificados: 
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QUADRO 01 – Acervo Bibliográfico de Eulálio Motta 

Tema principal 
Total de 

títulos 

Títulos de autoria de militantes integralistas 

Quantidade Autores / quantidade 

Integralismo  15 15 

Plínio Salgado (7) 

João Carlos Fairbanks (1) 

Diversos (7) 

Religião 31 5 Plínio Salgado 

Romance ou poema 20 4 Plínio Salgado 

Outros 22 2 
Gustavo Barroso (1) 

Plínio Salgado (1) 

TOTAL 88 26  

 

Observa-se que, no acervo, há predominância de títulos sobre o integralismo, sobre religião e 

de obras literárias (romances e poemas). As demais envolvem assuntos diversos, como 

psicologia, autoajuda, química e memórias. As obras classificadas com a temática 

“integralismo” são, predominantemente, de autoria de Plínio Salgado e foram publicadas 

durante e após o funcionamento da AIB. Há outros títulos que não tratam da doutrina 

integralista, mas são de autoria de “camisas verdes”, a exemplo de quatro romances de 

Salgado (O Estrangeiro, O Esperado, O cavaleiro de Itararé e A Voz do Oeste) e da obra 

Quinas e Castelos, de Gustavo Barroso, que é uma coletânea de crônicas de viagem e relatos 

históricos. 

Os livros de teor religioso são de autoria de intelectuais católicos, tanto leigos quanto 

eclesiásticos. Há predominância de obras publicadas por intelectuais ligados ao Centro Dom 

Vidal, organização fundada em 1922, no Rio de Janeiro, que se empenhou em ressignificar a 

prática do catolicismo entre a elite intelectual católica e em solucionar o “problema” da 

ausência da religião na vida pública, sob inspiração da chamada Doutrina Social da Igreja.
222

 

Nesse sentido, destacam-se as obras de Leonel Franca, Perillo Gomes e Alceu Amoroso Lima. 

Em geral, são textos anticomunistas e antiliberais, que promovem a ética católica. 

As obras religiosas indicam a atuação de Eulálio Motta junto à Ação Católica, 

associação criada em 1935, também ligada à Doutrina Social da Igreja, que tinha como 

principal finalidade organizar o laicato a fim de fortalecer a cristandade e restaurar a 

influência da Igreja, supostamente ameaçada pela modernidade e pelo comunismo. Estes 

livros são ainda evidências de sua militância nas fileiras do Sigma, ao passo que era 

recorrente aparecer, na bibliografia indicada pelos dirigentes integralistas, nomes de autores 
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católicos, como Alceu Amoroso Lima, que, embora não fosse filiado à AIB, incialmente, 

demonstrou grande simpatia pelo movimento.  

Essas leituras intensificavam a vivência da doutrina pelo militante integralista e 

subsidiavam a atividade doutrinária dos seus intelectuais. No caso de Eulálio Motta, conforme 

se discutirá no próximo capítulo, a doutrina do Sigma foi principalmente divulgada por meio 

de textos publicados no jornal O Lidador, de forma mais direta e didática do que era 

apresentada nos livros. Segundo o mundonovense, foram três os principais autores que o 

influenciaram: Plínio Salgado, Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde). 

Em 1950, em artigo publicado em O Serrinhense, ressaltou a admiração pelos três intelectuais 

e lamentou a “queda” de Amoroso Lima de seu “big three”
 223

, que, segundo ele, teria se 

tornado um detrator do integralismo e estendido a mão aos comunistas.
224

 

Leonel Edgard da Silveira Franca nasceu no Rio Grande do Sul em 1893 e estudou 

filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, onde foi sagrado 

sacerdote em 1923. No Brasil, o jesuíta foi auxiliar eclesiástico no Centro Dom Vital e um 

dos fundadores da primeira universidade católica do Brasil, a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, em 1941. A sua produção intelectual se insere nas correntes renovadoras do 

tomismo, denominadas neotomistas, das quais foi um dos principais representantes no Brasil, 

na primeira metade do século XX.
225

 

O neotomismo foi uma corrente do pensamento católico impulsionada pela encíclica 

Aeternis Patris, editada sob o pontificado de Leão XIII, em 1879, que recomendava o auxílio 

da filosofia para a fé cristã e afirmava o pensamento de Tomás de Aquino como referência de 

estudo do cristianismo católico. Ao reviver o tomismo, pretendia-se combater o cientificismo 

comteano, o spencereanismo, o kantismo e outras correntes da filosofia moderna que 

pudessem representar ameaça aos dogmas católicos. Caracterizado como pensamento 

profundamente metafísico, seus seguidores teceram críticas ao liberalismo e ao materialismo. 

O neotomismo teve como um de seus principais representantes o filósofo francês Jacques 

Maritain, um católico convertido e grande influenciador da intelectualidade católica latino-

americana.
226
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No acervo bibliográfico de Motta, foram preservadas duas obras de Leonel Franca: 

Catolicismo e Protestantismo e A crise do mundo moderno. A primeira foi publicada pela 

Schimdt Editor, em 1933, e a segunda, em 1941, pela José Olympio Editora. Ambas são obras 

densas, referenciadas em filósofos da antiguidade clássica, do medievo e da modernidade, 

compostas cada uma com cerca de 250 páginas; demandam do leitor conhecimento apurado 

do texto bíblico e possuem estrutura complexa, com divisões e subdivisões, além de várias 

notas explicativas. Não eram, portanto, leituras destinadas prioritariamente ao fiel comum, 

mas a setores mais intelectualizados da Igreja, dedicados a conhecer com profundidade o 

pensamento católico. 

Catolicismo e Protestantismo constitui uma tréplica de Franca ao reverendo Ernesto 

Luiz de Oliveira, um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Oliveira 

publicou, em 1931, o livro Roma, a Igreja e o Anticristo, que seria uma resposta às críticas do 

padre jesuíta à obra O problema religioso na América Latina, do falecido pastor presbiteriano 

Eduardo Carlos Pereira. Em sua contradita, Franca lamentou a suposta pobreza da obra de 

Ernesto de Oliveira, que, segundo ele, “não adianta um ponto à controvérsia; repisa apenas, 

em mau português, velhos lugares comuns mil vezes refutados no próprio estudo a que o autor 

pretendia replicar”.
227

 

A obra está dividida em três partes, denominadas livros: Introdução; A Reforma 

Protestante; e Nações Católicas e Nações Protestantes. Na primeira, partindo de uma análise 

do texto bíblico, mais especificamente do versículo 18, capítulo 16, do Evangelho de 

Mateus,
228

 Franca procurou afirmar a primazia de Pedro no evangelho e na história do 

cristianismo, a quem Cristo teria confiado a tarefa de “apascentar o seu rebanho”, reunido na 

“Igreja universal”, a católica, fundada por Cristo. A Igreja seria a única via para se chegar a 

ele e, portanto, não comportaria divisionismos. A inobservância desse princípio seria o grande 

equívoco do protestantismo, segundo a interpretação católica, ratificada por Franca. 

Nas duas outras partes da obra, o jesuíta acentuou a crítica ao protestantismo. Na 

segunda parte, atacou os reformadores: Lutero foi caracterizado como um homem desregrado, 

traidor do celibato, que excedia no consumo de bebida e obcecado pela figura do diabo; 

Calvino foi lembrado como um dos mais intolerantes teocratas da história; e Zuínglio, como 

sujeito “escandaloso”, que acumulava vícios. Ainda, segundo Franca, o principal efeito da 

reforma teria sido a “substituição dos ensinamentos de Cristo pelas mil formas cambiantes do 
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pensamento individualista.” Além disso, ao invés de dar liberdade para interpretar o texto 

bíblico, teria imposto às massas o ensino por via da autoridade, contrariando o que pregava.
229

  

Na última parte da obra, Franca criticou o fato de o protestantismo reivindicar a 

superioridade das nações onde é predominante, supostamente, por serem mais desenvolvidas 

do ponto de vista econômico. Nesse sentido, contestou os dados estatísticos apresentados no 

livro de Ernesto de Oliveira e sugeriu que, nos países onde a reforma prosperou, prevalecia a 

decadência dos regimes políticos e da cultura. Sintetizou que “O verdadeiro cristianismo 

achar-se-á onde houver mais santidade, não onde se contarem mais dólares nem se armarem 

mais canhões”.
230

 

A outra obra de Franca, A crise do mundo moderno, é, segundo Souza e Fabrício, o 

principal trabalho do jesuíta. O texto começou a ser escrito em 1938 e foi publicado somente 

três anos depois. Ganhou duas edições em espanhol, uma publicada em Buenos Aires (1944) e 

outra em Madrid (1948).
231

 Assim como Catolicismo e Protestantismo, a obra está dividida 

em três partes e cada uma subdividida em capítulos. Trata-se de uma espécie de compêndio 

sobre a visão tomista da religião, em que foram descritos os supostos males do 

antropocentrismo e do cientificismo modernos para o processo civilizatório. Além de crises 

no processo civilizatório, teriam provocado crises no próprio espírito humano. 

Na primeira parte, Franca descreveu diversas crises do mundo moderno, destacando, 

no plano econômico, todas as possíveis fraquezas do liberalismo e, no plano da cultura, os 

equívocos de uma civilização que não abraçou o humanismo. Aqui, o humanismo é entendido 

como “concepção ético-metafísica do homem, da vida e dos seus supremos destinos”.
232

 

Inspirando no pensamento do neotomista Jacques Maritain, Franca defendeu que toda 

civilização, para ser duradoura, necessita de um “humanismo integral”, isto é, de uma 

doutrina metafísica do homem capaz de cimentar toda a vida social, de mantê-la equilibrada e 

coesa. Seria este humanismo que distinguiria uma civilização cristã, que reconhece o espírito, 

de uma pagã, inspirada nas teses materialistas. 

Em seguida, na segunda parte, o autor se dedicou à análise das razões históricas que 

provocaram as crises do mudo moderno. Partiu da ruptura da unidade espiritual do Ocidente, 

com a reforma protestante, da ruptura com a cristandade medieval; avaliou as consequências 

do movimento iluminista, que tratou o cristianismo como inimigo da razão; destacou a 

negação de Deus e a “divinização” do homem por Comte, Marx e Nietzsche, como estágio da 
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profunda crise que solapou a civilização. O comunismo seria a consequência imediata de todo 

esse processo: o apego ao “mito do paraíso terrestre comunista” resultaria das frustrações do 

homem moderno, da sua falta de perspectiva e do desejo de justiça e solidariedade 

característico da alma humana. A solução, no entanto, seria artificial, pois, assim como o 

capitalismo, o comunismo seria uma “ditadura econômica sem alma”.
233

 

Na parte final de A crise do mundo moderno, Franca buscou estabelecer uma 

aproximação entre cristianismo e algumas atividades culturais, como a filosofia e a ciência. 

Segundo ele, ao contrário de que se costuma pregar, essa relação não deve ser de oposição, 

mas de complementariedade. O cristianismo teria contribuindo de maneira significativa para o 

progresso científico e poderia contribuir ainda mais, fornecendo valores e fins que o oriente e 

o torne mais humanizada. O comunismo seria um exemplo de uma sociedade organizada com 

os recursos da ciência, mas sem os fundamentos da religião e da moral: uma sociedade sem 

cultura, de “injustiças revoltantes” e de “sofrimentos inenarráveis”.
234

 Além disso, afirmou ser 

o cristianismo um meio para dignificar o trabalho: “É preciso cultivar as almas para enobrecer 

o trabalho. Só o cristianismo, nas dificuldades da civilização, possui o segredo de descortinar 

horizontes e atingir profundidades.”
 235

 

 Alceu Amoroso Lima foi outra importante referência intelectual para Eulálio Motta. 

No acervo bibliográfico do mundonovense, foram preservadas 4 obras daquele autor: Estudos, 

Pela Ação Católica, O problema do trabalho e Meditação sobre o mundo moderno. Em geral, 

são textos antiliberais, influenciadas pelo tomismo, que expressam a militância católica de um 

dos mais destacados intelectuais leigos do Brasil. Assim como Franca, Amorosa Lima esteve 

ligado ao Centro Dom Vidal, do qual foi líder após a morte de Jackson de Figueiredo. Além 

disso, foi dirigente da Ação Católica, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos 

fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
236

 

Os livros de Lima apareciam com frequência na bibliografia integralista, ainda que 

não fosse um “camisa verde”. O antiliberalismo, o anticomunismo e o projeto de 

“catolização” da sociedade defendido pelo autor eram atrativos para as lideranças da AIB, 

pois corroboravam pontos caros da doutrina integralista. Amoroso Lima também demonstrou 

simpatia pelo “Sigma”, apesar de algumas discordâncias, especialmente em relação a questões 

que ele considerava próprias da Igreja. 
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De acordo com Leandro Luiz Cordeiro, os católicos pareciam concordar que a AIB era 

o partido mais alinhado com uma consciência católica antiliberal. Católicos e integralistas 

também andaram juntos na luta contra o comunismo. No entanto, os católicos censuravam 

certas ações e diretrizes do projeto integralista, como a hipertrofia do Estado, o uso da 

violência e o juramento ao chefe nacional. Amoroso Lima, por exemplo, mostrou-se 

preocupado com a concorrência “camisa verde”, alertando os religiosos sobre o perigo de a 

consciência política substituir a consciência católica, nas questões relacionadas ao espírito, o 

que, segundo ele, poderia ocasionar a transição do respeito à autoridade religiosa ao respeito à 

autoridade integralista. Além disso, causava-lhe incômodo a incorporação de rituais litúrgicos 

da Igreja pelos integralistas.
 237

 

As semelhanças entre as ideias integralistas e o projeto de renovação da cristandade 

encabeçado pela Ação Católica levaram muitos “camisas verdes”, a exemplo de Eulálio 

Motta, a integrarem o movimento católico, cuja matriz brasileira foi fundada em 1935. Em 

entrevista concedida a Hélgio Trindade, entre 1969 e 1970, Amoroso Lima recordou certa 

ocasião em que precisou delimitar as fronteiras de ambos os movimentos. Por meio de carta, 

teria alertado o diretor do jornal católico A União, Osório Lopes, de que, ao contrário do que 

o jornalista afirmava, a Ação Católica não tinha a nada ver com o integralismo, embora 

existissem coincidências de ideias e de pessoas.
238

 Apesar das desconfianças, prevaleceu o 

apoio recíproco entre católicos e integralistas, pelo menos, no período de funcionamento legal 

da AIB. 

Na obra Pela Ação Católica, de 1935, Amoroso Lima compilou diversos textos da 

fase preparatória da Ação Católica no Brasil. São escritos sobre as ações individualizadas de 

intelectuais leigos empenhados em fortalecer a cristandade católica no país, que, segundo o 

autor, foram os primeiros passos rumo à fase corporativa, capitaneada pela Ação Católica, em 

que pessoas e associações atuavam integradas como membros do “Corpo Místico do 

Cristo”.
239

 Os artigos, em síntese, combatem o comunismo, o liberalismo burguês, o 

individualismo, o ceticismo e a laicização do Estado.  

Em um dos textos, intitulado Razões de inquietação e de esperança, Lima 

homenageou Jackson de Figueiredo, seu mentor intelectual e antecessor na direção do Centro 

Dom Vidal, destacando a importância do pensamento de Figueiredo para diversos 
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movimentos políticos e religiosos do Brasil. Entre outros, lembrou que o integralismo, “uma 

reação de vitalidade disciplinada e autoritária” contra o liberalismo e o comunismo, teria suas 

bases fincadas nas doutrinas políticas de Jackson Figueiredo.
240

 Desse modo, ainda que 

indiretamente, Lima reconhecia intersecções entre a doutrina do Sigma e o pensamento 

católico ao qual ele estava filiado. 

Meditações sobre o mundo moderno, publicado em 1942 pela José Olympio Editora, é 

também uma compilação de artigos escritos por Amoroso Lima entre 1939 e 1941. Assim 

como Leonel Franca em A crise do mundo moderno, nesta obra, Lima indicou o afastamento 

entre a sociedade moderna e o cristianismo como causa para diversos problemas que afligiam 

a sua época. Escritos em um contexto de guerra mundial, os textos sugerem que a solução da 

crise não deveria ser buscada nem nos acontecimentos nem no intelecto humano, mas na 

“Verdade” cristã. Essa tendência à definição do conhecimento teológico como fundamento da 

vida social era notadamente inspirada no pensamento de Tomás de Aquino. Aliás, em 

Meditações, Amoroso Lima se apresenta como um “tomista heterodoxo”.
241

  

Em O Problema do trabalho, publicado em 1947, já se percebem mudanças na sua 

escrita, que acompanham a reelaboração do pensamento do filósofo francês Jacques Maritain, 

uma de suas principais referências intelectuais. A obra possui seis capítulos que se propõem a 

discutir o tema do trabalho sob diferentes aspectos. Critica a desvalorização do trabalho pela 

sociedade contemporânea e o afirma como meio de assegurar a dignidade humana: “O que 

humaniza a sociedade é o trabalho. O que permite a justiça é o trabalho. O que justifica a 

riqueza é o trabalho. O trabalho é a única lei que garante a grandeza de um povo e de um 

governo.”
242

  

No quinto capítulo de O Problema do trabalho, Lima repetiu críticas ao capitalismo e 

ao socialismo, realizadas em obras anteriores.
243

 No entanto, atenuou a relação ente 

cristianismo e socialismo, afirmando que cristãos não deveriam se empenhar em uma luta 

violenta contra socialistas, mas em combater os males que levariam as pessoas a aderirem a 

esta doutrina. Apontou ainda para a necessidade de criação de um cristianismo social, que 

seria uma espécie de socialismo fundado em bases cristãs.
244

 Por fim, no sexto capítulo, o 

autor, em contraste com a fase anterior, mais conservadora e autoritária, propôs uma solução 
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definitiva para o problema que apontava: a construção de uma “democracia cristã”, fundada 

no primado do trabalho.
245

   

 Devido às desconfianças em torno dos integralistas no contexto da Segunda Guerra, 

alimentadas pelos seus opositores políticos e pela ditadura do Estado Novo, a partir de 

associações entre os “camisas verdes”, o fascismo e o nazismo, setores da sociedade, que 

antes declararam apoio ao Sigma, mantiveram-se distantes. A Igreja foi um destes e Amoroso 

Lima acompanhou o mesmo itinerário, passando a criticar de maneira veemente o 

integralismo e os regimes de caráter fascista com os quais era identificado, acusando-os de tão 

opressores e anticristãos quanto liberais e comunistas.
246

 Essa mudança de postura teria 

motivado a “abertura de vaga” no “big three” de Eulálio Motta. O poeta, no entanto, preferiu 

preservar em sua estante os livros de Amoroso Lima “anteriores à queda”, pois seriam leituras 

ainda proveitosas.
247

 

 No acervo de Motta, Plínio Salgado é o autor mais recorrente, com 17 títulos no total. 

Predominantemente, são ensaios sobre o integralismo e sobre o cristianismo, mas há também 

obras ficcionais. Todas as edições datadas são posteriores à fundação da AIB, porém, algumas 

obras foram produzidas em período anterior, como é o caso dos romances O Estrangeiro e O 

Esperado, que vieram a público pela primeira, respectivamente, em 1926 e 1931. A mais 

recente é a obra póstuma Tempo de exílio, que reúne uma seleção de correspondências 

trocadas entre Salgado e seus familiares durante o período em que esteve no exílio.
248

 

 Foram preservados no acervo quatro romances publicados por Plínio Salgado: O 

Estrangeiro, O Esperado, O cavaleiro de Itararé e A Voz do Oeste. Entre os três primeiros 

parece existir uma continuidade de temática. Segundo Trindade, a leitura da trilogia revela 

uma progressiva incorporação do tema da política pelo autor. O Estrangeiro, publicado em 

1926, tem como problemática a formação de São Paulo e os diversos processos migratórios 

que concorriam para uma grande fusão étnica. Retrata o drama do estrangeiro que buscava se 

integrar em uma nova comunidade e sua fatal absorção pela nacionalidade; exalta a grandeza 

do caboclo sertanejo e aponta a reaproximação do homem com a natureza (anticosmopolismo) 

como chave da nacionalidade. A primeira tiragem do romance, de três mil exemplares, 

esgotou-se em alguns meses e, no mesmo ano de publicação, foi lançada uma segunda 

edição.
249
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 O segundo romance foi publicado em 1931, quando Salgado já intentava criar um 

movimento político, e contém uma crítica mais detida sobre a política nacional. O enredo de 

O Esperado se desenvolve a partir de um projeto de lei em discussão no Legislativo, que, se 

aprovado, beneficiaria o capital estrangeiro e traria grandes prejuízos ao país. Apresenta o 

posicionamento de diferentes setores sociais sobre o assunto, desde a atuação de políticos 

inescrupulosos para fazer o projeto passar no Congresso até a mobilização de populares contra 

a sua aprovação. Apesar da insatisfação, persiste a desorientação das massas, que aguardam 

uma solução providencial de um messias.
250

 

 O terceiro livro da trilogia, O Cavaleiro de Itararé, foi publicado meses depois da 

fundação da AIB. Foi escrito em um momento de desilusão de Salgado com os movimentos 

políticos até então organizados no país. A história trata de duas crianças de classes sociais 

distintas que foram trocadas no nascimento. No desenvolvimento do romance, os personagens 

acabam se reencontrando e têm um desfecho trágico: Urbano, o filho criado pela família 

pobre, que se tornou tenente da Coluna Prestes, é mortalmente ferido ao se colocar na briga 

entre Pedrinho, seu irmão postiço, e Teodorico, o filho educado pela família rica e irmão de 

sangue de Pedrinho. Segundo Trindade, o romance satiriza o caráter fratricida das 

insurreições brasileiras. A narrativa menciona os principais movimentos políticos ocorridos 

no país, desde o levante de Copacabana até a chamada revolução de 1932, mas nenhum é 

apontado como legatário de mudanças profundas.
251

 

 Os romances de Plínio Salgado constituem análises particulares da realidade brasileira. 

Neles estão sentimentos do autor e ideias embrionárias que originariam a doutrina integralista, 

tais como: o nacionalismo, o anticosmopolitismo, o conteúdo moralizante, a crítica às formas 

políticas existentes e construção de um movimento redentor, fincado em bases espiritualistas, 

sem precedentes na história do Brasil, com potencial para transformar o país e conduzir a 

nação. Todos esses elementos, após a criação da AIB, foram sistematizados e aprofundados, 

em forma de compêndios que serviram de substância para o trabalho doutrinário da 

intelectualidade integralista.  

No acervo bibliográfico de Eulálio Motta, foram preservados ainda obras de Plínio 

Salgado que se dedicam à temática religiosa. Há, no total, cinco livros: O Conceito Cristão da 

Democracia, Páginas escolhidas, Primeiro, Cristo!, Reis dos reis e Mensagens ao mundo 

lusíada, São Judas Tadeu e São Simão Cananita. Com exceção desta última, que é uma 

hagiografia publicada pela primeira vez em 1950, as obras reúnem textos produzidos por 
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Salgado durante o período de exílio em Portugal (1939-1945). Assim como as publicações de 

Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima, as de Salgado estavam alinhadas com a Doutrina 

Social da Igreja e foram influenciadas pelo pensamento de Jacques Maritain. Nesse sentido, 

os seus textos tecem críticas ao liberalismo, ao materialismo, ao comunismo e ao ceticismo, 

compreendidos como crises do mundo moderno, decorrentes do distanciamento da 

humanidade dos preceitos cristãos. A solução proposta por Salgado também caminhava na 

mesma direção da proposta pelos outros autores: a cristianização do Estado, a fundação de 

uma democracia cristã, que não se confundiria com a democracia liberal.  

Sobre a doutrina integralista e a atividade política dos integralistas, existem sete títulos 

de autoria de Salgado na biblioteca de Eulálio Motta: Psicologia da revolução, O sofrimento 

universal, Reconstrução do homem, Espírito da Burguesia, O ritmo da história, O 

integralismo na vida brasileira (Enciclopédia do Integralismo, v. 1) e Livro Verde da Minha 

Campanha. Destacam-se os dois primeiros por se tratarem de obras frequentes na bibliografia 

integralista, nos anos de 1930. 

Psicologia da revolução teve sua primeira edição publicada em 1933. No prefácio, 

Salgado “convidou” intelectuais e políticos a restaurarem no Brasil o primado do espírito, da 

inteligência, da verdade. Conforme se afirmou acima, esta não era uma obra destinada ao 

leitor comum, mas a um público intelectualizado. Ainda no prefácio, informou o lançamento 

de outra abra, intitulada O que é integralismo, que seria destinada à “multidão”. Em 

Psicologia da revolução, no entanto, seria lançada a ideia nuclear a fim de despertar “novos 

apóstolos” para o recém-lançado movimento.
252

 Dessa forma, apresentava aos intelectuais 

brasileiros a substância do integralismo, confiante de que seriam sensibilizados por aquelas 

reflexões, pois ali encontrariam condensadas respostas para problemas da realidade brasileira.  

Na primeira parte da obra, Salgado esboçou o sentido da história e o papel das 

revoluções para o aprimoramento da humanidade, na compreensão do integralismo. Os povos 

aspirariam à perfeição e, por isso, desencadeariam processos revolucionários que 

assegurariam transformações e o seu desenvolvimento. Este constante aperfeiçoamento, 

entretanto, não se confundiria com uma concepção fatalista da história, como se sociedades 

caminhassem para um fim determinado. Não desprezou a importância dos fatos e experiências 

anteriores para a transformação histórica, porém afirmou o primado da ideia, do espírito 

humano como força transformadora.
253

 Desse modo, a revolução integralista seria antes uma 

revolução do espírito, uma revolução permanente porque o espírito não descansaria na 
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procura do “repouso supremo”.
254

 O Estado, como resultado das revoluções, não 

permaneceria imóvel: “Onde não se transformou o Estado não houve Revolução. O que houve 

foi mazorca de quartéis, motim de populacho, guerra de caudilhos, golpes aventureiros.”
255

 

 Na segunda parte da obra, Salgado se dedicou a avaliar as supostas perdas ocorridas 

no longo do século XIX. O excesso de liberdade teria promovido a derrota do espírito e a 

desagregação do pensamento, em contrapartida à primazia do materialismo e dos fenômenos 

econômicos. Tudo isso se refletiria na cultura, na produção da arte, da filosofia e das ciências, 

que se apresentariam divididas e individualistas.
256

 No plano da política, o homem teria feito a 

revolução contra a humanidade, proclamado seus direitos sem consagrar seus deveres, 

abdicado do princípio da autoridade e se apegado à ilusão do sufrágio universal. Enfim, 

segundo ele, “o século XIX inverteu todos os valores”.
257

 Por outro lado, no século XX, 

haveria uma tendência em reatar com a sociedade medieval, no sentido de revalorizar o 

espírito e a moral cristã.
258

  

 A terceira parte de Psicologia da revolução constitui uma espécie de síntese do 

conteúdo apresentado anteriormente. Salgado rejeitou a solução marxista para os problemas 

da América latina e do Brasil e afirmou a urgência de uma revolução capitaneada pelos 

intelectuais, a quem caberia a função de traçar um rumo político para a nação. Ratificou que, 

ao invés de reformar, era preciso transformar, no sentido da valorização do espírito.
259

 

 Dos livros doutrinários de Salgado, publicados na década de 1930, apenas Psicologia 

da revolução e O que é Integralismo eram obras inéditas. As demais eram compilações de 

artigos publicados em jornais e de conferências proferidas. O Sofrimento universal, publicada 

em 1934 pela José Olympio, por exemplo, contém textos jornalísticos publicados por Salgado 

no jornal A Razão, do qual foi redator-chefe, antes mesmo da fundação da AIB. Por isso, 

diferentemente de Psicologia da revolução, apresenta temas variados e textos curtos, além de 

noções ainda embrionárias do integralismo. Em geral, são artigos que analisam a realidade 

contemporânea, o cenário calamitoso que teria sido construído pelo liberalismo, pelo culto ao 

capital e pelo ateísmo, cuja consequência mais imediata seria o comunismo. No artigo 

Liberdade, caminho da escravidão, por exemplo, destacou o excesso de liberdade no tempo 

recente como uma grande máquina produtora do desequilíbrio social, em todo o mundo: 
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“Todos os sofrimentos do mundo moderno se originam de um só defeito da grande máquina: 

a falta de disciplina.”
260

  

 Os textos de Salgado exprimem ainda admiração pelo fascismo e a proximidade deste 

movimento com o integralismo. No artigo Índole do Estado fascista, por exemplo, avalia o 

Estado italiano como modelo de superação do liberalismo procedente da Revolução Francesa. 

O fascismo seria a fusão de diferentes épocas, ao passo que uniria o espírito do Estado 

romano e o mecanismo do Estado medieval: do primeiro, conservaria o Senado, o espírito 

militar e a hierarquia; do segundo, conservaria a religião como força inerente à estrutura 

social. Seria ainda revolucionário, pois tenderia a “chegar ao Estado Integral, chegar até ao 

integralismo, cuja base política é o funcionamento dos sindicatos como veiculadores da 

opinião e dos interesses profissionais”.
261

 

As obras aqui destacadas foram partes importantes do universo de leituras de Eulálio 

Motta e seus autores foram apontados pelo mundonovense como suas principais referências. 

Esses livros são ainda exemplos de uma bibliografia que estava disponível ao público leitor 

das décadas de 1930 e 1940, especialmente aos intelectuais que se situaram à direita no debate 

político. As ideias veiculadas guardavam pontos de intersecção, mesmo em obras com 

enfoques diferentes (político, religioso ou literário): apontavam problemas do mundo 

moderno, criticavam a desvinculação entre Igreja e Estado, combatiam o liberalismo e o 

comunismo. 

A produção intelectual de Eulálio Motta, que será analisada adiante, possivelmente foi 

influenciada por essas leituras. Mas, sem dúvida, existiram outras fontes, como a impressa 

periódica, as sessões doutrinárias e o diálogo com outros militantes. Mesmo sem fazer 

referência explícita às obras citadas, o que é compreensível pela fluidez do texto jornalístico, 

os artigos de Motta revelam um discurso conservador e autoritário, que não era exclusividade 

do integralismo, visto que também se apoiava no pensamento católico oficial, conforme se 

observou anteriormente.  
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3 “INTEGRALISTA DE CONVIÇÕES” 

 

 

“Integralista de convicções” foi como o jornal jacobinense O Lidador, de 02 de 

fevereiro de 1934, qualificou Eulálio Motta, ao tratar de duas “empolgantes conferências 

sobre o Integralismo” proferidas pelo farmacêutico em Mundo Novo, após seu retorno 

definitivo à região. A matéria elogiou o “destemido” integralista por criticar a “politicagem 

local” e transcreveu trechos da segunda conferência, que o mundonovense teria realizado em 

25 de janeiro daquele ano. 

Os trechos transladados pelo jornal são significativos do engajamento de Motta pela 

causa integralista. O discurso persuasivo, marcado por metonímias e perguntas retóricas, 

descreveu o integralismo como “luz” e todo o resto da política como “sombra” e conclamou 

os ouvintes a engrossarem as fileiras do Sigma: 

 

[...] Que cada um que nos ouve consulte a sua razão e o sentimento; analise a 

nossa atitude e compare às atitudes dos movimentos políticos que tem 

havido no Brasil e também coma atitude dos nossos adversários: que cada 

um pense no que foi a vida há anos passados, no que ela é e no que ela será 

se cruzarmos os braços e deixarmos como está “para ver como fica”: que 

cada um olhe a vida pensando nos seus filhos ou netos ou sobrinhos ou 

primos ou irmãos pequeninos cuja vida está toda no futuro; que cada um 

“ponha a mão no coração”, consulte para lutar conosco ou contra nós pela 

salvação do Brasil ou pela desgraça do Brasil!
 
[...]

262
 

 

As conferências proferidas pelo poeta eram, assim, partes da tática de propagação das ideias 

integralistas em Mundo Novo. No entanto, foi principalmente por meio da escrita, sobretudo a 

jornalística, que ele difundiu o projeto “camisa verde”, com destaque para as publicações em 

O Lidador. 

Eulálio Motta começou sua carreira literária e jornalística ainda na juventude. Em 

artigo publicado em 1931 no jornal Mundo Novo, rememorou quando começou a se interessar 

pela produção de versos. Segundo ele, em 1925, quando possuiria 18 ou 19 anos, foi para 

Salvador, onde conheceu um rapaz que escrevia versos para a revista A Luva; pediu-lhe uma 

lição e o jovem “pintou” a métrica como “um bicho de sete cabeças”. Em 1926, voltou a 

morar em Mundo Novo, por razões que preferiu não explicitar, e lá, mesmo sem conhecer as 

regras de metrificação, habituou-se a escreveu versos, atividade que realizava em paralelo 
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com o trabalho em uma farmácia. Foi nessa época que outro poeta mundonovense, 

Deocleciano Meirelles, ensinou-lhe a “arte de versejar”.
263

 

Depois de retornar para Salvador, a fim de concluir os estudos, Motta continuou 

exercitando a atividade literária. Atuou como colaborador do jornal Mundo Novo, que 

circulava no município homônimo, de propriedade de Nemésio Lima, no qual publicou versos 

e crônicas, quase todos na coluna Rabiscos. Ao longo da vida, colaborou com outros jornais, a 

exemplo de: O Serrinhense, da cidade de Serrinha; Gazeta do Povo, de Feira de Santana; 

Correio do Sertão, de Morro do Chapéu; e O Lidador, de Jacobina. Neste último, publicou a 

maioria de seus escritos sobre a doutrina integralista. Produziu ainda um grande número de 

poemas e de causos, chegado a publicar três livros (Ilusões que passaram, de 1931; Alma 

efêmera, de 1933; Canções de meu caminho, de 1948, republicado em 1983). 

 A fotografia abaixo não foi datada nem contém informação sobre onde foi capturada, 

porém, pelo cenário e pela feição “mais madura” do poeta, pode-se sugerir que foi batida em 

sua residência, após voltar para Mundo Novo. 

 

IMAGEM 04 – Eulálio Motta 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta 
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Sozinho, de chambre e chinelos, sentado à escrivaninha, com uma revista sobre o colo, com 

papéis, mata-borrão e livros espalhados na mesa e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, 

no alto, fixada na parede, Eulálio Motta deixou-se fotografar em um momento de 

informalidade, que ilustra seu itinerário como intelectual no sertão baiano. Leitor assíduo de 

livros e periódicos, preservou o hábito de escrever e publicar textos envolvendo assuntos 

diversos, mas, em especial, sobre política, religião e literatura. 

No acervo do poeta, os cadernos em que foram rascunhados artigos e textos literários, 

assim como os recortes de jornais e os folhetos preservados, sugerem uma profícua atividade 

intelectual, com destaque para a temática integralista. Sobre estes escritos, não há certeza se 

todos foram publicados; é provável que alguns tenham permanecido inéditos, o que, no 

entanto, não os descaracteriza como testemunhos de seu empenho por promover um projeto 

de poder conservador e autoritário, às vezes mascarado sob um discurso espiritualista ou 

ainda embutido em versos e anedotas. 

De volta a Mundo Novo, Eulálio Motta publicou a maior parte de sua produção 

intelectual. A vida social no município era bem distinta da que estava acostumado na capital: 

lá, não encontrou a agitação do centro da antiga Salvador nem o mesmo terreno fértil para a 

circulação ideias e para a produção acadêmica ou literária. O ambiente intelectual do interior 

era ainda mais restrito, resumindo-se a um pequeno núcleo formado por pessoas de classe 

média, em sua maioria profissionais liberais e funcionários públicos, que, assim como Motta, 

arriscavam-se a enviar versos e crônicas para os jornais locais e mesmo a publicar livros, que, 

quando muito, alcançavam repercussão na região. 

No campo da política, também não encontrou grande permeabilidade para a difusão do 

pensamento integralista, ao qual havia recentemente se filiado. A política tradicionalista, 

conduzida pelos chefes locais, continuava preponderante em Mundo Novo e, possivelmente, 

dificultou o florescimento das “ideias novas” que ganhavam força no meio estudantil da 

capital. A condução da vida pública no município, mesmo com os reveses na política nos anos 

de 1930 e 1940, permaneceu sob o domínio de uma elite pecuarista, que governava direta ou 

indiretamente.   

 

3.1 SOBRE TRADIÇÕES, TRILHOU-SE UM MUNDO NOVO 

  

O desbravador José Carlos da Motta, em 1833, após dias de viagem à procura de um 

lugar com água potável, da encosta de uma montanha, teria avistado grande extensão de matas 
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virgens e um riacho que partia do sopé do aclive. Maravilhado pelo cenário idílico, teria 

exclamado: “Isso aqui é um Mundo Novo!”. Ali fundou uma fazenda que, mais tarde, tornou-

se um núcleo de povoação que deu origem ao município. Esta narrativa constitui o mito de 

fundação de Mundo Novo, que, com algumas poucas variações, é reproduzido nas memórias 

sobre a cidade. 

Segundo Marilena Chauí, o mito fundador fornece um repertório inicial da realidade e, 

em cada formação histórica, seus elementos podem ser ampliados e assumir diferentes 

roupagens, razão pela qual se pode reproduzi-lo indefinidamente.
264

 Nessa perspectiva, a 

elaboração do mito de origem de Mundo Novo pode traduzir o entusiasmo pela conquista de 

territórios inexplorados, localizados em uma região montanhosa, cravados nas matas do 

Orobó, na região norte-central do Estado da Bahia. Pode ainda representar uma tentativa de 

idealização de um sertanista que se assenhorou de terras incultas e lá construiu latifúndios. 

Neste caso, é possível que a sua reprodução, ao longo dos anos, constitua um esforço pela 

legitimação do poder das tradicionais camadas dirigentes, criadoras de gado e detentoras de 

grandes extensões de terra, cuja posse parece ser interpretada como um direito natural.  

Em 1946, Adolfo Alves Barreto publicou uma brochura intitulada Breve História do 

Município de Mundo Novo, em que descreveu a localidade como “grande centro da pecuária” 

e “um dos mais ubérrimos Municípios baianos”.
265

 Em que pese o ufanismo do morrense 

radicado há anos em Mundo Novo,
266

 não se pode negar que o uso da terra para a exploração 

da pecuária constituía uma referência do município naquela época. A importância desta 

atividade econômica rendeu-lhe o epíteto de “terra do boi”.
 267

 

O município foi dos um dos primeiros a receber um plantel do Instituto da Pecuária da 

Bahia, órgão fundado em fins da década de 1930, pelo governo baiano, com o objetivo de 

incrementar a produção pecuária no estado. Em Mundo Novo, foi construída uma cooperativa, 

mantida pelo Instituto, com equipamentos, rebanho selecionado e um parque de exposição, 

que passou a sediar, anualmente, o congresso e a exposição de pecuária.
268

 O evento, além de 
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uma oportunidade para trocar experiências e realizar negócios, tornou-se um símbolo da força 

da pecuária em Mundo Novo. 

