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Introdução 
 
 
 

Itororó, localizada atualmente na região Sudoeste da Bahia, com uma 

população estimada, hoje, em 21 mil habitantes, é mais uma cidade brasileira que não 

preserva o passado. São poucos os moradores que conhecem a sua história, durante a 

década de 1930, quando Itororó se chamava Itapuhy e era, ao lado de outros povoados 

da região, como Pirangi e Palestina (respectivamente, hoje, Itajuípe e Ibicaraí), um ponto 

significativo da presença do integralismo na vida política local1.  

O chefe do núcleo era o comerciante João Sabino. Inteligente e muito 

simpático, segundo depoimentos de antigos habitantes, conseguiu atrair dezenas de 

moradores do povoado e da zona rural para o partido, A.I.B., Ação Integralista Brasileira. 

O núcleo foi dissolvido em meados de 1936, quando o Delegado Salomão Rhem, após 

tumulto envolvendo um dos líderes do integralismo, Jorge Nunes dos Reis, que atirara em 

um morador do povoado por motivações políticas, coordenou uma ação repressiva 

prendendo os principais membros do partido e fechando, definitivamente, a sua sede, 

localizada à Rua Itabuna, próxima a feira livre da cidade.  

A historiografia reserva um lugar importante para o estudo do integralismo nos 

grandes centros urbanos, onde se desenvolveram os principais núcleos; as pequenas 

cidades situam-se à “margem dessa história”, pelo menos aqui na Bahia. A história da 

A.I.B. no interior do nosso Estado precisa ser construída... Pretendemos preencher essa 

lacuna, começando por Itapuhy. O objetivo do presente artigo é estudar o integralismo 

nessa comunidade buscando, sobretudo, apontar os principais membros da A.I.B. e 

revelar alguns episódios e fatos políticos ocorridos entre os anos de 1935 e 1936 que 

marcaram a trajetória do movimento na cidade. Antes, entretanto, contextualizaremos 

                                                 
1 O município de Itororó está a 130 km de Vitória da Conquista, principal cidade da região. Mas na década 
de 1930 fazia parte da região Sul, como distrito de Itabuna. Ver Anuário Estatístico da Bahia. SEI. Salvador, 
v. 18, p. 1-830, 2006. 
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historicamente o integralismo, apresentando concisamente como ele se instalaram na 

Bahia, particularmente em Salvador, e no Sul do Estado, no eixo Ilhéus e Itabuna. Por fim, 

vale ressaltar que este artigo faz parte de uma pesquisa que estamos desenvolvendo 

sobre o movimento integralista no Sul da Bahia e as considerações que ora apresentamos 

constituem-se, ainda, em dados e considerações preliminares.  

 

1. O integralismo na Bahia 

 

 

A Ação Integralista Brasileira, partido de massa mais importante da década de 

1930, foi criado oficialmente em outubro de 1932, por Plínio Salgado, a partir da 

publicação do Manifesto de Outubro, texto fundamental do ensinamento e da ideologia 

integralista. O manifesto preconizava a construção de um Estado Integral, alicerçado no 

amor à pátria, na família, no culto aos símbolos nacionais (hino, bandeira), no equilíbrio 

harmonioso entre as classes sociais, no combate implacável ao comunismo (SALGADO, 

1982, p. 3-18).  

A A.I.B. surgiu inicialmente como uma associação civil que visava promover o 

estudo da sociedade brasileira, do ponto de vista moral, cívico e físico, para depois se 

transformar estruturalmente em um partido político. No livro O que é o integralismo, Plínio 

Salgado deixa isso bem claro: “O Integralismo não é um partido: é um movimento. É uma 

atitude nacional. É um despertar de consciências” (1933, p. 131). São as eleições 

legislativas de 1934 que reorientam o movimento: “Embora a A.I.B. pretenda ser um 

instrumento para a instauração do Estado Integral, recusa-se a ser assimilado, numa 

primeira fase, a um partido político e define-se apenas como um movimento cultural e 

cívico” (TRINDADE, 1979, p. 171).  

O movimento integralista difundiu-se rapidamente pelo Brasil em dezenas de 

núcleos regionais. Segundo Hélgio Trindade, em termos de importância política, as 

principais seções regionais do movimento foram: no Sudeste, em São Paulo, no Rio de 

Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais; no Sul, no Paraná e em Santa Catarina; no 

Nordeste, na Bahia e no Ceará (TRINDADE, 1979).  

Na Bahia, o Núcleo Provincial era sediado em Salvador. A A.I.B. foi fundada em 

junho de 1933 a partir de “um triunvirato provisório integrado pelo bacharel Messias 

Tavares, pelo comerciário João Alves dos Santos, que seria eleito vereador da capital, e 

por J. Cesimbra, presidente da União Caixeral” (SAMPAIO, 1992, p. 115-116).   
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A seção estadual do integralismo surgiu no contexto de forte disputa política em 

torno de dois grandes grupos: o Partido Social Democrático (PSD), do grupo do 

Governador do Estado e Interventor Federal Juracy Magalhães e a Liga de Ação Social e 

Política (LASP), do grupo autonomista, liderados por antigas forças do Estado como 

Otávio Mangabeira, Simões Filho e J.J. Seabra e por intelectuais e profissionais liberais 

da classe média, como Aloísio de Carvalho Filho. Esse grupo considerava uma grande 

ofensa o fato de um militar, e cearense, governasse o Estado, por isso promoveram uma 

campanha para libertar a Bahia, substituindo-o por um governo civil, com um baiano a sua 

frente. Outro grupo político que atuou nesse período, com “fraca penetração” na Bahia, 

segundo Consuelo Novais Sampaio, foi o da Aliança Nacional Libertadora, coligação 

comunista, liderado por Edgard Mata, Joaquim Seixas do Vale Cabral, Álvaro Sanches e 

Orlando Gomes (1992, p. 113).  

Em setembro de 1933, um segundo triunvirato, composto por João Caldas Coni 

(chefe do triunvirato), Augusto Alexandre Machado e Messias Tavares, assume a 

coordenação das atividades da A.I.B. Em 1935, o engenheiro Joaquim de Araújo Lima 

assume a chefia do núcleo provincial. Outra figura de revelo foi o jornalista Victor Hugo 

Aranha, um dos principais chefes do núcleo baiano, editor do jornal O Imparcial, 

destacado periódico de sustentação ideológica do integralismo (SAMPAIO, 1992). Ambos 

seriam presos e processados em 1936, após intenso combate do Governo da Bahia 

contra os integralistas, acusados de subversão, de terem conspirado contra as 

autoridades constituídas do Estado, conforme parecer do Juiz Federal Mathias Olimpio, 

em resposta ao pedido de hábeas corpus requerido pelos advogados do Sr. Joaquim de 

Araújo Lima2. 

O integralismo difundiu-se rapidamente na capital e no interior. O movimento 

atraiu pessoas de diversos setores da sociedade como militares, clérigos, profissionais 

liberais, professores e estudantes universitários, comerciantes, jornalistas, trabalhadores 

das fábricas e do comércio, grandes e pequenos proprietários rurais etc.  

O Estado da Bahia, em 1936, contava com uma população estimada de 

4.265.074 habitantes. Territorialmente, estava dividido em 150 municípios, com mais de 

500 distritos3. Segundo os advogados do Sr. Joaquim de Araújo Lima, Barreto Campello e 

Alcebíades Delamare Nogueira da Gama, a Bahia contava com cerca de 80.000 

                                                 
2 A Tarde, Salvador, 9 de outubro de 1936. p. 3. Título do artigo: “O 2º “Habeas-corpus” no Juizo Federal em 
Favor dos integralistas / Não se tomou conhecimento”.  
3 Anuário Estatístico. Instituto Nacional de Estatística: Rio de Janeiro, 1937. p. 138.  
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integralistas em todo o Estado4. No Sul da Bahia, nas cidades e nos seus principais 

distritos, o integralismo difundiu-se homogeneamente do ponto de vista geográfico.  

 

 

1.1. A A.I.B. no Sul da Bahia 

 

 

A historiadora Consuelo Novais Sampaio, no livro Poder e representação: o 

Legislativo da Bahia na Segunda República (1930-1937), obra que traz um panorama da 

política baiana na década de 1930, aponta a região Sul como uma das principais áreas de 

crescimento do integralismo no interior do Estado: “Dos sertões de Ireçê à região 

cacaueira, o integralismo espalhou-se rapidamente pelo território baiano. Seus mais 

ardentes adeptos, porém, encontravam-se nas regiões Sul e Sudeste do estado, onde a 

migração italiana fora mais significativa” (1992, p. 117).  

A afirmação da migração, visivelmente, não dar para evidenciar: até que ponto 

houve realmente essa influência no Sul e Sudeste? No livro, não aparece fontes que 

forneçam elementos para asseverar tal argumento. Não obstante, o número de 

integralistas foi, realmente, significativo no Sul da Bahia. A doutrina alcançou os grandes 

centros urbanos da época, as cidades de Ilhéus e Itabuna, espalhando-se pelos principais 

distritos da região.  

O primeiro núcleo a se instalar foi o de Ilhéus. Os preparativos oficiais para a 

fundação começaram em 31 de janeiro de 1934, numa reunião na casa do Sr. João 

Baptista de Souza, presidida pelo fazendeiro João Adonias Aguiar e secretariada pelo seu 

filho, Adonias Aguiar Filho, em que aprovaram uma comissão para ordenar os trabalhos 

da criação definitiva do núcleo. João Adonias Aguiar era proprietário de terras, dono da 

Fazenda São João, localizada no distrito de Pirangi (hoje Itajuípe), município de Ilhéus. 

Adonias Filho, que se tornaria um grande escritor regionalista e crítico literário dos 

principais jornais do eixo Rio/São Paulo, tinha apenas 19 anos quando da instalação do 

núcleo. Participaram também dessa reunião as seguintes pessoas: Pedro Ribeiro Filho, 

Virgílio Carvalho, Antônio Rodrigues da Silva, Petrônio Gomes, Elias José Halla, Josias 

Soares, José Domingues Coelho, Euler Almeida e José Nora5.  

                                                 
4 A Tarde, Salvador, 9 de outubro de 1936. p. 3. 
5 Diário da Tarde, Ilhéus, 6 de fevereiro de 1934. p. 1. A articulação política e os primeiros contatos entre os 
adeptos e simpatizantes do integralismo aconteceram, provavelmente, ainda em 1933.   
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As reuniões de instalação do núcleo eram destaques na imprensa local. O 

periódico Diário da Tarde acompanhou todo o processo de formação. Numa delas, 

escreveu:  

 

O integralismo é um movimento de inteligência, do qual se pode sinceramente 
discordar, mas em que não se pode deixar de reconhecer certos pontos dignos de 
interesse e de apreciações. Em Ilhéus há um núcleo integralista, em formação, que já 
conta, em seu seio, com vários elementos6.  