No o 5º Congresso Brasileiro de Geografia, realizado em 1916, em Salvador, a 

pecuária já era destacada como principal atividade econômica de Mundo Novo. De acordo 

com a corografia apresentada por Carlos de Castro Borges, produziam-se no município, 

anualmente, mais de 20.000 bezerros. Em se tratando de gado de engorda, o número subiria 

para 30.0000 cabeças por ano, que eram vendidas para Feira de Santana e de lá para a capital 

do Estado e outras cidades do Recôncavo. Quanto ao gado de cria, informou que o número era 

da ordem de 40.000 reses. Em relação a muares e equinos, seriam comercializadas, 

anualmente, cerca de 3.000 cabeças em feiras locais.
269

 

É difícil aferir a confiabilidade desses números devido às dificuldades para coleta de 

informações como essa no período. Se os confrontamos com os dados oficiais do censo de 

1920, que indicou um rebanho bovino de 61.376 cabeças,
270

 não teríamos números muito 

destoantes, se somada às estimativas de Borges para o gado de engorda (em torno de 30.000 

cabeças) e para o gado de cria (aproximadamente 40.000 cabeças). Ocorre que, conforme 

ressaltou Aloísio Cunha, os números do recenseamento exprimiam apenas o gado criado no 

território de cada município e que foi recenseado, deixando de contabilizar o gado que 

transitava na zona de transporte e comércio ou que simplesmente não foi declarado pelos 

proprietários.
271

 

Para o ano de 1940, o censo indicou que Mundo Novo possuía um rebanho bovino de 

50.730 cabeças, que correspondia, aproximadamente, ao dobro do rebanho de municípios 

vizinhos como Morro do Chapéu e Miguel Calmon. Na região, foi principal produtor de gado 

bovino naqueles anos.
272

 Em Breve História do Município de Mundo Novo, Adolfo Barreto 

informou um número bem maior do que o informado pelo censo, aproximadamente 120.000 

cabeças, na mesma década. Se os números oficiais não eram confiáveis, conforme se disse 

anteriormente, por outro lado, a estimativa citada por Barretto se afigurava muito 

desproporcional. Não obstante as dúvidas sobre o tamanho do rebanho de gado de Mundo 

Novo, é certo que o desenvolvimento da pecuária foi responsável pela formação de uma elite 
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rural, que se colocou à frente da política local e concentrou grande parte da riqueza produzida 

na região. 

Na corografia redigida por Borges, são fornecidas pistas do poder dessa camada 

dirigente. Segundo o texto, em Mundo Novo, haveria mais de 30 fazendas com capacidade 

para a engorda de 1.000 a 2.5000 reses; 10 de segunda ordem, para engorda 300 e 800 reses 

cada; e cerca 400 inferiores, que engordavam de 100 a 200 cabeças.
273

 Vê-se que um pequeno 

número de proprietários rurais concentrava as maiores fazendas, com capacidade para 

beneficiar mais de mil cabeças. Enquanto isso, a grande maioria dos imóveis rurais não era 

capaz de promover a engorda de mais de duzentas reses. 

Além disso, ao se observar os perfis dos primeiros intendentes do município, traçados 

por Borges, constata-se que, em regra, eram “fazendeiros” que ostentavam a patente de 

coronel.
274

 Assim, o poder econômico regia também o político, uma realidade que se repetia 

no interior baiano da Primeira República. Essas lideranças, por meio do domínio local, 

exerciam função legitimadora dos governos estadual e federal, barganhando com seus 

representantes votos por favores.
275

 

A construção do ramal da estada de ferro que ligava Senhor do Bonfim a Iaçu, 

cortando as terras mundonovenses, é exemplificativa do comportamento dessas lideranças 

locais frente aos demais poderes. Segundo Cunha, o ritmo lento das tropas e boiadas não mais 

satisfazia a dinâmica e a velocidade do sistema capitalista em desenvolvimento nas primeiras 

décadas do XIX. Por isso, as classes produtoras da região apostaram na expansão da linha 

férrea como solução para os problemas de comunicação e transporte de mercadorias.
 276

 

Em sua corografia sobre Mundo Novo, Borges ressaltou que os mundonovenses 

lamentavam profunda e amargamente o fato de o município, mesmo existindo estudos de 

viabilidade, não possuir “dois grandes elementos civilizadores por excelência, fontes de 

riqueza e economia: o telégrafo e o trem de ferro”.
277

 Em relação à linha férrea, o autor do 

texto enfatizou que os chefes locais reivindicaram junto ao então Ministro da Viação 

Francisco de Sá a construção de um ramal de Sítio Novo a Mundo Novo, atingindo 

importantes municípios cravados na Serra do Orobó, a exemplo de Itaberaba, Capivary 

(atualmente Macajuba) e Mundo Novo, que constituiriam uma região central de outros 
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municípios importantes, como Morro do Chapéu, Jacobina e Monte Alegre (atualmente 

Mairi).
278

 

No texto apresentado no 5º Congresso Brasileiro de Geografia, há trechos da aludida 

reivindicação, um ofício do Conselho Municipal de Mundo Novo, datado de 24 de junho de 

1910, endereçado ao Ministro da Viação. O documento, para justificar o mérito do pedido, 

além da localização estratégica do município, destacou a fertilidade e a riqueza da região e 

lembrou a importância do desenvolvimento das vias de comunicação para a “grandeza e 

prosperidade dos Estados”. A correspondência concluía afirmando que, se atendido o pleito, a 

autoridade ficaria credora “da estima do país por mais um feito brilhante e da gratidão 

impagável do Município de Mundo Novo”.
279

  

A retórica dos subscritores do ofício visava evidenciar a importância da região 

eventualmente beneficiada pela linha férrea e, ao mesmo tempo, demonstrar o interesse dos 

dirigentes locais em “retribuir” o feito, provavelmente, canalizando votos e apoio político 

para o grupo do qual o Ministro fazia parte. Apesar da atuação da elite dirigente 

mundonovense, a conclusão da obra demorou mais tempo do que se podia esperar. Borges, no 

mesmo texto escrito em 1916, seis anos após o envio do dito ofício, lamentou a morosidade 

da chegada do “negro monstro de aço em cujo bojo está concentrada a essência lídima do 

progresso, da civilização e da fortuna!”.
 280

 A espera ainda duraria mais alguns anos. 

A primeira estação de trem, em solo mundonovense, foi inaugurada somente em 1923, 

na localidade do França. A segunda foi inaugurada no povoado de Cinco Várzeas (atualmente 

município de Piritiba), em 1934, e a última, em 1937, em Barra, povoado localizado a 6 km 

da sede.
281

 Nesse interim, diversas manifestações de insatisfação pela demora na conclusão da 

obra foram registadas no jornal Mundo Novo, editado por Nemésio Lima naquele município. 

Na edição de 24 de julho de 1931, anunciou que a estação de Cinco Várzeas estava em vias de 

conclusão, porém, a de Barra era alvo do apelo do comércio local. Segundo a nota, os trilhos e 

dormentes da estação de Mundo Novo estariam sendo carregados para as obras de outra 

estação, em Bonfim.
282

 

Na coluna Rabiscos do jornal Mundo Novo, o poeta Eulálio Motta ironizou uma nota 

publicada naquele periódico em 18 de dezembro 1931, em que o interventor Juracy 

Magalhães declarava aos jornais que estava acertada a conclusão dos trabalhos da linha férrea 
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até Mundo Novo. Confrontou a notícia com outra matéria publicada no mesmo semanário em 

10 de julho de 1927. Nesta, era anunciado que brevemente seria iniciada a construção do 

trecho França-Barra e se esperava que, até dezembro daquele ano, fosse possível escutar o 

silvar da locomotiva na futura estação.
283

 

Após a construção do trecho, no entanto, não cessaram as queixas relacionadas à linha 

férrea. Adolfo Barreto, em Breve História do Município de Mundo Novo, publicado nove anos 

após a inauguração da terceira estação do município, lamentou o fato de que os armazéns e 

depósitos das estações de Piritiba e Barra ficavam abarrotados de produtos, sem possibilidade 

de transporte para a capital e outros pontos, devido “à eterna falta de carros e locomotivas na 

[Viação] Leste [Brasileiro]”. Aproveitou para criticar a demora em concluir a construção dos 

90 km do seguimento da estrada ferro que deveria ligar Barra até Itaíba, no município de 

Itaberaba.
284

 

O mapa abaixo apresenta o traçado do “trem da Grota”, como ficou conhecida a linha 

férrea que partia de Bonfim em direção à Serra do Orobó. A proposta foi elaborada por 

Elpídio Mesquita em 1910 e acabou sendo acolhida pelo governo estadual, em 1911. Ao 

projeto, foi acrescentado apenas um ramal para Campo Formoso. 
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MAPA 02 – Viação Férrea da Bahia (1910) 

 
Fonte: MESQUITA, 1910 apud SOUZA, R. S., 2007, p.26. 

 

De Bonfim, onde também cruzava a Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, o trajeto 

do trem da Grota seguia por Saúde, Jacobina, Miguel Calmon até Mundo Novo. De lá era 

possível pegar o ramal para Morro do Chapéu ou seguir em direção a Itaberaba até encontrar a 

Estrada de Ferro Central da Bahia, que levava ao Recôncavo baiano. O município de Mundo 

Novo estava, portanto, em uma zona central do traçado da Grota, o que lhe favorecia o 

intercâmbio de pessoas e mercadorias com os principais municípios da região, a saber, 

Bonfim, Jacobina e Itaberaba.
285

 

Em estudo sobre a chegada da linha férrea na região, Lucas Adriel Almeida concluiu 

que, nas três localidades de Mundo Novo onde se edificaram estações do trem, intensificou-se 
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a atividade comercial, por meio das firmas de representação que exportavam produtos para 

outros centros urbanos. Também se verificou a ampliação do aparato urbano, com o aumento 

da infraestrutura, construção de residências, embelezamento da urbe e crescimento 

demográfico.
286

 

De acordo com os dados oficiais divulgados pelos censos de 1920 e 1940, o município 

registrou um aumento populacional de 7.766 habitantes (de 30.516 para 38.282).
287

 Em outras 

fontes, como a corografia de Borges, publicada em 1916, foi estimada uma população de mais 

de 25.000 almas, enquanto no livreto escrito por Barreto, trinta anos depois, precisou-se um 

contingente de 39.459 pessoas. O cotejo dos números, apesar de imprecisos, demonstra que a 

população evoluiu de forma ascendente no período de instalação da linha férrea em Mundo 

Novo.   

Sobre a sede do município, Borges estimou que, quando da elaboração de seu texto, 

haveria “trezentas e tantas casas”.
288

 Por sua vez, a publicação de Barretto, de 1946, calculou 

que existiriam 719 residências, acrescentando que lá habitavam cerca de 3.600 pessoas.
289

 O 

aumento do número de moradias da sede do município reforça a compreensão de que as 

mudanças assinaladas naquele interstício foram acompanhadas de significativa urbanização, 

isso se analisado em termos relativos; porém, o quantitativo era incipiente do ponto de vista 

absoluto, pois apenas uma pequena parcela da população estava concentrada na cidade.  

A desproporção dos dados informados pelos censos de 1920 e 1940 sobre o número de 

estabelecimentos comerciais no município (de 2 para 164 estabelecimentos)
290

 torna a 

informação pouco confiável para dimensionar o crescimento econômico no município 

naqueles anos.  Por outro lado, os dados apresentados por Carlos Borges e por Adolfo 

Barretto sobre as exportações de certos gêneros apontam outros indícios da intensificação do 

comércio após a chegada dos trilhos. Segundo Borges, o município exportava, em meados da 

década de 1910, 20.000 arrobas de café (em torno de 300.000 quilos) e 4.000.000 litros de 

farinha (aproximadamente 2.600.000 quilos
291

) anualmente.
 292

 Barreto, por sua vez, baseou-
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se em informações do ano de 1941, que indicavam a exportação de 11.408 sacas de café 

(684.480 quilos) e 54.808 sacas de farinha (2.740.400 quilos).
 293

 

Os textos publicados no jornal Mundo Novo também fornecem um panorama do 

crescimento do município. Em artigo intitulado Mundo Novo progride, Alvaro Borges 

lembrou o gradativo desenvolvimento da comuna desde os anos de 1920. Considerou que era 

“uma das mais ricas cidades do terceiro distrito baiano”, destacando a riqueza do solo e o 

“engrandecimento intelectual de seu povo”. Reforçou o progresso da localidade citando uma 

nota do jornal A Razão, editado em São Gonçalo dos Campos, no Recôncavo baiano, que teria 

realçado o progresso daquele “rincão sertanejo”.
294

 Em que pese a retórica empregada pelo 

autor da nota para prestigiar a atuação dos dirigentes locais em prol do crescimento do 

município, não se pode desprezar que o texto é elucidativo sobre como a região vivenciava 

um clima de progresso após a chegada dos trilhos. 

Outras matérias ratificaram o contexto de mudanças por que passava o município nos 

anos 1930, assinalado pelos investimentos públicos e privados no meio urbano. São 

exemplos: a criação da Rádio Club Mundonovense
295

; a recorrente realização de bailes e 

eventos comemorativos na Sociedade Lira Mundonovense
296

; a construção de estradas de 

rodagem
297

; o funcionamento do Cineteatro CTU
298

; a inauguração de curtume
299

; a 

inauguração de um novo matadouro público
300

; a construção de prédios projetados no entorno 

da praça principal
301

; e a existência de oito escolas particulares no município
302

.  

O Club Lira Mundonovense foi tomado como símbolo maior da grandeza e do 

desenvolvimento daquela sociedade. Frequentado, geralmente, pelas elites locais, lá eram 

realizados as grandes festas e as solenidades do município. Era o principal espaço de 

sociabilidade dessa elite e onde se celebravam os eventos comemorativos patrocinados pela 

prefeitura, quase sempre ao som do “Jazz Filhos da Lira” e outras bandas da região, em 

animados bailes que duravam até altas horas. Em O Lidador, frequentemente, a Lira foi 

representada com expressões que ressaltavam o elitismo e as aspirações modernizantes da 

sociedade mundonovense: “representação social legítima de Mundo Novo”
 303

, “farol da 
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civilização mundonovense”,
 304

 “expressão máxima da sociedade culta daquela terra”
305

, 

“[sociedade] que abriga sob seu teto o que Mundo Novo possui de mais representativo”,
 306

 

“cartilha de civismo mundonovense”
 307

 

Por outro lado, na imprensa local, também eram registradas queixas sobre a falta de 

infraestrutura e sobre os costumes da população, que não seriam condizentes com o nível de 

urbanização da cidade. Nesse sentido, foram apontados: o mau cheiro dos armazéns de couro 

e dos esgotos que eram despejados nas ruas
308

; os atrasos nos serviços de correio
309

; o mau 

uso do antigo barracão de zinco na praça do comércio, que estaria servindo de “agasalho de 

coisas imundas”
310

; a precária situação da casa da cadeia pública
311

; e o perigo representado 

pelos cães soltos nas ruas
312

. 

Sobre o cenário do município de Mundo Novo na década de 1940, os escritos de 

Adolfo Barreto sugerem constância no ritmo de urbanização e de desenvolvimento das 

atividades econômicas, bem como indicam deficiências na infraestrutura. Registrou que a 

cidade possuía luz elétrica e um cinema, mas não possuía água encanada, apesar da grande 

disponibilidade do recurso natural.
313

 Citou ainda a existência de duas agências bancárias, 

uma do Banco do Brasil e outra do Banco de Administração. A primeira, no ano de 1941, 

teria movimentado, nas carteiras agrícola e comercial, um total de Cr. $21.876.906,50 em 

empréstimos, o que sugere forte investimento nesses setores.
314

 O montante era vultoso, 

correspondendo a mais de quarenta e três vezes do total arrecadado (Cr.$503.897,90) pela 

coletoria federal do município no ano de 1945.
 315

 

Apesar da demora pela conclusão do traçado férreo na região, a chegada da 

locomotiva produziu mudanças significativas em Mundo Novo, a partir da década de 1920. 

Segundo Lucas Adriel Almeida, a inserção dos trilhos criou uma região com características 

próprias, que, a um só tempo, buscou inspiração na lógica urbana dos grandes centros e 

conservou a pecuária e a agricultura como atividades econômicas prioritárias.
316
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se que as mudanças também não alteraram com profundidade o cenário político, que se 

manteve sob a liderança de uma elite pecuarista, conforme se discutirá no terceiro capítulo. 

 De acordo com Valter Gomes de Oliveira, o município de Mundo Novo, nas primeiras 

décadas do século XX, foi berço de uma pequena intelectualidade formada por escritores, 

jornalistas e fotógrafos.
317

 Seguramente, este era um núcleo muito restrito, que abrangia 

poetas que enviavam versos para a imprensa local, alguns autores de livretos impressos em 

tipografias da região e outros que utilizavam a fotografia como atividade profissional 

secundária. No município, ninguém vivia do trabalho dito intelectual, uma realidade que se 

repetia na Bahia daqueles anos, como visto no capítulo anterior. Alguns desses personagens 

foram lembrados com maior frequência pela imprensa local e, por certo, gozavam de maior 

prestígio social.  

Era o caso, por exemplo, do poeta Deocleciano Meirelles, que também era criador de 

gado, foi vereador no município e publicou diversos poemas e textos em prosa nos jornais 

locais. Eurycles Barretto, Adolpho Barreto e Liberatto Barreto foram outros que, nascidos ou 

residentes em Mundo Novo, divulgavam seus trabalhos na região, inclusive por meio de 

livros impressos na gráfica de O Lidador. O poeta Eurycles, que também era fotógrafo e 

funcionário público, publicou, pelo menos, quatro livros: Flores Incultas, Apologia dos 

Meses, Verdade na História e Sertanejas. Adolpho, que era pecuarista e escrivão em Mundo 

Novo, publicou diversos títulos, a exemplo de Deus, a Lei Divina e o Espírito Humano, 

Elementos de Gramática, Elementos de História do Brasil e Elementos de Geografia. 

Liberato possuía uma trajetória “intelectual” mais modesta, tendo publicado, naquela altura, 

apenas um livro de versos, intitulado Prelúdios.
318

 

Com exceção de Eulálio Motta, os partícipes deste restrito campo intelectual 

mantiveram-se indiferentes à doutrina do Sigma ou, pelo menos, não a abraçaram 

publicamente. Motta foi o principal responsável pela propaganda integralista na região, 

principalmente por meio da atividade jornalística. Buscou ainda se aproximar de um público 

menos letrado, que dificilmente lia jornais, e, por isso, empregou outras táticas, como 

palestras e conversas informais. 
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3.2 UM DEVOTO DO SIGMA 

 

Segundo Alexandre Ramos, a expansão da AIB contou com a participação efetiva de 

intelectuais engajados, que produziram uma extensa rede de bens culturais, com o intuito de 

divulgar as ideias e valores integralistas. Tratou-se, segundo o autor, de um complexo 

formado pela produção simbólica com forma e conteúdo variados, porém interdependentes e 

unidos em torno da mesma doutrina. Nessa rede, destacaram-se a elaboração de livros e 

periódicos e a realização de sessões doutrinárias, que, além de promover a expansão do 

integralismo, visavam garantir a coesão do movimento.
319

 

Esta rede de bens culturais, para Ramos, foi responsável por estabelecer um processo 

de cotidianização do integralismo, por meio da regularidade de produção e circulação de 

ideias e valores. Os militantes não eram apenas receptores das orientações da AIB; eles 

também vivenciavam a doutrina, seja pela criação de rotinas de leituras, de participação em 

sessões ou do preparo de textos para publicação. Assim, buscava-se subsidiar a informação e 

a formação do militante, além de fornecer unidade ao movimento, “criando uma comunidade 

de sentimento, uma solidariedade que identificava as pessoas”.
320

 

Maria Rosa Cavalari destaca que a palavra impressa, por meio de livros e jornais, 

ocupava lugar de destaque na rede constituída pelos integralistas. Os jornais serviam para 

atualizar e popularizar do corpus teórico do movimento junto aos militantes de maneira 

uniforme. Para tanto, seguiam padrões de escrita e de edição que eram reproduzidos desde os 

periódicos que circulavam nos grandes centros até os publicados em pequenas localidades.
321

 

Para assegurar a uniformidade na veiculação da doutrina, a AIB adotou estratégias de 

unificação e controle das publicações. Criou em 1935 o Sigma-Jornais Reunidos, um grande 

consórcio com 88 Jornais em todo o Brasil, que possuía a função de padronizar a orientação 

doutrinária. Instituiu ainda a Secretaria Nacional de Imprensa (SNI), à qual deveria ser 

enviado um exemplar de todo jornal integralista. O órgão era responsável por orientar a 

imprensa militante e também por punir eventuais desobediências ao Código de Ética 

Jornalística do Chefe Nacional. Além dessas estratégias, criou em sua estrutura organizacional 

uma Comissão de Imprensa, que funcionava junto ao Gabinete das Chefias Provinciais e 

Municipais, encarregada de censurar e selecionar as matérias de caráter doutrinário destinadas 

à publicação.
322
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Os jornais estudados por Cavalari eram periódicos oficiais do movimento integralista, 

vinculados à estrutura organizacional da AIB. Estes foram classificados por Rodrigo Santos 

de Oliveira, quanto às esferas de circulação, como nacionais, regionais e locais ou nucleares. 

Em sua pesquisa, o autor identificou, em todo o período de existência legal da AIB (1932-

1937), cento e trinta e oito jornais oficiais, sendo dois de circulação nacional, trinta de 

circulação regional e cento e seis de circulação local ou nuclear.
323

  

Além da imprensa propriamente partidária, Oliveira percebeu a existência de 

periódicos que veiculavam as ideias integralistas, mas não eram oficialmente ligadas ao 

movimento. De acordo com o autor, jornais dessa espécie podem indicar que os integralistas 

também estavam preocupados em se inserirem em outros espaços da imprensa para atrair 

novos militantes e propagar a doutrina do movimento. Por outro lado, poderiam ser periódicos 

mantidos por simpatizantes do Sigma, que, no entanto, não estavam diretamente ligados à 

AIB. 

Foi como veículo de propaganda integralista não oficial que se deu a atuação do jornal 

O Lidador, principal espaço de publicação de Eulálio Motta na primeira fase do movimento. 

Apesar de publicar textos de teor integralista e de informar sobre as atividades dos “camisas 

verdes” na região, o jornal não possuía um vínculo orgânico com a AIB.  Atuou como um 

periódico noticioso, que informava sobre temas diversos, relatava fatos nacionais e locais, 

replicava matérias de periódicos maiores e servia como meio de propaganda comercial, de 

forma semelhante a outros tantos jornais de circulação local da época. 

O Lidador foi estabelecido no município de Jacobina em 1933, por Nemésio Lima, 

mundonovense que, em sua terra natal, foi proprietário do jornal Mundo Novo, que lá circulou 

por quase treze anos. A criação do semanário jacobinense resultou, na verdade, da mudança 

de seu proprietário de Mundo Novo para o vizinho município de Jacobina. No primeiro 

número de O Lidador¸ foi informado o vínculo entre o antigo e o novo jornal, que, segundo a 

nota, continuaria a ser enviado aos antigos assinantes do periódico antecessor.  

Os motivos da transferência não foram esclarecidos inicialmente na nota, que se 

limitou a dizer que foram “a bem de nossos interesses”.
324

 Mais tarde, o jornalista justificou 

que a sua saída teria sido forçada, em decorrência de atritos políticos com o grupo que estava 

à frente da administração de Mundo Novo. Nemésio Lima era um crítico da gestão do prefeito 
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Raul Victória e expressou por diversas vezes em o Mundo Novo seu descontentamento com a 

situação do município.
325

  

Eulálio Motta, que também foi um colaborador de o Mundo Novo, em carta 

endereçada ao amigo Nemésio, publicada posteriormente em O Lidador, lamentou a 

transferência do jornal para Jacobina e enumerou outras perdas que o município havia sofrido, 

a exemplo dos grêmios “Olavo Bilac” e “Mundonovense”, o Colégio “Mundonovense” e o 

clube “Lira”. Concluiu a correspondência afirmando que “Nossa terra morreu! Mundo Novo 

tornou-se o cemitério de si mesmo!".
326

 A carta é indicativa da amizade entre Motta e 

Nemésio e também sugere que ambos guardavam os mesmos desagrados com relação à 

situação vivenciada pela terra natal. 

Ao contrário de Motta, que se declarava publicamente integralista e assinava textos 

indicando sua filiação à AIB, não se sabe se Nemésio Lima foi militante com vínculo formal 

com o movimento. Porém, é provável que fosse simpatizante do integralismo. Na nota de 

apresentação de O Lidador aos leitores, publicada na primeira edição do semanário, afirmou o 

compromisso de manter o mesmo programa do jornal extinto e de “trabalhar pelo 

engrandecimento da comuna, com independência de ação, servindo à Pátria, a Deus e à 

Família”.
327

 A referência ao mote integralista é um sinal de envolvimento ou, pelo menos, de 

admiração pela AIB, mas não é tão reveladora quanto à abertura de espaço para as 

publicações de textos de teor integralista, tanto de autoria do amigo Eulálio Motta quanto de 

outros articulistas, a exemplo de Arnaldo de Miranda Mota e “M. S. Dantas”. 

Ainda que não fosse propriamente partidário, O Lidador colaborou para a ampliação 

da rede de bens culturais integralistas, transmitindo a mensagem da AIB em localidades onde 

não era comum a circulação de imprensa oficial dos “camisas verdes”. Diante da pretensão de 

se consolidar como movimento nacional unificado, iniciativas como essa permitiram que os 

intelectuais da AIB deslocassem para o interior ideias que, em razão das dimensões 

continentais do país, poderiam ter ficado restritas aos grandes centros urbanos onde foram 

gestadas.  

De acordo com Alexandre Ramos, essa rede de bens culturais foi importante para a 

divulgação do “núcleo axiológico” da AIB, isto é, as principais ideias do movimento, aquilo 

que havia de comum, de fundamental no integralismo. Com isso não se afirma que não 

existiam diferenças entre as várias vertentes do movimento e sim que havia um núcleo duro, 
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que era frequentemente reproduzido pelos intelectuais integralistas a partir das teorizações de 

suas lideranças.
328

  

Dentre essas ideias, Ramos destaca as concepções de revolução do espírito, formulada 

por Plínio Salgado, e de Estado integral, formulada por Miguel Reale, além de 

desdobramentos dessas noções, a exemplo do espiritualismo, do nacionalismo e do culto à 

autoridade. Todos estes eram aspectos elementares da doutrina do Sigma e, portanto, 

adquiriram maior centralidade nos discursos propagandísticos dos intelectuais integralistas.
329

 

Adiante serão analisadas implicações desse núcleo duro na produção intelectual de 

Eulálio Motta, com maior ateção para sua escrita jornalística e literária. Nesse sentido, 

destacam-se convicções políticas moldadas pelo poeta mundonovense em torno do 

pensamento integralista, que, para fins didáticos, serão agrupadas com base nas ligações que 

ele estabeleceu entre a doutrina da AIB e a religião, o anticomunismo e a sua concepção de 

Estado. 

 

3.2.1 Religião 

 

As primeiras linhas do Manifesto Integralista de 1932 preceituavam: “Deus dirige os 

destinos dos povos. O Homem deve praticar sobre a terra as virtudes que o elevam e o 

aperfeiçoam.”
330

 O enunciado denota o teor espiritualista do movimento e, em especial, a 

incorporação da ética religiosa cristã, aqui entendida como o conjunto de normas que 

orientam o comportamento individual e social do público religioso, dando-lhe unidade.
331

 

De acordo com Leandro Gonçalves, o pensamento integralista brasileiro, assim como 

o lusitano, foi influenciado pela Doutrina Social da Igreja, cujo marco fundador foi a encíclica 

Rerum Novarum, editada por Leão XIII em 15 de maio de 1891 e atualizada por outros 

pontífices no século XX. A Igreja buscava solução para a questão social e a reconstrução da 

Cristandade, com vistas a assegurar a dominação cristã no ocidente.
332

 Nesse sentido, 

combateu o comunismo, considerado “princípio do empobrecimento”; recomendou “não luta, 

mas concórdia das classes”; propôs a prática da caridade como “solução definitiva” para os 
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males sociais
333

; incentivou a promoção da educação cristã, capaz de assegurar a “formação 

do verdadeiro e perfeito cristão”
334

; e indicou a reforma das instituições e a emenda dos 

costumes como caminho “para que a família humana colha vantagens melhores e mais 

abundantes”.
335

 

A ética social da Igreja, segundo Houtart, foca na subjetividade dos atores sociais, 

vinculando a salvação ao exercício de virtudes, como se a realidade social fosse a soma de 

individualidades e não da totalidade das relações. Por se concentrar no individual, perderia de 

vista as contradições e antagonismos sociais, dificultando o desenvolvimento de uma 

consciência política.
336

 O efeito conformador dessa ética religiosa foi incorporado aos 

preceitos integralistas e reproduzido por seus intelectuais através de sua rede de bens 

culturais, por meio de propostas como: rígida hierarquização da sociedade, disciplinarização 

das condutas sociais, abnegação em favor da família e da Pátria, conservação da ordem e 

supressão da luta de classes.  

No caso de Eulálio Motta, o tema da religião apareceu em sua produção intelectual 

mesmo antes da adesão ao integralismo. Porém, nesse momento, não se produziram discursos 

de promoção da fé cristã nem de defesa dos dogmas religiosos, conforme os verificados na 

fase posterior. 

 Em texto publicado no jornal Mundo Novo, manifestou-se contrário ao uso da fé 

como balizadora da organização do Estado, por meio de crítica ao decreto que estabelecia o 

ensino religioso no Brasil. Classificou a edição do ato normativo como “um desrespeito do 

atual governo, aos nossos brios de povo que quer seguir para a luz e não recuar para a 

sombra”. Por outro lado, felicitou a oposição de Edgard Sanches ao dito decreto, que estaria 

articulando na Bahia um movimento em prol do ensino leigo.
337

 

Motta referia-se, provavelmente, ao decreto n. 19.1941, de 30 de abril de 1931, 

editado por Vargas, que instituiu o ensino religioso no Brasil em caráter facultativo. A medida 

constituía parte da reforma educacional encabeçada por Francisco Campos, Ministro da 

Educação do governo provisório instalado em 1930. O catedrático da Faculdade de Direto da 
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Bahia Edgard Sanches, eleito deputado federal pelo PSD baiano em 1933, foi um opositor a 

essa e outras medidas que tendiam a vincular Estado e religião. Na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1933, protagonizou diversos debates sobre o tema, contrariando a maioria dos 

parlamentares que faziam coro à proibição ao divórcio e à inserção do nome de Deus no 

preâmbulo do texto constitucional.
338

 

Também no Mundo Novo, ainda estudante de farmácia, Eulálio Motta publicou artigo 

sobre o espiritismo.
339

 Neste, tratou a vertente espírita como uma das principais causas da 

loucura, ao lado da sífilis e da cachaça. Alicerçou a afirmação no discurso cientificista do 

professor Pirajá da Silva, médico baiano que se notabilizou pela identificação zoológica do 

schistosoma mansoni,
340

 de quem Motta foi aluno. Citou ainda um jovem espírita, também 

estudante, que teria se suicidado, associando a fatalidade à crença do rapaz. Concluiu que 

quem se envolve com o espiritismo acaba como o aquele jovem, louco ou, pelo menos, idiota.  

Verifica-se que a crítica à doutrina espírita, naquele momento, não se fundamentava 

em uma possível contrariedade aos dogmas cristãos e sim ao que se entendia ser o conflito de 

tais ideias com os princípios da Ciência. O texto sinalizava a incorporação de um discurso 

médico-psiquiátrico amplamente difundido até meados do século XX, que relacionava o 

espiritismo como fator de doença mental. Muitos dos estudos a respeito tomaram por base as 

pesquisas do médico maranhense, radicado na Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, para quem 

os fenômenos mediúnicos, assim como o estado-de-santo nos candomblés baianos, poderiam 

estimular a alienação mental.
341

 

A ausência de um discurso alinhado com os preceitos cristãos, naquele momento, 

poderia estar relacionada à inclinação do poeta ao comunismo e ao ateísmo. Segundo ele, 

somente após o Congresso Eucarístico da Bahia,
342

 realizado em 1933 em Salvador, sentiu-se 

impelido a buscar uma religião. Não apontou o que o motivou a mudar de postura, 

restringindo-se a dizer que o Congresso “foi uma chuva sobre a fogueira do meu entusiasmo 

                                                           
338

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Annaes da Assembléa Nacional Constituinte. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1936. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/6>. Acesso em: 23 jun. 

2017. 
339

 MOTTA, Eulálio. Espiritismo. Mundo Novo, Mundo Novo, ano XI, n. 199, p. 6, 25 dez. 1931. 
340

 FALCÃO, Edgard de Cerqueira.  Pirajá da Silva: O Incontestável Descobridor do Schistosoma mansoni. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
341

 GIUMBELLI, Emerson. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e cientistas 

sociais. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 1997, v. 40, n. 2. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-77011997000200002>. Acesso em: 23 jun. 2017. 
342

 No impresso Evocações, Eureka, Eulálio Motta cita que o Congresso Eucarístico foi realizado em 1932. No 

entanto, ocorreu no ano seguinte, entre 3 e 10 de setembro. Cf. ALVES, Solange Dias de Santana. A Igreja 

Católica na Bahia: fé e política. 2003. 216 f. Dissertação (Mestrado em História)–Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2003, p. 68. 



100 

 

  

materialista”.
343

 Todavia, pode-se sugerir que a conversão do mundonovense estava 

relacionada ao trabalho de divulgação da fé cristã promovido pela Igreja Católica, que, desde 

as primeiras décadas do século XX, procurou se inserir no meio universitário brasileiro 

através da formação de associações de estudantes universitários.
344

 

Após ingressar nas fileiras do Sigma, também em 1933, Eulálio mudou o discurso em 

relação à religião, incorporando em seus escritos a tríade “Deus, Pátria e Família”. Em artigo 

publicado em O Lidador, o poeta atribuiu o passado comunista e ateu à ânsia de um jovem 

que buscava um ideal que os partidos políticos não poderiam oferecer. No entanto, após 

conhecer o integralismo, teria percebido “os absurdos do ideal comunista” e se resignado 

daquele “erro”.
345

 A publicação era uma resposta a um artigo do jornal O Social de Cachoeira, 

de 10 de dezembro de 1933, assinada por D. M. Motta (provavelmente, Durval Miranda Mota, 

irmão de Eulálio, que residia no mesmo município onde do periódico estava sediado), cujo 

título (Que confusão!...) sugere se tratar de uma crítica à mudança repentina de 

posicionamento político-ideológico do poeta mundonovense. 

O texto de Motta configura uma profissão de fé ao integralismo e ao cristianismo. Ao 

mesmo tempo em que tentou renunciar ao passado materialista, aproveitou-se da autoridade 

de quem experimentou o “erro” para demonstrar o perigo do comunismo, que “destrói Deus, 

Pátria e Família”. No combate a um suposto inimigo comum à fé cristã e ao ideal “camisa 

verde”, alinhou o discurso político ao religioso para legitimar a ação salvacionista do 

integralismo: “Se o integralismo não salvar o Brasil o comunismo matará o Brasil”. Também 

aproveitou para conclamar apoio nessa cruzada patriótica, justificando que “em defesa de 

Deus, da Pátria e da Família todo o Brasileiro se levanta”.
346

 

Em outro texto publicado no jornal morrense Correio do Sertão, Motta relatou a sua 

conversão ao cristianismo e teceu um paralelo entre a própria transformação espiritual e o 

papel do integralismo para a transformação do Brasil: 

 

Fui, durante muito tempo, um escriba de croniquetas molhadas de pranto e 

sonetinhos amarelos de desespero. Era um chorão, um descrente, um 

desiludido, um velho precoce. Em suma – um inútil, um zero. Não 

acreditava em nada. Perdera a fé em tudo.[...] 

Deus teve pena de mim. Deus teve pena de minha geração, criando o 

Integralismo. 
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O Integralismo não é obra de Plínio Salgado; é criação de Deus. Plínio 

Salgado foi apenas o escolhido para dizer a palavra de Deus à minha geração 

que estava morrendo no escuro. O Integralismo é a palavra de Deus [...].
347

 

 

No texto, o discurso religioso foi atrelado ao político: a conversão do mundonovense foi 

lembrada como prova da misericórdia divina assim como o integralismo o era para o Brasil. O 

recurso discursivo cria a imagem de que o movimento era obra de Deus e que Plínio Salgado 

era uma espécie de profeta responsável por levar a palavra de Cristo pelo país.  

De acordo com Marilena Chauí, o discurso integralista tem a peculiaridade de 

trabalhar com imagens ao invés de conceitos. Assim, assume um tom “bombástico”, com 

grande apelo simbólico e sem bases teóricas profundas. Uma das formas de operar este 

discurso foi, segundo a autora, a justaposição de imagens. No caso do texto de Eulálio Motta, 

a imagem mítica religiosa foi ladeada à imagem mítica de Plínio Salgado, resultando na 

imediata associação de que ambas possuíam origens comuns: o plano do divino e do 

sobrenatural.348 

Foi o catolicismo que agregou o maior número de integralistas. De acordo com 

pesquisa realizada por Hélgio Trindade com 25 dirigentes nacionais e regionais e 100 

dirigentes locais e militantes integralistas, quase a totalidade (124 pesquisados) se proclamava 

cristã. Desses, 84 declararam-se católicos e os demais afirmaram ser protestante, espírita ou 

de outra denominação cristã. Ainda segundo o autor, houve participação ativa de padres na 

Ação Integralista, existindo 7 deles na Câmara dos 400 (órgão de representação regional da 

AIB), sendo o mais conhecido o cearense Helder Câmara.
349

 

Apesar da proeminência católica dentro do movimento, havia exceções. Uma dessas 

foi Eulálio Motta, pelo menos, no primeiro momento. Em um folheto composto por dois 

textos (Evocações e Eureka), datado de 1942, o integralista registrou que somente em 1940 se 

tornou católico. Após retornar ao cristianismo, cujo marco de referência na sua memória era o 

Congresso Eucarístico, resistiu ao catolicismo; foi “procurar Cristo em Lutero e Alan 

Kardec”. De uma coisa disse estar certo: “Nada com Padres. Carola é que eu não seria. Isto 

não! Nunca”.
350

 Anotou ainda que leu bastante sobre religião e que, nos Evangelhos, 

encontrou a resposta para suas inquietações espirituais: para Cristo, haveria apenas uma 

                                                           
347

 MOTTA, Eulálio. Aleluia! Aleluia! Correio do Sertão, Morro do Chapéu, ano XVIII, n. 866, p. 2, 23 set. 