 

A instalação oficial da primeira direção provisória, constituída num triunvirato, 

ocorreu em junho de 1934, com Pedro Ribeiro Filho como Presidente, Camilo Lellis da 

Matta, Secretário, e Euler Almeida, Tesoureiro. Além desses cargos, criaram também os 

Organizadores da Milícia e os membros do Departamento de Propaganda7.  

Em 1935, assumiu a liderança do núcleo de Ilhéus o médico Gustavo Fonseca, 

chefe do sub-núcleo do Pontal, após solicitação de exoneração do Sr. Pedro Ribeiro Filho, 

atendida pelo Núcleo Provincial da Bahia, que concedeu ao município de Ilhéus o título de 

“cidade integralista”, “o primeiro obtido na província da Bahia”8. Esta indicação mostra a 

importância do movimento na região do Sul.  

Outra figura importante, de relevo, foi o médico Raimundo do Amaral Pacheco9. 

Nas eleições municipais de 1936, ele foi o candidato integralista, obtendo 439 votos (9,7% 

dos votos válidos). A chapa conseguiu eleger um único Vereador, o médico Gustavo 

Fonseca, com 354 votos, o terceiro bem mais votado entre os onze eleitos10.  O vencedor 

foi o Sr. Eusínio Lavigne, do PSD, com 3.002 votos (66,3% dos votos válidos), seguido do 

candidato autonomista, Luís Lavigne, que teve 1.092 votos (24% dos votos válidos).    

No interior do município de Ilhéus, os dois distritos com grande concentração de 

integralistas eram Pirangi e Água Preta. No primeiro, o fazendeiro João Adonias Aguiar, 

um dos mais respeitados moradores daquela área, era um dos líderes locais. Em Água 

Preta, o líder local era o fazendeiro Antônio Ferreira, grande proprietário de terras na 

região (FREITAS, 2001).  

                                                 
6 Diário da Tarde, Ilhéus, 27 de fevereiro de 1934. p. 1. Mais tarde, em 1935, o discurso de tolerância 
mudaria para o da depreciação do movimento.  
7 Diário da Tarde, Ilhéus, 5 de julho de 1934. p. 1. 
8 Diário da Tarde, Ilhéus, 3 de junho de 1935. p. 1. 
9 Foi Prefeito de Ilhéus, substituído Eusínio Lavigne, deposto por Getúlio Vargas. Quando assume o posto, 
ele rompe com o integralismo.  
10 Diário da Tarde, Ilhéus, janeiro e junho de 1936. 
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Em Itabuna, por sua vez, o núcleo provavelmente foi criado também em 1934. 

No atual estágio da pesquisa, não conseguimos precisar o momento da criação11. Não 

obstante, em 1935, as fontes apontam que o núcleo já atuava com todo vigor promovendo 

diversas atividades como reuniões, passeatas, comícios, festas cívicas e visitas aos 

principais distritos do município.  

As lideranças principais da A.I.B. em Itabuna eram Juquinha Nunes, José 

Nunes de Aquino, Nélson de Oliveira e José Muniz Nascimento. Os dois primeiros eram 

irmãos, filhos do fazendeiro Ramiro Nunes12. Juquinha Nunes, comerciante, foi chefe do 

núcleo de Itabuna, e viria a ser prefeito da cidade anos depois (FREITAS, 2001). José 

Nunes de Aquino era comerciante e jornalista, com amplo acesso ao jornal O 

Intransigente, de propriedade do Sr. Henrique Alves, do grupo autonomista, de onde 

escrevia seus libelos integralistas. Nélson de Oliveira, engenheiro civil, também foi chefe 

do núcleo local; José Muniz Nascimento era comerciante.  

Nas eleições municipais de 1936, como em Ilhéus, houve candidatos da A.I.B. 

em Itabuna; os autonomistas, por sua vez, não apresentaram candidatos. Excetuando 

Juquinha Nunes, os demais líderes locais se candidataram: Nélson de Oliveira, a Prefeito, 

obtendo 467 votos (17,6% dos votos válidos), contra 2.197 de Claudionor Alpoim, 

candidato vencedor do PSD (82,4% dos votos válidos). Dos 11 Vereadores eleitos, nove 

eram do PSD e dois integralistas, José Muniz Nascimento, com 145 votos e José Nunes 

de Aquino, com 126 votos13.  

No interior do município, os distritos de Macuco, Palestina e Itapuhy 

destacavam-se como áreas significativas da presença de integralistas. Macuco, cujo líder 

foi o Sr. Durval Oliveira Santos, e Palestina, estavam mais próximos da sede municipal. 

Mas a distância, provavelmente, não era impeditivo da articulação política.  

Havia, pelo menos é o que as fontes indicam, uma substancial rede de contatos 

políticos entre os distritos e o núcleo central em Itabuna – este é um ponto que 

pretendemos estudar atentamente.  

Na tabela abaixo, apontamos uma síntese didática dos principais centros do 

movimento integralista, bem como dos seus respectivos líderes:  

 

                                                 
11 Quanto a Itabuna, as fontes que nós pesquisamos até o momento são de 1935, especialmente matérias 
dos jornais A Época e O Intransigente.  
12 Depoimento de Idalino Pereira Guimarães. Entrevista/local: Itororó, em 27/05/2007. 
13 Jornal Oficial do Município de Itabuna, Itabuna, n. 255, p. 11, 15 de fev. de 1936. Nélson de Oliveira, na 
década de 1960, foi Prefeito de Salvador.  
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Principais Núcleos do Integralismo em 1936  –  Sul da Bahia (Tabela 1)14 
 

 

 
Centro 

 

 
Denominação 
urbana (1936) 

 
Nome atual 

 

 
Ano de 
criação* 

 
População 

 
População 

atual 
 

 
Ilhéus 

Ilhéus Ilhéus 1534 80.470 221.294 

Pirangi Itajuípe 1952 5.339* 21.269 

Água Preta Uruçuca 1952 3.300* 14.967 

 
Itabuna 

Itabuna Itabuna 1906 53.609 202.523 

Palestina Ibicaraí 1952 14.000** 27.989 

Itapuhy Itororó 1958 4.568** 19.434 

Macuco Buerarema 1959 3.485* 18.235 

 

Principais Nomes do Integralismo – Sul da Bahia (Tabela 2)15 
 

 
Centro 

 

 
Cidade 

 
Nome 

 

 
Ocupação 

 
 
 

Ilhéus 

 
 

Ilhéus 

Pedro Ribeiro Filho Ferroviário 

Raimundo do Amaral Pacheco Médico 

Gustavo Gomes da Fonseca Médico 

 
Pirangi 

João Adonias Aguiar Fazendeiro 

Adonias Aguiar Filho Jornalista  

Água Preta Antônio Ferreira Fazendeiro 

 
 

Itabuna 

 
 

Itabuna 

Juquinha Nunes Farmacêutico  

Nélson de Oliveira Engenheiro Civil  

José Nunes de Aquino  Jornalista / Comerciante 

José Muniz Nascimento Comerciante 

Palestina --- --- 

Itapuhy João Sabino Comerciante  

Macuco Durval Oliveira Santos --- 

 

 

Do ponto de vista da classe social, levando em consideração as ocupações, o 

integralismo uniu segmentos variados, desde grandes proprietários de terras, passando 

por comerciantes, até profissionais liberais (médico, engenheiro civil, jornalista); atraiu 

também trabalhadores rurais (veremos adiante) e operários. Em Ilhéus, os integralistas 

                                                 
14  Fontes – * População em 1950. ** População em 1957. Anuário Estatístico. Instituto Nacional de 
Estatística: Rio de Janeiro, 1937. p. 142; Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 
1958. Vol. XX, Bahia, A-L.; Anuário Estatístico da Bahia. Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia - SEI.  Salvador: 2006. v. 18. Os dados da população atual são relativos ao ano de 2004. 
15 Fontes – Os jornais A Tarde, Diário da Tarde (Ilhéus), A Época e O Intransigente (ambos de Itabuna); e 
FREITAS, Antônio Fernando G. de (org.), Sá Barreto. Ilhéus: Editus, 2001. No atual estágio da pesquisa, 
não foi possível identificar ainda o chefe do núcleo na Palestina nem a ocupação de Durval Oliveira Santos 
(sobre Durval Oliveira, A Tarde, Salvador, 05/10/1936). 
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realizavam passeatas em bairros operários; o objetivo era atrair parcela significativa dos 

trabalhadores para o movimento (CAMPOS, 1981).  

As passeatas eram atividades realizadas frequentemente nas praças de Ilhéus 

e Itabuna. Era um momento de integração importante do movimento, mostrava sua força, 

sua organização interna. Em Ilhéus, por exemplo, os integralistas demonstraram essa 

força política em um grande comício, no dia 17 de fevereiro de 1935, que contou com a 

participação das autoridades da capital e do interior e dezenas de simpatizantes:  

 

(...) 826 legionários do sigma, dos quais 409 de Ilhéus, 287 de Itabuna e 130 de Água 
Preta. (...) Passou a revista à tropa o chefe provincial. Esta concentração foi a primeira 
que se fez no Sul da Bahia, e a mais numerosa que já se registrara no Estado. Pelo 
que aquele chefe concedeu a Ilhéus o título de “cidade integralista” (CAMPOS, 1981, p. 
481-482).   

 

As passeatas, os comícios, causavam reações da população “anti-integralista”. 

O povo organizado articulou-se em movimentos de oposição a A.I.B. Em Ilhéus, surgiu um 

“comitê anti-guereiro e anti-fascista” e, em Pirangi, “A Frente Única contra o Integralismo” 

que, certa vez, depois de um confronto, impediu um comício integralista naquela 

localidade (CAMPOS, 1981).  

Tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, houve confrontos entre as correntes 

políticas que atuavam nas cidades: os correligionários do Partido Social Democrático 

(situacionista) e os comunistas, Aliança Nacional Libertadora, com os integralistas. Em 

Ilhéus, o Prefeito era o Sr. Eusínio Lavigne (PSD), apoiado por importante parcela política 

da cidade; em Itabuna, estava no poder o Sr. Claudionor Alpoim, do PSD, filiado ao grupo 

político do Advogado Gileno Amado, proprietário do Jornal A Época. Houve incidentes 

freqüentes entre os juracisistas, grupo do PSD, e os integralistas. Os comunistas, por sua 

vez, em diversos momentos, confrontaram-se nas ruas com os integralistas. Em Ilhéus, 

eles criaram “A Frente Única Popular de Luta contra o Integralismo”. O maior incidente 

entre integralistas e anti-integralistas ocorreu em Ilhéus, em 1935, quando uma poderosa 

bomba foi jogada no telhado do prédio do núcleo local onde, no momento, acontecia uma 

reunião do comitê (CAMPOS, 1981, p. 488). Não se sabe exatamente o autor ou autores; 

mas o atentado foi atribuído aos comunistas, em virtude dos conflitos recentes.    