1934b.  
348

 CHAUÍ, 1978, p. 42. 
349

TRINDADE, 1979, p. 146-147. 
350

 MOTTA, E., 1942, p. 5. 



102 

 

  

Igreja, “a Igreja nascente, que seria depois, agora e sempre, a Igreja universal. A Igreja 

Católica”.
351

  

O relato de Motta no dito folheto, em relação à busca por um alento espiritual e à 

conversão ao catolicismo, é corroborado por outros documentos que compõem o acervo do 

poeta. Portanto, embora se trate de uma impressão tipográfica confeccionada para divulgação, 

é provável que o teor do texto não fosse apenas uma construção discursiva com finalidade de 

fazer propaganda católica. 

No Caderno Farmácia São José, por exemplo, rascunhou o poema Prece, dedicando-o 

à passagem de seu 34º aniversário, o 1ª de sua volta à Igreja Católica.
 352

 No mesmo caderno, 

há diversos rascunhos de artigos, crônicas e cartas em que justifica sua resignação ao 

catolicismo. Além disso, no Caderno Bahia Humorística, há anotações e rascunho de carta 

em que compara o “Deus dos Evangelhos com o Deus do Espiritismo”.
353

 No panfleto 

Cheguei, subscrito por Rubia, produzido da década de 1980, a mobilidade de Eulálio Motta 

no campo religioso também foi rememorada: “Em termo de religião, o Dr. foi ateu-

materialista, converteu-se a religião católica, entrou no espiritismo e há bem pouco andou 

paquerando as maratas
354

 da Fazenda Havana”
355

 

O cotejo dessas fontes sugere que a conversão do poeta ao catolicismo não foi uma 

reação condicionada pela adesão ao integralismo, ainda que o movimento possa ter 

contribuído para tal mudança. Há motivos para crer que essa decisão foi motivada por 

estudos, reflexões e identificação com a doutrina católica. Porém, não se pode perder de vista 

que, naquele momento, a AIB estava proscrita pelo Estado Novo e também que Eulálio Motta 

se aproximou da Ação Católica Brasileira (ACB), cujos objetivos e forma de organização se 

assemelhavam à Ação Integralista.  

A Ação Católica, também moldada no contexto do fascismo italiano, era uma 

instituição hierarquizada que pretendia expandir a inserção da Igreja Católica na sociedade 

por meio da articulação do laicato católico. Pode-se dizer que constituiu o que François 
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Houtart denominou de organização eclesiástica burocratizada, isto é, aquela cujos objetivos 

estão mais voltados à própria reprodução que à promoção dos valores do evangelho.
356

 

A filial brasileira da ACB foi fundada em 1935 e, de acordo com Giselda Brito Silva, 

compartilhou com a AIB certos traços característicos, a exemplo da repulsa ao comunismo e à 

liberal democracia. Entre 1932 e 1937, muitos dos militantes leigos católicos engrossaram as 

fileiras do integralismo, que se tornaria o principal movimento não confessional a auxiliar a 

Igreja militante no combate ao “perigo vermelho”. Por outro lado, a AIB contou com o apoio 

dos intelectuais católicos para divulgação da doutrina “verde-oliva” e a fundação de seus 

núcleos.
357

 

A concordância entre ambos os movimentos não era uníssona e, por vezes, as posturas 

de seus militantes geraram desconfiança mútua. Aliás, conforme sugere Giselda Brito Silva, a 

direita conservadora não é homogênea e o fato de dois movimentos estarem do mesmo lado 

na luta contra o comunismo não significou que eles não tenham apresentado divergências e 

mesmo disputando espaço na divulgação de suas propostas doutrinárias. Nesse sentido, 

destaca que o integralismo ora se apresentava como aliado do catolicismo, sobretudo por meio 

da figura de seu Chefe Supremo, um fiel fervoroso; e ora, para efeito de conquista de novos 

membros, afirmava que qualquer um poderia ser integralista, independentemente da 

denominação cristã.
358

 

Um tema que pode ilustrar o desencontro de opiniões entre católicos e integralistas é a 

relação de ambos com a maçonaria. Combatida pela Igreja Católica, ora foi percebida como 

aliada ora como inimiga da AIB.
359

 A indecisão chegava a colocar em dúvida os próprios 

“camisas-verdes”. Eulálio Motta expressou a incerteza dessas relações quando, em artigo 

publicado em O Lidador, retificou uma informação veiculada em artigo anterior em que ele 

afirmou a impossibilidade de um maçom se tornar integralista.
360

 No novo texto, informou 

que, após conversar com o Chefe Provincial da Bahia, Ponciano Jaqueira, percebeu que era 

possível, desde que o indivíduo colocasse o interesse do Brasil acima dos interesses da 

maçonaria.
361

 

Situações como essa produziram efeitos cambiantes na relação entre integralistas e 

católicos. No caso de Motta, na fase de proscrição da AIB, a militância católica parece ter 
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servido como refúgio intelectual para a veiculação de ideias conservadoras. O Caderno 

Farmácia São José constitui um importante registro de sua atuação como fiel católico, 

reunindo inúmeros rascunhos de artigos, correspondências, crônicas e poemas em que o autor 

expôs análises da Bíblia, criticou os “católicos que desacatam as ordens da Igreja”
362

 e criou 

polêmicas com cristãos de outras denominações. Aliás, pela quantidade de textos e pela data 

anotada na capa, o mesmo dia que ele considerava como o de sua conversão ao catolicismo,
363

 

é possível que o poeta desejasse fazer daquela compilação um marco de sua militância 

católica. 

Sobre alguns esboços, não se sabe se eram textos dedicados à publicação em 

periódicos ou à panfletagem, nem se foram publicizados. Em relação a outros, há indícios de 

que foram amplamente divulgados, inclusive fora da região de Mundo Novo. No caso de 

Evocações, por exemplo, Motta listou o número de exemplares, a localidade, o destinatário e 

as datas de remessa do folheto. Tratava-se de um total de 100 exemplares, a serem entregues 

em 6 localidades e pessoas diferentes. A lista compreendia desde distritos de Mundo Novo, 

localizados próximos da sede, até municípios distantes, a exemplo de Campo Formoso, 

localizado a cerca de 200 quilômetros.
364

 Anotações no Caderno Farmácia São José sugerem 

ainda que ele encaminhou crônicas para publicação na revista Mensageiro da Fé,
365

 um 

periódico franciscano sediado em Salvador, de grande circulação na capital e em outras 

cidades baianas, que veiculava temas diversos sob a perspectiva católica.
366

  

Alguns textos circularam em Mundo Novo e região em forma de carta aberta.  Esta foi 

uma estratégia de divulgação utilizada por Eulálio Motta, sobretudo, após parar de escrever 

para O Lidador. Provavelmente, a interrupção decorreu de um desentendimento com o 

proprietário do jornal, Nemésio Lima, que teria deixado de publicar crônica sobre o livro de 

um protestante.
367

 Esse evento é parte de uma série de desavenças envolvendo o poeta 

mundonovense e o amigo Eudaldo Lima, um protestante convertido.  

A polêmica começou depois que Eudaldo enviou para Motta o livro Cochilos de um 

Sonhador, escrito pelo presbiteriano Basílio Catalá de Castro como resposta a uma crítica 

dirigida ao protestantismo pelo padre Francisco de Sales Brasil. Em resposta ao envio, Eulálio 
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agradeceu e já sinalizou divergências com algumas afirmações que precediam o prefácio da 

obra.
368

 Em seguida, rascunhou uma espécie de resenha do livro para ser publicada no jornal 

O Lidador, porém, diante da demora do editor, resolveu publicá-la em forma de carta aberta. 

Com base em trechos do livro, o texto ressaltou a suposta arrogância da escrita protestante. 

Eudaldo e Eulálio, por meio de correspondências, trocaram “farpas” em torno do teor da carta 

aberta e de discordâncias religiosas.
369

  

A contenda chegou ao ápice depois que Eudaldo promoveu uma resposta igualmente 

pública e tenaz para Eulálio: publicou em O Lidador o texto Declaração oportuna, em que 

rebateu as críticas do poeta ao livro e ao protestantismo, afirmando que faltavam “luzes e 

valor intelectual a um farmacêutico para versar, conforme a metodologia cientifica, assuntos 

relacionados com Teologia, História Eclesiástica, Hermenêutica, Filosofia e Lógica”. Além 

disso, rememorou a vinculação do poeta à extinta AIB, denominada pelo autor como “partido 

totalitário do Brasil” e atribuiu os ataques do poeta ao inconformismo com o fechamento da 

agremiação.
370

 Motta rascunhou uma carta rebatendo ponto a ponto os argumentos da 

publicação de Eudaldo e, mais tarde, rascunhou outra colocando um “ponto final” nos 

embates religiosos entre os amigos.
371

 

A vivacidade com que Eulálio Motta militou em defesa do catolicismo lembrava os 

anos de militância pela AIB. Por meio da prática da escrita, sustentou suas convicções 

publicamente e enfrentou a formulações que se contrapunham a seu modo de pensar. Alertou 

sobre os riscos do crescimento do protestantismo
372

 e reivindicou uma formação católica mais 

sólida para as crianças, a fim de que não padecessem da “desgraça” do “indiferentismo” de 

que foi vítima.
373

 Cobrou comprometimento dos católicos e apego aos princípios cristãos, 

atrelando a salvação ao cumprimento dos desígnios de Deus.
374

 

Durante o regime estadonovista, a ética católica foi assim aproveitada como 

subterfúgio para combater o comunismo, especialmente sob a forma de renúncia pública ao 

passado “materialista”.
375

 Além disso, por meio de textos de teor espiritualista, Eulálio Motta 

cumpria seu múnus de intelectual integralista, que, além de cultivar uma prática virtuosa, 

deveria contribuir para “o elevamento moral das pessoas”.
376

 Suas crônicas recomendavam 
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comportamentos comedidos: “Homens, paremos um pouco. Meditemos um pouco. 

Recolhamos-nos um pouco. Estamos cansados de nossos prazeres, das nossas loucuras”
377

; e 

indicavam caminhos ao aperfeiçoamento individual e à aproximação com o divino: “[...] com 

o sofrimento, a virtude da prudência, da paciência, da humildade, em suma: - [Deus] quer nos 

armar com as qualidade que nos darão a vida eterna.
378

 

Em relação a esta fase, encontraram-se poucas referências explícitas de Motta ao 

integralismo, o que não significa que ele tenha abandonado a doutrina “verde-oliva”. A 

proibição imposta por Vargas ao funcionamento da AIB e o desprestígio dos integralistas em 

razão dos rumores de envolvimento de algumas de suas lideranças com a espionagem da Itália 

e da Alemanha durante a Segunda Guerra
379

 devem ter inibido as declarações em defesa do 

Sigma. Entretanto, após o regime varguista, quando os integralistas se reorganizaram em volta 

do Partido de Representação Popular, filiou-se imediatamente, ao contrário de outros 

militantes de vanguarda, como Gustavo Barroso e Miguel Reale, que optavam por ficar de 

fora da nova agremiação.
380

 

Nesse novo contexto, o poeta mundonovense pôde veicular de maneira explícita a 

doutrina integralista e sua vertente espiritualista. No Caderno Bahia Humorística, há um texto 

intitulado Política e Religião
381

 em que ele delimitou as interfaces desses dois campos na 

perspectiva integralista:  

 

Não somos apenas políticos. Queremos ser políticos espiritualistas. 

Democracia, apenas, não nos satisfaz. Queremos democracia cristã [...] 

O homem religioso pode não ser político, mas o homem nas suas atividades 

políticas não pode deixar de ser religioso. O que distingue o racional do 

puramente animal, é a alma, é a realidade religiosa. Se se quer exercer 

política dispensando totalmente a realidade religiosa, animaliza-se a política. 

E os homens se animalizam, se hostilizam e dão para matar uns aos outros, 

[ilegível], de toda forma: fazendo ditaduras, totalitarismos [...]
382

  

 

Motta propôs que o exercício da política se submetesse à religião, sob pena de a 

atividade estatal se desvirtuar em uma ditadura.  Dessa forma, tentou esconder eventuais 

aproximações da doutrina “verde-oliva” com movimentos totalitários. A estratégia foi 

empregada pelos integralistas como forma de desconstruir a imagem antidemocrática e de 

traidores da pátria, produzidas no contexto da Segunda Guerra, e, consequentemente, buscar 
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inserção no jogo político pós-1945.  Nesse sentido, Calil afirma que o uso do conceito de 

democracia cristã pretendia camuflar o caráter restrito da democracia defendida pelos 

perrepistas (integralistas reorganizados no PRP).
383

  

O projeto de poder perseguido pelo movimento integralista, em suas diferentes fases, 

buscou legitimação na sua vinculação com a Igreja. Pierre Bourdieu considera que a religião, 

na qualidade de elemento constituinte da realidade social, pode exercer esse “efeito de 

consagração”, pela naturalização e a validação de propriedades arbitrárias objetivamente 

atreladas à posição do grupo ou classe dentro da estrutura social.
384

 Por esse efeito, o que 

parecia arbitrário se torna legítimo e, onde poderia haver contrariedade e conflito, são 

instituídas concordância e colaboração. 

Os campos político e religioso são, assim, apenas relativamente autônomos, pois, em 

certos momentos, os sujeitos necessitam recorrer a um ou a outro tipo de poder (poder político 

e poder religioso) nas disputas internas por controle e legitimação dos bens produzidos. Para 

Bourdieu, a Igreja contribui para a manutenção da ordem política por meio da manutenção da 

ordem simbólica, seja pela inculcação de esquemas e percepções das estruturas políticas ou 

por meio da autoridade propriamente religiosa no combate à subversão da ordem 

estabelecida.
385

 

Eulálio Motta, apesar do passado “materialista” e ateu, que reiteradamente abjurou em 

seus escritos, soube manejar a ética católica e aproveitar o efeito consagrador da religião em 

favor de sua militância integralista, especialmente, em sua empreitada anticomunista. Para 

tanto, foi oportuno o contexto vivenciado pela Igreja, que também precisou se fazer militante 

a fim de defender sua hegemonia no campo religioso.  

 

3.2.2 Anticomunismo 

 

No Brasil, o anticomunismo não foi uma exclusividade da agenda integralista. De 

acordo Rodrigo Patto Sá Motta, no período imediatamente posterior à Revolução Russa 

(1917) e ao longo do século XX, começaram aparecer manifestações contra o comunismo na 

imprensa nacional e o tema passou a preocupar as elites brasileiras.
386

 Os “camisas-verdes” 

desempenharam destacado papel no combate ao “perigo vermelho”, a partir de 1932, tanto no 

enfrentamento direto quanto no plano das ideias. 
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Na leitura integralista, o comunismo estava intimamente relacionado com o 

liberalismo. Plínio Salgado considerava que a liberal-democracia era “filha da filosofia 

materialista e irmã gêmea do comunismo.”
387

 Ainda, segundo a doutrina do Sigma, ao 

permitir liberdades como o voto secreto e o direito de greve, o liberalismo seria culpado pela 

desordem praticada pelos comunistas.
388

 As supostas semelhanças e a relação de causalidade 

estabelecidas entre as duas correntes produziram no discurso integralista o mesmo efeito para 

ambas: a desqualificação e a responsabilização pelos males da sociedade. 

Trindade afirma que, na primeira fase do movimento, os ataques integralistas 

estiveram mais direcionados ao liberalismo do que ao socialismo. Atribuiu esse fato à 

pequena expressão política do Partido Comunista Brasileiro, que constituiria uma ameaça 

distante de se concretizar. Por isso, o anticomunismo seria mais uma ação reflexa à expansão 

dos movimentos socialistas na Europa. Por outro lado, a partir de 1935, com a criação da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL) e a rebelião comunista daquele ano, o combate explícito 

ao comunismo teria se intensificado.
389

  

Ao estudar a realidade baiana da década de 1930, Aruã Lima percebeu que, desde a 

implantação do governo provisório em 1930, tendo Arthur Neiva à frente, foi iniciada uma 

política de repressão de estado fundamentada no anticomunismo, que utilizava a polícia para 

identificar e vigiar suspeitos.
390

 A vigilância estatal aos suspeitos de atividade comunista na 

Bahia, desde o pós-outubro de 1930, talvez explique possíveis inconsistências no 

posicionamento de Eulálio Motta em relação ao comunismo, no momento anterior ao ingresso 

na AIB. O poeta, que teria sido um admirador da doutrina, em textos jornalísticos publicados 

entre 1931 e 1933, ora criticou o comunismo ora demonstrou indeterminação. O momento em 

que ele se distanciou das ideias comunistas é incerto e a referida hipótese sobre a motivação 

desse afastamento é de difícil verificação, pois o mundonovense não conservou muitos 

indícios do tão renegado passado “materialista”.  

Na edição de 24 de julho de 1931, replicou no jornal Mundo Novo um artigo que teria 

publicado na revista carioca Mês Ilustrado, intitulado Comunismo. O texto apresentou um tom 

de denúncia, alegando que os governantes de Moscou estariam realizando “mais uma tentativa 

para escravizar toda nação”, agora contra as mulheres, que estariam “sendo arrancadas dos 
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seus lares, a fim de irem trabalhar nas fazendas comunistas coletivas, onde a vida em comum 

será obrigada rigorosamente”.
 391

  

Meses depois, publicou no dito periódico outro texto em que relacionou fatos do 

cenário internacional. Neste, destacou os conflitos envolvendo Japão e China e ratificou o 

suplício do povo russo sob o regime comunista. Sobre esses fatos exclamou: “Quanta chaga 

aberta, a sangrar e a doer, por todo este corpo enorme e doentio que se chama 

humanidade!”
392

 

O artifício utilizado pelo poeta era o mesmo veiculado em outros periódicos da época 

com a intenção de refutar a experiência socialista como via de estruturação da sociedade. 

Consistia em uma ofensiva contra a idealização dos países socialistas, tratados por muitos dos 

simpatizantes do regime soviético como paraísos na terra. Era, enfim, uma “contra-imagem” 

da URSS, que ressaltava as supostas fragilidades do igualitarismo socialista e as condições de 

miséria da população.
393

 

Nessa perspectiva, Carla Luciana Silva considera que se desenvolveu uma espécie de 

“teoria da ilusão comunista”, em torno da qual se articulavam diversos elementos para 

comprovar que a experiência soviética era uma grande mentira e que qualquer outra 

comunidade que tomasse por base os seus princípios fundadores estaria fadada ao fracasso.
394

 

Além das inverdades criadas em torno da realidade russa, qualquer fato daquela experiência a 

que se pudesse atribuir uma conotação negativa era apontado como prova da falibilidade do 

sistema, como se as bases de pensamento político, social e econômico pudesse ser reduzido à 

experiência de um regime. 

Em quatro edições consecutivas do jornal Mundo Novo, Motta transcreveu trechos do 

livro Rússia, de Maurício Medeiros. O autor da obra era um médico, professor da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro e ex-deputado federal. Publicou o livro em 1931, no qual 

registrou a experiência de viagem à Rússia realizada dois anos antes. Em 28 capítulos, tratou 

de temas diversificados sobre a realidade soviética, que aguçaram a curiosidade do público 

brasileiro, esgotando a publicação em apenas oito dias.
395

 

                                                           
391

 MOTTA, E., 1931a. 
392

 MOTTA, E., Eulálio. Lampeão (Este mundo!). Mundo Novo, ano XI, n. 197, p. 6, 11 dez. 1931d. 
393

 MOTTA, E., R. P. S., 2000, p. 97-98. 
394

 SILVA, Carla Luciana.  Onda Vermelha: imaginários anticomunistas brasileiros (1931-1934). Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2001, p. 69. 
395

 TÔRRES, Raquel Mundim. Por trás do olhar do observador: O Brasil anticomunista e seus viajantes. In: O 

inferno e o paraíso se confundem: viagens de brasileiros à URSS (1928-1933). 2013. 189 f. Dissertação 

(Mestrado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013, p. 85-86. 



110 

 

  

Segundo o poeta, tratava-se de um “Livro muito interessante, deve ser conhecido, pelo 

menos nos pontos capitais do assunto de que trata.”
396

 Transcreveu o relato do autor sobre a 

questão sexual,
397

 a religião,
398

 as dificuldades da viagem, as belezas encontradas
399

 e sobre o 

casamento e o divórcio na Rússia.
400

 A narrativa de Medeiros, nos trechos transcritos por 

Motta, revelava uma visão equilibrada sobre aquele país, indicando críticas e também elogios 

sobre a realidade soviética. Foi justamente esse tom de moderação que tornou a obra alvo de 

inúmeros críticos, os quais tacharam o autor do livro de comunista e defensor da Revolução 

Russa, embora ele não possuísse vínculo com o regime nem com o Partido Comunista.
401

 

O mundonovense não emitiu opinião sobre o relato de Medeiros, limitando-se a 

selecionar e transladar trechos do livro. Esta possível concordância com o autor de Rússia 

parece conflitar com as publicações do ano anterior, nas quais o poeta dirigiu ataques ao 

regime soviético. O próprio Eulálio Motta, em artigo publicado no ano seguinte, em O 

Lidador, após o ingresso na AIB, reconheceu o livro de Medeiros como leitura comunista.
402

 

Não é improvável que a reprodução ipsis litteris do texto de Russia configurasse uma 

tentativa de expressar alguma simpatia pela causa soviética ou de desmistificar certas 

representações da Rússia “revolucionária”, sem se comprometer com declarações perigosas 

para uma época em que o comunismo era associado à subversão e à desordem. A possível 

contradição entre o discurso das primeiras publicações e o das últimas pode ainda indicar a 

perplexidade vivenciada pelo mundonovense diante de múltiplas e divergentes representações 

elaboradas sobre o comunismo, tanto por militantes quanto por opositores da doutrina. 

 Ademais, não se pode descartar a possibilidade de que o conflito de opiniões 

decorresse da tensão entre a simpatia por uma causa – a comunista – e a desilusão em face dos 

equívocos de um regime – o stalinista, que reduziu os interesses revolucionários da 

Internacional Comunista “a um instrumento da política de Estado soviético, sob o estrito 

controle do Partido Comunista soviético, expurgando, dissolvendo e reformando seus 

componentes à vontade.”
403

 

Após ingressar nas fileiras do Sigma, Eulálio Motta adotou um discurso anticomunista 

mais nítido. A desqualificação moral e intelectual dos comunistas foi um traço marcante na 
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sua produção intelectual como militante integralista. Conforme se indicará adiante, 

mentirosos, enganadores, sedutores e traidores da pátria foram alguns dos atributos explícita 

ou implicitamente dirigidos aos “vermelhos”. 

No já citado artigo O Integralismo vencerá!, publicado em O Lidador, o 

mundonovense, ao justificar sua adesão à AIB e renúncia às ideias comunistas, estabeleceu 

um contraste qualitativo entre ser comunista e ser integralista. Ressaltou que, “por uma 

questão de inteligência, de sinceridade, de pureza de caráter, de independência de atitude”, 

não permaneceu no erro, pois: “Errar é humano. Permanecer no erro, por caprichos pessoais é 

que não é humano, é estupidez. E eu não sou burro. Por isto é que sei para o campo de 

combate ao comunismo!”. Estabeleceu ainda que os comunistas seriam contra “Deus, Pátria e 

Família”, tudo aquilo que os integralistas diziam proteger.
404

  

Nessas afirmações, Motta demarcou o lugar daqueles que insistiriam em claudicar nas 

escolhas: uma posição à margem da inteligência e contrária à pureza de caráter, 

categoricamente: “um erro”. Atribuiu aos “vermelhos” uma conotação de inferioridade, quase 

bestial, contrário aos padrões de sociabilidade definidos para a nação dita cristã e vigilante 

dos valores da família. Assim, permanecer comunista constituiria uma limitação cultural e 

intelectual imprópria para aqueles que foram iluminados pelo “Sol que é o Integralismo”.
405

  

Em outro artigo, que também comparava comunismo e integralismo, Eulálio Motta 

considerou que ambos “são as duas únicas e fortes realidades do momento”, pois possuiriam 

ideais e, portanto, todos os demais partidos deveriam desaparecer.  Relatou a presença das 

duas correntes políticas no meio universitário e na vida cotidiana e também a divergência de 

opiniões sobre elas.  Mencionou ainda a entrevista do deputado Aluísio Filho para o A Tarde, 

que teria afirmado existir “muita coisa boa” no comunismo. Sobre essa declaração, destacou: 

“Os pais de família, os sertanejos que têm filhas e deram voto a este político, tomem nota 

disto”.
406

 

O discurso foi elaborado em torno do isolamento do integralismo e do comunismo 

como únicas possibilidades reais de mudança social. Porém, após excluir as demais 

alternativas políticas, sugeriu o integralismo como a única viável, pois o comunismo 

representaria um perigo para a moral, especialmente para a família. Com este alerta, remeteu-
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se ainda à representação de que as mulheres seriam desvirtuadas pelo comunismo, uma visão 

replicada nas publicações anticomunistas da época.
407

 

No mesmo sentido, o literato mundonovense rascunhou um “causo” no Caderno Bahia 

Humorística, que narra a história de Mariinha, uma menina da fazenda que estava chorosa, 

pois, sentindo-se enfadada, a mãe não a deixava sair de casa nem mesmo aos domingos. O 

personagem Ermiro, tentando socorrer a triste garota, pediu a D. Ismelia, genitora da menina, 

que a deixasse passear. A resposta da senhora foi imediata: “ – Não sai não! Eu qui não zele 

por ela e destá qui os outros vae zelá! Ouço dizê qui vem aí um tá de cumunismo que não 

respeita muiê casada, nem moça, nem nada! Enquanto o deabo desse sujeito não passá ela não 

sae!”
408

 

 A existência do registro literário fornece alguns indícios da estratégia de veiculação da 

propaganda anticomunista pelo autor. A operação historiográfica requer, conforme propõe 

Roger Chartier, que sejam consideradas as relações estabelecidas entre três polos que 

conferem sentido a uma obra literária: o texto, o objeto que lhe serve de suporte e a prática 

por ela apreendida.
 409

 Nesse caso, é preciso sopesar o já apontado conteúdo anticomunista do 

texto, o seu provável suporte de divulgação e os seus possíveis leitores. 

O causo não chegou a ser publicado, assim como os demais textos do caderno. No 

entanto, é plausível que o autor quisesse divulgar os escritos em formato impresso. Constitui 

indício a atribuição de um título (Bahia Humorística) para a compilação dos manuscritos; 

além disso, o primeiro texto anotado assemelha-se a uma apresentação da obra em que se 

justifica a sua escrita: “Ha quem diga que no Brasil não há humorismo. Pois há. [...] A Bahia 

é humorística, deliciosamente humorística”
410

. Há ainda, no verso da folha 79, uma lista com 

os títulos dos textos sugerindo que se trava de um índice para a futura publicação. 

 A escolha do gênero discursivo “causo”, narrativa breve marcada pela oralidade, 

geralmente associada ao âmbito rural, com conteúdo concentrado em aspectos regionais,
411

 e 

o uso de uma linguagem considerada própria do sertanejo podem indicar uma tentativa de 

atingir um público leitor menos letrado. Nesse período, Eulálio Motta já havia retornado para 

a região de Mundo Novo, tendo residido na zona rural e em pequenas vilas. Portanto, não é 

improvável que desejasse produzir uma publicação sem a mesma erudição de seus textos 

jornalísticos e poéticos, em linguagem acessível ao público mais imediato. 
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 Por outro lado, deve-se ponderar que, geralmente, as temáticas dos “causos” estão 

situadas nas representações e relatos da vida cotidiana.
412

 Por isso, o texto pode ainda 

configurar um registro da percepção do comunismo pela comunidade local. Em sendo assim, 

é possível dizer que as investidas anticomunistas eram capazes de fixar no imaginário social a 

desqualificação moral da doutrina, a ponto de ser interpretada como um perigo social 

concreto. 

Na mesma perspectiva, Motta rascunhou um “causo” em que abordou a compreensão 

do casamento por um socialista. Nessa narrativa, este personagem “cantava hosanas” ao 

socialismo para um grupo de desocupados, dentre os quais se achava o próprio narrador. O 

orador defendia que os casamentos deveriam ocorrer sem a “hipocrisia do ato religioso ou 

civil”, quando o personagem “seu” Pedro interveio: “– Isto é até um desaforo, você estar aqui 

a pregar esta porcaria diante de homens que têm filhas!”. Apontando para os animais que 

estavam em um barracão, o personagem concluiu: “– Está ali: – pegue-se aquela mula 

entregue-se a aquele cavalo, e aí está um casamento socialista! Só quem tiver parentes iguais 

a aquela que está ali amarrada, é que poderá apoiar esta patifaria... E foi saindo...”
413

 

A narrativa evidencia outro alvo de ataque frequente nos discursos anticomunistas: a 

suposta destruição do sacramento do matrimônio pelos “vermelhos”. Segundo Carla Luciana 

Silva, dessa maneira, reafirmava-se, em paralelo à questão religiosa, a necessidade de 

combater ideias e práticas destruidoras da civilização cristã ocidental, o que também atingiria 

“os valores femininos”,
414

 pois as mulheres seriam destituídas de seu papel “natural” de 

esposas educadas para o lar, cujo domínio era transferido do genitor para o marido por meio 

de um ritual sagrado. 

Há passagens dos textos de Eulálio Motta em que a desqualificação do comunismo 

ocorreu de maneira direta, por meio da atribuição de adjetivos que, pelas convenções sociais, 

ressoam negativamente. Nesse viés, tachou os comunistas de mentirosos, afirmou que faziam 

“guerra à moral” e caluniavam para conquistar seus objetivos
415

; acusou-os de “provocar o 

terror pela violência”
416

 e de tentar “intrigar as diversas correntes religiosas que lutam, unidas, 

contra ele”
417

. 

Em outros momentos, no entanto, adotou metáforas para se referir ao comunismo. No 

artigo intitulado Diabo, publicado em O Lidador, promoveu associações do comunismo com 
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o diabo, figura do universo cristão à qual se atribui um perfil enganador, responsável por 

desviar a humanidade do bem. De acordo com texto, o diabo assumiu o pseudônimo de 

comunismo em muitas partes do mundo e tornou-se conhecido com esse nome. No Brasil, 

para esconder sua identidade, teria adotado o pseudônimo de “Aliança Nacional 

Libertadora.”
418

 Como visto no capítulo anterior, a ANL não acolheu apenas comunistas, mas, 

para os integralistas, tal distinção não era uma preocupação; preferiam tratar todos que 

divergiam de sua doutrina como o “perigo vermelho”. 

Segundo Rodrigo Patto Sá Motta, a demonização do comunismo foi veiculada tanto 

pelo discurso católico quanto pela grande imprensa e implicava apresentar os comunistas 

como criaturas assustadoras, possuidoras de características que os tornavam virtualmente não 

humanas. Assim, além de explorar a sensibilidade religiosa, investia em medos arcaicos 

presentes nas sociedades humanas. A associação, evidentemente, era alegórica, mas não 

deixava de aproveitar as adjetivações negativas de seres fantásticos já enraizadas no 

imaginário popular.
 419

 

A demonização do comunismo, do mesmo modo que a sua zooformização (descrição 

do comportamento humano a partir de características dos animais) e a sua patologização 

(atribuição de características patológicas), foram recursos contumazes da tática anticomunista.  

O recurso configura o que Pierre Bourdieu, ao caracterizar o campo intelectual, denominou de 

exercício do poder simbólico. Para o sociólogo francês, os sujeitos que ocupam posições 

nesse campo social detêm o poder propriamente simbólico de fazer crer em experiências mais 

ou menos confusas do mundo natural e do mundo social e, assim, de fazê-las existir.
420

  

Trata-se de um poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é 

óbito pela força física ou econômica e somente é eficaz se reconhecido pelos que lhe estão 

sujeitos, ou seja, na própria estrutura do campo em que a crença é produzida e reproduzida.
421

 

Na luta contra a “ameaça” comunista, Eulálio Motta soube escolher e utilizar bens simbólicos 

circunscritos ao universo religioso, de fácil aceitação pelo “mercado consumidor” ao qual se 

destinavam seus discursos: uma sociedade conservadora, orientada pela moral cristã. 

Outra estratégia empregada pelo poeta foi tratar o comunismo como um mal 

internacional. No já citado artigo Diabo, caracterizou o comunismo como estrangeiro, que, ao 

ser descoberto pelo “povo brasileiro”, “ficou a ver navios em que terá de seguir breve para a 
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Rússia”.
422

 Nesse discurso, ainda que metamorfoseada, a doutrina comunista não poderia se 

integrar à Nação, pois possuiria princípios que seriam inconciliáveis com os de uma pátria 

cristã, daí por que, no dizer do intelectual integralista, a ameaça estrangeira não foi bem 

recepcionada pelos brasileiros.  

A questão da internacionalização do comunismo como uma ameaça à construção da 

nacionalidade foi bastante explorada pelos intelectuais da AIB em razão do ultranacionalismo 

característico de sua doutrina. O texto do Manifesto de 1932 já declarava: “somos contra a 

influencia do comunismo, que representa o capitalismo soviético, o imperialismo russo, que 

pretende reduzir-nos a uma capitania.”
423

 Dessa forma, projetava-se uma nítida antinomia 

entre integralismo/brasileiro/nacional e comunismo/russo/cosmopolita, que homogeneizava 

todo o pensamento comunista a partir da experiência soviética e o representava como uma 

ameaça à nacionalidade. 

A ofensiva integralista se voltou também contra a suposta ameaça estrangeira 

representada pelos judeus. Ainda no texto Diabo, em tom de denúncia, o literato 

mundonovense afirmou: “As sessões da Aliança são frequentadíssimas pelos judeus, inimigos 

do cristianismo. No Sul do País, muitos postos de chefia da Aliança estão em mãos dos 

judeus”.
424

 Em outro texto, vinculou os semitas ao perigo russo: “As sessões da Aliança são 

repletas de judeus. Nas sessões da ‘Aliança’ há aplausos demorados quando se fala na 

Russia”.
 425

 Nessas abordagens, os judeus são representados como comunistas e, portanto, 

tratados como perigo à nação e afronta à fé cristã.    

A associação do povo judeu com o comunismo, segundo Rodrigo Patto Sá Motta, 

possuía inspiração no discurso hitlerista, que teria atualizado no século XX representações do 

antissemitismo oitocentista que acusava os judeus de serem responsáveis pelas revoluções do 

mundo contemporâneo.
426

 Na realidade brasileira da década de 1930, a esta presença 

estrangeira foi atribuída uma conotação antinacionalista, ao passo que os judeus eram 

considerados obstáculos para o desenvolvimento econômico e a construção da nação.
 427

 

Assim, a AIB encontrava um contexto favorável para explorar o “universo semita” 

como fundamentação de seu discurso anticomunista. Era possível agregar em uma só figura, o 

estrangeirismo, o anticristianismo e, até mesmo, a responsabilidade pelo financiamento do 
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capital internacional. Para David Rehem, esse discurso antissemita não foi exclusividade de 

um grupo de integralistas vinculados a Gustavo Barroso ou Miguel Reale, mas amplamente 

explorado pela imprensa “verde-oliva”, em seus diferentes vieses (moral, religioso, 

econômico, racial e nacionalista).
428 

Em geral, o anticomunismo dos textos de Eulálio Motta acompanhava padrões 

discursivos veiculados pela propaganda integralista, que tinha os “vermelhos” como inimigos 

proeminentes. A leitura desses escritos, na perspectiva de Roger Chartier, deve ser 

compreendida como prática criadora, atividade produtora de significados que de modo algum 

pode ser reduzida às intenções do autor ou do editor, haja vista as múltiplas possibilidades de 

sua apropriação pelos leitores. Porém, no processo de produção do texto, os destinatários 

sempre são objetivados, num esforço de fazê-los guiar por um e não outro caminho.
429

 

Portanto, ao tratar dessas leituras, é preciso que se considere liberdade dos leitores assim 

como as condicionantes que pretendiam definir limites a sua apropriação. 

De acordo com Gilberto Calil, a criação da AIB serviu de meio para inserção da 

pequena burguesia, a camada majoritária na composição de seus extratos superiores, no 

processo político brasileiro, haja vista os partidos oligárquicos regionais não se mostrarem 

abertos à sua participação. O projeto de implantação de um Estado corporativo e centralizador 

configurava assim mecanismo de proteção das camadas proprietárias e de acomodação das 

camadas populares.
430

 Afinal, apesar de muitas vezes camufladas sob um discurso 

moralizador e idealista, as propostas da AIB não eram indiferentes aos apelos por 

sobrevivência de uma parcela da sociedade incapaz de “produzir e sustentar um projeto 

próprio e autônomo frente às classes.”
 431

   

Desse modo, o anticomunismo integralista não pode ser desvencilhado do esforço pela 

veiculação de um discurso reacionário. Certamente, não era o Partido Comunista o único 

inimigo dos “camisas-verdes”; voltavam-se ainda contra os movimentos sociais e as ações da 

sociedade civil tendentes a subverter a ordem social e econômica estabelecida. A contenção 

do “perigo vermelho” implicava também a supressão das lutas que ele poderia inspirar.  
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3.2.3 Concepção de Estado 

 

A implantação do Estado Integral era um dos principais objetivos perseguidos pelo 

movimento integralista. Segundo Alexandre Ramos, “Sua constituição marcaria a apoteose do 

movimento, sua grande conquista, a realização de uma das principais aspirações da militância 

que não se furtava a anunciar o seu advento, o qual demarcaria o sucesso e vitória do projeto 

integralista”.
432

 Apesar da relevância dentro do projeto “camisa verde”, em geral, não houve 

consenso entre os intelectuais integralistas sobre a definição do Estado Integral, 

predominando uma visão idealista sobre sua realização. 

O manifesto de 1932 apresentou o Estado integralista como uma organização livre de 

divisões partidárias ou de classe e sem antagonismos entre povo, governo e intelectuais. 

Defendeu a manutenção dos poderes clássicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), de acordo 

com “os impositivos da Nação Organizada, com base nas suas Classes Produtoras, no 

Município e na Família”.
433

 Além disso, indicou a criação de uma autoridade suprema para a 

Nação e direcionou a atuação dos profissionais à realização da unidade e da grandeza 

nacionais. 

A visão de Estado do texto fundamental da Ação Integralista foi desenvolvida por 

Plínio Salgado, na qual prevalece o teor espiritualista, em que se atribui a Deus o destino dos 

povos. Na concepção pliniana, a conquista do Estado ideal passaria pela transformação do 

espírito humano, pois o homem o precederia e a sua consolidação dependeria das virtudes 

criadas na família. Por outro lado, o Estado deveria ser forte para manter íntegro o homem e 

sua família.
434

 

Segundo Hélgio Trindade, aí reside uma diferença fundamental entre a concepção de 

Estado para Plínio Salgado e para Miguel Reale, a quem se confere uma definição mais 

precisa do Estado integralista, fundamentada em linguagem jurídica. Para Salgado, o Estado 

teria a função apenas de regular o equilíbrio necessário à vida do homem em sociedade, 

enquanto, para Reale, o Estado seria o princípio e o fim do pensamento integralista, 

responsável por dar direcionamento à nação. No primeiro caso, a base de organização estatal 

seriam os grupos naturais, precedentes ao Estado, isto é, as famílias (modelo de Estado 

familial-corporativo); já no segundo, seriam os sindicatos, órgãos que estariam sob a 
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fiscalização e proteção do Estado, constituiriam células de organização nacional (modelo de 

Estado sindical-corporativo).
435

 

Na produção intelectual de Eulálio Motta, pelo menos nos textos elaborados na 

primeira fase do movimento (1932-1937) e durante o período de proscrição (1937-1945), não 

há uma conceituação nítida do Estado integralista. Há, no entanto, características desse 

modelo de organização dispersas na obra do poeta, que sinalizam, por um lado, o desejo de 

superação do suposto atraso nacional e, por outro, a feição conservadora e autoritária do 

projeto “verde-oliva”. 

O nacionalismo constituía uma das principais marcas do movimento integralista. 

Dentro de sua proposta de Estado, a construção de uma identidade comum visava repelir as 

influências estrangeiras, sobretudo a comunista, e forjar um sentimento de pertencimento, 

capaz de “Movimentar as massas populares numa grande afirmação de rejuvenescimento. 

Sacudir as fibras da Pátria.”
436

 

Nos escritos de Eulálio Motta, o despertar do sentimento nacional aparece como 

estratégia de propaganda integralista. Em versos publicados em O Lidador, por meio de 

referências a elementos de uma cultura “genuína”, conclamou os leitores para o “acordar do 

Brasil” promovido pelos integralistas: 

 

O Brasil acordou  

 

Caboclo do meu sertão!  

Meu patrício pobre de alpercatas.  

de cigarro de palha e de chapéu de couro!  

[...] 

Você vai ser visto!  

sua grande penúria,  

o seu grande heroísmo,  

–sua tragédia enorme, 

vai ser vista,  

vai ser compreendida,  

porque o Brasil acordou!  

Escute: – 

“Anauê! Anauê! Anauê!” 

É a voz do Brasil que despertou!  

graças a Deus, meu irmão mendigo!  

Meu irmão herói, graças a Deus!  

O Brasil acordou!
 437

 (grifos originais) 
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Nesses versos, as expressões “caboclo do meu sertão”, “irmão mendigo” e “irmão 

herói” produzem um discurso fraternal, que sugere uma comunidade de sentimento e 

evidencia o teor salvacionista do movimento. Assim, o integralismo, além de tratá-los com 

igualdade, seria vigilante com o “heroísmo” e a “penúria” dos patrícios brasileiros. Por fim, o 

grito integralista “Anauê”, uma palavra de origem tupi, remetia o “acordar do Brasil” 

capitaneado pela AIB à valorização de uma cultura original, livre da influência estrangeira. 

Em outro texto publicado no mesmo jornal, o poeta mundonovense destacou o 

nacionalismo também como elemento de aproximação do integralismo com o fascismo 

italiano. Criticando uma matéria veiculada pelo jornal cachoeirense O Social, que alertava 

sobre os riscos da influência do fascismo nas comunidades de imigrantes italianos no Brasil, 

teceu elogios ao governo de Mussolini, que “acordou, reviveu, na alma dos italianos, o 

sentimento de patriotismo que a caudilhagem política estava matando.”
438

  

O literato percebeu com naturalidade a presença do fascismo italiano no estrangeiro, 

pois seria uma forma de “acordar a Itália na alma de seus filhos ausentes”. Além disso, 

contestou as afirmações de O Social, argumentando que a propagada nacionalista italiana 

apenas seria um perigo à Nação se ela fosse direcionada aos brasileiros ou se os imigrantes 

não obedecessem às leis brasileiras, o que, segundo ele, não ocorreria. Ressaltou ainda que se 

o fascismo estrangeiro representava um mal à nacionalidade, o remédio seria investir no 

“fascismo brasileiro”, isto é, no integralismo.  

O elogio a Mussolini e a expressa alusão ao fascismo brasileiro para se reportar ao 

integralismo sugerem que, para Motta, o Estado italiano representava um referencial de 

organização política da Nação. Não se tratava de uma mera importação daquela realidade para 

o Brasil, mas de uma adaptação que resultasse no mesmo efeito: livrar o país da “anarquia 

política” e inculcar nos nacionais um sentimento de pertencimento forte o suficiente para uni-

los, ainda que em terras estrangeiras. 

De acordo com Trindade, essa aproximação entre integralismo e fascismo aparece de 

maneira explícita na obra de Miguel Reale ao teorizar o Estado Integral.
439

 Para o líder 

“camisa verde”, haveria duas tendências do movimento fascista: uma radical e outra 

moderada. A primeira possuiria um viés totalitário e consideraria o homem um instrumento 

para realização dos fins sociais. Esta tendência teria surgido historicamente como uma reação 

violenta do Estado a grupos que se rebelam contra o todo social e visaria a retomada da 

soberania comprometida pelo liberalismo. 
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Já a tendência moderada, com a qual o integralismo era identificado, admitiria uma 

maior autonomia para o indivíduo, que se submeteria ao Estado porque reconheceria entre 

eles uma cessão recíproca com vistas à realização de fins éticos comuns. Ademais, o Estado 

fascista totalitário subordinaria a moral aos seus ditames, enquanto o Estado fascista integral 

se submeteria ao imperativo moral. Assim, o modelo de estado integralista era, ao mesmo 

tempo, fim e meio, pois tanto representaria um ideal da coletividade quanto constituiria meio 

para o homem exercer suas potencialidades. 

Apesar das sutilezas do discurso jurídico de Miguel Reale ao diferenciar o Estado 

Integral do Estado totalitário, Trindade argumenta que, no plano concreto, o modelo 

integralista não configurava uma oposição ao Estado fascista, mas uma modalidade deste com 

redução no impacto da violência totalitária.
440

  

Na perspectiva de Reale, o Estado integral correspondia também a uma tentativa de 

superar o atávico atraso nacional, por intermédio do engajamento das elites intelectuais 

comprometidas com o desenvolvimento do país e da emancipação do povo pela oferta de 

trabalho e educação.
441

 Essa tarefa reformadora implicava uma nova forma de “democracia”, 

que não se confundiria com a liberal-democracia. Seria uma forma política elitista e orgânica, 

sem partidos políticos e sem sufrágio universal, de modo que o critério numérico cedesse 

lugar ao critério de competência. A direção das instituições competiria às ditas elites culturais, 

consideradas mais capacitadas para conduzir a Nação.
442

 

Nos textos de Eulálio Motta, foi recorrente o combate à liberal-democracia, sobretudo 

por meio da crítica ao partidarismo e ao voto universal. No artigo O integralismo vencerá!, 

publicado em 1933, justificou a razão de nunca (até então) ter se filiado a partido político. 

Para ele, em todo partido haveria “os conchavos indecentes, os acordos camaradescos, as lutas 

vergonhosas pelos cargos, os choques de interesses pessoais, os fuxicos, as rixas, o despudor, 

a falta de vergonha, e o desinteresse completo pelo Brasil.” A desqualificação dos partidos foi 

acompanhada do prenúncio de que a liberal-democracia que eles representavam estaria 

“agonizante”, próxima do fim. Cumpriria ao integralismo substituí-la, antes que o comunismo 

o fizesse.
443

 

No momento da publicação desse texto, o integralismo era um movimento político e 

cultural e ainda não atuava como partido, o que aconteceu somente em 1935, quando obteve 

registro junto Superior Tribunal Eleitoral. Por isso, o autor não se reconhecia como um 
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partidário e realizava uma crítica genérica a todos as agremiações. Nessa fase, o movimento 

proclamava-se suprapartidário e, ao mesmo tempo, propunha a implantação de um modelo de 

Estado, deixando dúvidas sobre como se daria a concretização de seu projeto de poder. 

Segundo Bertonha, no plano discursivo, a AIB apresentava-se como movimento de 

ideias capaz de promover uma mudança de mentalidades e, consequentemente, triunfar de 

maneira natural, sem necessidade de recorrer à via eleitoral ou a um golpe de Estado. 

Entretanto, para o autor, é discutível essa falta de interesse dos integralistas pelo poder, pois, 

desde cedo, trabalhariam para conquistar o Estado, sozinhos ou associados. Especialmente a 

partir de 1934, depois do Congresso realizado em Vitória, teriam avaliado a impossibilidade 

de cumprir tal objetivo e buscaram se aliar a outras forças políticas e militares. Com esse 

intuito, inseriram-se no processo político e participaram da conspiração que criou o Estado 

Novo.
444

 

A desqualificação do sistema eleitoral então vigente, em que o voto, ainda que 

precariamente, representava meio para se alçar ao poder, constitui um indicativo de que o 

desprendimento pelo controle político não ultrapassava o plano discursivo da AIB. Essa 

dimensão ficou mais nítida na obra de Eulálio Motta quando a crítica ao individualismo e ao 

revanchismo partidários passou a ser individualizada e direcionada aos políticos locais. 

No causo Como é o partidarismo no sertão..., anotado no Caderno Bahia 

Humorística, o poeta confrontou a postura de um integralista com a de dois representantes da 

política mundonovense. De acordo com a narrativa, a fiscalização municipal matou uma porca 

e jogou-a no posto de “A”. Este, um oposicionista, entendeu a atitude como “pirraça” e, em 

resposta, colocou o corpo do animal sobre a ponte. O prefeito mandou intimá-lo para retirar o 

bicho da rua, mas o sujeito desdenhou a ordem. Com isso, a autoridade municipal encarregou 

a polícia de procurar do infrator. Em meio a esses acontecimentos, um cidadão, que não seria 

político (“é integralista”), põe fim à situação pagando um rapaz para apanhar e enterrar o 

animal.
445

 

Note-se que, na narrativa, Motta não se restringe a criticar o revanchismo do prefeito e 

de seu opositor, que se sobrepõe ao bem da coletividade; confronta essas posturas com a 

atitude sensata do integralista de por fim ao problema, ao invés de criar outros ainda maiores. 

Em outros causos, reforçou as críticas à administração local, destacando o descuido com a 

saúde no município (causo Do C
el
.),

446
 o acúmulo de lixo nas vias públicas e a falta de 
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saneamento básico (causo Inferno),
447

 além do descaso com a pavimentação das ruas de 

Mundo Novo (causo Lama)
448

. 

No já citado discurso proferido aos mundonovenses em 25 de janeiro de 1934, 

transcrito em O Lidador, Eulálio Motta elaborou uma crítica tenaz à “politicalha local” e, em 

contrapartida, apresentou o integralismo como superação desta “luta de cegos, luta na 

escuridão”. O orador conclamou os ouvintes a refletirem sobre os prejuízos da “politicagem” 

e comparassem as atitudes dos integralistas com as de outros movimentos políticos do Brasil e 

com as de seus adversários.
449

  

Tanto os registros literários do poeta quanto o discurso proferido publicamente são 

significativos de uma ofensiva contra os grupos políticos locais. Assim, ainda que, 

incialmente, a estrutura partidária não correspondesse aos anseios do integralista e que ele não 

tenha se candidatado a cargo público municipal, não se pode dizer que a disputa pelo domínio 

do campo político local era uma preocupação alheia ao mundonovense. Em um momento 

posterior, após a reorganização dos integralistas em torno do PRP, em 1945, essa constatação 

ganhou contornos mais definidos por meio das disputas político-partidárias encampadas pelo 

poeta, tanto pela eleição de seu irmão Arnaldo à Câmara Municipal quanto pela própria 

candidatura à Assembleia Legislativa. 

Além da crítica ao partidarismo, a rejeição à liberal-democracia foi expressa por Motta 

pela via da desqualificação do exercício do sufrágio universal. No artigo Do meu diário, 

publicado em O Lidador, relatou a experiência de um dia de eleição no povoado de Itabira, 

onde os moradores se preparavam para se deslocar até o distrito de Pindorama,
450

 a fim de 

cumprir o “dever cívico”. O mundonovense dizia não acreditar que aqueles eleitores 

soubessem em quem votariam, mas apenas o motivo pelo qual votariam. A partir de conversas 

anteriores com os moradores do arraial, teria chegado à conclusão de que, em geral, eles 

votavam em troca de benefícios materiais, por determinação do patrão ou, simplesmente, para 

obter algum entretenimento.
451

  

Aquela experiência, na compreensão do poeta, era uma prova de que “soberania 

popular”, “expressão da vontade do povo” e “sufrágio universal” eram apenas rótulos para 

uma farsa chamada liberal democracia, pois o resultado das eleições seria definido por aquele 
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que “conta com maior número de inconsciências.”
452

 Nesse discurso, a falta de consciência 

política do povo comum configurava um impeditivo para que as escolhas dos dirigentes 

correspondessem de fato ao interesse público. Além disso, o pleito seria decidido pelo capital; 

sem representar uma escolha da maioria votante e sim daqueles que podiam atender o 

interesse material da população. 

Ainda segundo Eulálio Motta, a falta de qualificação dos eleitores era responsável não 

apenas pela manutenção da “politicalha” local, mas também pela conservação dos tradicionais 

dirigentes estaduais no poder. No texto Cavadores de votos..., anotado no Caderno Bahia 

Humorística, relatou a investida do prefeito de Djalma Dutra juntamente com outras 

autoridades pela conquista de votos para Juracy Magalhães e seus aliados. Descreveu a 

situação, destacando a indumentária garbosa e o discurso persuasivo do prefeito e de seus 

correligionários, sugerindo que estes eram artifícios para impressionar e conquistar os 

eleitores menos conscientes.
453

 

A discordância do mundonovense com o voto universal indicava uma visão elitista 

sobre o controle estatal, em que a massa não seria competente para decidir os rumos da 

sociedade. Na acepção integralista, mais especificamente na compreensão de Reale, o Estado 

constituiria uma pirâmide, em que a base seria “democrática”, mas a participação direta do 

povo diminuiria à proporção que se elevavam os problemas e a complexidade das decisões. 

Por esse motivo, era imprescindível que a escolha das camadas dirigentes fosse qualificada 

por uma elite capacitada.
454

 

Nas crônicas Palestrando com um burguês
455

 e Palestrando com um Burguês II
456

, 

Eulálio Motta evidenciou o integralismo como movimento antiburguês, que não cedia ao 

oportunismo e à falta de escrúpulos característicos da liberal democracia. Simulando um 

diálogo com um “amigo burguês”, qualificou-o como uma figura sem princípios, que migrava 

entre diferentes correntes político-ideológicas em nome de benefícios particulares e que 

ofendia os integralistas gratuitamente. O burguês, com sua política liberal, não possuiria os 

mesmos princípios e valores integralistas. 

No segundo texto, contestou ainda afirmativa feita por seu amigo/adversário de que o 

integralismo era fascismo. Motta disse não haver relação entre o movimento brasileiro e o 

europeu, mas não foi capaz de demarcar tais diferenças. Como dito, o estado fascista foi 
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modelo de inspiração para o estado integral. Porém, no contexto da publicação da crônica, a 

Itália fascista havia invadido a Abissínia e patrocinado uma violenta guerra no território 

africano, provocando desgastes na imagem do governo de Mussolini. Portanto, é possível que 

a esquiva pretendia proteger o integralismo de eventuais críticas direcionadas ao regime 

italiano. Além disso, a própria imagem da AIB se mostrava desgastada em razão da 

perseguição promovida por Juracy Magalhães ao movimento na Bahia. 

 Em outro texto publicado em O Lidador, Motta ratificou que os “camisas verdes” não 

eram contra a democracia e sim contra a liberal democracia. Combateriam o liberalismo, que 

utilizava o regime partidarista como meio para implantar a democracia. Segundo o 

mundonovense, o integralismo apostaria em outra estratégia para conseguir este mesmo fim: a 

instalação de um regime corporativista.
457

 Evidentemente, o autor não conseguiu demonstrar 

como um regime com participação popular reduzida e que defendia a conciliação entre classes 

produtoras e classes trabalhadoras poderia resultar em um Estado democrático. Assim como 

nos textos anteriores, por meio de um discurso lacunar, que pouco esclarecia, Eulálio Motta 

procurou moderar o viés autoritário e antidemocrático da AIB, em face das conjunturas que 

não lhe eram favoráveis.  

Mesmo após a inserção da AIB no sistema partidário, o antiliberalismo político 

continuou presente no discurso de Eulálio Motta. Porém, evidentemente, as críticas não eram 

mais genéricas, direcionadas a todas as instituições partidárias, mas voltadas para os seus 

adversários. No artigo O Extremismo, publicado em 1936 em O Lidador, rebateu as críticas 

dos políticos liberais de que o integralismo seria extremismo, argumentando, com base na 

Constituição Federal e na Lei de Segurança Nacional, que a acusação era injusta. Concluiu 

que os partidos estaduais eram os verdadeiros perturbadores da ordem política e social, pois 

seriam responsáveis por fomentar a “discórdia entre irmãos” e teriam promovido a revolução 

de 1930 e a de 1932, a de 1924 no Rio Grande, além das agitações no Nordeste desde 1910.
458

 

A defesa da AIB como partido não extremista foi retomada em outro artigo publicado 

no jornal jacobinense. Neste, para contestar as acusações dos “políticos liberais”, Motta 

transcreveu falas de Getúlio Vargas e do Chefe de Polícia do Distrito Federal em que 

afirmaram não existir provas de que os integralistas houvessem atentado contra os poderes 

constituídos e a ordem pública.
459

 Dessa forma, além de demonstrar coerência com a diretriz 

antiliberal do partido, o integralista esforçava-se para se manter no jogo político, mascarando 
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eventuais excessos de sua doutrina que pudessem configurar ofensa à ordem constitucional 

estabelecida. 

Não obstante as tentativas de minimizar o interesse da AIB pela conquista do poder 

estatal, por meio de definições imprecisas sobre o Estado integralista ou do apego ao 

espiritualismo e ao nacionalismo, a implantação de um Estado centralizador, responsável por 

dirigir toda a vida social, capitaneado por uma autoridade suprema e com limitada 

participação popular, foi um traço do projeto integralista que seu discurso grandiloquente não 

foi capaz de apagar. 

Conforme propõe Marilena Chauí, a caracterização do pensamento autoritário 

integralista não reside na negação ou na afirmação do teor fascista do movimento, como 

supõe o longevo debate entre os pesquisadores do integralismo.
460

 Para Chauí, o sentido do 

conservadorismo e do autoritarismo “camisa verde” encontra-se no alvo prioritário do 

discurso integralista, ou seja, a classe média urbana. O medo de proletarização forçaria esse 

grupo a invocar valores tradicionalmente imputados a ela (patriotismo, antiliberalismo, a 

moralidade, entre outros) e também a assumir uma postura mais radical, como vanguarda 

política, na defesa de seu lugar social e econômico.
461

 

A permanente dependência em relação às camadas dominantes, associada ao medo da 

proletarização e ao desejo de ascensão, segundo Chauí, tornaria a classe média não apenas 

conservadora, mas também “visceralmente reacionária”.
462

 Dessa forma, a aceitação do 

projeto de Estado autoritário integralista prioritariamente por esta camada da sociedade 

encontraria fundamento na sua incapacidade de tocar um projeto próprio de poder. Como 

partes de uma classe não autônoma, setores das camadas médias buscaram se apoiar na defesa 

um regime corporativista, regulador da vida social e econômica, com potencial para restringir 

a alternância de poder e refrear a força das camadas populares. 
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4 EULÁLIO MOTA E A POLÍTICA PARTIDÁRIA 

 

 

 As críticas aos partidos políticos e à democracia liberal, estampadas no manifesto de 

outubro de 1932, não impediram os integralistas de se inserirem rapidamente nas disputas 

eleitorais. Em 1935, a AIB conseguiu registro como partido político, mas, desde 1934, após a 

realização do Congresso de Vitória, já avaliava a participação na política estatal como meio 

para efetivar o projeto integralista.
463

 Nos anos subsequentes, aumentou progressivamente a 

participação nas disputas eleitorais. 

Em 1934, a Ação Integralista não ficou indiferente ao movimento nacional e 

apresentou candidatos para a Câmara dos Deputados às Assembleias Constituintes dos 

estados. Para a Bahia, lançou os nomes de Herbert Parentes Fortes, para deputado estadual e 

federal, e de Renato Rollemberg da Cruz Mesquita e Antônio Ezequiel Borges da Silva, para 

deputado estadual. Em manifesto dirigido à nação, afirmou que a AIB não fazia do voto e das 

eleições uma finalidade, mas meio para combater o próprio sufrágio universal e a liberal 

democracia. O documento listou cinco motivos para a mudança de perspectiva em relação à 

participação eleitoral, que, em suma, pretenderia fornecer opção de voto para eleitores 

integralistas e simpatizantes da AIB e ampliar a propagação do integralismo.
464

 

Para a constituinte estadual de 1934, os “camisas verdes” baianos receberam apenas 

302 votos
465

. Porém, nas eleições municipais de 1936, apresentaram expressivo crescimento 

nas urnas. Embora não representasse uma ameaça real à hegemonia das duas principais 

agremiações da Bahia (PSD e Concentração Autonomista), a AIB da Bahia alcançou bons 

resultados, como a eleição de 65 vereadores, inclusive um na capital baiana, e de um prefeito, 

em Santa Inês.
466

 No interior do estado, o movimento conquistou significativa adesão, 

sobretudo no sul baiano. 

No pleito municipal de 1936, em Ilhéus, três candidatos disputaram vaga no executivo, 

sendo um do PSD, um da Concentração Autonomista e um da AIB. O candidato governista 

recebeu impressionantes 3.002 votos de um universo de aproximadamente 4.500 votantes. Em 

segundo, ficou o autonomista, com 1.092 votos; e o integralista recebeu 439 votos. No âmbito 

do legislativo, a AIB teve melhor sorte, conseguindo eleger um nome, com 341 votos. Foi 
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uma votação expressiva, se comparada com a dos candidatos mais votados dos dois outros 

partidos: o PSD recebeu 556 votos e o da Concentração conquistou apenas 278.
467

    

No vizinho município de Itabuna, a prefeitura foi disputada por um pessedista e um 

integralista. O candidato da AIB recebeu 467 votos, sendo derrotado pelo pessedista, que 

recebeu 2.197 votos. Apesar do resultado modesto nas urnas, tal votação representava um 

importante ganho político para o Sigma, pois, naquele município, foi a única oposição à maior 

agremiação partidária do estado. Para a câmara de vereadores, os integralistas conseguiram 

eleger dois candidatos, um com 145 votos e outro com 126 votos.
468

 

 Segundo Amélia Saback Neta, pelo interior, o integralismo também se expandiu de 

forma ampla no nordeste do estado, a exemplo de municípios como Tucano, Serrinha e 

Alagoinhas, que se tornaram redutos integralistas. Nas eleições de 1936, em Serrinha, além de 

candidato a prefeito, a AIB apresentou doze nomes para a câmara de vereadores. Assim como 

nos municípios do sul baiano, os “verdes” perderam a prefeitura para o PSD, mas 

conseguiram eleger três vereadores.
469

 

 Os dados eleitorais apontam a inserção do integralismo na política partidária e a sua 

interiorização no estado. Outras fontes corroboram o seu crescimento fora da capital baiana, 

onde o movimento, conforme se discutiu no primeiro capítulo, foi mais receptivo entre a 

juventude estudante. Sobre o município de Tucano, por exemplo, O Imparcial noticiou que 

haveria mais de mil filiados às hostes do Sigma.
470

 Em relação a Serrinha, além do sucesso 

obtido nas urnas, o jornal destacou que lá haveria mais de 900 inscritos na AIB e seriam 

mantidas pelo movimento quatro escolas de alfabetização com frequência média de 200 

alunos.
 471

 Esses números, em parte, refletiam a intensa campanha integralista pela conquista 

de novos adeptos, tanto na capital quanto no interior, a exemplo da “Campanha do mais um”, 

que incentivava cada militante a conseguir mais um filiado.
 472

 

 O investimento em educação, uma tática empregada pela AIB para incentivar a 

participação da juventude em suas fileiras, permitiu que os integralistas baianos 

prosseguissem com a atividade doutrinária mesmo diante das perseguições empreendidas pelo 

governo do estado. O jornal A Ofensiva, um dos mais importantes órgãos da impressa “verde-

oliva”, sediado na capital federal, destacou a fundação de um Clube Agrícola Escolar 

                                                           
467

 ARAUJO NETO, Álvaro Souza de. Os camisas-verdes na região cacaueira: atuação integralista no Sul da 

Bahia (1934-1938). 2016. 121f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Estado da Bahia, Santo 

Antônio de Jesus, 2016, p. 65-66. 
468

 ARAUJO NETO, 2016, p. 66. 
469

 ALVES NETA, 2012, p. 62 et seq. 
470

 O MOVIMENTO pelo nordeste. O Imparcial, Bahia, ano XVIII, n. 1.796, p. 3, 29 ago. 1936.  
471

 O MOVIMENTO em Serrinha. O Imparcial, Bahia, ano XVIII, n. 1.799, p. 3, 01 set. 1936.  
472

 A POSIÇÃO do Sigma em Tucano. O Imparcial, Bahia, ano XVIII, n. 1.797, p. 3, 30 ago. 1936. 



128 

 

  

Integralista na Vila de São Miguel
473

, na Bahia, composto por quatro escolas. O 

empreendimento teria sido organizado por Manoel da Rocha Barbosa, reconhecido como “o 

mais antigo integralista do sudoeste baiano”, e constituiria uma nova modalidade 

desenvolvida pelo Sigma em favor da instrução nacional. O núcleo da vila estava fechado 

desde o final do ano anterior, por ordem da polícia, mas o campo de experimentação do clube 

se mantinha em funcionamento, para o proveito de inúmeros estudantes.
474

 

A fundação de novos núcleos no interior poderia partir de iniciativas de núcleos 

vizinhos, que se ramificavam formando um emaranhado ligado por municípios, vilas, 

distritos, povoados e mesmo fazendas. A fundação da célula integralista do povoado de 

Lajedo Alto, no município baiano de Santa Teresinha, é ilustrativa sobre como se dava a 

construção dessas redes de comunicação e difusão da doutrina do Sigma. Segundo noticiou A 

Offensiva, de 16 agosto de 1936, em 29 de março daquele ano, às seis da manhã, partiu do 

município de Amargosa
475

 uma bandeira composta de sete integralistas, que percorreram doze 

léguas (cerca de 58 quilômetros) até Lajedo Alto. No caminho, passou-se pelo arraial de 

Tartaruga, onde parou para “deixar cair ligeiramente umas sementes da Ideia Nova”. 

Chegando ao destino final, encontraram-se dois companheiros, um de Ruy Barbosa e outro de 

Castro Alves. Era dia de feira e, sobre um caixote, o chefe integralista proferiu seu discurso 

aos passantes. Seguiram para uma casa que já se encontrava preparada para a inauguração do 

núcleo. Ainda, segundo a matéria, o grande público era formado exclusivamente por gente do 

campo, especialmente, por vaqueiros. Logo após a solenidade, teriam sido conquistados 32 

novos inscritos.
476

 

 As chamadas bandeiras integralistas eram capazes de levar as ideias do Sigma em 

regiões onde a circulação de jornais e livros e o acesso a rádio eram mais restritos. Por meio 

de um discurso fraternal, que lamentava a situação do homem sertanejo e se agarrava ao 

sentimento religioso, podia-se conquistar a audiência de frequentadores de feiras-livres e 

trabalhadores do campo, como ocorreu no caso da fundação do núcleo de Lajedo Alto: 

 

[Afirmou-se] Que nós integralistas, tínhamos um Chefe Supremo, o Chefe 

Nacional Plínio Salgado, que, como Jesus Cristo que disse a gente do seu 

tempo: “O que desejar se salvar que tome a sua cruz e siga-me”, assim diz 
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ele ao povo brasileiro: “Se querem se salvar da situação ruim em que estão e 

da pior que vos espera, vistam uma camisa verde e sigam-me”.
477

 

 

Como era de se esperar, a adesão da plateia nem sempre decorria da identificação com um 

projeto político, mas da sensibilização provocada pelo teor messiânico da mensagem, 

conforme se pode inferir das palavras de um ouvinte, reproduzidas pelo jornal: “Logo 

terminado esse discurso, apresenta-se um pobre homem do campo, facão à cintura, chapéu de 

palha na mão e diz: ‘Seu Chefe eu não sei a leitura não sinhô, mas quero fazer parte dessa 

lei”.
478

 

 Na crônica De Rio Novo I, publicada em O Lidador, em 1935, Eulálio Motta relatou 

suas andanças pelo interior do estado, quando visitou diversos núcleos integralistas. Em Rio 

Novo,
479

 teria conhecido o arraial de Tesouras
480

, que contaria com 640 “camisas verdes”, 

sendo, em sua maioria, cristãos da denominação batista, uma realidade que se repetiria em 

todo o município. Esteve na fazenda Formigas, onde existiria um núcleo integralista com mais 

de 180 inscritos, e já estava de viagem marcada para Altamira, outra fazenda, cujo núcleo 

integralista teria mais de 200 filiados. Pretendia ir ainda a Convento, um lugarejo com 180 

integralistas, e a Dois Irmãos, um arraial com mais de 400 companheiros. Haveria outros 

núcleos e subnúcleos em todo o município de Rio Novo.
481

     

 Os números apresentados podem ter sido superestimados pelo mundonovense, como 

forma de propagandear o integralismo. Ainda assim, o relato impressiona pela multiplicação 

de células integralistas em um mesmo município do interior e pela acentuada expansão do 

movimento para localidades cada vez menos urbanizadas. Isso demonstra que o integralismo 

não foi um movimento homogêneo. A grande quantidade de adeptos do Sigma nas fazendas, 

por exemplo, sugere que foi possível adequar o seu discurso para atrair os trabalhadores do 

campo e pessoas com pouca ou nenhuma escolarização, um público bastante diverso daquele 

da capital. No caso do arraial de Tesouras, a preponderância de fieis batistas também destoava 

do perfil convencional do movimento, que, como se viu no capítulo anterior, era 

predominantemente católico. 

No município de Mundo Novo e nos seus vizinhos, o integralismo não pareceu 

florescer com a mesma intensidade com que se expandiu nos municípios do sul e do nordeste 

baiano. Ao contrário de Rio Novo, por exemplo, onde se verificou uma multiplicação de 
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núcleos em distritos, povoados e fazendas, na região de Mundo Novo, a fundação da célula 

integralista concentrou membros de mais de um município. O núcleo, fundado em 1934, 

estava sediado em Djalma Dutra
482

 e abrangia os integralistas dos municípios limítrofes de 

Jacobina e Mundo Novo. Não se tem informações sobre o número de integralistas que ele 

congregava, porém, as fontes não sugerem grande aglomeração de “camisas verdes”. 

 

4.1 A AÇÃO INTEGRALISTA NO TRAÇADO DO “TREM DA GROTA” 

 

 O município de Mundo Novo, como se demonstrou anteriormente, estava localizado 

em um ponto central no trajeto na linha férrea Leste Brasileiro, o que o permitia se conectar 

com outros importantes municípios da região, como Jacobina (passando por Djalma Dutra), 

ao norte, Ruy Barbosa (antiga vila de Orobó), ao sul, e Morro do Chapéu, a oeste. A chegada 

dos trilhos da Leste Brasileiro modificou a dinâmica política, social e econômica dos 

municípios onde foram fincados, mas também, conforme salientou Cunha, reforçou a 

identidade de uma região, por meio da melhoria nos intercâmbios entre as localidades da 

zona.
483

 Por estas razões, o traçado do “trem da Grota” será tomado como referência para se 

observar a propagação do integralismo nos arredores de Mundo Novo. 

Desde fins de  1933, o jornal O Lidador passou a publicar textos de Eulálio Motta 

sobre o integralismo. No já citado artigo O integralismo vencerá!, em que relatou sua 

transição do comunismo para a doutrina do Sigma, publicado em abriu de 1934, após assinar 

o texto, o autor indicou vinculação ao núcleo provincial da Bahia.
484

 A propaganda 

integralista na região, portanto, antecedeu a fundação do núcleo local e contou com o 

prestígio de Motta, que frequentemente colaborava para o periódico. 

 Eulálio Motta concluiu o curso superior no final de 1933
485

 e, em 1934, voltou a 

residir na região de Mundo Novo. Como dito, em janeiro daquele ano, o poeta proferiu, pelo 

menos, duas conferências sobre o integralismo no município.
486

 No entanto, até a fundação do 

núcleo de Djalma Dutra, não se observou grande movimentação na impressa local em torno 

da atuação dos “camisas verdes”, sendo registrado em O Lidador apenas um texto sobre o 

fascismo e sua vertente brasileira
487

 e um artigo de Plínio Salgado.
488
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Neste período, Eulálio Motta publicou alguns versos no jornal jacobinense
489

 e 

rascunhou diversos “causos” no Caderno Bahia humorística. Os poemas publicados em O 

Lidador indicam que foram escritos na fazenda Morro Alto, que pertencia à família do poeta. 

Os causos foram escritos em Mundo Novo e no arraial de Itabira (também conhecido como 

Mocambo dos Negros), na limítrofe vila de Djalma Dutra, onde fixou residência naquele 

mesmo ano. As histórias retratam sujeitos e lugares daquelas localidades e tocam em 

temáticas como o comunismo e o integralismo e tecem críticas à política local, conforme visto 

no capítulo anterior. Isso sugere que, em meados de 1934, Motta circulou pelos arredores de 

Mundo de Novo, inclusive “plantando sementes da ideia nova”. Um dos causos do Caderno 

Bahia Humorística ilustra esta atuação do poeta: 

 

Domingo. Dia de feira no arraial de Itabira. Eu explicava aos “brasileiros que 

trabalham e sofrem” o que é o Integralismo. A massa da feira rarefez-se. 

Porque a quase totalidade se condensava em torno de mim escutando a palavra 

nova. Ouviam com muito interesse e aplausos. 

Ao terminar a palestra, quando me afastava da massa que escutava, ouvi um 

deles dizer: 

– Ê danado! Mas pra destrinchar tanto trem só mermo uma cabeça de 

doutor.
490

   

 

É provável que o público da feira, além de trocas comerciais, estivesse interessado em 

encontrar conhecidos das fazendas e de povoados vizinhos, conversar sobre assuntos diversos 

e, até mesmo, buscar algum entretenimento. Aquele era um espaço privilegiado para se dirigir 

aos trabalhadores do campo, que, no domingo, afastavam-se do labor diário. Dessa forma, ao 

buscar cativá-los, Eulálio Motta tornava possível ampliar o campo de abrangência da 

propaganda integralista, visto que se tratava de um público menos habituado com a leitura dos 

jornais e livros. Dificilmente acreditasse que ali encontraria o tipo ideal de militante 

integralista: disciplinado, dedicado aos rituais do movimento e à doutrina do Sigma e com 

aptidão para ocupar postos dirigentes. Porém, não era improvável que conseguisse 

arregimentar eventuais apoiadores e depositários de confiança nas urnas. 

O discurso espiritualista e salvacionista da AIB possuía potencial para sensibilizar 

diferentes públicos, especialmente aqueles socialmente mais frágeis, que não se sentiam 

amparados pelo poder público. Portanto, o sucesso da palestra do mundonovense, em certa 

medida, decorreria do teor da própria mensagem proferida. Não se pode perder de vista, no 

entanto, que o capital simbólico produzido pelo reconhecimento do interlocutor como homem 
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letrado (evidenciado pela expressão “cabeça de doutor”) forneceria a ele distinção perante 

aquela comunidade. Além disso, o fato de aquele doutor parar para falar com o público da 

feira era uma atitude pouco corriqueira, pelo menos fora de um período de eleições, o que 

ajudava a reforçar a deferência do público ao palestrante. Sendo assim, é difícil dizer se o 

interesse e os aplausos dos ouvintes decorreriam do entusiasmo pela “palavra nova” ou da 

estima construída pelo mundonovense. O mais provável é que ambos os aspectos tenham 

concorrido na conquista de simpáticos ao integralismo nas imediações, o que não significou 

necessariamente arregimentação de muitos filiados. 

   O “causo” pode indicar ainda que, apesar do silêncio de Eulálio Motta sobre a 

temática integralista na impressa local, em meados de 1934, a atividade doutrinária não foi 

interrompida na região. É possível que, nesse período, também estivesse envolvido com os 

preparativos da fundação do núcleo de Djalma Dutra, ocorrida em novembro daquele ano, da 

qual foi figura de destaque. A abertura de um núcleo integralista exigia uma série de rituais e 

protocolos, tais como o envio de convites e de comunicados a autoridades e a padronização do 

espaço de funcionamento, que, certamente, demandavam bastante tempo e empenho dos 

envolvidos.
491

 

Um texto publicado por Paulo Bento, em O Lidador de 2 de novembro de 1934, 

também sugere que os integralistas estavam ativos antes do funcionamento oficial da AIB na 

região, inclusive criando polêmicas. No artigo Será para abrir um túnel?, o líder espírita 

Paulo Bento, assíduo colaborador do periódico, comentou que, em julho daquele ano, recebeu 

uma correspondência proveniente de Mundo Novo contendo exemplares do jornal integralista 

A Offensiva, acompanhados de $700 em selos. Bento disse ter ficado desconfiado e pensou 

logo se tratar de “política fascio-papalina”. Embora reconhecesse “algo de promissor” na 

leitura, concluiu ser o integralismo “um meio de reivindicação de certos e determinados 

direitos da religião romana que o progresso decepou”.
492

 

Efetivamente, a correspondência não era uma cortesia, mas uma provocação ao 

religioso. Os exemplares dos jornais tratavam de uma conferência proferida no Rio de Janeiro, 

dirigida aos “camisas verdes”, em que se abordou o renascimento da civilização [católica] 

cristã. Ao que parece, o envio daquelas matérias pretendia afirmar a discordância do 
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remetente integralista com a doutrina espírita e alertar o destinatário de que o integralismo 

trabalharia para manter a hegemonia do cristianismo católico. 