 

2. O povoado de Itapuhy e o integralismo 

 



VII Encontro Regional Sudeste de História Oral: Memória e Política (Rio de Janeiro, 2007, Fiocruz) 
 

9 

 

As principais referências documentais acerca do núcleo integralista em Itapuhy, 

por enquanto, remontam ao ano de 1935. Não dispomos, ainda, de informações que 

apontem precisamente o processo de formação do núcleo local.  

O que importa, na verdade, para o que se pretende apresentar neste artigo, é 

que em 1935 Itapuhy foi matéria de destaque na imprensa regional, no eixo 

Ilhéus/Itabuna, com notícias concernentes ao movimento integralista. Essas notícias 

revelam, sobretudo, o grau de mobilização política dos integralistas, evidenciando a 

importância significativa que o movimento alcançou no cotidiano daquela comunidade.  

Para construir parte dessa história, recorremos ao testemunho oral como fonte 

de pesquisa histórica. A experiência histórica dos indivíduos, seu arcabouço cultural, 

erigido ao longo de anos de vivência social, seja do ponto de vista individual ou coletivo, é 

uma fonte inesgotável de possibilidade para a pesquisa histórica: “(...) as fontes orais 

possibilitam incorporar não apenas indivíduos à construção do discurso do historiador 

mas nos permite conhecer e compreender situações insuficientemente estudadas até 

agora” (ALCÁZAR i GARRIDO, 1993, p. 36).  

A partir da técnica da história oral, entrevistamos três depoentes: Olegário 

Macedo Souza, 90 anos, Alfredo Francisco da Rocha, 89 anos (foi integralista por um 

curto período de tempo) e Idalino Pereira Guimarães, 80 anos. Eles forneceram 

informações valiosas sobre os militantes integralistas: pistas que serão amplamente 

seguidas para construirmos parte da história de Itapuhy. Dos três depoimentos colhidos, 

um não versou diretamente sobre Itapuhy, foi o de Olegário Macedo Souza. Seu 

testemunho se concentrou no povoado Guarany, atualmente Ibicuí, onde o depoente 

residia na década de 1930. Seu depoimento foi muito rico porque incorporou outro local 

no rol das cidades do interior da Bahia, destacadas pela forte presença do integralismo16. 

 

2.1. O integralismo: nomes, fatos e acontecimentos 

 

Itapuhy era um povoado pequeno, com pouco mais de mil habitantes, 

provavelmente. Além da praça principal, local da realização da feira livre, inaugurada, 

segundo Idalino P. Guimarães, em 1928, o povoado possuía três ruas principais: a Rua 

Itabuna, a Rua da Cancela e a Rua Apertada17. 

                                                 
16  Vale ressaltar que as informações colhidas junto aos depoentes são encontradas nas fontes, nas 
matérias dos jornais e no Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas.  
17 Depoimento de Idalino Pereira Guimarães.  
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Pelas informações dos depoentes, o povoado, distrito do município de Itabuna, 

contava com centenas de integralistas, moradores do perímetro urbano e da zona rural. O 

integralismo atraiu lavradores, pequenos e grandes proprietários de terras e comerciantes 

em Itapuhy. O chefe local era João Sabino Neto, natural de Vitória da Conquista, 

comerciante, casado, 34 anos, dono de uma padaria e armazém 18 . Era o principal 

responsável pela difusão do credo dos camisas-verdes. Convenceu dezenas de 

moradores da região a ingressar na A.I.B. O depoente Alfredo Francisco da Rocha 

informou que João Sabino usou da amizade que ele tinha com seu pai, João Francisco da 

Rocha, morador da zona rural, para convencê-lo a entrar no movimento, dizendo que “era 

um partido muito bom”19 . O fato de ser comerciante em uma cidade pequena, uma 

ocupação de “status” para essas comunidades, dava-lhe certo prestígio social, de modo 

que sua rede de relações sociais, de amizade, poderia ser ampla por conta disso e ter 

sido um fator importante de convencimento de seus clientes e demais moradores. João 

Francisco aceitou o convite, acompanhado de seu filho. Ambos permaneceriam pouco 

tempo no partido, abandonando-o após os sérios conflitos envolvendo policiais e 

integralistas em 1935. 

Outra figura importante foi Jorge Nunes dos Reis. Casado, era “artista” e 

comerciante, dono de bar, natural de Vitória da Conquista 20 . Participava das 

concentrações integralistas em Itabuna e região, ao lado de João Sabino, representando 

Itapuhy. Vejamos agora outros nomes, citados pelos depoentes e recolhidos das fontes: 

os irmãos Elisiário Ferreira e Sabino Ferreira, moradores da roça; eram burareiros, 

pessoas que moravam em uma pequena área desmatada da mata; Afonso Andrade, 

gerente da fazenda Oriente; José Pereira Lima, carpinteiro; José Firmino de Lima, 

jornaleiro; Manoel Rodrigues dos Santos, jornaleiro; João Miguel da Rocha; Silvino 

Barbosa Lira; Manoel Braulino dos Santos; Pedro Agnelo; Nicolau Vieira Amaral; Nélson 

Alves Noronha; Antônio Canuto e Paulo Garcia21. 

A sede do núcleo situava-se numa casa, na Rua Itabuna; na frente, na parte 

superior da parede, estava escrito à insígnia DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA. Comandados 

por João Sabino Neto, os integralistas organizavam reuniões noturnas na sede do partido, 

passeatas e comícios, especialmente nos dias de feira livre, atraindo a atenção de um 

número maior de pessoas: “Reuniam-se aos domingos o pessoal que já estava fichado, 

                                                 
18 Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas. p. 25. Pelo que consta neste processo, 
ele tinha um problema de audição.  
19 Depoimento de Alfredo Francisco da Rocha. Entrevista/Local: Itabuna, em 01/06/2007. 
20 Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas. p. 26 a 28.   
21 Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas. p. 23 a 28.   
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que usava fardas, por sinal muito bonitas (...). O pessoal desfilava, cantava o hino 

nacional. Era muito bonito o movimento”22. Seu Alfredo Rocha disse que chegou a desfilar 

duas vezes, vestido com a “farda verde”, em passeatas pelas ruas de Itapuhy.  

Havia uma rede de contatos estabelecida entre o núcleo regional em Itabuna 

com os núcleos locais dos distritos, é o que podemos inferir a partir do depoimento de 

Idalino Pereira Guimarães e de parte da documentação pesquisada. Juquinha Nunes e 

José Nunes de Aquino, nomes importantes do movimento em Itabuna, mantinham 

contatos permanentes com os integralistas de Itapuhy. Ambos eram importantes membros 

da A.I.B. itabunense (ver tabela 2); eram filhos do fazendeiro Ramiro Nunes, proprietário 

da Fazenda Oriente, cuja sede localiza-se próximo ao povoado de Itapuhy, a 100 km de 

Itabuna. A família possuía propriedades também na Palestina (atual Ibicaraí). Moravam 

em Itabuna, mas visitavam freqüentemente a Fazenda Oriente e o povoado de Itapuhy23.  

A Fazenda Oriente era um local estratégico para os militantes de Itapuhy e 

demais núcleos: era um ponto de encontro dos integralistas, onde promoviam reuniões, 

festas e outras atividades de integração do grupo. Quando membros da família Nunes 

não podiam comparecer, o gerente da fazenda, Afonso Andrade, e o João Sabino, chefe 

integralista de Itapuhy, encarregavam-se de coordenar as atividades24. 

Com um discurso que pregava a harmonia social entre os brasileiros, regulada 

por um governo forte, unitário e nacionalista, baseado fundamentalmente no valor da 

família e na concepção cristã, e absolutamente contra o comunismo, Plínio Salgado, no 

seu Manifesto de Outubro, base do ideário integralista, conseguia atrair indivíduos de 

todas as classes sociais para o partido, fossem filiados ou simpatizantes (SALGADO, 

1982, p. 3-18). Que razões motivariam as pessoas a ingressarem no integralismo nas 

pequenas cidades? O Sr. Olegário Macedo Souza, em depoimento, traze-nos uma 

resposta plausível. Nas pequenas cidades, o discurso era centralizado provavelmente em 

Deus e na família, e isso “seduzia” as pessoas: “Todas as cidades se manifestaram a 

favor dele [Plínio Salgado] porque o que ele falava, o que ele anunciava era coisa muito 

importante: Deus, Pátria e Família”25.  

Provavelmente, outra razão de difusão do integralismo na capital e, 

especialmente, no interior da Bahia, além de outros fatores, tenha sido o forte discurso 

anticomunista divulgado pelos líderes locais nas pequenas cidades. No âmbito nacional, 

                                                 
22 Depoimento de Idalino Pereira Guimarães.  
23 Depoimento de Idalino Pereira Guimarães.  
24 Depoimento de Idalino Pereira Gomes. 
25 Depoimento de Olegário Macedo de Souza. Entrevista/local: 08 de setembro de 2007.  
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os livros dos teóricos integralistas (Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale)26 e 

os principais jornais contribuíam para divulgar o movimento numa escala nacional, mas 

concentrada nos grandes centros. O livro representava as idéias básicas do movimento e 

os jornais os meios de popularização daqueles fundamentos, de forma simplificada para a 

população (CAVALARI, 1999).    

 Os jornais, mesmo os periódicos sem filiação ideológica com o integralismo, 

ajudavam a difundir a idéia. O jornal O Intransigente (Itabuna), por exemplo, publicou uma 

matéria, em tom alarmante, afirmando que o comunismo era um regime contra Deus, a 

família e a liberdade, e o brasileiro que acreditasse em Deus, deveria lutar contra o 

“extremismo”. Vale ressaltar que a tríade DEUS / PÁTRIA / FAMÍLIA era um dos pontos 

basilares do credo integralista, e numa sociedade fundamentalmente alicerçada na 

tradição católica, o “discurso anticomunista” surtia efeito: “O primeiro ensaio do 

comunismo foi medonho [Rússia], o sangue inocente derramado, o desrespeito e violação 

de famílias, o ataque à propriedade, o furto e o roubo guindados à altura de um princípio, 

para regalo dos desonestos, preguiçosos, ladrões”27. José Nunes de Aquino escreveu 

num periódico de Itabuna que defendia ideologicamente o integralismo, porque ele não 

pertencia a “(...) esta classe de homens incolores e desfibrados, que se prestam 

passivamente a todos os caprichos e a todas as misérias”, referindo-se aos comunistas28. 