Naquela mesma edição de O Lidador, foi prevista a fundação de um núcleo 

integralista na vila de Djalma Dutra, que ocorreria em 6 de novembro, abrangendo, além desta 

vila, o município de Jacobina e o arraial de França, do município de Mundo Novo. Segundo a 

nota, foram dirigidos convites a toda população daquelas localidades, “sem distinção de cor, 

sexo, partido político etc., a fim de conhecerem as novas ideias em prol do engrandecimento 

do Brasil”.
493

 A Ação Integralista não era, de fato, progressista e igualitarista como se 

apresentava: mulheres possuíam participação restrita nos seus quadros;
494

 havia uma 

tendência antissemita dentro do movimento;
495

 e, definitivamente, os comunistas não eram 

bem-quistos pelos “camisas verdes”. A fachada democrática e suprapartidária era mesmo uma 

estratégia persuasiva, que pretendia distinguir o integralismo da “velha política” e engrossar 

as fileiras do Sigma. 

Como informado, a primeira sessão integralista da região ocorreu em 6 de novembro 

de 1934, às 20h, no Cine Urano, na vila de Djalma Dutra, e teria contado com muitos 

espectadores. A sessão foi instalada pelo militante Elias Schneiberg, com o auxílio de outros 

“idealistas” daquela localidade. A nota sobre a fundação do núcleo, publicada pelo O Lidador, 

destacou a participação do farmacêutico Eulálio Motta, que proferiu conferência sobre o 

comunismo, o socialismo e o integralismo, criticou a liberal democracia e tachou os políticos 

de “espíritos corrompidos do século XVII.”
496

 

Elias Schneiberg era um comerciante de Djalma Dutra, de nacionalidade italiana, que, 

mais tarde, foi afastado das fileiras do Sigma, como será visto adiante.
497

 Naquela região, 

vários outros imigrantes italianos aportaram entre o final do século XIX e início do século 

XX, a exemplo das famílias Grassi, Maceri, Maffei e Micucci.
498

 Apesar disso, não se 

verificou uma relação direta entre a presença estrangeira e a difusão das ideias integralistas, 

como ocorreu em outras partes do país. Segundo João Fábio Bertonha, em todo o Brasil, 

integralistas, nazistas e, especialmente, fascistas italianos tiveram um relacionamento 

próximo, o que contribuía para a inserção dos filhos de italianos e alemães nas fileiras da 

AIB. Esta identificação pareceu mais evidente nos estados do sul e sudeste, onde a massa 
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imigrante era maior. No entanto, conforme ressalta o autor, relações como estas precisam ser 

matizadas em cada contexto local, pois outras questões também estavam presentes.
499

     

Não foram localizadas informações precisas sobre o número de filiados e o 

funcionamento da AIB na região. Por meio da imprensa local e dos escritos de Eulálio Motta, 

é possível dizer que, na região cortada pelos trilhos da Leste Brasileiro, houve uma moderada 

mobilização em torno do integralismo, que envolveu entre outros aspectos: trânsito de 

caravanas, cumprimento de protocolos integralistas, visitas a núcleos de municípios vizinhos, 

publicação de textos propagandísticos na imprensa e participação nas disputas eleitorais. A 

vila de Djalma Dutra, pelo menos na década de 1930, parece ter sido o principal reduto dos 

“camisas verdes” na região, pois, além de sediar um núcleo, os integralistas de lá tiveram 

fôlego para lançar candidaturas nas eleições municipais de 1936, como se verá adiante.   

Após a fundação do núcleo local, a temática integralista se tornou mais frequente em 

O Lidador. Além dos artigos de Eulálio Motta, foram replicados textos de lideranças 

integralistas, a exemplo de Nicanor Carvalho e de Gustavo Barroso, e pulicados artigos 

assinados por “M. S. Dantas”, provavelmente um militante do município de Bonfim. Até 

meados de 1936, manteve-se como o principal veículo de difusão da ideologia integralista na 

região. Porém, à medida que se intensificaram as perseguições aos “camisas verdes” no 

estado, o jornal deixou de publicar os textos de Motta e, inclusive, passou a veicular textos 

que levantavam desconfianças sobre o movimento. Após o golpe do Estado Novo, em 1937, o 

periódico apresentou uma tendência anti-integralista, especialmente no contexto da Segunda 

Guerra, quando os integralistas foram associados à espionagem nazista.  

Em diversos textos, Motta relatou suas experiências com núcleos integralistas da 

capital e do interior, que ele teria visitado entre 1934 e 1935. Na já citada crônica De Rio 

Novo I, por exemplo, informou que, nos últimos tempos, estaria vivendo uma “vida de 

cigano”, tendo percorrido, antes de chegar a Rio Novo, as localidades de Valença, Cajaíba, 

Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, Conceição de Feira, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Nazaré, 

São Miguel e Santa Inês.
500

 Assim, mesmo distante de seu “torrão”, Motta continuou 

divulgado o integralismo para os leitores do periódico jacobinense, apresentando-lhes o 

vertiginoso crescimento das fileiras no Sigma na Bahia e outras virtudes do movimento que 

pudessem aumentar sua credibilidade perante o público. 

O trânsito de militantes integralistas pelos diversos núcleos era parte da estratégia de 

expansão da AIB. Além da troca de experiência, as visitas demonstravam a integração do 
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movimento e eram oportunidades para a realização de comícios e a conquista de filiados. O 

núcleo de Djalma Dutra recebeu, em julho de 1935, a visita de uma caravana formada pelos 

jovens acadêmicos Nicanor Carvalho, Adelino Mendonça (Oficial do Exército) e Leônidas 

Carvalho. Antes de chegarem a Djalma Dutra, os “camisas verdes” realizaram uma palestra 

no município vizinho de Jacobina, onde o estudante Nicanor Carvalho falou aos 

frequentadores da feira livre sobre o programa integralista.
501

 A caravana era uma das seis que 

partiram da capital para diversos pontos do estado em propaganda e tinha no seu itinerário as 

seguintes localidades: Itiúba, Monte Santo, Queimadas, Juazeiro, Bonfim, Jacobina, Djalma 

Dutra, Itabira.
502

 O trajeto, provavelmente realizado de trem,  acompanhava os trilhos da 

Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco e, de Bonfim, seguia o percurso da ferrovia Leste 

Brasileiro. 

Na crônica intitulada Canabrava,
503

, publicada em O Lidador, mas escrita da capital 

do estado, Eulálio Motta destacou que, por meio da caravana integralista, recebeu notícias dos 

companheiros daquela vila. Segundo o poeta, quando de sua ida a Djalma Dutra para “levar a 

semente da Ideia Nova”, no ano anterior à passagem da caravana, teriam sido arregimentados 

treze seguidores do Sigma. Agora, seriam quase cem os que envergariam a camisa verde 

naquela localidade.
504

 Não foram localizadas outras fontes que confirmassem esse 

crescimento do integralismo na região, mas é fato que o movimento prosperou em todo o país 

a partir de 1935. Na impressa local, também se observou intensificação da propaganda 

integralista no período, o que pode ter resultado em aumento do número de filiados. 

A análise comparativa da arrecadação da taxa do Sigma pode fornecer uma noção mais 

precisa do tamanho do núcleo municipal de Djalma Dutra. A contribuição foi instituída em 

janeiro de 1935, pelo chefe nacional, e tinha como objetivo constituir o Fundo de Reserva da 

Secretaria Nacional de Finanças (SNF). Deveria ser paga por todos os integralistas dos 

núcleos municipais e distratais do país. À medida que pagava a taxa, o contribuinte 

colecionava “cupons”, que, a partir de uma determinada quantidade, davam ao militante o 

direito de receber um “cupom branco”, cuja posse seria considerada como prova de dedicação 

ao integralismo, em todas as emergências.
505

 A Offensiva publicava demonstrativos do 

recolhimento da taxa por núcleo e, insistentemente, reforçava a importância de seu 

pagamento, com dizeres como: “Todo ‘camisa-verde’ tem um dever para com a SNF: Pagar, 
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mensalmente a taxa do sigma”; “A taxa do sigma é a viga mestra da economia do Movimento 

Integralista”; “Não espere que lhe peçam o pagamento da taxa do Sigma; peça lhe cobrem”. 

 No quadro abaixo, foram agrupados os valores recebidos por núcleos municipais e 

distritais da província integralista da Bahia, referente ao arrecadado até 31 de agosto de 

1936
506

, e, ao lado, foram inseridos dados do contingente populacional de cada localidade, 

com base no recenseamento geral de 1940
507

: 

 

QUADRO 02 – Arrecadação da taxa do Sigma 

Núcleo 
Total arrecadado 

(até 31/08/1936) 

População total 

(1940) 

Sede Provincial (Salvador) 2:732$400 290.443 

Municipal de Afonso Pena 25$000 27.261 

Municipal de Alagoinhas 160$000 37.826 

Municipal de Amargosa 40$000 28.566 

Municipal de Areia 15$000 20.264 

Profissional de Bancários 97$000 --- 

Distrital do Banco do Pedro (Ilhéus) 23$000 --- 

Municipal da Barra 14$000 25.388 

Municipal de Bonfim 46$000 26.886 

Distrital de Cidade Nova 12$000 --- 

Municipal de Conceição do Coité 20$300 26.141 

Municipal de Conquista 160$000 74.443 

Municipal de Cruz das Almas 115$000 28.255 

Municipal de Djalma Dutra
508

 53$000 25.178 

Distrital de Dois Irmãos (Rio Novo) 400$000 2.754 

Municipal de Encruzilhada 20$000 40.630 

Distrital de Ferradas (Itabuna) 31$000 9.289 

Municipal de Ilhéus 284$000 113.269 

Municipal de Inhambupe 80$000 16.304 

Municipal de Itabuna 1:282$000 96.879
509

 

Municipal de Jandaíra 158$000 5.122 

Distrital de Macuco (Itabuna) 310$000 12.861 

Municipal de Maragogipe 392$000 35.095 

Municipal de Monte Santo 240$000 25.445 

Municipal de Mutuípe  211$000 11.128 

Municipal de Outeiro Redondo (São Félix) 70$000 6.880 
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Distrital de Palestina (Itabuna) 1:460$000 28.072 

Distrital de Penha (Salvador) 28$000 --- 

Municipal de Prado 41$000 16.623 

Municipal de Queimadas 25$000 10.109 

Municipal de Santa Cecília 25$000 --- 

Municipal de Serrinha 247$000 45.842 

Municipal de Santa Luzia 205$000 7.270 

Municipal de Santarém 95$000 21.012 

Distrital de Santo Antônio (Salvador) 544$000 --- 

Municipal de Tanquinho (Feira) 50$000 4.593 

Municipal de Tucano 100$000 20.472 

Municipal de Vila São Felipe 45$000 25.917 

Fontes: Jornal A Offensiva, 1936; Recenseamento Geral do Brasil, 1940. 

 

Embora se saiba que a taxa do Sigma correspondia a 1$000 (um mil-réis)
510

 e que foi 

instituída desde janeiro de 1935, não se pode precisar o número médio de integralistas por 

núcleo, pois, salvo dificuldades da SNF para atualizar e divulgar os valores arrecadados (ou 

dos núcleos para repassar a contribuição), os militantes baianos não pareciam tão assíduos 

com o pagamento da referida taxa. No caso do núcleo de Djalma Dutra, por exemplo, desde 

13 de julho de 1936, a importância acumulada se manteve em 53$000.
511

 Mesmo assim, é 

possível confirmar uma participação mais efetiva dos “camisas verdes” em municípios do sul 

do estado em contraste com o restante do estado. 

O núcleo municipal de Itabuna, por exemplo, havia recolhido mais de um conto de réis 

até agosto de 1936. Evidentemente, era um município mais populoso do que Djalma Dutra e, 

portanto, a probabilidade de arregimentar filiados também era maior. Por outro lado, se se 

considerar que o núcleo sediado em Djalma Dutra abrangia mais duas localidades (o 

município de Jacobina e o arraial de França, cujas populações em 1940 chegaram, 

respetivamente, a 51.693 e 3.538 moradores), a diferença populacional não seria tão 

acentuada, o que reforçaria a premissa de que as atividades integralistas no sul baiano foram, 

de fato, bem mais intensas do que na parte central. Mesmo em sedes distritais com baixos 

contingentes populacionais, localizadas no sul do estado, como Macuco e Palestina (cuja 

arrecadação foi superior à da sede municipal), ambas de Itabuna, e Dois Irmãos, do município 

de Rio Novo, o total arrecadado foi significativamente superior. 
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Fora do sul baiano, os municípios de Serrinha, Tucano, Inhambupe, Monte Santo e 

Jandaíra, no nordeste do estado, a localidade de Outeiro Redondo, de São Félix, e o município 

de Maragogipe, no Recôncavo baiano, disponibilizaram maior volume de dinheiro para o 

fundo de reserva do Sigma. Outros municípios de porte equivalente a Djalma Dutra, como 

Amargosa e Bonfim, também da região central da Bahia, arrecadaram importâncias 

semelhantes. Houve municípios como Afonso Pena, Encruzilhada e Barra, cujas populações 

beiravam a de Djalma Dutra, que apresentaram arrecadação menor. Estes poderiam ser casos 

de núcleos mais novos ou, igualmente, com atividade integralista menos intensa.         

Seguramente, o núcleo sediado em Djalma Dutra não era dos mais expressivos da 

província baiana. Isso, no entanto, não exclui a sua importância como centro difusor do 

projeto político integralista. Afinal, o modesto resultado nas urnas e o pequeno número de 

filiados podem sugerir apenas que localmente houve baixa adesão à AIB, mas não informam, 

por exemplo, sobre o quanto o movimento foi capaz de difundir e reforçar naquela sociedade 

o conservadorismo e o autoritarismo e de combater o pensamento de esquerda. A visibilidade 

alcançada nas páginas de um órgão de imprensa não oficial, como no caso de O Lidador, que 

circulava em toda a região, assim como a audiência conquistada em comícios e palestras, 

podem indicar que, pelo menos inicialmente, não houve resistência por parte da população 

local à propaganda integralista.  

A uniformização de protocolos e rituais fornecia unidade na veiculação da doutrina 

integralista. Esta padronização garantia a imediata identificação do militante, 

independentemente da localidade, e projetava sobre o movimento uma imagem de seriedade, 

em razão da disciplina a que os integralistas estavam submetidos e da sua capacidade de 

organização. A comemoração do centenário de Carlos Gomes é exemplificativa de como os 

núcleos estavam alinhados com as diretrizes da chefia nacional. Sob a direção do secretário 

nacional de cultura artística, Rodolpho Josseti, em 11 de julho de 1936, foram organizadas 

comemorações e sessões solenes em homenagem aos cem anos do nascimento do compositor 

brasileiro. No município de Campinas, em São Paulo, onde o artista nasceu, foram realizados 

festejos durante todo o dia, inclusive com a presença do chefe nacional.
512

 Nos 2.123 núcleos 

do país, obrigatoriamente, deveria ser realizada sessão comemorativa, às 21 horas. O evento 

era uma prova da rigorosa disciplina e do civismo da AIB, que, diferentemente dos demais 

partidos políticos, não teria deixado passar em “brancas nuvens” uma data tão representativa 

para a cultura nacional. Segundo o integralista Madeira de Freitas, diretor de A Offensiva, “é 
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precisamente um detalhe desta natureza que cava um profundo abismo de separação entre o 

Integralismo e os demais agrupamentos político-partidário [..]”
513

 

Após a realização da cerimônia ritual em comemoração ao centenário de Carlos 

Gomes, foram registrados em A Offensiva inúmeros telegramas de chefes integralistas 

municipais e distritais de todo o país, que prontamente responderam à ordem do chefe 

supremo, informando sobre o cumprimento da determinação ou sobre as razões que 

porventura os impediram de realizar o ato cívico.
514

 Dentre estes, destacam-se um telegrama 

do líder integralista municipal de Djalma Dutra, Antônio Fonseca, e outro proveniente do 

arraial de Itabira, assinado por José Alexandre, que também se identificou como chefe 

integralista local. É possível, portanto, que, no arraial onde Eulálio Motta se instalou por cerca 

de dois anos, também tenha sido fundado um núcleo da AIB.  

A comemoração sincronizada e a imediata prestação de contas pelas chefias 

integralistas locais reforçam o peso da obediência dentro da AIB e evidenciam o 

funcionamento de uma imbricada rede de comunicação, que permitia a integração das células 

integralistas e incluía até mesmo núcleos menores, como no caso do de Djalma Dutra e de 

Itabira. Não se pode ainda descartar a possibilidade de que a realização de rituais como este 

tenha contribuído para ratificar a imagem de um movimento ordeiro e cumpridor dos deveres 

cívicos e, consequentemente, para o aumento de sua credibilidade em âmbito local. 

Até o fechamento dos núcleos integralistas da Bahia, em setembro de 1936, os 

“camisas verdes” da região pareciam não sofrer o impacto das perseguições patrocinadas por 

lideranças políticas situacionistas, desde fins de 1935, com o auxílio da polícia, como ocorreu 

em outras localidades do estado. Segundo Jacira Primo, a ordem para o fechamento dos 

núcleos baianos foi a culminância de uma disputa entre o governador da Bahia e os 

integralistas, iniciada no ano anterior, quando ambas as forças políticas alcançaram 

importantes conquistas: Magalhães foi eleito governador constitucional pela Assembleia 

Constituinte estadual, superando o descontentamento dos grupos alijados do poder em 1930, e 

a AIB cresceu e redefiniu seu movimento, inserindo-se nas disputas eleitorais como partido 

político.
515

  

O plano orquestrado por Juracy Magalhães, que resultou no encerramento das 

atividades da AIB no estado e na prisão de militantes, girou em torno do enquadramento dos 

integralistas no art. 30 da Lei de Segurança Nacional (LSN), que proibia o funcionamento de 
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agremiação que visasse à subversão, pela ameaça ou violência, da ordem política ou social. 

Meses antes da devassa contra os integralistas, Motta publicou dois artigos em O Lidador, 

intitulados Extremismo,
516

 em que defendeu o integralismo da imputação de doutrina 

extremista, com base no texto constitucional e na própria LSN. A defesa era resultado do 

clima de tensão criado pelas acusações de que a AIB representava uma ameaça à ordem 

estabelecida, levantadas não apenas pelo governador baiano, mas por diversos outros políticos 

que estavam alerta ao crescimento da agremiação partidária. 

A ordem para fechamento dos núcleos integralistas baianos, emitida por telegrama 

pelo Secretário de Segurança Pública do estado, capitão João Facó, foi transcrita por O 

Lidador. O documento mandava fechar os núcleos e dar rigorosa busca nas sedes, 

apreendendo todo o material que encontrasse.
517

 Não se sabe se a medida foi cumprida com 

rigor pela polícia da região, mas é fato que vigorou um silêncio em torno da temática 

integralista no jornal jacobinense. Em 2 julho de 1937, o núcleo de Djalma Dutra foi reaberto, 

segundo noticiou o periódico.
518

 No resto do estado, desde 24 de junho, os núcleos voltaram a 

funcionar, por iniciativa da própria AIB, após Vargas não renovar o estado de guerra 

decretado em março de 1937.
519

 Nem assim, o jornal dirigido por Nemésio Lima voltou a 

veicular propaganda integralista. 

O Lidador chegou a publicar notícias que colocavam em dúvida a credibilidade da 

AIB.  Nesse sentido, veiculou nota de que o arcebispo de Porto Alegre teria declarado que “a 

política de Nosso Senhor é contrária ao Integralismo.”
520

 Replicou ainda uma polêmica, 

noticiada por outros jornais, envolvendo um empréstimo que Plínio Salgado teria conseguido 

junto ao banco alemão Transatlântico, no valor de seis mil contos de reis. Os jornais teriam 

estranhado o fato de o banco ter elevado para quatro anos o prazo de resgate das promissórias, 

quando a praxe seria de cento e vinte dias, mediante dois fiadores idôneos.
521

 

Após o episódio de fechamento da AIB, verificou-se uma significativa baixa nos 

quadros integralistas, mesmo com a reabertura dos núcleos. Vários comunicados sobre a 

desfiliação do integralismo foram veiculados no jornal Correio do Sertão, do vizinho 

município de Morro do Chapéu. Estes registros, além de informarem sobre o abandono das 
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fileiras do Sigma, permitem identificar outras localidades da região desenhada pelos trilhos da 

Leste Brasileiro onde também se registraram atividades integralistas.  

No território de Mundo Novo, por exemplo, além do arraial do França, que integrava o 

núcleo de Djalma Dutra, teria funcionado uma célula no distrito de Espera d’Anta.
522

 O 

registro foi feito em setembro de 1937, no periódico morrense, pelo “camisa verde” Miguel 

Coelho dos Reis, morador do povoado de Volta Grande, que declarou publicamente seu 

desligamento das hostes do Sigma para apoiar a candidatura de José Américo para presidente 

da República: 

 

Miguel Coelho dos Reis, infra firmado, declara que nesta data se desligou do 

núcleo integralista de Espera d’Anta, município de Mundo Novo, e do 

integralismo em geral, por se convencer de que só a social democracia, 

regime sob que vivemos, corresponde às necessidades do povo brasileiro, 

tanto mais agora sendo candidato à Presidência da República o Dr. José 

Américo de Almeida, alvo da confiança do Brasil. 

Volta Grande, 9-9-937 

Miguel Coelho dos Reis
523

 

 

Aliás, este não foi o único caso; diversos integralistas da região declararam desvinculação do 

integralismo para apoiarem o candidato de Vargas à presidência, seguindo a orientação de 

líderes políticos locais do PSD.
 
 

Em Morro do Chapéu, também se registraram atividades integralistas. Desde 1933, o 

periódico local, o Correio do Sertão, publicou alguns textos doutrinários, inclusive um de 

Eulálio Motta
524

, e notícias sobre o funcionamento da AIB, a exemplo da fundação do núcleo 

integralista na vizinha vila de Irecê
525

, em novembro de 1935, e da realização do Congresso 

Integralista em Salvador.
526

 A frequência de textos com a temática integralista foi, entretanto, 

significativamente menor do que em O Lidador. A liderança local do movimento estava a 

cargo de Ulysses Gabriel de Oliveira
527

, um pecuarista da região
528

, que, possivelmente, 

matinha contatos com os integralistas de Djalma Dutra.  

Em 10 agosto de 1937, segundo registro do Correio do Sertão, uma caravana 

proveniente da vila de Djalma Dutra, formada por Antônio Fonseca, José Alexandre Alves, 
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Waldermar Nunes e outros, visitou o município de Morro do Chapéu, em propaganda ao 

integralismo. Os visitantes hospedaram-se com o “capitão” Ulysses de Oliveira e, na noite 

daquele mesmo dia, o líder integralista municipal de Djalma Dutra, Antônio Fonseca, realizou 

uma conferência na casa do professor Antônio Gabriel, irmão de Ulysses. No dia seguinte, a 

caravana partiu para Cafarnaum
529

, povoado daquele município, onde também funcionaria 

uma célula integralista. A passagem da caravana, como se afirmou acima, era atividade 

ordinária do trabalho doutrinário dos “camisas verdes” e denota o interesse pela integração e a 

expansão do movimento na região. 

Em Morro do Chapéu, a ligação de uma figura de prestígio social como o professor 

Antônio Gabriel com o integralismo pode indicar que, localmente, o movimento alcançou 

algum destaque. O professor foi um importante colaborador para a formação do chamado 

grupo dos Coquís, facção política local dirigida pelo coronel Dias Coelho, de quem era 

cunhado. Dias Coelho se tornou uma das principais referências da política de Morro do 

Chapéu em fins do século XIX e início do XX, cujo legado político se estendeu até meados da 

década de 1940, quando um novo grupo político assumiu a liderança municipal.
530

  

Por outro lado, o integralismo não conquistou o mesmo apoio do coronel Antônio de 

Souza Benta, outro importante líder local, também correligionário de Dias Coelho, de quem 

foi sucessor na política morrense. Em 10 junho de 1937, Benta mandou publicar no Correio 

do Sertão declaração em que informava não ser filiado ao integralismo nem pactuar com a 

“propagada desleal” que estava sendo realizada por meio da vinculação de seu nome com este 

credo político. Acrescentou que não apoiaria nenhum partido político “extremista”, fosse 

integralismo ou comunismo. Na mesma matéria, o Correio do Sertão consignou o 

estranhamento de que pessoas que se diziam amigos incondicionais do Cel. Souza Benta 

estivessem envolvidas em tais partidos.
531

 Era possivelmente uma referência aos irmãos 

Ulysses e Antônio Gabriel, seus históricos aliados políticos. 

Em pelo menos três localidades de Morro do Chapéu (Cafarnaum, Bela Vista de 

Utinga e Duas Barras), há notícias de agrupamentos integralistas. No povoado de 

Cafarnaum
532

, em junho de 1937, segundo noticiou o Correio do Sertão, foi necessária a 

intervenção do Delegado de Polícia para “aplacar os ânimos integralistas”, provavelmente 
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exaltados pela recente notificação do Secretário de Segurança do Estado, que confirmava que 

o uso da camisa verde e de outros símbolos integralistas continuava proibido.
533

 Meses 

depois, foi publicada no dito jornal declaração dos militantes Arnaldo Moitinho de Oliveira, 

Cícero José de Souza, Arlindo Fidelis Farias e José Claudio dos Santos, comunicando 

desligamento do núcleo integralista de Cafarnaum, por entenderem que “a social democracia é 

a única forma de governo que corresponde a aspiração do povo brasileiro”.
534

 Neste caso, é 

provável que a decisão fosse motivada pela perseguição patrocinada pelo governo estadual 

aos integralistas ou ainda pela articulação dos grupos locais em volta do nome de José 

Américo para suceder Vargas na Presidência. 

Do arraial de Bela Vista de Utinga
535

, os “camisas verdes” Jayme Rodrigues Oliveira e 

Mário Pinto também afirmaram desligamento do núcleo integralista local.
536

 Ambos, por 

ocasião da passagem da caravana pessedista naquele povoado, encabeçada por lideranças 

morrenses, em campanha para José Américo, deixaram as hostes do Sigma e se filiaram ao 

PSD declarando apoio ao candidato situacionista.
537

 Pela mesma razão, o militante José 

Pereira de Almeida, que seria o único integralista residente no povoado de Bonito, igualmente 

declarou desfiliação do núcleo de Cafarnaum. A senhorita Rosa Ribeiro, de Bela Vista de 

Utinga, e o senhor Miguel José Alves, do distrito de Canabrava do Miranda, seguiram o 

mesmo caminho e se alistaram ao PSD, em apoio à campanha de José Américo.
538

 

Esta debandada “verde” em Morro do Chapéu pode indicar a fragilidade da adesão 

local ao projeto político integralista. Decerto, o enfretamento ao movimento ordenado por 

Juracy Magalhães, em todo o estado, contribuiu para esta saída das fileiras do Sigma. Porém, 

as diversas declarações de desfiliação da AIB em apoio à campanha de José Américo, 

encabeçada pelo Diretório local do PSD, do qual era membro o então prefeito Theotônio José 

de Souza, sugerem que, na hora decisiva, a simpatia pelo Sigma cedeu à influência das 

tradicionais forças políticas que dirigiam o município. Se, antes, a AIB não representava uma 

ameaça real, dada a sua pequena participação nas disputas eleitorais municipais, com o 
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lançamento do nome de Plínio Salgado para presidente da República nas eleições de 1937, o 

partido deve ter preocupado os líderes da situação, que trataram de assegurar o seu eleitorado. 

Os relatos sobre o núcleo do povoado de Duas Barras foram feitos após fechamento da 

AIB, pelo Estado Novo, em 1937. Os senhores João Nunes Netto
539

 e Manoel Modesto 

Sobrinho
540

, por meio de publicações no Correio do Sertão, declararam-se arrependidos por 

terem se filiado ao integralismo e ratificaram adequação às regras do novo regime. Segundo 

Modesto Sobrinho, ele teria se filiado inconscientemente a uma célula integralista de Duas 

Barras, mas, depois do golpe intentado contra Vargas, desvinculou-se da “doutrina satânica”: 

 

[...] Agora porém, que o Integralismo foi desmascarado, quando na 

madrugada de 11 de Maio último, os seus chefes tentaram guindar aos 

poderes, por um assalto de mão armada, no qual, premeditavam, o massacre 

das altas figuras do País, inclusive o eminente Presidente Dr. Getúlio 

Vargas, crime que seriam praticados com o maior requinte de perversidade, 

ficando assim patente a hediondez desta doutrina Satânica, venho pois 

declarar em público, que não mais sou nem jamais serei Integralista. Estou 

pois, de pleno acordo com o Estado Novo e tenho como único Chefe 

Nacional, o preclaro Brasileiro Dr. Getúlio Vargas. 

F. Pereira, 2 de Agosto de 1938 

Manoel Modesto Sobrinho. 

 

A negativa de vínculos com o movimento de Plínio Salgado, naquele contexto, era, 

certamente, uma defesa contra a repressão aos integralistas, após a tentativa de tomada do 

Palácio da Guanabara por um grupo de “camisas verdes”, ocorrida em maio de 1938. 

  Ao norte de Mundo Novo, também se verificaram atividades integralistas no 

município de Bonfim
541

, de onde partiam os trilhos da Leste, em Campo Formoso
542

 e no 

distrito de Pindobaçu
543

, pertencente a este último município. Ao sul, os integralistas teriam 

ainda fundado um núcleo em Ruy Barbosa, onde teriam sido eleitos três vereadores do Sigma, 

segundo A Offensiva.
544

 Embora ligadas pela linha férrea, eram localidades mais afastadas, 

que, ao que parece, não mantinham um diálogo tão próximo com os “camisas verdes” dos 

municípios da parte central. 

Na primeira fase do movimento integralista, sob a legenda da AIB, Eulálio Motta 

esteve dividido entre o núcleo de Djalma Dutra e as diversas localidades do estado que 
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percorreu em visitas a sedes integralistas, diferentemente do segundo momento de sua 

militância política, quando, sob a legenda do PRP, concentrou-se em Mundo Novo. Não há 

fortes indícios de que, na primeira fase, Motta tenha oficialmente ocupado cargo de liderança 

nas fileiras do Sigma. Porém, na prática, portou-se como um dirigente político, engajado com 

a propagação do projeto de poder representado pela Ação Integralista. O trabalho intelectual 

executado por meio de palestras e de publicações jornalísticas era, potencialmente, meio de 

construção/conservação de uma hegemonia política
545

 e, decerto, foi o que lhe deu maior 

visibilidade. Entretanto, para além da atividade de convencimento, é crível que ele tenha 

desempenhado a função de articulador do integralismo em âmbito local. 

O pioneirismo do poeta na difusão das ideias integralistas em Mundo Novo e em 

Djalma Dutra, consignado, respectivamente, no artigo Integralista de convicções
546

 e na 

crônica Canabrava
547

, constitui indício de que ele foi um importante organizador do 

movimento naquelas localidades. Além disso, dois rascunhos de carta registrados no Caderno 

Bahia Humorística reforçam esse papel. Ambos os textos tratam do mesmo assunto: o 

afastamento de Elias Schneiberg do integralismo, por ter cometido crime de defloramento. 

São rascunhos bastante semelhantes, que, em substância, diferem pelo fato de que, no 

segundo, foi suprimida a identificação do remetente “como coordenador do movimento deste 

município”, que constava na primeira versão. Além de solicitar ao destinatário que 

comunicasse ao senhor Elias a decisão de afastá-lo das fileiras do Sigma, a carta informava 

que reportaria o fato à sede provincial.
548

 

 O infrator foi processado como incurso nas penas do art. 267 do Código Penal, que 

tipificava a conduta de “deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou 

fraude
.
.”

549
 Em audiência do dia 19 de março de 1935, foi proferida sentença desfavorável ao 

réu,
550

 que ainda tentou assegurar a sua liberdade por meio de habeas corpus preventivo, o 

qual foi negado pela Corte de Apelação.
551

 Não se sabe se o “camisa verde” chegou a ser 

preso ou se conseguiu se esquivar de outra maneira da condenação. Mas, sem dúvida, o fato 

ganhou publicidade, pois as decisões foram registradas em O Lidador. Aliás, segundo a carta 
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rascunhada por Motta, o infrator seria reincidente no cometimento deste delito. Dessa forma, 

o afastamento sumário de Schneiberg das hostes do Sigma era medida necessária para 

preservar localmente a imagem da AIB como guardiã da moral e da honra da família 

brasileira. 

Os dois rascunhos foram, seguramente, redigidos por Eulálio Motta, pois a caligrafia é 

a mesma encontrada em todo o caderno. Porém, nenhum dos textos contém a assinatura do 

mundonovense ao final, como costumava fazer ao rascunhar correspondências. Por isso, não 

se descarta a hipótese de que o texto tenha sido esboçado por Motta para que outro o 

subscrevesse, a exemplo da chefia do núcleo municipal. Caso Motta fosse de fato o remetente 

da mensagem, a iniciativa pelo afastamento do infrator indicaria uma postura de liderança. O 

uso da expressão “coordenador do movimento deste município”, no primeiro rascunho, 

sugeriria uma liderança extraoficial, visto que, dentro da hierarquia integralista não existia 

aquele cargo, o que teria sido corrigido na segunda versão da carta. De outro modo, se ele 

fosse apenas o redator do texto, ainda assim, a atitude evidenciaria uma atuação de destaque 

junto à chefia oficial, no sentido de manter a coesão e a credibilidade do movimento local. 

Segundo Gramsci, todos os membros de um partido podem ser considerados 

intelectuais, pois, ao ingressarem em uma instituição como esta, independentemente da 

função que ocupam fora dela, assumem a tarefa de tocar um projeto político, que expressa 

uma vontade coletiva. A atividade intelectual é desenvolvida em diferentes graus, mas não é a 

posição hierárquica ocupada na estrutura partidária que define se o sujeito a exerce no maior 

ou no menor nível. Para Gramsci, o que importa é se ele assume uma função diretiva, 

organizativa, educacional e, portanto, intelectual.
552

 Assim, compreende-se que Eulálio Motta, 

embora não fosse uma liderança oficial dentro dos quadros integralistas, exercia a função 

dirigente e intelectual, no sentido de que oferecia direcionamento ao grupo, com vistas à 

consolidação do projeto político encabeçado pela AIB. 

Não estão esclarecidas as razões que teriam motivado Eulálio Motta a investir na 

fundação de uma sede integralista em Djalma Dutra e não em Mundo Novo, onde viveu a 

maior parte da vida e para onde direcionou os primeiros esforços pela difusão das ideias 

integralistas logo que retornou da capital. Na crônica Canabrava, relatou o sentimento que 

nutria pela vila de Djalma Dutra, a “terra de Dindinho Quinca”, que costumava visitar na 

infância: 
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[...] sentia um grande amor àquela terra, uma profunda simpatia àquela 

gente. Amor e simpatia que tinham raízes na minha infância. Daí, talvez, a 

minha fé naquele povo. E a certeza de que não seria perdida a semente do 

Sigma que o soldado verde lhe jogasse na alma. 

Falei aos moços da terra de Dindinho Quinca, da Canabrava da minha 

infância. No dia seguinte o Brasil contava com mais treze brasileiros [...]
553

 

 

O fato de conhecer a localidade e pessoas de lá, assim como a proximidade entre os dois 

municípios, podem ter pesado na escolha por Djalma Dutra como segunda alternativa, devido 

à possível falta de apoio em sua terra natal. No entanto, conforme se verá adiante, o 

acirramento das disputas entre pessedistas e autonomistas em Mundo Novo pode não ter 

fornecido ambiente para que as ideias do Sigma prosperassem com maior vigor neste 

município.  

 

4.2 AS DISPUTAS POLÍTICAS LOCAIS  

 

 O movimento político conhecido como “Revolução de 1930”, que levou Getúlio 

Vargas ao poder, contrariando o resultado da eleição presidencial daquele ano, da qual saiu 

vitorioso o situacionista Júlio Prestes, representou, entre outras coisas, o desfazimento de uma 

considerável acomodação política das elites dirigentes baianas. No âmbito estadual, em 1930, 

Pedro Lago foi eleito governador, a partir da conciliação entre as facções lideradas por Otávio 

Mangabeira e Góes Calmon, o que assegurava estabilidade no jogo político local. Além disso, 

o vice-presidente na chapa de Prestes era Vital Soares, ex-governador do estado, do que se 

esperava a recuperação da posição de destaque das lideranças baianas.
554

 

 A tomada do poder pelos varguistas frustrou os planos das tradicionais lideranças 

políticas da Bahia. Com exceção de José Joaquim Seabra, que havia apoiado a Aliança 

Liberal liderada por Getúlio Vargas nas eleições de 1930 e, inicialmente, se posicionou do 

lado da “Revolução de 1930”, as personalidades políticas baianas de maior projeção não 

receberam bem as mudanças impostas pelo movimento político. Para governar a Bahia, foram 

indicados sucessivamente Leopoldo Amaral, Artur Neiva e Juaracy Magalhães. Este último, 

nomeado em 1931, era um jovem militar cearense, o que incomodou ainda mais as elites 

baianas, pois quebrava com a tradicional hegemonia dos bacharéis na chefia política do 

estado. Inclusive, despertou a insatisfação dos aliados seabristas, que se sentiram 
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desprestigiados por não participarem das decisões referentes à sucessão do poder político 

estadual na Bahia.
555

  

Contra a nomeação do interventor forasteiro, antigos rivais da política baiana se 

aliaram em torno do objetivo comum de recuperar a autonomia política do estado e, assim, o 

“autonomismo” se transformou na principal bandeira de luta da oposição baiana. Por outro 

lado, Juracy Magalhães conseguiu, gradativamente, a adesão de chefes políticos tradicionais 

do interior e congregou em volta do Partido Social Democrático (PSD), fundado em janeiro 

de 1933, importantes forças políticas, que, nas eleições para a constituinte federal daquele 

ano, asseguraram a vitória da maioria situacionista. No pleito do ano seguinte, os 

oposicionistas conquistaram o apoio do reconhecido oligarca da primeira república J. J. 

Seabra, formando a Concentração Autonomista, sob a liderança de Otávio Mangabeira.
556

 

Autonomistas e pessedistas polarizaram as disputas políticas no estado até 1937, quando o 

Estado Novo extinguiu os partidos políticos. 

A reconfiguração do poder estadual repercutiu nos municípios do interior, onde a 

figura do coronel se mantinha como importante liderança política. Magalhães, como dito, 

beneficiou-se do apoio dessas chefias tradicionais, mas também alimentou o ressentimento 

dos que se mantiveram fiéis às antigas oligarquias do estado. Em Mundo Novo, este quadro 

político acirrou as campanhas eleitorais que se sucederam após 1930, opondo fiéis 

correligionários de J. J. Seabra e elementos da política tradicional que se aliaram a Juracy 

Magalhães. A aludida transferência do jornal Mundo Novo, dirigido por Nemésio Lima, para 

o vizinho município de Jacobina, onde foi batizado de O Lidador, é representativa desse 

confronto. 

Uma nota afirmando a imparcialidade do semanário Mundo Novo encimou a edição de 

11 de dezembro de 1931. Em letras negritadas e em tamanho maior do que o convencional, o 

jornal comunicou aos leitores: “Este semanário não obedece, de modo algum, a orientação de 

facções políticas; mas, empunhando a verdade e a razão, seja contra quem for, se destina a 

prestar o seu melhor concurso pela grandeza da terra mundonovense”.
557

 A nota, atípica no 

contexto daquele periódico, constitui o principal indício de que o seu diretor estava envolvido 

em polêmicas da política local.  

Como visto no capítulo anterior, o Mundo Novo veiculou críticas à gestão municipal, 

mas, por vezes, também destacou as benfeitorias realizadas no município pelo prefeito Raul 

                                                           
555

 SILVA, P. S., 2011, p. 24 et. seq. 
556

 SILVA, P. S., 2011, p. 35 et. seq. 
557

 ESTE semanário...Mundo Novo, Mundo Novo, ano XII, n. 197, p.1, 11 dez. 1931. 



149 

 

  

Victória. Após Nemésio Lima se instalar em Jacobina e fundar O Lidador, as discordâncias 

com os políticos situacionistas de Mundo Novo tornaram-se mais evidentes. No artigo 

Homens Camaleão (Políticos de Mundo Novo), Lima confrontou uma publicação no Diário 

de Notícias, subscrita por treze mundonovenses, que teria se referido da seguinte maneira 

sobre sua mudança para Jacobina: “...devedor de favores que não vem a pelo referir... o seu 

gesto de traição”.  Em resposta, o diretor do periódico destacou que a maioria dos signatários 

do texto era composta de “vira-casacas”, isto é, partidários do grupo político alijado do poder 

pela chamada Revolução de 1930, mas que, imediatamente, teriam se aliado às forças 

varguistas.
558

 

O primeiro a assinar a nota foi o então prefeito de Mundo Novo, Raul Victória, que, 

segundo o jornalista, havia alçado ao poder em 1930 por força do acaso, por intermédio do 

Cel. José Pedreira Lapa, um influente político de Mundo Novo, ligado J. J. Seabra. Victória, 

incialmente, não teria apoiado o movimento armado que depôs Washington Luís e frustrou a 

posse de Júlio Prestes, em outubro de 1930.  Ascendeu com o auxílio do amigo, porém não se 

manteve fiel ao padrinho político, pois, quando da cisão dos seabristas com a “Revolução”, 

permaneceu aliado do novo governo, integrando o PSD.
559

  

Na mesma edição de O Lidador em que Nemésio Lima publicou o artigo Homens 

Camaleão, foi registrada uma nota provocativa, a pedido do Cel. Laureano Salles, a quem o 

diretor do periódico se referiu como “‘prestigioso’ ex-chefe político da facção decaída em 

Mundo Novo, e hoje lugar-tenente no diretório dominante, seu adversário de 3 anos 

passados”. O texto foi publicado preservando a ortografia do autor, conforme ressaltou o 

jornal: 

 

Escreva isso em seu Jornal.  

Quem mais fala em honra dela mais precisa. 

Os peóres homens são aquelles que vierão (sic) do nada porque além de 

persuadidos são demasiadamente ousados!!
 560

 

 

Em comentário à nota, o jornal ponderou: “Bem se diz que papagaio velho não 

aprende falar. Que lógica de asno! Os piores homens, coronel, são os que perderam a 

dignidade”.
561

 O pedido de publicação do coronel Laureano soou como uma afronta ao 

posicionamento político de Nemésio Lima, que retribuiu a ofensa, inclusive fazendo questão 

de destacar a ortografia pouco apurada do líder político. O coronel Laureano Salles seria um 
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dos políticos “vira-casaca” de Mundo Novo, aos quais Lima se referiu no artigo anterior. A 

perda da dignidade, citada neste outro comentário, decorreria justamente da mudança 

repentina de posição política do coronel, que teria passado para o lado de seus antigos 

desafetos. 

Essas trocas de acusações entre políticos situacionistas de Mundo Novo e Nemésio 

Lima indicam que este se manteve simpático aos antigos dirigentes políticos do município 

que não cederam a Juracy Magalhães. A sua saída apressada de Mundo Novo sugere ainda 

que a animosidade entre os dois grupos havia se acirrado a partir de 1932, exatamente quando 

as oposições baianas passaram a se articular contra o interventor federal. Outros relatos sobre 

mundonovenses que se retiraram do município na mesma época reforçam a convicção de que 

os oposicionistas estavam sofrendo perseguição pelos aliados do novo governo.  

 Bráulio Alves foi um dos que deixaram Mundo Novo nesse período. Uma nota 

publicada em O Lidador destacou o quanto o dentista era estimado em sua terra natal, mas 

preferiu não tratar dos motivos que o levaram a tomar tal decisão, justificando apenas que “o 

público bem os conhece através da una voce do número bem grande de pessoas que já se 

encontram nesta cidade [Jacobina], procedentes de Mundo Novo, em busca de 

tranquilidade”.
562

 Alves se instalou temporariamente em Jacobina, juntamente com a família, 

em 22 de março de 1935,
563

 onde abriu seu consultório odontológico.
564

 Voltou a residir em 

Mundo Novo em 1939, pois sua licença profissional não o permitiria trabalhar fora do 

território de seu município de origem.
565

 Naquela altura, Mundo Novo viveria outro contexto, 

sob a administração de Adalberto Cerqueira Campos. 

 O senhor Manoel Cassiano de Jesus, artista e antigo morador de Mundo Novo, 

também se mudou com a família, indo residir em Muritiba, no Recôncavo baiano. O jornal O 

Lidador comunicou a partida sem, contudo, indicar a sua motivação. Apenas lamentou que, se 

o município continuasse assim, ficaria fatalmente desabitado ou habitado apenas pelos 

empregados públicos, pois, de cerca de 600 casas, 400 estariam fechadas, devido à mudança 

dos proprietários para outras localidades.
566

 Vários outros fatores poderiam ter concorrido 

para este suposto êxodo, porém, ao destacar a hipótese de que apenas o funcionalismo público 

permaneceria na cidade, sugere-se que as retiradas foram motivadas por questões políticas, 
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afinal, em se tratando de políticos acostumados a barganhar apoio por cargos públicos, era de 

esperar que os quadros municipais fossem formados por correligionários do prefeito. 

 O comerciante Manoel Dias de Souza foi outro que se mudou de Mundo Novo. Foi 

para o vizinho município de Ruy Barbosa, onde fixou residência e abriu um estabelecimento 

comercial. Ao ser questionado por O Lidador se poderia dizer o motivo de sua retirada, teria 

respondido: “Não é preciso. Deixo que o façam os habitantes de 400 casas, mais ou menos, 

que se acham fechadas em Mundo Novo, e as pessoas que ainda hão de retirar-se”.
567

 Como 

nos outros casos noticiados pelo jornal, a causa da saída não foi explicitada, pois seria a 

mesma razão conhecida pelo público. Esta omissão associada ao fato de que o diretor do 

periódico possuía desafetos na política de Mundo Novo fornecem indícios de que, por detrás 

desses relatos, havia o descontentamento com a política local ou mesmo o temor de 

perseguições desta ordem. Não é crível que, se as motivações daqueles que fizeram os relatos 

fossem outras, a exemplo de questões econômicas ou de infraestrutura, haveria tanta 

relutância em dizê-las. 

 Aliás, em texto publicado pelo poeta Deocleciano Meirelles, em O Lidador, sobre o 

possível desfalecimento de Mundo Novo e do abandono da terra natal pelos seus patrícios, a 

hipótese de crise econômica foi descartada:  

 

Como assistir, sem inquietude e apreensões, ao doloroso fenômeno que se 

opera em ti [Mundo Novo]? Quando os vizinhos municípios, cujas 

possibilidades econômicas, diga-se a verdade, estão aquém às tuas, 

marcham, todos eles na senda iluminada do progresso, tu te despovoas e 

retrocedes! Estarás cumprindo uma sentença do Destino?
568

 

 

Como nos outros casos, sem precisar a razão do despovoamento de Mundo Novo, o 

poeta lamentou a situação vivenciada pelo município e desejou dias melhores. No mesmo 

sentido, em texto subscrito por “Cardo da Serra”, provavelmente um pseudônimo, de 

Alagoinhas, que também teria deixado a terra natal, foi evidenciado que o êxodo possuía 

raízes de ordem pessoal e que o silêncio sobre esta realidade era generalizado: “Mundo Novo 

não diz as suas mágoas, não faz os seus queixumes, não conta os vexames. Oculta, como eu, 

com esforço supremo, a enorme agonia, sem falar a ninguém.”
569

 

 Uma crônica de autoria de Accursio Alves Pereira, de Bonfim, publicada em O 

Lidador, parece romper com este silêncio em volta do abandono da terra natal por diversos 
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mudonovenses. O autor, pelo que sugere a publicação, era um antigo colaborador do jornal 

Mundo Novo, que teria encerrado a atividade jornalística juntamente com o periódico. O texto 

foi dedicado ao poeta Deocleciano Meirelles e ao jornal Mundo Novo. A crônica trata 

metaforicamente da situação de uma suposta estagnação do município, a que se refere como 

“anemia progressista que [...] atacou o organismo”. Pereira argumentou que não foi a seca 

nem a crise as responsáveis pela situação de Mundo Novo, mas os seus próprios filhos, por 

meio da política: “A Política, que ainda hoje continua, insaciável, a fazer os teus filhos 

desunidos, vae fuxicando de porta em porta. Enquanto ela fuxica, os teus filhos brigam e os 

forasteiros que a exploram vão te despojando de tudo que possuis, de tudo, até de tua 

tranquilidade.”
570

 

 As reiteradas manifestações sobre a desocupação e o abandono do município de 

Mundo Novo, provavelmente decorrentes da insatisfação de alguns moradores com os 

políticos da situação, sugerem forte polarização política entre tradicionais lideranças e as 

forças alçadas ao poder em 1930. O descontentamento com a nomeação de Raul Victória e, 

posteriormente, com a sua eleição podem ter motivado algumas saídas de oposicionistas. No 

entanto, não há outras evidências de que um número tão elevado de pessoas (deixando cerca 

de 400 casas fechadas) partiu de Mundo Novo somente por insatisfação com a política local.   

O jornal Correio do Sertão apresentou outra versão para a estagnação do município na 

primeira metade da década de 1930.  Segundo o periódico, o município de Mundo Novo foi 

um dos que mais sofreram com a seca de 1932, devido à dependência da pecuária. Em 1936, 

no entanto, o município começaria a ressurgir graças aos esforços do prefeito Raul Victória.
571

 

De fato, a estiagem daquele ano foi das mais severas e provocou migrações ao longo de toda a 

região da “linha da Grota”.
572

 Portanto, não é improvável que boa parte dos que deixaram 

Mundo Novo o fez em razão da crise provocada pelo fenômeno natural. 

Ao sugerir que o despovoamento do município era responsabilidade da política 

situacionista, os oposicionistas pretendiam criar uma imagem negativa da “nova” 

administração. Desse modo, se os aliados do prefeito Raul Victória perseguiam seus 

oponentes, obrigando-os a deixar o município, estes também contribuíram para o acirramento 

das disputas, por meio de críticas veladas, transmitidas pelas páginas de O Lidador. O 

incômodo provocado pela nomeação de Victória somente foi superado em 1938, quando o 
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então interventor Antônio Dantas o substituiu por Adalberto Cerqueira Campos, vereador 

eleito em 1936 pela oposição. 

A pouca receptividade das elites baianas em relação à nomeação do jovem militar e 

forasteiro Juracy Magalhães para a interventoria do estado em 1931, inclusive por parte dos 

apoiadores do movimento de 1930, foi aos poucos se dissipando. O interventor formou 

alianças com chefes locais do interior baiano, conquistando uma sólida base de apoio que lhe 

rendeu bons resultados políticos.
573

 Em 24 de janeiro de 1933, lideranças da região da “linha 

da Grota” e de localidades próximas oficializaram apoio ao PSD fundado por Magalhães, por 

meio da criação da Aliança Social e Política Municipal, que congregava os municípios 

Bonfim, Campo Formoso, Jaguarari, Saúde, Jacobina, Djalma Dutra, Mundo Novo, Morro do 

Chapéu e Irecê.
574

  

A Aliança teve como sede o município de Bonfim e foi presidida pelo engenheiro José 

de Freitas Jatobá, prefeito deste município. No quadro dirigente, constavam ainda: o Cel. 

Francisco Rocha Pires, importante liderança política de Jacobina, que foi designada para a 

vice-presidência; o médico Reinaldo Moreira e o professor Joel Americano Lopes, ambos de 

Morro do Chapéu, que ocuparam os cargos de 1º e 2º secretários, respectivamente; e Raul da 

Costa Victória, prefeito de Mundo Novo, na qualidade de tesoureiro.
575

 

O programa da Aliança estabelecia ações de ajuda mútua entre municípios aliados, 

intensificação do alistamento eleitoral e atuação na indicação e escolha dos seus candidatos. 

Além disso, assumia o compromisso de atender as diretrizes traçadas pelo PSD baiano e 

apoiar o partido recém-criado. O pacto era, portanto, uma demonstração de superação de 

eventuais restrições em relação ao jovem interventor e uma estratégia de consolidação do 

domínio político situacionista na região, com vistas às eleições que se realizariam naquele 

mesmo ano para Assembleia Nacional Constituinte. 

Em Mundo Novo, a oposição também tentou se articular para enfrentar o PSD nas 

campanhas eleitorais, recorrendo ao prestígio de antigos líderes. Nas eleições de 1933, o 

seabrista Cel. José Pedreira Lapa retornou a Mundo Novo, após 11 anos, em campanha pelos 

candidatos da coligação “A Bahia ainda é a Bahia”.
576

 O oposicionista foi intendente do 

município, deputado estadual e delegado regional das comarcas de Lavras Diamantinas, 
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Mundo Novo, Andaraí e Macaúbas. Notabilizou-se pela atuação na pacificação da localidade 

de Campestre (atual município de Seabra), sitiada pelos jagunços do Cel. Horácio de Matos, 

entre fins de 1914 e início de 1915, que, para vingar a morte de seu irmão Victor Matos, 

travou uma sangrenta luta contra o Cel. Manuel Fabrício.
577

 Era, portanto, uma figura 

respeitada em Mundo Novo e ligada às tradicionais elites dirigentes do estado. A sua ida 

àquele município era um importante reforço à campanha oposicionista, pois, certamente, 

dispunha de “fiéis” aliados, sempre dispostos a barganhar votos.  

Apesar do empenho da oposição para retomar as rédeas do processo político no estado, 

a vitória da situação nas eleições de 3 de maio de 1933 foi inevitável. Em Mundo Novo, o 

PSD recebeu 479 votos e a legenda “A Bahia ainda é Bahia”, 372 votos. Porém, o deputado 

mais votado para a constituinte foi a “velha raposa” José Joaquim Seabra, que recebeu 217 

votos, mais da metade do total recebido pela oposição no município. A diferença de votação 

entre as duas legendas, em Mundo Novo, não foi tão abissal quanto a de outras localidades, a 

exemplo da vizinha Djalma Dutra, onde a situação obteve 240 votos contra apenas 11 da 

oposição.
578

  

No pleito do ano seguinte, em que foram eleitos deputados para a constituinte estadual 

e deputados federais, o embate de forças se manteve equilibrado em Mundo Novo e, 

novamente, o Cel. Pedreira Lapa esteve à frente da campanha oposicionista no município. 

Desta vez, envidou esforços pela candidatura do advogado e jornalista Bulcão Júnior para a 

constituinte estadual, uma escolha que se mostrava conveniente para os opositores do PSD em 

Mundo Novo. Filho do desembargador Antônio Bulcão, que fora juiz daquela comarca por 

quinze anos, Bulcão Júnior era um nome que também possuía vínculos locais e, portanto, 

poderia agregar mais votos para a oposição.
579

  

Nas eleições de 1934, outra vez, o partido do interventor saiu vitorioso. Em Mundo 

Novo, o PSD recebeu um total de 1.048 votos, para o pleito estadual, e de 1.027 votos, para o 

pleito federal. Por sua vez, a chapa “Governador Otávio Mangabeira”, que reunia a oposição 

autonomista, recebeu, no total, 952 e 957 votos, respectivamente, para os pleitos estadual e 

federal. No entanto, ao se verificar a apuração dos votos por seção, observa-se que os 

oposicionistas venceram em seis das oito seções válidas,
580

 de modo que a acanhada vitória do 

                                                           
577

 CAMPESTRE está em Paz. A Notícia, Bahia, ano 2, n. 343, p. 1, 18 nov. 1915. 
578

 A APURAÇÃO das eleições de alguns municípios. Correio do Sertão, Morro do Chapéu, ano XVI, n. 798, 

p. 2, 4 jun. 1933. 
579

 APOIO à candidatura de Bulcão Junior. O Lidador, Jacobina, ano I, n. 47, p. 1, 27 jul. 1934; O CEL. José 

Pedreira Lapa em Mundo Novo.  O Lidador, Jacobina, ano I, n. 50, p. 1, 17 ago. 1934. 
580

 O resultado da votação da 6ª seção, referente à localidade de Bonita, foi impugnado e, portanto, não 

contabilizado. 



155 

 

  

PSD no município resultou da ampla margem alcançada apenas nas localidades de Largo
581

 e 

Indaí, onde a situação obteve quase o triplo de votos da oposição.
582

  

 As acirradas disputas eleitorais de 1933 e 1934, em que se verificaram estreitas 

vitórias do PSD, assim como a expressiva votação alcançada por J. J. Seabra nas eleições de 

1933, evidenciam que a oposição ainda dispunha de bastante vigor em Mundo Novo, mesmo 

estando a máquina pública sob o controle do PSD. Os resultados eleitorais daquele município 

são, ao mesmo tempo, representativos de que Juracy Magalhães havia superado o desdém das 

tradicionais elites políticas locais e de que o prestígio das forças oposicionistas não era 

irrelevante.  

Nas eleições municipais de 1936, realizadas em 15 de janeiro, a legenda do PSD 

novamente saiu vitoriosa em Mundo Novo e nos municípios vizinhos.  O então prefeito Raul 

Victória disputou com o oposicionista José Pereira Lima Filho, que já havia sido intendente 

de Mundo Novo,
583

 vencendo-o com 753 votos de diferença, em um universo de 1.789 votos 

válidos. Diferente dos pleitos anteriores realizados em Mundo Novo, o PSD venceu com uma 

margem ampla, o que indica um crescente avanço do partido naquela localidade. Em 

Jacobina, onde a situação se mantinha coesa em torno do nome do deputado Francisco Rocha 

Pires, o pessedista Reinaldo Jacobina Vieira também se sagrou vitorioso com votação 

expressiva, obtendo 651 votos contra 280 de José Dias Pires, da oposição.
 584

 Em Morro do 

Chapéu, o prestígio dos “coquís”, grupo político liderado pelo Cel. Antônio de Souza Benta, 

assegurou que sequer houvesse candidato de oposição, sendo o prefeito Reinaldo Martins 

Moreira mantido no cargo por meio de sufrágio.
585

 

Em Djalma Dutra, verificou-se um cenário um pouco diferente das localidades 

vizinhas, embora o PSD também tenha saído vitorioso. Lá, nas eleições municipais, 

concorreram três chapas: PSD, oposição autonomista e Ação Integralista, que receberam, 

respectivamente, 503, 294 e 62 votos.
586

 O diferencial era justamente a participação dos 

integralistas na disputa, fato não verificado em Mundo Novo, Morro do Chapéu nem em 

Jacobina. Esta particularidade de Djalma Dutra se reporta ao problema posto anteriormente 

sobre o motivo de o integralismo, na década de 1930, ter prosperado nesta localidade e não no 
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município de Mundo Novo, para onde o poeta Eulálio Motta, o principal articulador do 

movimento em âmbito local, direcionou os primeiros esforços pela difusão da doutrina 

“verde-oliva”. Como já sinalizado, o acirramento das disputas entre situacionistas e oposição 

autonomista em Mundo Novo parece ter sido um forte motivo para o deslocamento da 

campanha integralista para Djalma Dutra. 

 Nos pleitos de 1933 e 1934, em nenhum dos municípios vizinhos se verificaram 

resultados eleitorais tão próximos para situação e oposição, como ocorreu em Mundo Novo. 

Em Djalma Dutra, Morro do Chapéu e Jacobina, a supremacia pessedista foi evidenciada por 

meio de votações mais expressivas, que beiravam (ou até ultrapassavam) o dobro de votos da 

legenda concorrente.
587

 Desse modo, pode-se supor que o forte embate entre os tradicionais 

dirigentes de Mundo Novo e o grupo político erigido após outubro de 1930 tenha deixado 

poucas brechas para que uma terceira via se formasse naquela localidade. Por outro lado, é 

aceitável que, onde o domínio situacionista estava mais consolidado, houvesse maior abertura 

para que outro partido, até então pouco expressivo, pudesse, sem grandes percalços, prosperar 

e disputar com a oposição os votos da minoria que não se entusiasmou com o “novo” 

governo. 

O fato de Eulálio Motta possuir vínculos com pessoas de Djalma Dutra, conforme dito 

anteriormente, pode ter contribuído para que o mundonovense se instalasse naquela localidade 

e lá se dedicasse à militância integralista. Além disso, o município apresentava outra 

peculiaridade em relação aos vizinhos, que também pode ter fornecido maior abertura para a 

instalação de um núcleo integralista: a ausência de lideranças com tradição de mando político 

local, a exemplo do Cel. José Pedreira Lapa, de Mundo Novo, do Cel. Antônio de Souza 

Benta, de Morro do Chapéu,
588

 e do Cel. Francisco Rocha Pires, de Jacobina.
589

 Todos estes 

eram nomes influentes na política, possuíam um eleitorado cativo, dispunham de grande 

poder econômico e mantinham relações mais próximas com as lideranças estaduais, seja do 

lado da situação ou da oposição.
 
Porém, diferente dos municípios vizinhos, não há notícias de 

que, no período estudado, existissem em Djalma Dutra figuras políticas tão destacadas.  

Em resumo, pode-se dizer que o cenário político de Djalma Dutra se mostrava menos 

hostil à articulação de um novo grupo político. Os integralistas locais, além de candidato a 
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prefeito, cujo nome indicado foi Valdemar Nunes Cunha, apresentaram concorrentes para o 

legislativo municipal. Foram indicados os seguintes nomes para vereador: Antônio Silva 

Fonseca (comerciante e chefe integralista municipal), José Alexandre Alves Martins de Matos 

(chefe do núcleo distrital de Itabira), Jacob Dias de Andrade, Clarindo Alves de Souza, José 

Cunha Filho, João Valois Coutinho e José Severo Costa.
590

 Estes nomes pouco aparecem nas 

fontes pesquisadas, o que impede uma elaboração do perfil social dos candidatos.  

 Foi eleito prefeito de Djalma Dutra, em 1936, o candidato do PSD, o engenheiro civil 

Antônio Alves Barreto, ficando em segundo o candidato do Partido Republicano da Bahia, 

Manoel Ignácio Nunes Filho, integrante da oposição autonomista. Nenhum integralista foi 

eleito, sendo a Câmara formada por cinco nomes do PSD (José Lyra Paim, José Casseano dos 

Santos, Manoel Antônio da Silva, Genesio Cezar de Miranda e João Jacinto de Carvalho) e 

três do Partido Republicano (Jerônymo José de Oliveira, Antônio Santos Oliveira e Annibal 

Augusto de Oliveira).
591

 

 Apesar de não obter êxito no pleito municipal de 1936, em Djalma Dutra, não se pode 

considerar irrelevante o fato de que a Ação Integralista conseguiu apresentar um candidato a 

prefeito e seis ao legislativo, especialmente se se considerar que, localmente, era uma pequena 

agremiação cujo núcleo havia sido fundado há pouco mais de um ano. É fato que os “camisas 

verdes” dispunham de certa visibilidade, fornecida pela atuação de seus intelectuais junto aos 

meios de comunicação e pela própria ritualística envolvida no movimento. Por outro lado, a 

polarização do poder entre pessedistas e autonomistas, acompanhada de uma crescente 

neutralização das forças de oposição pelos aliados de Juracy Magalhães, em todo o estado, 

tendiam a inibir uma atuação mais destacada dos integralistas. Nesses termos, é possível dizer 

que a participação da AIB local, na campanha de 1936, já constitui um sinal da capacidade de 

articulação daquele pequeno núcleo e de seu alinhamento com as diretrizes nacionais do 

Partido, estabelecidas após o Congresso de Vitória, no que se refere à entrada nas disputas 

eleitorais como meio para concretização de seu projeto político. 

 Não há evidências de que Eulálio Motta tenha atuado de maneira direta na campanha 

eleitoral integralista de janeiro de 1936. Porém, ao longo do ano de 1935 e início de 1936, 

como de costume, publicou textos em O Lidador destacando as virtudes da AIB e o 

crescimento de suas fileiras, o que não deixava de ser uma maneira de dar nitidez ao Partido. 

Embora Motta tenha fixado residência no arraial de Itabira, de Djalma Dutra, entre 1934 e 

1936, ele não era eleitor daquele município ou, pelo menos, não constava como habilitado a 
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votar em nenhuma das quatro seções eleitorais da referida localidade.
592

 É provável que 

estivesse alistado em Mundo Novo, onde residiu a maior parte da vida, e, talvez, por este 

motivo, tenha evitado uma campanha eleitoral direta em Djalma Dutra, afinal, poderia não ser 

bem recebido o pedido de votos por um eleitor forasteiro. 

 Logo após a instauração do Estado Novo, os “camisas verdes” baianos passaram a 

gozar de considerável abertura na nova interventoria. Juracy Magalhães deixou o governo nas 

vésperas do novo golpe intentado por Vargas e foi imediatamente substituído pelo 

comandante da 6ª Região Militar, coronel Antônio Fernandes Dantas, que entregou a 

Secretaria de Segurança Pública a oficiais ligados à AIB e nomeou outros integralistas para 

altos postos da administração pública.
593

 Em Djalma Dutra, o chefe integralista Antônio 

Fonseca – que sequer conseguiu se eleger vereador em 1936 – foi nomeado prefeito do 

município, em substituição a Antônio Alves Barreto, eleito pelo partido do ex-interventor.
594

 

 A participação dos integralistas no novo governo baiano reforça a percepção de que os 

militantes do Sigma atuaram junto a Getúlio Vargas na articulação do golpe de 1937. Nesse 

sentido, a historiografia tem apontado ligações entre Salgado e líderes do governo Vargas e a 

promessa varguista de que a AIB teria participação no novo regime em retribuição aos “bons” 

préstimos na construção do Estado Novo. Por seu turno, os integralistas, mediante esta 

associação, visionavam integrar o bloco de poder para, gradativamente, assumir o 

comando.
595

 

 A nomeação do chefe integralista para chefiar o executivo de Djalma Dutra, no 

entanto, não foi bem recebida pelos munícipes.  Segundo O Lidador, os funcionários da 

prefeitura teriam pedido demissão, permanecendo apenas um fiscal arrecadador, titular da 

contadoria.
596

 O descontentamento teria unido governistas e oposicionistas, que, em frente 

única, reivindicaram a substituição do dito prefeito e do então delegado de polícia Hugo 

Accioli. Para substituir Antônio Fonseca, foi indicado o nome do médico Gasparino Barreto, 

filho do falecido coronel Renovato Barreto, de Gameleira do Assuruá, território do atual 

município de Gentio do Ouro, no centro-norte baiano.  Diante do impasse, o capitão Otoniel 

Lima, da Delegacia Regional do Norte, com sede em Bonfim, foi designado para averiguar a 
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situação do município.
597

 O pleito foi atendido pelo governo e o chefe integralista foi 

substituído pelo nome sugerido pelos adversários políticos
598

, às vésperas da posse do novo 

interventor baiano, Landulfo Alves, em março de 1938. Porém, foi breve a gestão de 

Gasparino Barreto, pois, em 11 de julho do mesmo ano, foi substituído por Joaquim Antônio 

da Rocha.
599

 

  Em Mundo Novo, também ocorreram mudanças na direção do município. Em 

dezembro de 1937, o tenente do Exército, Orlando Viveiros, esteve no município presidindo 

um inquérito administrativo instaurado pelo interventor federal do estado, devido a denúncias 

apresentadas contra o prefeito eleito Raul Victória. Foram ouvidas cerca de 30 pessoas tanto 

da situação quanto da oposição e outras pessoas que se diziam prejudicadas pelo dirigente do 

município.
600

 As queixas foram recebidas pelo coronel Antônio Dantas, então interventor, que 

substituiu Victória pelo médico Adalberto Cerqueira Campos, em janeiro de 1937,
601

 que era 

um dos três vereadores eleitos em Mundo Novo pela oposição em 1936.
602

 

 O afastamento de Raul Victória e a devolução do poder municipal aos tradicionais 

dirigentes de Mundo Novo tanto pode sugerir que as críticas contra o ex-prefeito possuíam 

fundamento quanto que o “novo” governo pretendia acenar para os antigos opositores, na 

busca por apoio político. Se, de fato, esta intenção existia, rendeu frutos, pelo menos, em 

âmbito local. Com a saída de Victória, O Lidador elogiou a ação do Estado Novo naquele 

município, que teria fornecido um “ambiente de trabalho e garantias”.
603

 Passou também a 

elogiar a nova administração e a publicar textos de leitores destacando a retomada do 

crescimento do município.
604

 

 Em relação à AIB, Vargas deixou claro que a aliança firmada em torno do golpe que 

resultou na instalação do Estado Novo não seria mantida. Primeiro, por meio da decretação do 

fechamento de todos os partidos políticos, sob a alegação de que as agremiações então 
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existentes não atendiam aos postulados do novo regime. Os integralistas ainda tentaram se 

manter coesos frente ao decreto, organizando-se sob a forma de uma associação civil, a 

Associação Brasileira de Cultura. Porém, não demorou para que a polícia passasse a 

diligenciar em antigas sedes integralistas e em residências de lideranças, sob a suspeita de que 

estavam articulando uma conspiração. Após o ataque frustrado ao Palácio da Guanabara, 

perpetrado por um grupo de “camisas verdes”, em 11 de maio de 1938, a repressão aos 

seguidores do Sigma se intensificou em todo o país.
605

 Depois da entrada do Brasil na 

Segunda Guerra, em 1942, as ações dos antigos integralistas, associados com o nazismo, 

permaneceram sob a vigilância da polícia e também de civis, que denunciavam qualquer ação 

considerada suspeita. 

 Eulálio Motta sentiu de perto essa fase ruim do movimento integralista, por meio da 

prisão de seu irmão, Duval Motta, em Cachoeira, em 1942, sob a alegação de distribuir 

panfletos subversivos de autoria do poeta mundonovense. Acostumados a ostentar a camisa 

verde e a insígnia do Sigma, bem como a propagandear a sua doutrina publicamente, os 

integralistas sentiram na pele a frustração do anonimato e o peso da repressão e da vigilância 

permanente. Experimentaram, na verdade, um pouco do remédio amargo que tanto 

ofereceram aos “antagonistas vermelhos”.  

 

4.3 INCONSTÂNCIAS DO PODER 

 

Em março de 1938, o Jornal do Brasil destacou as qualidades técnicas do recém-

nomeado interventor baiano, Landulfo Alves, e o definiu como um homem “acima dos 

partidos”. A matéria do jornal carioca capturava o sentimento das elites dirigentes da Bahia a 

respeito do novo interventor: a nomeação de Alves colocava fim na inquietação dos baianos 

quanto à permanência de militares e forasteiros na chefia do estado. Além de baiano e civil, 

Alves não tinha envolvimento com as tradicionais forças políticas do estado, o que contribuía 

para acalmar os ânimos dos oposicionistas.
606

 

O novo governo priorizou o desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento da 

educação no estado. A maior atenção a esses setores foi ratificada pela nomeação de duas 

pessoas próximas do interventor para as respetivas pastas: o seu amigo Joaquim Medeiros 

para a Secretaria de Agricultura e o seu irmão Isaías Alves para a Secretária de Educação e 
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Saúde.
607

 A destinação da pasta da educação para um antigo integralista, membro da Câmara 

dos Quarenta, foi motivo para que seus adversários levantassem suspeitas sobre o interventor, 

mesmo o seu irmão declarando publicamente abandono das fileiras do Sigma e adesão ao 

Estado Novo. Outros amigos e parentes de Landulfo Alves com ligações ao integralismo 

também ocuparam cargos na nova administração, o que tornou mais difícil a situação do 

interventor, especialmente a partir de 1942, quando O Imparcial passou a atacá-lo, tecendo 

associações entre o chefe do governo, o integralismo e o nazismo.
608

    

 Um rascunho de carta registrado por Eulálio Motta no Caderno Bahia Humorística, 

endereçada a Zezé (provavelmente, José de Almeida Moreira) fornece indícios de como era 

percebida a situação do integralismo diante do Estado Novo e da interventoria de Landulfo 

Alves. O destinatário era um companheiro de farda, o que é denunciado pelo uso da saudação 

“Anauê”. A correspondência foi datada de 11 de maio de 1938, mesma dia da assaltada 

integralista ao Palácio da Guanabara. No entanto, é possível que, quando escreveu o texto, 

Motta ainda não soubesse dos acontecimentos ocorridos na capital federal, visto que não os 

mencionou na carta. Decerto, um fato relevante como este não passaria despercebido em uma 

comunicação entre “camisas verdes”, principalmente porque o teor da mensagem evolvia 

considerações sobre a conjuntura política do país. 

O assunto que originou a escrita da correspondência não ficou muito claro, pois o 

texto é continuação de uma conversa anterior entre os interlocutores. Porém, pode-se afirmar 

que se tratava de uma consulta de Zezé a Eulálio sobre a possibilidade de ambos participarem 

da administração do município de Mundo Novo. A carta foi dividida em três partes que se 

conectam pela insatisfação do poeta com o regime estadonovista. Na primeira parte, Motta 

informou que ainda não tinha uma resposta definitiva sobre a sua participação no governo 

municipal, caso o amigo aceitasse o convite. Citou uma provável sociedade com Fonseca 

como dificuldade para atender ao pedido do companheiro e alertou que, ainda que o negócio 

não se concretizasse, não estava certo se valeria tamanho “sacrifício” fora do regime 

integralista: 

 

[...] Com o regime integralista, tudo isso não viria à baila, porque todo 

sacrifício eu faria com alegria, sem sentir que era sacrifício. Mas no atual 

estado de coisas não forma nem desperta em ninguém a capacidade de 

sacrifício que [?] acordam. Sacrificar os meus interesses particulares, em 

parte, por amor aos interesses do município, só com o Sigma. O único 
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sacrifício, a única colaboração que desejo dar a isto que aí está com o rótulo 

de Estado Novo, é levar para diante a escola integralista de Pedras Altas. 

Se eu vir, afinal, aceder em colaborar com você no governo do município, 

fique certo, certíssimo disto: será, exclusivamente, por uma questão de 

consideração pessoal ao companheiro José Moreira de Almeida. Porque, 

errado ou certo, o fato que minha consciência me diz que trabalhar no tal 

Estado Novo, é auxiliar, embora indiretamente, o traidor do nosso Chefe. 

[...]
609

   

 

O trecho revela a frustração de Motta com o regime instalado por Getúlio Vargas, a 

quem se refere como traidor de Plínio Salgado. De fato, o fechamento da AIB, juntamente 

com os demais partidos, não era a retribuição esperada diante do apoio integralista na 

articulação do golpe de novembro de 1937. Por outro lado, pelo menos na Bahia, era visível 

que os “verdes” ainda dispunham de alguma abertura no novo governo. A possibilidade de 

nomeação do companheiro de farda de Eulálio Motta para dirigir o município de Mundo 

Novo reforça a tolerância de Landulfo Alves com o integralismo no estado, da mesma forma 

que a nomeação de Isaías Alves e de outros integralistas para importantes cargos no seu 

governo. 

Outro ponto da carta que chama a atenção é a disposição de Eulálio Motta para dar 

prosseguimento com a escola integralista de Pedras Altas. Não se tem notícias sobre o 

funcionamento desta escola nem exatamente onde ela estava situada, visto que não se 

encontraram outros registros sobre o topônimo Pedras Altas. Sequer é possível dizer se Motta 

pretendia “levar para diante” o projeto de implantação de uma escola ou de manter 

funcionando uma já existente. Encontrou-se, no acervo do poeta, apenas uma imagem de São 

José, em formato carte-de-visite, que traz uma anotação sobre a escola da referida localidade. 
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IMAGEM 05 – Lembrança da 1ª missa celebrada na Escola Antônio Motta 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta, 1953. 

 

Conforme se lê no verso do cartão, a instituição recebeu o nome do pai de Eulálio Motta, o 

senhor Antônio Manoel da Motta, falecido em 14 de fevereiro de 1936.
610

 O cartão é datado 

de 16 de março de 1953, assinado por Edite, irmã do poeta, e trata da celebração da primeira 

missa na escola, que pode ter sido a de inauguração ou apenas uma celebração realizada às 

vésperas do dia do Santo católico. 

Ao se propor a dar seguimento à proposta da escola, o mundonovense reafirmava que 

o projeto integralista não estava circunscrito à existência da AIB como instituição e que a 

doutrina “verde-oliva” seria propagada mesmo amargando os dissabores do fechamento da 

agremiação. A escola, na qualidade de espaço privilegiado de socialização, certamente, seria 

um lugar estratégico para formação de fileiras e para o fortalecimento do movimento. No 

entanto, é pouco provável que, durante a vigência do Estado Novo, Eulálio Motta tenha 

conseguido tocar seu projeto, haja vista a crescente repressão aos integralistas no período 

subsequente ao putsch de maio de 1938. 

Na segunda parte da carta, Motta escreveu sobre a hipótese de Zezé aceitar o cargo. 

Recomendou que o amigo apresentasse um programa de governo balanceando as necessidades 

e as possibilidades do município e listou sete problemas evidentes que precisariam ser 

resolvidos em Mundo Novo, que envolviam adequação de infraestrutura, desenvolvimento da 

agricultura, assistência social e educação. Sobre este último aspecto, destacou ser 

indispensável a orientação da Secretaria de Educação. Nesse particular, não se pode perder de 
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vista que à frente do Órgão estava justamente um antigo companheiro do Sigma, cuja 

orientação ideológica poderia ser valiosa aos planos do poeta. 