Os embates, os confrontos entre integralistas e “anti-integralistas”, juracisistas 

ou comunistas, ou com destacamentos policiais, marcaram o cotidiano político das 

cidades do Sul da Bahia. Em Itabuna, chegavam notícias vindas de Itapuhy, Palestina e 

Macuco, de desentendimentos e brigas envolvendo integralistas e moradores contrários à 

doutrina. Qualquer boato era pretexto para as autoridades reprimirem violentamente os 

camisas-verdes.  

O auge desses conflitos ocorreu em Itapuhy, nos meses de novembro e 

dezembro de 1935, com a chegada de um destacamento policial comandado pelo 

Sargento Argemiro Barbosa, vulgo “Mineiro”, com mais 4 praças, enviado pelo Capitão 

Salomão Rhem, Delegado de Ordem Social da região de Itabuna. O motivo da visitação 

seria apurar a veracidade da informação de que integralistas, armados com “cacete”, 

faziam rondas noturnas intimidando a população local. No início de novembro, já havia 

tido um incidente violento: o Sr. Luiz José Nogueira, armado de pistola e punhal, agrediu o 

                                                 
26 De Plínio Salgado ver as seguintes obras: O que é o integralismo (1933) e Psicologia da Revolução 
(1933). De Gustavo Barroso ver as seguintes obras: O Integralismo em marcha (1933), A palavra e o 
pensamento integralista (1935) e O que o integralista deve saber (1935). De Miguel Reale ver: ABC do 
Integralismo (1935) e Perspectivas integralistas (1935).   
27 O Intransigente, Itabuna, em 4 de janeiro de 1936. p. 1.  
28 28 O Intransigente, Itabuna, em 14 de dezembro de 1935. p. 1.  
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integralista Jorge Nunes dos Reis, que o dominou, junto com outras pessoas, 

desarmando-o. Ele tinha ameaçado, inclusive, o chefe local, o Sr. João Sabino que, 

segundo consta em uma das fontes pesquisadas, a motivação, nesse caso, teria sido por 

razões comerciais29. Os integralistas entregaram as armas ao subdelegado Silvino Gomes 

dos Santos que, na ocasião, nada fez.      

 Os ânimos estavam exaltados quando o Sargento Argemiro Barbosa chegou 

no dia 12 de novembro, a pedido do Sr. Luiz José Nogueira, protegido do subdelegado 

Silvino Gomes dos Santos. Ele veio com autorização para prender e dissolver o núcleo 

local. Inclusive, contando com o apoio do fazendeiro Pompílio Santos, morador de 

Itamirim (hoje Firmino Alves), um dos grandes perseguidores dos integralistas em Itapuhy. 

Os jagunços de Pompílio Santos fizeram muitos integralistas rasparem, de unha, qualquer 

referência ao partido nas paredes das casas30. 

O sargento Argemiro Barbosa perseguiu e espancou cruelmente os 

integralistas; improvisou uma cadeia temporária e prendeu dezenas deles, como Antônio 

de Canuto, Manoel Braulino dos Santos, Nicolau Vieira Amaral e Nelson Alves Noronha. 

Era o subdelegado Silvino Gomes que indicava e apontava os integralistas. Jorge Nunes 

dos Reis e João Sabino Neto escaparam: estavam em Itabuna participando de um 

comício integralista e foram avisados quando retornavam à Itapuhy; voltaram para Itabuna 

e procuraram a Justiça local para denunciar as agressões. Muita gente fugiu do povoado, 

voltando semanas depois. Dois integralistas foram barbaramente espancados, José 

Firmino de Lima e José Pereira Barbosa: apanharam com golpes de facão. Ambos 

processaram o sargento e os soldados José Ricardo dos Santos e Antônio Carlos Bispo, 

na Comarca de Itabuna. O Juiz de Direito da Vara Crime de Itabuna, Dr. Alfredo Luiz 

Vieira Lima, acatou o pedido, e a Justiça Pública processou os policiais em 14 de 

dezembro de 1935. Na denúncia contra Argemiro Barbosa, o Promotor Público escrevera 

que ele “ao invés de agir serena, enérgica, disciplinada e indistintamente, entrou a 

cometer desatinos, que lhe revelaram (...) nenhuma educação ou civilidade”31.  

O episódio foi matéria de destaque no noticiário itabunense, no periódico O 

Intransigente, que informou sobre as reiteradas ondas de violência contra os integralistas 

nos distritos de Palestina e Itapuhy:  

 

                                                 
29 Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas. Esse processo crime foi impetrado pela 
Justiça Pública contra o sargento Argemiro Barbosa e dois soldados, pelo abuso de autoridade e uso 
extremado da violência contra os integralistas de Itapuhy.    
30 Depoimento de Olegário Macedo Souza.  
31 Processo Crime n. 900. Comarca de Itabuna. 1935. 218 folhas. p. 2.  
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(...) tempos do trabuco, da intransigência, do chicote, do facão, do crê ou morre, é o 
que estamos atravessando atualmente. Começou a coisa pela Palestina e estendeu-
se até Itapuhy, para onde foi enviado o celebre sargento “MINEIRO”, COM ORDENS 
de amedontrar o eleitorado do interior à força de facão. E as ordens têm sido 
cumpridas a rigor – surras e mais surras. Os integralistas têm sido o bode expiatório32. 
 