A consulta de Zezé a Eulálio Motta sobre a viabilidade de aceitar o cargo ratifica o 

papel de liderança que este desempenhava dentro do movimento integralista, ainda que não 

fosse oficialmente o chefe do núcleo local. No mesmo sentido, o convite para que Eulálio 

colaborasse com uma eventual gestão sugere que, além de uma figura representativa, ele 

possuía habilidades que poderiam ser agregadas à nova administração. Por sua vez, ao indicar 

problemas do município e propor possíveis soluções, o poeta se reconhecia como este líder 

ou, pelo menos, como um conselheiro que poderia dar direcionamento às ações do grupo.  

Na última parte da carta, Eulálio Motta tratou da hipótese de ele ser amigo do 

interventor e de ter de visitá-lo. Disse que faria votos pelo bom êxito de seu governo, mas, 

caso ele puxasse a conversa para o terreno político, se esquivaria, por ter verdadeiro horror à 

“politicagem”. Caso tocasse no assunto da oferta do governo do município, não aceitaria a 

proposta, justificando: 

 

[...] que não aceitaria por muitos motivos, entre os quais eu poderia citar o 

primeiro: a minha absoluta fidelidade ao Sigma. Se ele insistisse, eu diria: - 

Enquanto o Governo Central não tratar o Integralismo com o respeito 

devido, dando-lhe liberdade de usar os seus distintivos, as suas sessões, a sua 

mística para formação da consciência nacional; enquanto isto não se 

verificar, eu me considero um brasileiro de direitos políticos cassados. [...]
611

 

 

Eulálio Motta encerrou a carta recomendando que o amigo não aceitasse a oferta do cargo. É 

certo que esta orientação não significava que, de fato, ele desdenhasse o poder.  As esperanças 

de que AIB assumisse a direção da nação, registradas em seus textos jornalísticos, assim 

como sua tentativa de candidatura a deputado federal em 1945 e sua candidatura a deputado 

estadual nas eleições de 1947, demonstram suficientemente que o desapego ao poder político 

não era uma característica do poeta. Ocorre que, naquele contexto, sobrava aos integralistas 

um papel coadjuvante, uma situação que estava além das possibilidades e simpatias do 

interventor baiano. 

 Na carta, Eulálio Motta ressaltou que “o Estado Novo declarou extinta a 

politicagem”.
612

 Nesse ponto, o poeta fazia alusão à extinção dos partidos políticos e, com 

eles, as disputas eleitorais, uma questão que, dentro do projeto integralista, também seria 

resolvida pelo Estado Integral. Com o golpe que resultou na instalação do Estado Novo, 

Vargas sinalizou o estabelecimento de uma experiência autoritária e centralizadora, que não 
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toleraria contrariedades ao regime, nem por parte dos movimentos sociais nem dos 

adversários políticos. Não era uma realidade tão distante do modelo de estado centralizador 

defendido pela AIB. Porém, nem mesmo este fato entusiasmava Eulálio Motta a colaborar 

com o Estado Novo, pois o que movia o “camisa verde” não era a implantação de uma forma 

qualquer de governo autoritário, mas especificamente de um governo fundado em bases 

integralistas e subordinado ao seu Chefe Supremo. Na própria carta, apontou os limites do 

“novo” regime, que não teria acabado com a “politicalha” do interior. É possível que estivesse 

se referindo ao fato de que as lideranças tradicionais continuavam com grande poder de 

mando, inclusive muitas alinhadas com Vargas.  

 Seja por recusa à oferta do interventor ou pelos desdobramentos do 11 de maio de 

1938, a nomeação de Zezé para prefeito de Mundo Novo não ocorreu, permanecendo no 

cargo Adalberto Cerqueira Campos. Era, no entanto, uma proposta importante, que pressupõe 

a existência de boas relações entre o interventor baiano e o “camisa verde”. Na carta, Eulálio 

Motta citou hipoteticamente uma amizade com o interventor. Porém, não era improvável a 

real existência de tais vínculos, visto que Mundo Novo era um município com forte potencial 

para a agropecuária e o interventor possuía uma trajetória profissional ligada a este setor da 

economia. José de Almeida Moreira, provável nome verdadeiro de Zezé, foi um dos 

responsáveis pela organização da Exposição Agropecuária de 1937, que se tornou tradicional 

em Mundo Novo.
613

 Inclusive, em 1939, foi esperada a presença de Landulfo Alves, que 

presidiria o evento.
614

 

 Não se descarta ainda a possiblidade de que o próprio Eulálio Motta possuísse ligação 

com interventor baiano ou, pelo menos, com pessoas próximas a ele. O mundonovense e o seu 

irmão Durval Motta foram alunos do Ginásio Ipiranga, de propriedade de Isaías Alves, cuja 

administração contou com o auxílio de Landulfo Alves.
615

 Um cartão postal enviado por 

Isaías aos irmãos Motta, como lembrança, ratifica esta proximidade. 
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IMAGEM 06 – Postal de Isaías Alves para os irmãos Durval e Eulálio Motta 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta 

 

A tolerância de Landulfo Alves com os integralistas rendeu-lhe críticas de seus 

desafetos políticos, que, certamente, contribuíram para sua saída do governo em novembro de 

1942. O interventor alegou motivos de ordem pessoal, mas já era esperada a sua renúncia 

diante da pressão feita pelos antigos aliados Franklin Lins (coronel da região do São 

Francisco e então proprietário do jornal O Imparcial) e Geraldo Rocha (político baiano aliado 

de Vargas), com os quais se desentendeu.
616

 No contexto da segunda Guerra, O Imparcial 

publicou artigos acusando-o de germanófilo e pró-integralista, levantando suspeitas sobre sua 

fidelidade a Vargas e ao Brasil.
617

  

A tática não foi uma exclusividade do jornal O Imparcial. Outros veículos de 

comunicação, após o Brasil entrar no conflito mundial, passaram a utilizar a pecha de 

“nazista/fascista” ou ainda “quinta-coluna”
618

 para se referir aos integralistas, o que era 

chancelado pelo Estado Novo, que, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, 

controlava os meios de comunicação.
619

 Em que pese a existência de integralistas servindo de 

informantes germânicas, nem sempre as acusações eram legítimas. Nesse período, verificou-

se mais a utilização do passado integralista como meio de perseguir desafetos do que 

denúncias de espionagem com fundamento. As acusações partiam não apenas da imprensa e 

do Estado, mas também de particulares, que denunciavam desafetos políticos que no passado 

envergaram a farda verde. 
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4.3.1 Sob o Signo da Guerra 

 

 Em abril de 1943, a famosa vidente Madame Beatriz – mais tarde, imortalizada em Os 

Pastores da Noite, de Jorge Amado – vaticinou que a guerra estava próxima de acabar; não 

passaria daquele ano. A pitonisa estava certa de que a vitória seria dos aliados e que Hitler 

teria um fim trágico: sucumbiria por suicídio. Quando consultada sobre o integralismo, 

ponderou que este foi um plano nazifascista para escravizar o Brasil e que o movimento 

obedecia a um traçado de raízes astrais maléficas.
620

 Em relação à guerra, a vidente falhou 

apenas quanto ao tempo de duração do conflito, visto que se estendeu por mais dois anos. 

Quanto aos integralistas, sua análise era uma versão mística do estigma criado para os antigos 

seguidores do Sigma. As profecias da Madame Beatriz eram, na verdade, uma combinação de 

circunstâncias da época, que aliava o entusiasmo da entrada do Brasil no conflito mundial 

contra os alemães e as suspeitas sobre a ligação de elementos integralistas com a espionagem 

nazista. 

O Brasil declarou oficialmente guerra aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), 

em 20 de agosto de 1942, em resposta à pressão que vinha das ruas em protesto ao 

torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães, que vitimou centenas de 

nacionais. A declaração não foi suficiente para acalmar os grupos antifascistas e patrióticos 

que resultaram daquelas manifestações, os quais passaram a cobrar uma participação mais 

ativa do Brasil ao lado dos países aliados (Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, França 

e China), o que ocorreria somente a partir do ano seguinte.
621

 A guerra já era tema recorrente 

nos meios de comunicação e a participação do Brasil no conflito animou boa parte da 

população em torno daquilo que se entendia ser uma demonstração de patriotismo. 

A guerra modificou a dinâmica do país, não apenas no que se refere à economia e à 

mobilização de tropas. O cotidiano da população, em diferentes níveis, esteve ligado ao 

conflito. No caso dos municípios da “linha da Grota”, O Lidador noticiou algumas dessas 

mudanças, que tanto aguçaram o patriotismo quanto incomodaram estrangeiros residentes na 

região e antigos integralistas, mesmo antes de o Brasil declarar guerra à Alemanha. 

Uma dessas mudanças envolvia a própria linha editorial do jornal. Como visto no 

capítulo anterior, entre 1933 e 1937, o semanário foi o principal veículo de difusão das ideias 

integralistas na região, sobretudo por meio de artigos subscritos por Eulálio Motta. Com a 
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implantação do Estado Novo, estes textos deixaram de ser publicados. No contexto da guerra, 

passou a reproduzir textos anti-integralistas, que apontavam os seguidores do Sigma como 

inimigos da nação. No texto O Quinta-colunismo nas Américas, de autoria de Frances Knight, 

que serviu de editorial para a edição de 15 de março de 1942, foram tecidas associações entre 

nazismo e integralismo. Segundo o artigo, o integralismo no Brasil era manobrado pela 

Gestapo
622

, prova disso seria o ataque ao Palácio da Guanabara, ocorrido em 1938.
623

  

Em outro artigo, intitulado Psicologia dos ex-integralistas, produziu-se uma confusão 

entre as designações integralismo e nazismo. O texto elogiou a atuação da polícia na 

vigilância e perseguição de nazistas e destacou que esses elementos sempre tiveram influencia 

no nosso meio social e político, pois estavam apoiados por brasileiros inconscientes. 

Questionou quantos integralistas andariam espalhados pelo país vestidos de bons brasileiros e 

sintetizou: “A psicologia dos integralistas é aderir para conspirar, apoiar para trair.”
624

 

A mudança de perspectiva de O Lidador em relação ao integralismo não era resultado 

apenas da guerra, mas ainda da posição do regime varguista frente aos adeptos do Sigma, que 

encontrou no conflito mundial uma oportunidade para selar de vez a sorte dos inimigos 

“verdes” perante a opinião pública. O jornal jacobinense, em 1940, havia conseguido registro 

junto ao Departamento de Imprensa e Propaganda,
625

 órgão que centralizava e coordenava a 

censura e a propaganda durante a ditadura do Estado Novo, e, sem dúvida, não estava 

disposto a perdê-lo publicando matérias que contrariassem as diretrizes do regime.  

Os estrangeiros residentes na região também foram tocados pelo clima de suspeição 

que tomava o país. Em abril de 1942, em meio à comoção provocada pelo torpedeamento dos 

navios brasileiros por submarinos alemães, em mar territorial, o prefeito do município de 

Jacobina, “atendendo às instruções recebidas das altas autoridades do Estado e da União”, 

baixou edital com medidas preventivas que atingiam, sobretudo, os não nacionais. O ato 

normativo previa, entre outras: determinação para que todo cidadão estrangeiro somente 

poderia se ausentar da sede do município mediante autorização do prefeito ou de funcionário 

designado para este fim; exigência para que os estrangeiros ingressantes no município se 

apresentassem à delegacia ou à prefeitura; e fiscalização do trânsito de veículos e pedestres de 

nacionalidade estrangeira pelos agentes arrecadadores.
626
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A medida criava uma situação desconfortante para os estrangeiros de diferentes 

nacionalidades que haviam se fixado na região, pois qualquer descuido poderia levantar 

suspeitas de traição à pátria que os acolheram.  Com intuito de dissipar eventuais dúvidas 

sobre seus “corações brasileiros”, os árabes Raymundo Arisi, Jacintho Felippe, Tufi Amin, 

Said Nazer, Ernesto Garzidim, Elias Catan e Mahimed Sady, residentes no município de 

Jacobina e há mais de vinte anos vivendo no Brasil, publicaram em O Lidador uma 

declaração repudiando o ataque dos “bárbaros nazistas e fascistas” à marinha mercante 

brasileira e comunicando apoio incondicional ao país: 

 

[...] Conquanto fosse desnecessária esta declaração, pois todos conhecem as 

nossas atitudes de amor à Pátria de nossos filhos, que é a nossa pelo coração, 

fazemos esta como uma prova a mais do nosso respeito ao Exmo. Snr. Dr. 

Presidente da República, autoridades estaduais e municipais, oferecendo os 

nossos préstimos para servir ao Brasil em qualquer missão que as 

autoridades nos confiar. Viva Dr. Getúlio Vargas. Viva o Brasil [...].
627

 

 

Decerto, a declaração não era tão desnecessária como alegaram os subscritores. As notícias de 

espionagem, na maioria das vezes sem fundamento, eram averiguadas de perto pela polícia e, 

no mínimo, criavam desconforto aos suspeitos. Ademais, quais garantias teriam de que uma 

denúncia falsa, promovida por um vizinho aborrecido ou um antigo desafeto, se mal apurada, 

não resultaria em transtornos incontornáveis aos denunciados? 

Nem mesmo os missionários estrangeiros escaparam da vigilância policial. Corriam 

boatos de que, na Fazenda Jequitibá, no município de Mundo Novo, onde residiam padres 

austríacos, havia campo de aviação, estação de rádio e passagens subterrâneas camufladas. Os 

rumores se tornaram denúncia e o delegado regional de polícia, outras autoridades locais e um 

grande número de praças se dirigiram à fazenda, mas nada encontraram que pudesse 

incriminar o abade, o padre, os três irmãos leigos e os empregados da propriedade: o suposto 

campo de aviação não passava de uma estreita faixa de terra onde haviam plantado milho, 

feijão e cebola; a estação clandestina era um rádio receptor que os religiosos utilizavam para 

ouvir as notícias; e as passagens subterrâneas eram um valado onde foram acondicionados 

equipamentos de uma serraria ali instalada.
628

 

Diante da atmosfera conspiratória, boatos cuja autoria poderia ser de qualquer pessoa 

inescrupulosa ou incauta foram imediatamente ligados à espionagem nazista. Por exemplo, 

em setembro de 1942, quando as tensões se acirravam pela declaração de guerra emitida pelo 

governo brasileiro, espalharam-se em Jacobina rumores de que a Caixa Econômica Federal 
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não tinha dinheiro para pagar seus depositantes, levando a população a realizar saques fora do 

comum. Segundo a leitura feita por O Lidador, aquela mentira era obra de elementos 

subversivos da quinta-coluna inimiga, que desejavam semear a desordem.
629

 Tratava-se, no 

entanto, de uma suspeita pouco provável, afinal, é difícil acreditar que um agente a serviço 

dos nazistas colocasse em risco a sua identidade espalhando boatos desta ordem. 

Na região, a ação da polícia não se limitou a averiguar mexericos, levando para prisão 

elementos suspeitos de “quinta-colunismo”. Em setembro de 1942, Francisco de Lima Passos, 

residente de Djalma Dutra, enviou para O Lidador uma nota de esclarecimento sobre prisões 

que teriam sido realizadas naquele município no dia 5 do mês corrente, cuja denúncia teria 

envolvido o seu nome. O cidadão informou que não teve interferência na ação do senhor 

Delegado Regional, como lhe foi atribuído, mas deixou claro que não tinha medo de, quando 

preciso, levar ao conhecimento das autoridades competentes denúncia contra elementos 

“quinta-colunistas” ou integralistas, pois era brasileiro e solidário ao chefe da nação.
630

 

 A declaração de Francisco Passos, de uma só vez, repelia o boato que pesava contra 

ele e servia para publicizar o patriotismo esperado de todos os nacionais naquele contexto de 

guerra. Os meios de comunicação, sob o controle do DIP, foram fundamentais para despertar 

este sentimento na população, por meio de notícias que exaltavam as ações de Getúlio Vargas 

e das Forças Armadas em defesa da pátria. Além disso, as campanhas de apoio ao país em 

face do momento delicado por que passava mobilizaram a população em volta do tema da 

guerra e da solidariedade ao Brasil. 

As campanhas nacionais foram levantadas em diferentes municípios da “linha da 

Grota”. A campanha “Um avião para o Brasil”, por exemplo, consistia na arrecadação de 

donativos para as Forças Armadas, que seriam empregados na aquisição de aviões.  No 

município de Campo Formoso e na vila de Pindobaçu, para este fim, foi arrecadada a soma de 

50:000$000,  com o auxílio do pastor presbiteriano Eudaldo Lima e de outras pessoas de 

prestígio social, que conclamaram a população a participar desta prova de patriotismo.
631

  

Também se verificou na região a campanha de arrecadação de metais estratégicos, que 

alimentariam a indústria da guerra, tanto do Brasil quanto dos países aliados. Em Jacobina, 

sob a regência da professora Eunice Brito, uma comissão de alunos do colégio Justiniano 

Jacobina Vieira percorreu a cidade arrecadando alumínio, cobre, bronze e chumbo que seriam 
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doados ao governo federal.
632

 No distrito de Piritiba, de Mundo Novo, as escolas locais 

promoveram uma verdadeira parada, com bandeiras e retratos de Getúlio Vargas na campanha 

de angariação de metais, que resultou no levantamento de mais de 18 quilos de alumínio.
633

 

O prefeito de Mundo Novo, Adalberto Cerqueira Campos, levou adiante outra 

campanha patriótica. Por meio de boletim, clamou aos homens do campo a trabalharem e 

produzirem em prol do Brasil: 

 

[...] A arma do lavrador é a ENXADA, a FOICE e o MACHADO. O campo 

de batalha do lavrador é o “roçado” e a “malhada”. O maior inimigo é a 

fome. Combatei a fome que pode vir, plantando muito milho, muito feijão, 

muito arroz, muita mandioca e muita mamona. Muito de tudo o que puder 

plantar. 

Cada lavrador, já é um soldado da fartura! [...]
634

 

 

O incentivo à produção agrícola visava evitar uma eventual crise de abastecimento em face do 

conflito mundial. A atitude do prefeito estava alinhada com o programa de incentivo à 

produção de guerra, que havia sido recentemente apresentado pelo interventor baiano. Entre 

outras disposições, o documento previa a ampliação da produção de gêneros agrícolas e 

estabelecia medidas de incentivo e financiamento, além de investimentos na infraestrutura de 

estradas e portos, de modo a permitir o regular escoamento dos produtos.
635

 

 O estímulo ao patriotismo, a preservação da segurança nacional e as campanhas de 

arrecadação de donativos e incentivo à produção, sem dúvida, eram medidas pragmáticas e 

necessários em um contexto de guerra. Por outro lado, não se pode perder de vista o quanto 

estas ações contribuíam para fortalecer a imagem de Vargas, que frequentemente era 

lembrado como herói e protetor da nação. Uma missa em ação de graça pelo restabelecimento 

da saúde do presidente, realizada em Mundo Novo, em setembro de 1942, ilustra o prestígio 

de que Getúlio dispunha perante o povo. Durante a celebração religiosa, o poeta e ex-vereador 

oposicionista Deocleciano Meirelles pronunciou longo discurso carregado de exaltações à 

figura do presidente: 

 

[...] Nesta hora espetacular e trágica que vivemos, em que os planos 

expansionistas de três nações tentam, a todo o poder que o possa, arremessar 

a voragem de destruição todas as grandes realizações da inteligência, todo o 

patrimônio milenar da civilização, a figura impávida e serena de Getúlio 
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Vargas encarna todas as nossas esperanças, concretizado os grandiosos 

anseios da Nação [...]
636

 

 

A tragédia da guerra contribuiu para reforçar o mito Vargas como salvador da nação, que 

havia livrado o país da ameaça comunista e agora trabalhava para protegê-lo do terror nazista. 

Este capital simbólico o fornecia legitimidade para mobilizar as Forças Armadas e os civis 

contra as investidas do inimigo externo e também contra o inimigo interno, que com aquele se 

identificava. 

 Após a declaração de guerra emitida pelo governo brasileiro, as ações de vigilância se 

intensificaram em todo o país e não foi diferente na Bahia. Em setembro de 1942, o Ministro 

da Justiça encaminhou ao interventor baiano um telegrama com a orientação de que, nas 

localidades situadas numa faixa de 50 quilômetros para dentro do litoral, as autoridades e a 

população deveriam deter e identificar qualquer pessoa desconhecida e suspeita que 

aparecesse.
637

 Permissões como essa adensavam a atmosfera conspiratória e incentivavam a 

formação de fileiras patrióticas por civis que se intitulavam “defensores da ordem” e 

assumiam a defesa da pátria. Os antigos integralistas eram os alvos mais imediatos e, por isso, 

estiveram permanentemente sob suspeição. Os ex-soldados do Sigma tornaram-se, enfim, 

vítimas daquilo que mais idealizaram: o cidadão de bem movido pelo amor à pátria. 

 O comerciante Mário de Souza Gomes, residente no povoado de Angico, do município 

de Monte Alegre,
638

 foi alvo de um desses denunciantes incautos, que no afã de deter um 

quinta-coluna, denunciou outro “patriota”. A denúncia foi apresentada por Luiz Sobreira de 

Lima, residente no distrito de Piritiba, do município de Mundo Novo, e resultou na abertura 

de inquérito. Segundo o queixoso, Mário teria dito que tinha fé em Deus de que a Alemanha 

haveria de ganhar a guerra para que seu cunhado Argemiro José Leal, que se achava preso, se 

tornasse um grande homem. O denunciante ainda teria apreendido um livro do acusado, 

intitulado O Nazismo sem Máscaras, que havia sido comprado em Jacobina. Foram ouvidas 

cinco testemunhas que não confirmaram a denúncia, negando que o acusado fosse simpático 

ao integralismo ou ao nazismo; algumas declararam inclusive que ele havia manifestado 

interesse em se alistar para defender o Brasil.
639

 Como se vê, a denúncia não parecia ter 

fundamento e as testemunhas sugeriram justamente o contrário do que o denunciante 
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informou. Aliás, o livro apreendido era uma obra antinazista, que poderia ser facilmente 

adquirida na livraria de O Lidador.
640

 

 Em localidades do estado da Bahia onde houve maior concentração de integralistas na 

década de 1930, foi possível apurar denúncias mais substanciais, que resultaram na abertura 

de processo e na prisão de suspeitos.  Em Jequié, por exemplo, em agosto de 1942, Francisco 

Marinho de Oliveira foi acusado de tendências impatrióticas, que resultaram na abertura de 

inquérito policial. Segundo relataram os denunciantes, na residência de Dario Meira, ocorrera 

uma discussão com pessoas que estavam ali ouvindo o rádio. Enquanto os demais 

exprobavam a selvageria dos corsários germânicos que haviam atingido navios brasileiros, o 

denunciado teria tomado a defesa dos agressores. Em poder de Francisco Marinho, foram 

apreendidos livros, indumentária e material de propaganda integralista e o inquérito acabou 

sendo remetido ao Tribunal de Segurança Nacional.
641

  

 Do sudoeste do estado, corria a notícia de que remanescentes integralistas 

continuavam ativos em propaganda de guerra contra a América do Norte. No município de 

Porções, foram encontrados escondidos em um açude dezenas de cartuchos de fuzil e cinco 

bombas, cuja propriedade foi atribuída a integralistas. Na delegacia, haveria um total 10 

presos por este motivo e também por outros fatos envolvendo seguidores do Sigma, a 

exemplo de um proveniente de Ibicuí, que teria acintosamente saído na rua vestindo uma 

camisa verde.
642

 Não se duvida de que estes e outros integralistas baianos, de fato, 

continuassem se reunindo e, inclusive, conspirando contra o Estado Novo. No entanto, era 

improvável que tivessem fôlego para colocar em prática mais uma tentativa de golpe, visto 

que, naquele cenário, a imagem do movimento estava muito desgastada e, por certo, a própria 

população se encarregaria de reprimir qualquer sublevação contra o regime. 

 Houve casos de denúncias contra antigos integralistas em que ficou patente o interesse 

de vingança do delator. Em Maragogipe, foi apurada denúncia contra diretores da Radio Club 

local e da Fábrica Suerdieck e Danemann, que seriam partidários da quinta-coluna, sendo a 

maior parte pertencente ao extinto partido integralista. A denúncia foi realizada, por meio de 

carta, pelo tenente reformado do Exército Fernando Barbosa, que, em depoimento, 

acrescentou que o prefeito do município, Oscar de Araújo Guerreiro, era também um quinta-

colunista, que se achava cercado de funcionários do partido integralista. Não foi a primeira 
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vez que o militar havia denunciado ex-integralistas nem a primeira vez que se envolveu em 

atritos com o prefeito. Em outra ocasião, o prefeito Oscar Guerreiro acusou-o de comunista e, 

por isso, foi levado à delegacia e processado no Tribunal de Segurança Nacional, que o 

absolveu em 18 de junho de 1943.
643

 Portanto, pelo menos em relação ao prefeito, era 

provável que a denúncia tinha o objetivo de acertar contas do passado. 

Assim, por meio de denúncias, da abertura de inquéritos e de prisões, foi dada 

sequência à repressão aos integralistas, iniciada com o estabelecimento do Estado Novo. 

Porém, com a guerra, era possível enredá-los em acusações muito mais graves, como 

espionagem e outros crimes de lesa-pátria. Em alguns casos, foi possível, ao menos, indicar 

indícios de movimentação integralista contra o governo, mas outros não passavam de teorias 

conspiratórias infundadas, alimentadas pela imprensa e pelo Estado Novo. 

 Eulálio Motta esteve indiretamente envolvido em uma acusação de agir contra o 

governo.  O seu irmão Durval Motta, dentista residente em Cachoeira, no Recôncavo baiano, 

foi preso quando distribuía boletins ditos subversivos, que conteriam instruções aos 

integralistas “em face do momento atual”. Duval foi identificado como ex-prefeito e chefe da 

extinta AIB naquela localidade. Os boletins apreendidos teriam sido redigidos por Eulálio 

Motta, a quem os jornais se referiram como “irmão do detido e também fanático do credo 

verde, residente na cidade de Mundo Novo, onde foram impressos na tipografia do Jornal ‘O 

Avante’”. Na residência de Durval Motta, teriam sido encontrados outros documentos 

considerados comprometedores pela política.
644

 

 Aquela prisão não foi um fato isolado aos dias que seguiram a declaração de guerra ao 

Eixo pelo Brasil. Entre os dias 07 e 09 de setembro, o cerco foi fechado para “elementos 

suspeitos”, especialmente os identificados como integralistas ou comunistas. Centenas de 

pessoas foram levadas à prisão. Em Salvador, Renato Azevedo, “conhecido líder integralista”, 

foi exonerado do cargo de fiscal de rendas do Estado, para o qual havia sido recentemente 

nomeado. A política se manteve alerta, trabalhando para localizar focos de atividade 

integralista. Inclusive, na Bahia, o secretário de Segurança Pública cassou férias do 

comandante, dos oficiais da força policial e dos chefes de serviço.
645
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 Não há fortes indícios de que os panfletos distribuídos por Durval possuíssem 

instruções integralistas em face do estado de guerra, conforme sugeriram os jornais. No 

acervo de Eulálio Motta, não foram encontrados impressos da época com este teor nem 

mesmo rascunhos em seus cadernos que sugerissem uma tentativa de rearticulação da AIB 

durante o Estado Novo. Aliás, como dito no capítulo anterior, nesses anos, o poeta preferiu 

(ou se sentiu pressionado) a não retomar a temática integralista, dedicando-se a publicar 

textos com a temática religiosa, que destacavam a sua conversão ao catolicismo. Inclusive, 

chegou criar polêmicas com amigos protestantes, como no caso do reverendo Euldaldo Lima. 

Os textos deste período impressos pela gráfica de O Avante, encontrados no acervo, foram 

Evocações e Eureka, que rememoravam o seu passado “materialista” e ateu e ressaltavam o 

seu presente cristão.
646

 Porém, nem mesmo sua trajetória integralista foi mencionada nos 

impressos. 

Se os “boletins suspeitos” de autoria de Eulálio Motta realmente existiram, era de se 

esperar que eles tivessem sido eliminados após a prisão do irmão. Portanto, a ausência de 

vestígios, por si, não invalida a acusação de fazer propaganda contra o Estado Novo. Por 

outro lado, um telegrama da senhora Lindaura Mota, esposa de Durval, rogando ao chefe de 

polícia da capital que transferisse o seu marido da prisão de Cachoeira para Salvador, reforça 

a compreensão de que ele teria sido mais um alvo de denúncias sem fundamento preparadas 

por desafetos políticos. Na mensagem, a esposa justificava o pedido afirmando que o marido 

possuía inimigos em Cachoeira.
647

 

Durval Motta foi nomeado prefeito de Cachoeira em janeiro de 1935, em substituição 

a Humberto Pacheco, que, recentemente, havia sofrido um atentado perpetrado por 

oposicionistas. O mundonovense foi ainda diretor-chefe do jornal cachoeirense O Social, 

fundado em 1933, e diretor de A palavra, que era publicado em Ruy Barbosa, além de ter 

colaborado para o jornal morrense Correio do Sertão.
648

 Portanto, é possível que tivesse, de 

fato, colecionado alguns adversários, tanto em razão da atividade política quanto da atividade 

jornalística. O reconhecimento da ligação do irmão de Eulálio Motta com o integralismo, no 

entanto, não é tão imediato. Se, de fato, liderou as hostes do Sigma em Cachoeira, o fez 

tardiamente, pois era improvável que Juracy Magalhães nomeasse um “camisa verde” para 

chefiar um município, no auge de sua campanha anti-integralista. 
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Eulálio Motta empenhou-se em livrar o irmão da prisão, recorrendo a autoridades que 

pudessem interceder por ele. Dirigiu carta a, pelo menos, duas delas: ao coronel Renato 

Onofre Pinto Aleixo, comandante da 6ª região militar, que, em breve, seria nomeado 

interventor federal da Bahia, e a D. Augusto Álvaro da Silva, arcebispo primaz do Brasil. Em 

30 de setembro de 1942, Motta rascunhou resposta a um telegrama do comandante da 6ª 

região, agradecendo a atenção dispensada à carta anterior “sobre um assunto que, a esta hora, 

já se acha, graças a Deus, satisfatoriamente resolvido”. Seguiu elogiando as instituições e as 

autoridades brasileiras, que não teriam deixado desaparecer nem diminuir a honestidade e a 

justiça, mesmo em momentos turvos como o que viviam.
649

 O fato de Eulálio recorrer ao 

temido coronel Pinto Aleixo sugere que as acusações que pesavam contra ele e contra o irmão 

preso não eram legítimas. Além disso, ao que tudo indica, o pedido de liberdade de Durval 

havia sido atendido ou estava prestes a sê-lo. 

É possível que tenham contado ainda com a importante intercessão D. Augusto Silva. 

Em outro rascunho de carta, também registrado no Caderno São José, Eulálio mencionou o 

envio de cópia da carta encaminhada ao comandante e pediu ao eclesiástico que tomasse as 

providências em defesa de seu irmão que estivessem ao seu alcance. Na correspondência, 

ficou mais nítida a situação que teria motivado a prisão de Durval. Motta explicou que havia 

se comprometido perante o seu confessor, o padre Joaquim, a escrever um livro de reparação 

às ofensas a Deus e à Igreja que havia cometido na sua fase de ateísmo. Com este intento, 

vinha escrevendo crônicas católicas e publicando-as em folhetins. Teria sido um desses 

textos, mais precisamente o sexto, que teria ocasionado tanta aflição a sua família.
650

 

Se as crônicas a que o mundonovense se referia eram as que ele havia rascunhado no 

Caderno São José, o texto Eureka, anotado nas folhas 51 e 52, datado de 12 de maio de 1942, 

corresponderia ao boletim apreendido com Durval pela polícia. Como se adiantou, o texto foi 

realmente impresso na gráfica de O Avante e distribuído juntamente com a crônica Evocações 

(que seria a quinta crônica), porém não trata sobre o integralismo nem apresenta qualquer 

propaganda contra o Estado Novo; aborda a experiência do poeta no protestantismo e os 

motivos por que abraçou o catolicismo. 

Ao que parece, Durval e, indiretamente, Eulálio Motta, foram alvos de mais uma 

acusação temerária, originada por rancores políticos, cuja prova mais contundente era o 

passado integralista do acusado e de seu cúmplice intelectual. Sobre este passado, o Estado 

Novo cuidou de fabricar memórias que buscavam referências no presente, na guerra, no terror 
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e no inimigo nazista. Como sinalizado, houve de fato a colaboração de “camisas verdes” na 

espionagem alemã,
651

 mas essa não era uma relação imediata e necessária, especialmente 

quando se trata dos militantes comuns, que não ocuparam a cúpula da AIB.  

Com efeito, o Estado Novo aproveitou a oportunidade da guerra para desarmar de vez 

os integralistas perante a opinião pública, por meio do controle dos meios de comunicação e 

da perseguição a antigos militantes. De acordo com Rogério Victor, naquele período, os 

“verdes” estavam politicamente derrotados; não dispunham de força para travar disputas pelo 

controle das representações do passado e, por isso, aguardaram na espreita o desenlace do 

avanço dos regimes autoritários no Brasil e na Europa.
652

 

  

4.3.2 De volta à cena política 

 

Com a deposição de Vargas em 1945, dois partidos polarizaram as campanhas 

eleitorais que o sucederam: o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática 

Nacional (UDN), ambos fundados em 1945, mesmo antes de se concluírem os debates em 

torno da organização partidária. O PSD era formado por interventorias nomeadas por Vargas 

durante o Estado Novo e a UDN agregava forças contrárias à ditadura estado-novista. No 

entanto, não apresentavam, em sua composição social, diferenças substanciais que os 

colocassem em extremos opostos na política nacional.
653

  

 Os integralistas não ficaram de fora do jogo “democrático” e se rearticularam em torno 

da legenda do Partido de Representação Popular (PRP). O primeiro semestre de 1945 foi de 

discussão e especulação como se daria a volta dos “verdes” na política. A grande dificuldade 

se concentrava na imagem construída acerca dos militantes integralistas, duramente acusados 

de se aliarem com Eixo na Segunda Guerra. Somente em fins de setembro se deu a sua 

fundação, que não contou com a adesão de importantes lideranças da AIB, como Gustavo 

Barroso e Miguel Reale. Foram incluídos em importantes cargos do partido pessoas que 

nunca militaram pelo Sigma, o que, segundo Calil, visava legitimar a versão de que o PRP 

teria sido formado por “católicos independentes”, na tentativa de se desvincular do passado 

integralista.
654

 

 A permanência do PRP nas disputas eleitorais, em primeiro momento, se deu pelo 

estabelecimento de alianças com os principais partidos fundados em 1945, UDN e PSD. Nas 
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eleições presidenciais de 1945, decidiu pelo apoio à candidatura do general Eurico Dutra; em 

1947, firmou alianças com o PSD, com a UDN e outros partidos menores nos pleitos 

estaduais e municipais; e em 1950, apoiou o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, para 

presidente. As coligações eram pragmáticas diante das fragilidades das bases da “nova” 

agremiação. Além disso, para se manter no jogo político, era necessário preservar uma 

aparência democrática, o que poderia ser facilitado pela união com partidos que 

demonstravam maior afinidade com a liberal-democracia. No entanto, a estratégia incomodou 

antigos militantes do Sigma, para os quais o alinhamento com outras correntes ideológicas era 

improvável nos anos de 1930. O desafio que se impôs à direção do PRP foi convencê-los de 

que as alianças não comprometeriam a essência integralista.
655

 

 Eulálio Motta aderiu às fileiras do PRP logo em 1945 e se lançou candidato a 

deputado federal nas eleições daquele ano, pela Bahia, ao lado e outros 23 nomes da mesma 

legenda. Quase todos eram profissionais liberais ou funcionários públicos e alguns, 

conhecidos militantes integralistas, a exemplo de Gil Nunes Maia, João Alves dos Santos, 

Joaquim de Araújo Lima e Pedro Ribeiro Filho.
656

 Porém, o mundonovense não permaneceu 

na disputa daquele ano, pois o registro de sua candidatura não foi aceito pela justiça eleitoral, 

por ausência de documentos que comprovassem sua identidade e nacionalidade. O partido 

ainda tentou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, mas a decisão, proferida somente após a 

realização do pleito, confirmou o julgamento de primeira instância.
657

 

 O retorno imediato de Eulálio Motta à vida política, ao lado dos antigos companheiros 

de farda, sugere que o seu silêncio em relação ao integralismo, durante o Estado Novo, não 

significou abandono de suas convicções políticas. Naqueles anos, o poeta se dedicou à 

militância católica, que, de certa forma, alimentava a vertente espiritualista do programa 

encabeçado pela AIB. Além disso, sob as bênçãos da Igreja, poderia encontrar guarida em 

face da truculência da ditadura varguista, a exemplo da intermediação da autoridade religiosa 

no caso da prisão de Durval Motta.  

 A recomposição das fileiras, no entanto, trazia dificuldades para a velha-guarda 

integralista, especialmente para aqueles que, como Eulálio Motta, por diversas vezes, 

criticaram publicamente os acordos políticos e a liberal-democracia. A superação deste 

impasse pelos que compuseram o PRP representou o reconhecimento da importância da 
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formação das alianças para a sobrevivência da agremiação no contexto do pós-1945, em que, 

pelo menos discursivamente, democracia havia se tornado a palavra de ordem do novo 

sistema político. Por outro lado, ratifica a compreensão de que a conquista do poder sempre 

foi um objetivo do movimento, não importando se ocorreria pela via golpista, por sufrágio ou 

simplesmente por adesão das camadas populares à liderança das elites intelectuais, como 

defendia o projeto originário da AIB. 

 No pleito de 1945, a formação de alianças se mostrou menos problemática pelo fato de 

que não ocorreram eleições estaduais nem municipais e, para deputado federal e senador, não 

era possível a realização de coligações. A questão, portanto, girou em torno de qual nome o 

PRP apoiaria para presidente da República, visto que uma candidatura autônoma se mostrava 

fragilizada devido às reservas do eleitorado para com os integralistas e também porque Plínio 

Salgado ainda estava no exílio, em Portugal, de onde retornou somente no ano seguinte. Havia 

duas alternativas possíveis: o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o general Eurico Dutra, 

do PSD. A candidatura de Yedo Fiúza, do PCB, foi lançada apenas duas semanas antes das 

eleições e, sem dúvida, compor com os comunistas não estava nos planos dos perrepistas.
658

  

 Até novembro de 1945, havia indecisão por parte do PRP a respeito do nome que 

apoiaria. O Diretório Nacional acabou decidindo apoiar Dutra, após avaliar as respostas dos 

candidatos às cartas-consultas remetidas a ambos os partidos.
659

 Antes desta deliberação, 

Eulálio Motta esboçou em carta a “Jairo”, um correligionário da UDN, sua insatisfação com 

relação ao nome de Eduardo Gomes. Na correspondência, o mundonovense comunicou que, 

por uma “questão de consciência”, não poderia sustentar a promessa de votar no udenista, 

que, recentemente, teria feito declarações anti-integralistas na imprensa. Motta disse que não 

comentaria nem julgaria o fato de seu interlocutor que, na qualidade de católico, dá o braço a 

“esquerdistas ateus e laicistas e condena integralistas”; pediu apenas que ele e “Dr. 

Baleeiro”
660

 não guardassem ressentimentos sobre sua decisão.
661

  

 A carta foi datilografada em papel timbrado da farmácia São José, de propriedade de 

Eulálio Motta, porém não foi datada nem assinada. É possível atestar que a correspondência é 

de autoria do poeta porque, no Caderno Farmácia São José, há dois rascunhos de cartas que 

tratam do mesmo assunto. São versões mais detalhadas, que ampliam a compreensão sobre o 
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posicionamento de Eulálio em relação à formação de alianças. Ao que parece, o texto 

datilografado é resultado de um esforço por justificar a sua insatisfação com a candidatura de 

Eduardo Gomes, sem criar uma situação ainda mais embaraçosa com o seu interlocutor. No 

primeiro rascunho, entre outros, fez o seguinte destaque: 

 

[...] Acredito que nós, integralistas, podemos levar algumas dezenas de 

milhares de votos às urnas, mas estes votos não poderão ser destinados 

àquele que nos condena para bajular os nossos inimigos que são verdadeiros 

inimigos do Brasil cristão[...].
662

 

 

O anticomunismo, no discurso do mundonovense, ainda era o antídoto para os males da 

sociedade brasileira e aí também estava um dos limites da fase “democrática” dos 

integralistas: a convivência harmoniosa com as esquerdas continuava improvável para seus 

militantes históricos.  Por esta razão, ao formar alianças, o PRP, além de focar em 

agremiações com maiores perspectivas de vitória, mirou naquelas que, do ponto de vista 

ideológico, estavam mais próximas de suas convicções. 

 Na campanha de 1945, o PRP atacou o apoio dado a Eduardo Gomes pelos socialistas 

reunidos na Esquerda Democrática, que congregava socialistas moderados, católicos de 

esquerda e dissidentes anti-stalinistas do PCB. Dessa forma, buscou-se convencer os 

militantes históricos de que o apoio à candidatura de Dutra era uma forma de combater o 

incansável “perigo vermelho”, que também estaria se preparando para retornar ao jogo 

político com o apoio da UDN.
663

 Não eram propriamente comunistas os que se aliaram ao 

brigadeiro Eduardo Gomes em 1945, mas distinguir os grupos de esquerda nunca foi uma 

preocupação dos integralistas, que percebiam todos como anticristãos e promotores da 

desordem. O desagrado com a UDN foi passageiro, pois, no pleito de 1950, os perrepistas 

apoiaram a candidatura do brigadeiro para presidente, justificando que não o teria apoiado 

antes em decorrência da “intriga esquerdista”.
664

 Inclusive, Eulálio Motta promoveu uma 

empolgada campanha para o udenista nas páginas do jornal O Serrinhense, do município de 

Serrinha.
665

  

O PRP precisou abdicar de sua “pureza doutrinária” para ingressar e permanecer nas 

disputas eleitorais, além de firmar “conchavos” e de barganhar votos por cargos para tentar 

ampliar sua participação no jogo político. Eulálio Motta, que tanto atacou a “politicagem no 
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sertão”, na nova fase do integralismo, esteve envolvido em acordos e articulações com os 

políticos “cavadores de votos” que antes criticou. Em rascunho de carta registrado no 

Caderno Farmácia São José, sem identificação do destinatário, retomou um assunto que teria 

sido tratado inicialmente, sem sucesso, por José Almeida: o congraçamento entre grupos 

políticos de Mundo Novo, no contexto da redemocratização do país. Motta retomou o assunto 

justificando que o acordo traria harmonia para a família mundonovense e progresso para o 

município. 

Na correspondência, não foram explicitados quais grupos participariam do acordo, 

mas é certo que se tratava de grupos divergentes. Segundo a fórmula conciliatória proposta 

por Eulálio Motta, o primeiro passo implicaria que o prefeito se comprometesse com a 

realização de uma série de benfeitorias no município. Propôs ainda modificação no Diretório 

político, ficando a Presidência com um elemento de confiança mútua, a exemplo do ex-

prefeito Adalberto Cerqueira Campos, e os oito restantes com partes iguais de elementos das 

duas correntes atuais. O prefeito do primeiro quatriênio constitucional seria indicado por este 

diretório. Encerrou a carta rogando bom senso e união dos envolvidos: 

 

[...] É preciso evitar que as [?] políticas falem mais que o bom senso e o 

desejo de fazer bem a nossa terra. [...] É necessário que se passe uma esponja 

no passado, para união do presente em benefício do futuro. Que todos se 

unam em torno desse desiderato, com lealdade e boa vontade, sem 

ressentimentos nem segundas intenções. E com isto só temos a lucrar.
666

 

 

Parece improvável um texto desta ordem ter sido redigido por Eulálio Motta, considerando a 

postura antiliberal e sectária da fase anterior. No entanto, a carta é justamente um reflexo da 

nova estratégia integralista para chegar ao poder. Não se pode negar que a fórmula 

apresentada era benéfica ao seu grupo político, visto que, apesar de possuir uma base eleitoral 

frágil, partilharia o poder igualmente. Sobre os rumos desta proposta de acordo, não se tem 

notícia. 

 Para as eleições de 1947, Eulálio Motta voltou a lançar candidatura pelo PRP, desta 

vez para uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado. O mundonovense alcançou um 

total de 517 votos, mas não se elegeu. Aliás, pela legenda do PRP baiano, o único deputado 

estadual eleito foi Rubem Nogueira.
667

 Em sua campanha, Eulálio contou com o auxílio da 

Sociedade de Alto-falantes de Mundo Novo, que funcionava como uma espécie de rádio local. 

A associação era dirigida por Torquato Marcelino e dela participavam, além de Eulálio Motta, 
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outros nomes de destaque da política municipal, a exemplo de César Leão, Arthur Jacobina e 

Deocleciano Meirelles.
668

 No Caderno Loja Vitória, o poeta anotou textos que, 

provavelmente, foram lidos aos ouvintes de Mundo Novo. O primeiro deles é representativo 

do discurso assumido por Eulálio Motta em sua campanha. 

 O texto trata o trabalho de propaganda do PRP como um dever de quem assumiu o 

compromisso de viver para verdade. A verdade assume conotação religiosa, a partir de 

referências ao texto bíblico, ao passo que amar a Deus implicaria amar a verdade. Com este 

tom Eulálio Motta, apresentou sua campanha como uma missão que atendia a desígnios 

divinos e não apenas buscava vantagens eleitorais, ao contrário de outros candidatos.  Nessa 

perspectiva, estabeleceu ainda diferenciação entre a democracia liberal, resultante da 

Revolução Francesa, e democracia cristã, a resguardada pelo PRP: 

 

[...] A democracia que derrubou a Bastilha e cantou a Marselhesa incarnou a 

matéria e desconsiderou o espírito [...] 

Meus amigos: o conceito de homem do qual partiu esta democracia sem 

espírito é um conceito errado que já não resiste à vida de nosso século. A 

democracia agnóstica está hoje reduzida a discursos demagógicos e 

programas e promessas que já não encontram eco na alma de nosso povo. 

Esta decadência é hoje afirmada, não somente por nós, do PRP, que nos 

batemos pela humanização da política, pela cristianização da democracia. É 

também afirmada expressamente, por muitos dos nossos patrícios dos 

diversos partidos democráticos, como Artur Bernardes, Otávio Mangabeira, 

Nelson Carneiro e tantos outros. [...]
669

 

 

A intersecção entre política e cristianismo não era uma especificidade do discurso assumido 

pelo poeta mundonovense nesta nova fase do movimento integralista. O PRP adotou o 

conceito de “democracia cristã” com intuito de atenuar a sua adesão a “criações” do 

liberalismo. Nesse sentido, a democracia não significava autodeterminação dos povos, mas 

estrita observância dos princípios cristãos.
670

 A tática, a um só passo, justificava a moderação 

do discurso antiliberal perante o eleitorado e a velha-guarda do partido, bem como ratificava a 

pertinência da doutrina perrepista
671

 ao novo sistema político. No caso do discurso proferido 

por Eulálio Motta, justificava ainda a existência de similaridades (a moral e a perspectiva 

cristã) que teriam unido os perrepistas a políticos de outras agremiações. 

 Após longa propaganda pela sua candidatura, por meio do serviço de alto-falantes, 

Motta tratou de um assunto delicado para os integralistas nas eleições baianas de 1947, que 
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foi a adesão do Partido Comunista à candidatura de Otávio Mangabeira, da UDN, para 

governador do estado, que também contou com o apoio do PRP. A situação gerava, no 

mínimo, um profundo mal-estar, visto que, na mesma chapa foram congregados inimigos 

históricos. Motta, tentando justificar o acordo inesperado para evitar impactos no eleitorado 

mais conservador, argumentou que não havia qualquer motivo de receio, pois a “sinceridade 

democrática de Otávio Mangabeira; o seu espírito cristão, o seu amor pelo Brasil, a sua 

grandeza moral” o colocariam acima da influência e do oportunismo comunista de Carlos 

Prestes, que, somente na última hora, teria declarado apoio ao udenista.
672

 

 Em carta ao amigo “Gama”, Eulálio Motta tentou minimizar o resultado das eleições 

de 19 de janeiro de 1947, alegando que a derrota, para ele, “foi uma esplendida vitória”, pois 

teria conseguido preservar princípios que a sua consciência apontavam como verdade, ao 

contrário de outros que teriam vencido por meio de conchavos e de corrupção.
673

 No entanto, 

é provável que esta não tenha sido uma derrota fácil de superar. Motta era o único candidato 

do PRP na região e, certamente, esperava que os antigos companheiros de farda assegurassem 

uma votação mais expressiva.  

Não se sabe como foi a distribuição dos 517 votos do perrepista por zonas e seções 

eleitorais, mas é possível supor que a maior parte se concentrou em Mundo Novo. Para se ter 

ideia, no vizinho município de Morro do Chapéu, onde também foram registradas atividades 

integralistas na década de 1930, Eulálio Motta recebeu apenas 15 votos. O mundonovense 

concorreu com, pelo menos, dois nomes com tradição na política da região: Reinaldo Martins 

Moreira, ex-prefeito de Morro do Chapéu, e Francisco Rocha Pires, ex-prefeito de Jacobina e 

ex-deputado estadual. Ambos foram eleitos pela UDN, o primeiro com 2.153 votos e o 

segundo com 4.080 votos.
674

 Portanto, é possível que a expectativa de reunir apoio de ex-

integralistas tenha sido frustrada pela dispersão de votos entre figuras mais habituadas com o 

jogo político. 

Há poucos registros sobre o funcionamento do PRP em Mundo Novo nos anos que 

seguiram a sua fundação. Nesta época, o jornal O Lidador, principal fonte de notícias daquela 

localidade, já não estava mais em circulação e o jornal Correio do Sertão, embora estivesse 

em funcionamento, não tratava de maneira assídua sobre a política mundonovense. Os poucos 

registros foram encontrados nos cadernos de rascunho de Eulálio Motta e são posteriores a 

1947. Ainda assim, é possível dizer que o PRP, da mesma forma que ocorreu com a AIB, não 
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contou com muitos adeptos na localidade e que, novamente, Eulálio Motta se colocou à frente 

da organização do partido em âmbito local. Além disso, foi possível identificar a permanência 

de membros das antigas fileiras na nova agremiação. 

Um registro fotográfico datado de 5 de outubro de 1947 mostra Eulálio Motta ao lado 

de outras lideranças políticas do PRP, no município de Tucano, para a inauguração do “motor 

internacional.” 

 

IMGAGEM 6 – Eulálio Motta em Tucano 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta 

 

No verso da fotografia, foram identificadas as seguintes pessoas: Hequel Prado, Emanuel 

Prado, Eulálio Motta, Oseas Abdon de Oliveira (vice-presidente do PRP da Bahia) e Antônio 

Penedo (Presidente do PRP da Bahia), de pé, da esquerda para a direita; e José Cavalcante 

Gonçalves de Oliveira (candidato a prefeito), Rubem Nogueira (deputado eleito pelo PRP), 

João Ferreira (prefeito) e José Nunes de Aquino (de Itabuna), sentados, da esquerda para a 

direita. Possivelmente, o registro fotográfico foi realizado na inauguração do serviço de 

produção de energia termoelétrica de Tucano, que teria contado com a intermediação do 

deputado Rubem Nogueira junto ao governador Otávio Mangabeira.
675

 A participação de 

Motta no evento, juntamente com outras autoridades, é um indício de que a intensa militância 

pelo Sigma nos anos de 1930 rendeu-lhe uma posição de destaque dentro das fileiras do PRP. 

 No Caderno Lágrimas, no verso de poemas escritos há anos, Motta rascunhou uma ata 

de reunião realizada no distrito de Piritiba, em 03 de junho de 1949, em que foi criado o 

diretório distrital do PRP naquela localidade. No registro, ficou consignado que o diretório 

municipal do partido era presidido pelo irmão de Eulálio Motta, o médico Arnaldo Miranda 

Motta. O poeta mundonovense foi identificado como secretário do diretório municipal e 
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inspetor estadual do partido.
676

 A solenidade contou com a participação de membros da UDN, 

do PSD e do PTB, o que sugeria a existência de relações amistosas entre os representantes 

locais das principais facções politicas. As boas relações, naquele contexto, deveriam ser 

resultado das diferentes alianças estabelecidas com PRP. Na Bahia, nas eleições de 1947, por 

exemplo, Otávio Mangabeira conseguiu congregar, além do PRP e do PCB, o principal 

concorrente da UDN em âmbito nacional, o PSD, vencendo Medeiros Neto, do PDT com 

ampla diferença.
677

 

 O diretório distrital de Piritiba foi formado basicamente por antigos integralistas. Para 

presidência, foi designado José Neves, que havia recentemente abandonado as fileiras do 

PSD. Segundo o relato, era um homem com grande prestígio popular e teria sido secretário da 

Ação Integralista. A vice-presidência foi ocupada por Joaquim Fernandes, ex-chefe 

integralista e para secretariar o diretório distrital, foi designada uma antiga “blusa verde”, D. 

Roxinha.
678

 Aqui, se nota uma diferença em relação à fase anterior do integralismo em âmbito 

local, que é a participação feminina em funções diretivas do partido. No que se refere aos 

anos de 1930, sequer foram encontradas referências sobre a atuação de mulheres integralistas 

na região. Em geral, as “blusas verdes” ocupavam funções subalternas dentro da hierarquia da 

AIB, embora desempenhassem importante papel de arregimentação de novas fileiras, 

sobretudo por meio de atividades educacionais.
679

 

 Ao que tudo indica, a partir da primeira metade da década de 1950, o PRP local se 

fortaleceu, contudo permaneceu longe se tornar hegemônico. Em texto rascunhado a Idade 

Nova
680

, Eulálio Motta relatou a inauguração da nova sede do partido em Mundo Novo. O 

texto não foi datado, mas está situado entre outros produzidos entre 1949 e início da década 

de 1950. Segundo o escrito, o número de companheiros em Mundo Novo era pequeno e a 

maioria era de trabalhadores pobres: alfaiates, pedreiros, carpinteiros, lavradores etc. Por esta 

razão, não era possível ter uma sede própria. As reuniões do partido eram improvisadas na 

sala de uma casa residencial, alugada por vinte e cinco cruzeiros. Após uma das passagens de 

Plínio Salgado pela Bahia, pessoas de boas condições sociais teriam decidido contribuir 

mensalmente para o partido, o que permitiu a manutenção de uma sede propriamente dita em 

Mundo Novo.
681
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IMAGEM 07 – Nova sede do PRP em Mundo Novo 

 
Fonte: Acervo de Eulálio Motta 

 

A nova sede, segundo o texto, foi estabelecida em uma boa localização, de frente ao maior 

hotel da cidade. Pela fotografia acima, é possível precisar que se trata de uma região central 

da cidade, onde, atualmente, tem-se o cruzamento da Praça Senador Cohin com a rua Cel. 

Juvêncio Lima. Era, certamente, uma grande conquista para o PRP local, que começava a dar 

sinais de crescimento. A este fato, pode-se somar a eleição de Arnaldo Motta para vereador 

em 1950, um feito que o integralismo local, nem mesmo no auge da AIB, havia conseguido. 

 Mesmo diante de tais conquistas, o regime de partidos parecia não agradar Eulálio 

Motta. Em carta a Ivo, um companheiro de partido, datada de 1951, Motta esboçou: 

 

[...] O povo está totalmente desencantado de partidos políticos. E o PRP é 

partido. Teremos de voltar a uma propaganda clara e forte do corporativismo 

se quisermos encontrar interesse e apoio do povo. Por sua vez, o 

corporativismo não resolve se os homens continuarem agarrados ao espírito 

burguês. E a experiência me tem mostrado que nas fileiras do PRP tal 

espirito permanece. [...] 

Para o povo precisamos de coisas práticas, imediatas, como ataque ao regime 

de partidos e a explicação de como funciona, na prática, um regime 

corporativista. Simultaneamente: ação religiosa intensa, com doutrina e 

pratica [...]
682

  

 

Motta alimentava o desejo de que fossem restauradas plataformas da AIB, como a instauração 

de regime centralizador e com restrita participação popular, mediada por intensa propaganda 

religiosa. O descontentamento não era exclusivo do mundonovense; outros militantes, no 

início da década de 1950, também manifestaram insatisfação com os rumos da nova 
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agremiação, o que levou os dirigentes do PRP a retomar a simbologia integralista, reativando 

a memória “heroica” dos anos de 1930, por meio de eventos e publicações.
683

 

 Para os integralistas, a democracia não era fim, mas um meio para chegar ao poder, 

imposto pelas conjunturas que marcaram o fim do Estado Novo. O PRP não foi capaz de 

reproduzir o empolgante movimento da década de 1930 e, no cenário pós-segunda guerra, 

assumir um discurso nitidamente autoritário poderia criar problemas incontornáveis, daí por 

que a nova configuração do partido incomodou antigos “camisas verdes”, a exemplo de 

Eulálio Motta. A rearticulação dos integralistas na legenda do PRP, no entanto, não 

significou, de fato, uma reformulação doutrinária profunda, pois seu programa continuou 

anticomunista, democraticamente restrito e favorável à conciliação de classes. A mudança foi 

muito mais pragmática, com o intuito de desconstruir a memória que o identificava com o 

fascismo europeu e, por isso, pelo menos inicialmente, a ritualística e os símbolos 

característicos da AIB foram suprimidos.  

Não foi a primeira vez que os integralistas precisaram ceder à “tentação” liberal-

democrática. Em 1936, registraram a AIB como partido político, a fim de disputar eleições e 

chegar ao poder, visto que a livre adesão das massas ao projeto integralista, pretendida pelo 

movimento, parecia cada vez mais utópica. Porém, daquela vez, foi possível sustentar, 

discursivamente, a “pureza” doutrinária da AIB, isenta de conchavos partidários e, portanto, 

acima das demais agremiações políticas. Além disso, no contexto anterior, a defesa de um 

projeto centralizador e autoritário ainda se mostrava tolerável, em razão da imagem ordeira e 

patriótica que o movimento esboçava. Após a experiência da ditadura varguista e dos horrores 

da segunda guerra, entretanto, a manutenção de uma feição extremista era inviável, restando 

aos integralistas moderar o discurso e tentar uma sobrevida dentro de um regime dito 

democrático. 

Nos anos que seguiram a sua candidatura a deputado estadual, Eulálio Motta 

permaneceu na cena política, engajado no fortalecimento do PRP e criando polêmicas com os 

dirigentes políticos locais. No início da década de 1950, atuou como articulista do jornal O 

Serrinhense, no qual publicou dezenas de textos em defesa do “novo” integralismo e deixou 

escapar quão limitada era a noção de democracia perrepista. Durante a ditadura militar 

instalada em 1964, festejou a tomada de poder pelos militares como vitória da moral contra o 

“perigo vermelho” e manifestou publicamente apoio ao regime, por meio de panfletos 

distribuídos em Mundo Novo.  
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Trata-se, enfim, de uma trajetória dedicada à defesa de um projeto de poder 

democraticamente incipiente, anticomunista e fundado na ética católica. Como toda trajetória, 

não se pode dizer que a de Eulálio Motta foi linear, mas é certo que a sua experiência como 

soldado do Sigma foi marcante na formação de seu habitus militante e, portanto, se fez 

presente nas relações que estabeleceu no campo político.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O fascínio pela política e o apreço pelas letras foram sentimentos inseparáveis na 

trajetória de Eulálio Motta. Aliás, política e atividade intelectual chegaram a se confundir no 

seu desiderato de expandir o integralismo no interior baiano, em particular em Mundo Novo e 

municípios vizinhos. Os artigos e crônicas que publicou no jornal O Lidador, os discursos 

proferidos publicamente e as conversas com moradores locais, entre outras táticas, foram 

partes de uma bem montada rede intelectual encarregada de construir a base popular do 

integralismo, organizada em todo o país. Ainda que tenha sido pequena a adesão da população 

local às fileiras integralistas, não se pode dizer que foi insignificante a contribuição de Eulálio 

para a difusão das ideias do Sigma. 

 O envolvimento de letrados (jornalistas, escritores, poetas etc.) no universo da política 

foi recorrente na Bahia da década de 1930, especialmente na capital, onde estava concentrada 

a intelectualidade baiana. Em geral, eram homens das classes médias e altas da sociedade, que 

tinham acesso a níveis mais elevados de educação. Eulálio Motta foi um desses personagens 

que, na antiga Salvador, encontrou inspiração para tratar de política e escrever textos em 

verso e prosa. Mesmo antes da filiação à AIB, o mundonovense se arriscou como poeta, 

enviando poemas para sem publicados em periódicos que circulavam na capital, e como 

colunista do jornal Mundo Novo. Também demonstrou interesse pela política, esboçando uma 

tímida simpatia ao comunismo. 

 As razões que motivaram Eulálio Motta a abandonar as ideias de esquerda para 

integrar a extrema-direita permanecem incertas. Mas, é possível supor que a crescente 

campanha anticomunista no Brasil, a partir de 1930, tenha contribuído para essa mudança. 

Além disso, os contextos nacional e internacional se mostravam favoráveis ao 

desenvolvimento de ideias autoritárias, antiliberais, ultranacionalistas e conservadoras. Os 

regimes nazista e fascista que ascenderam na Europa repercutiram no mundo como soluções 

instantâneas às crises supostamente provocadas pelas “liberdades” políticas e econômicas. Por 

outro lado, no Brasil, acompanhado o cenário internacional, o tema da nacionalidade era 

pulsante e o laicato católico organizava uma ofensiva contra o “perigo vermelho” e o 

liberalismo, acusados de promover o afastamento entre Deus e o homem. 

A boa receptividade pelo público intelectualizado de autores como Oliveira Vianna, 

Otávio de Farias, Alceu do Amoroso Lima e Leonel Franca indicava a formação de uma 

cultura política pouco simpática à democracia e à diversidade.  O inventário bibliográfico de 
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Eulálio Motta é representativo do consumo de tais ideias e de como elas serviram de fontes 

para a elaboração do pensamento integralista. Os intelectuais católicos, tanto leigos quanto 

eclesiásticos, expressando a chamada Doutrina Social da Igreja, foram leituras prioritárias do 

poeta mundonovense, que se encarregou de mediar a circulação desse pensamento por meio 

de artigos publicados na imprensa local e folhetos distribuídos em Mundo Novo. 

A produção jornalística de Eulálio Motta, especialmente a publicada em O Lidador, 

foi o mais expressivo meio de divulgação das ideias integralistas na região da “linha da 

Grota”. O periódico possuía um considerável alcance, englobando municípios como Jacobina, 

Mundo Novo, Djalma Dutra e Campo Formoso, e, durante o período de funcionamento legal 

da AIB, reproduziu assiduamente textos sobre o integralismo. Era, no entanto, um veículo 

limitado a um público letrado e, por isso, o mundonovense aplicou outras táticas para atingir 

diferentes frações sociais, a exemplo de conferências e conversas com a população local, 

inclusive em espaços bastante informais, como a feira livre. 

Os textos de Eulálio Motta representavam o integralismo como um movimento 

salvacionista, que resolveria os problemas do Brasil e o transformaria em uma nação pujante. 

Em geral, a “receita” apresentada pelo poeta continha soluções como a reaproximação da 

humanidade com os princípios cristãos, o combate ao comunismo e a implantação de um 

regime sem as “liberdades” da “democracia burguesa” (eleições diretas, voto secreto, 

participação popular). Esses escritos eram versões simplificadas da bibliografia integralista 

estudada pelo mundonovense, que abrangia livros de militantes do Sigma e de intelectuais 

católicos. Nas publicações, não havia aprofundamento da doutrina integralista e predominava 

um discurso propagandístico. Eram, portanto, textos fluídos, de teor apelativo e com grande 

potencial para seduzir os leitores. 

Na região, houve baixa filiação da população ao integralismo. Não foi possível 

precisar o número de filiados, mas os relatos nas fontes pesquisadas e os fracos resultados 

eleitorais alcançados sugerem que foi significativamente inferior ao de outras localidades do 

interior situadas no sul e no nordeste do estado. Possivelmente, a política tradicionalista, 

baseada no prestígio e no poder econômico do chefe local, contribuiu para que as “novas” 

ideias não aflorassem na região, o que era reforçado pela presença frequente dos antigos 

coronéis nos processos políticos. Os resultados eleitorais indicaram a supremacia dos 

tradicionais dirigentes e o acirramento das disputadas entre aqueles que se aliaram às forças 

varguistas e os desalojados do poder em 1930 que se organizaram na oposição.  Com exceção 

do município de Djalma Dutra, onde os “verdes” apresentaram candidatos ao legislativo e ao 
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executivo municipal nas eleições 1936, não se verificou a formação de uma terceira via 

política nas demais localidades da “linha da Grota”. 

O fraco desempenho eleitoral indica que havia pouco espaço para a participação da 

AIB no jogo político local. Por outro lado, não permite aferir a receptividade do integralismo 

como ideia, como proposta de organização social fundada na ética cristã e reforço ao 

anticomunismo e ao conservadorismo. Avaliar o quanto o integralismo contribuiu para 

robustecer tais aspectos é uma tarefa difícil, visto que outras organizações também cumpriam 

este papel naquele contexto, a exemplo da Igreja e demais agremiações partidárias. Porém, é 

possível dizer que o trabalho intelectual desenvolvido por Eulálio Motta possuía grande 

potencial para formar e alimentar um pensar reacionário, haja vista seu forte apelo simbólico.  

A conquista de considerável espaço em um órgão da impressa dito liberal, a exemplo 

de O Lidador, que era o principal veículo de comunicação local, é indício de que, pelo menos, 

na primeira fase do movimento, não havia grande rejeição a tais ideias. De fato, o movimento 

passou a ser mal visto pela comunidade local somente após a decretação do Estado Novo e, 

sobretudo, no contexto da segunda guerra, quando a campanha contra o fascismo cresceu em 

todo o Brasil.  

A conquista do poder político sempre foi um fim perseguido pelo movimento 

integralista. A entrada da AIB nas disputas eleitorais, a partir de 1935, como partido político 

e, mais tarde, a articulação de um golpe em associação com Vargas, que resultou na instalação 

do Estado Novo são indícios do apreço dos integralistas pelo controle do Estado. Inclusive, na 

segunda fase do movimento, sob a legenda do PRP, com a nítida finalidade de continuar no 

jogo político, passaram por cima de princípios basilares da doutrina e firmaram alianças com 

partidos liberais. O próprio Eulálio Motta, crítico implacável dos “conchavos políticos”, 

esteve envolvido em acordos com partidários de outras facções, com vistas a reunir capital 

político e disputar espaço no campo político local. 

Não se pode perder de vista ainda que, como representante de parcela das camadas 

médias da sociedade, ao assumir a tarefa de expandir o integralismo, Eulálio Motta não se 

descurou do propósito de promover um projeto de poder que atendia seus interesses de classe. 

A hipertrofia do Estado era uma alternativa contra o empobrecimento das classes médias, que, 

diante de contextos de crise, precisam se agarrar ao protecionismo estatal. Nos textos 

publicados por Motta no jornal O Serrinhense, em um período posterior ao recorte deste 

trabalho, o viés pragmático de sua adesão às fileiras do Sigma ganhou contornos mais nítidos. 

O estudo da trajetória política e intelectual de Eulálio Motta evidenciou outras 

possibilidades de pesquisa histórica. Considerando a especificidade da Bahia quanto à 
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expansão do integralismo pelo interior baiano na década de 1930, a investigação de trajetórias 

de outros intelectuais baianos que, como Motta, transitaram do meio estudantil da capital para 

os sertões do estado, pode ajudar a compreender esse processo de interiorização do 

movimento. Apenas para citar trajetórias ligadas à do poeta mundonovense, são exemplos as 

dos irmãos Adonias Filho e João Aguiar, no sul do estado, e Rubem Nogueira, no nordeste 

baiano. Personagens como estes tiveram papel destacado na propagação das ideias do Sigma, 

formando uma imbricada rede intelectual que respondia pela arregimentação de fileiras e pela 

manutenção da coesão do movimento. 

Um estudo focado nos intelectuais integralistas baianos no pós-1945 pode ainda ajudar 

a compreender as estratégias adotadas por estes sujeitos para permanecer na cena política e se 

desvencilhar do estigma de fascista/nazista. Embora atuando como coadjuvantes nas disputas 

políticas entre 1945 e 1964, sempre se agarrando a partidos maiores, a participação dos 

perrepistas não foi irrelevante, no sentido de que colaboraram para reforçar um sistema 

político democraticamente restrito e plasmado nos interesses das elites brasileiras. Aliás, é 

urgente a realização de um estudo sobre a atuação do PRP na Bahia, visto que, até o 

momento, nenhum trabalho historiográfico se debruçou de maneira aprofundada sobre a 

temática. 

O presente trabalho soma-se a outros estudos sobre a articulação do integralismo para 

além dos tradicionais lócus de pesquisa histórica. Demonstra que a ameaça fascista não se 

circunscreveu à Europa e que o integralismo não mobilizou pessoas apenas nos grandes 

centros urbanos do Brasil. Ainda que tenha recebido uma roupagem mais espiritualista e 

utilizado menos violência do que a matriz europeia, em terras brasileiras, não deixou de 

esboçar a intolerância e a incapacidade de lidar com as diferenças de ideias, como ocorreu em 

todo o mundo. 
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1981 Benedictis Literatura 

17. Antônio 

Leopoldo Cabral 

Suplemento o 

quadiolê de 

cordel 

----- ----- Literatura 

18. Aparício 

Fernandes (Org.) 

Anuário de 1982, 

poetas do Brasil. 

V. 4. 

1982 Folha Carioca Literatura 
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19. Dinah Silveira 

Queiroz 

Floradas na serra ----- ----- Literatura 

20. Eulálio Motta Ilusões que 

passaram... 

1931 A Luva Literatura 

21. Eulálio Motta Alma enferma 1933 Imprensa Vitória Literatura 

22. Eulálio Motta Canções do meu 

caminho... 

1948 e 

1983 

O Serrinhense Literatura 

23. Gustavo 

Barroso 

Quinas e Castelos ---- Panorama Literatura 

24. Helena Sena 

Barros 

Páginas de vidas 

em versos 

----- ---- Literatura 

25. J. A. Cunha 

Canto 

Poesias 

consagradas 

----- Pontes Literatura 

26. Lafaiete 

Spinola 

Harpas e farpas 1943 Progresso Literatura 

27. Machado de 

Assis 

A mão e a luva 1938 W. M. Jackson 

Editores 

Literatura 

28. Plínio de Lima Pérolas 

renascidas 

1928 O Estado de São 

Paulo 

Literatura 

29. Plínio Salgado O Esperado 1949 Panorama Literatura 

30. Plínio Salgado O cavaleiro de 

Itararé 

1948 Panorama Literatura 

31. Plínio Salgado A Voz do Oeste 1948 Panorama Literatura 

32. Plínio Salgado O Estrangeiro 1948 Panorama Literatura 

33. Romildo Lima 

Miranda 

Trapos de 

Meditações 

1950 Imprensa União  Literatura 

34. T. S. Matthews A caminho da 

forca 

1933 Ariel Literatura 

35. Flávio de Paula Apóstolos do 

Sonho 

1952 Empresa Gráfica Literatura 

36. Francisco de 

Itú Gómez 

Fátima, poemas 

sobre as aparições 

de N. Sra. na 

Cova da Iria. 

1952 Era Nova Literatura 

37. Plínio Salgado Tempo de exílio 

(correspondência 

familiar – 1) 

1980 Voz do Oeste Outros 

38. Adolfo Alves 

Barreto 

Breve história do 

município de 

Mundo Novo 

1946 --- Outros 

39. Brucner Costa O Médico 

Homeopata da 

Família 

1955 Almeida Cardoso 

& Cia 

Outros 

40. Dale Carnegie Como evitar 

preocupações e 

começar a viver 

1949 Companhia Editora 

Nacional 

Outros 

41. Dante de Lima Mundo Novo 

nossa terra, nossa 

gente 

----- ----- Outros 
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42. Dorothea 

Brande 

Desperta e Vive! ---- José Olympio Outros 

43. Edmylson 

Perdigão 

Linguajar da 

malandragem 

1940 ----- Outros 

44. Eudaldo Lima Romeiros do meu 

caminho 

1981 ----- Outros 

45. Gilberto 

Amado 

Depois da 

Política 

1960 José Olympio Outros 

46. H. Zbinden Conselhos aos 

nervosos e às 

suas famílias 

1938 Civilização 

Brasileira 

Outros 

47. Isadora Ducan Minha vida 1945 José Olympio Outros 

48. J. R. Bourdon  Tratamento 

prático da timidez 

1935 Civilização 

Brasileira 

Outros 

49. Joseph Jastrow Conservai a 

Saúde do Espírito 

1941 José Olympio Outros 

50. Joseph Jastrow A Psicanálise ao 

alcance de todos. 

Exposição e 

crítica de suas 

teorias e 

aplicações  

1940 José Olympio Outros 

51. Juscelino de 

Oliveira 

Kubitschek 

Mensagem ao 

Congresso 

Nacional 

1957 ---- Outros 

52. L. E. Gratoa O acanhamento e 

a timidez 

1942 José Olympio Outros 

53. Milovan Djilas A nova classe: 

uma análise do 

sistema 

comunista 

1958 Agir Outros 

54. Müller Kancor 

Sallay 

1001 formas de 

iniciar um 

negócio 

---- ---- Outros 

55. Sylvio Brantes 

de Castro 

Manual dos 

Oficiais do 

Registro Civil 

---- Brasil Editora Outros 

56. Tiburcio 

Valeriano 

Pecegueiro do 

Amaral 

Noções 

elementares de 

Qímica Orgânica 

1932 Imprensa Nacional Outros 

57. Valmiro 

Rodrigues Vidal 

Curiosidades 

(como se aprende 

distraindo-se) 

1955 Conquista Outros 

58. Plínio Salgado O Conceito 

Cristão da 

Democracia 

1944 Presença Religião 

59. Plínio Salgado Páginas 

escolhidas, v. 1 

1946 Vanguarda Religião 

60. Plínio Salgado São Judas Tadeu 1954 Livraria Clássica Religião 
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e São Simão 

Cananita 

Brasileira 

61. Alceu Amoroso 

Lima 

Estudos ---- Centro D. Vidal Religião 

62. Alceu Amoroso 

Lima 

Pela Ação 

Católica 

1935 Biblioteca 

Anchieta 

Religião 

63. Alceu Amoroso 

Lima 

O Problema do 

Trabalho 

1947 Agir Religião 

64. Alceu Amoroso 

Lima 

Meditação sobre 

o mundo 

moderno 

1942 José Olympio Religião 

65. Bernardo 

Christen Adermatt 

Vida de São 

Francisco de 

Assis 

1947 Mensageiro da Fé Religião 

66. Carlos Ortiz O Cristo total 1941 Paulo Bluhm Religião 

67. D. Felix Sardá 

Salvani 

O liberalismo é 

pecado 

1949 Panorama Religião 

68. Francisco de 

Sales 

Pensamentos 

consoladores 

1926 Salesianas Religião 

69. Frei Mansueto 

Kohnen 

Pio XII – A obra 

da justiça é a paz 

---- Vozes Religião 

70. Fulton Sheen Angústia e paz 1950 Agir Religião 

71. Hardy 

Schilegen 

Às ordens do 

criador, livro dos 

noivos católicos 

1940 ----- Religião 

72. Henri 

Engelmann 

Será que perdi a 

fé? 

1966 Edições Paulinas Religião 

73. Henri Morice A mulher cristã e 

o sofrimento 

1939 Editora SCJ Religião 

74. Jacques 

Maritain 

Cristianismo e 

democracia 

1945 Agir Religião 

75. João Kecker A decadência da 

civilização, 

causas, 

consequências e 

remédios 

1940 Tipografia Centro Religião 

76. Leonel Franca A crise do Mundo 

Moderno 

1941 José Olympio Religião 

77. Leonel Franca Catolicismo e 

Protestantismo 

1933 Schmidt Religião 

78. Mariófilo A mocidade aos 

pés Maria 

---- Vozes Religião 

79. Jacques 

Maritain  

Noite de Agito 

em França 

1941 José Olympio Religião 

80. Martinho de 

Cochem 

Explicação da 

Santa Missa 

1934 Tipografia de S. 

Francisco 

Religião 

81. Maurício 

Meschler 

O dom do 

pentecostes, 

meditações sobre 

1945 Vozes Religião 
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o Divino Espírito 

Santo 

82. O. P. Ruten A doutrina social 

da Igreja 

1946 Agir Religião 

83. Perillo Gomes O Liberalismo 1933 Boada Religião 

84. Plínio Salgado Primeiro, Cristo 1946 Livraria Figurinhas Religião 

85. Plínio Salgado Reis dos reis; 

Mensagens ao 

mundo lusíada 

1945 Presença Religião 

86. S. J.  Franco Simão Pedro e 

Simão Mago 

1935 Boa Imprensa Religião 

87. Thomas Merton O pão vivo 1960 Vozes Religião 

88. Tihamer Toth À juventude 

católica. O moço 

de caráter. 

1939 Editora SCJ Religião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