O jornal A Época não deu a repercussão merecida ao caso, apenas O 

Intransigente, do grupo autonomista. E o tom assustador de suas matérias não era 

sensacionalismo, a perseguição aos integralistas foi realmente dura. O Sr. Idalino Pereira 

Guimarães, lembrou tal acontecimento: 

 
 

Criaram um quartel provisório onde espancaram os integralistas. Prenderam e bateram 
muito. (...) Esse pessoal que eu falo, Elisiário Ferreira, Sabino Ferreira, o Pedro 
Agnelo, o Canuto, eles voltaram para suas terras [casas na roça] foram na cama, não 
agüentaram ir andando. Meu pai mesmo ajudou, chamou gente para carregar. O 
Sabino veio a falecer, irmão de Elisiário, anos depois, disso aí33.   

 

O clima se acirrou no mês seguinte, em dezembro, quando o integralista Jorge 

Nunes dos Reis deu cinco tiros “contra um desafeto”, “prostando-o gravemente ferido”. Na 

matéria de O Intransigente, não há referência à vítima, mas provavelmente tivera sido o 

Sr. Luiz José Nogueira que, no mês anterior, tentou matá-lo34. O jornal considerou tal fato 

uma atitude natural do Jorge Nunes, uma reação contra os abusos cometidos contra os 

integralistas, “Olho por olho, dente por dente”:  

 

Tivesse a polícia agido com calma e prudência evitaria que tais cenas de 
reproduzissem, ensangüentando uma terra boa e ordeira como a de Itapuhy. (...) O 
integralista Jorge Nunes dos Reis, não se confiando na Justiça, agiu por conta própria 
e o seu ato de vingança poderá trazer graves resultados para a ordem e a tranqüilidade 
de Itapuhy35.  

 

O jornal A Época, por sua vez, definiu Jorge Nunes dos Reis como um facínora, 

“elemento nocivo” para a sociedade. Em tom alarmante, informou que o integralismo 

provocava todo tipo de desordem, “que ali vivem a cometer toda a sorte de distúrbios e 

violências”36.  

Antes do episódio envolvendo Argemiro Barbosa, todos os integralistas 

interrogados pelo Juiz Alfredo Luiz Vieira Lima, no processo crime contra o referido 

sargento, disse que não havia clima de confusão na comunidade. Os conflitos envolvendo 

                                                 
32 O Intransigente, Itabuna, 23 de novembro de 1935. p. 4.  
33 Depoimento de Idalino Pereira Guimarães.  
34 O Intransigente, Itabuna, 23 de novembro de 1935. p. 1. 
35 O Intransigente, Itabuna, 7 de dezembro de 1935. p. 1. 
36 A Época, Itabuna, 5 de dezembro de 1935. p. 1.   
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integralistas e as perseguições promovidas pelas autoridades constituídas no poder, 

como nos episódios em Itapuhy, faziam parte de um contexto maior: os conflitos de força 

política e ideológica que compôs a conjuntura no Sul da Bahia após o advento da 

“Revolução de 1930”, ou seja, a perseguição aos integralistas, no âmbito regional, insere-

se no campo da luta partidária entre os chefes políticos de Itabuna. A disputa pelo poder 

em Itabuna, como em outras regiões baianas, refletia notadamente a conjuntura e a 

articulação política estadual, os “juracisistas” contra os “autonomistas”. Em Itabuna, o 

grupo de Henrique Alves, autonomista, fazia oposição ao grupo de Gileno Amado, 

situacionista do PSD. A relação conflituosa entre os dois, para citar um exemplo, data da 

década de 1920. Em um dos editoriais do jornal A Época, Gileno Amado atacou 

ferozmente seu adversário, com os piores qualificativos: “Espírito tacanho, odiento e 

vingativo; coração endurecido pela prática sistemática da maldade... ingrato até a 

crueldade, orgulhoso até o ridículo, prepotente, autoritário como um tirano, sanguinário 

como uma fera”.  

Essa rivalidade política ocorria também de maneira contundente nos jornais O 

Intransigente, de propriedade de Henrique Alves, cujo nome dar uma idéia do tom político 

do periódico, e A Época, de Gileno Amado, que transmitia em seu título uma concepção 

de modernidade: o primeiro, abria espaço para os integralistas divulgarem sua doutrina e 

o segundo, atacava-os, especialmente a partir de 1935.   

O Capitão Salomão Rhem, chefe da Delegacia de Ordem Social, órgão 

responsável pelo controle de todo o Sul da Bahia, com sede em Itabuna, era um nome 

importante dentro dos quadros de repressão do Governo Juracy Magalhães. Era amigo do 

fazendeiro Pompílio Santos, grande inimigo dos integralistas de Itapuhy, e de Antônio 

Ladeia, outro fazendeiro importante do povoado, que apoiava politicamente os 

situacionistas. A situação política atingiu esse nível em função das eleições para a 

Assembléia Legislativa, ao Governo do Estado, em 1934 e 1935, e as eleições municipais 

de 1936.  

A visita do sargento Argemiro Barbosa ao povoado de Itapuhy não foi motivada 

apenas por esses distúrbios político-partidários. O cerco já se fechava em torno do 

integralismo no âmbito estadual e regional. Este é outro fator que favoreceu a 

perseguição aos integralistas. Na Bahia, onde a oposição do governo Juracy Magalhães 

era muito forte, os camisas-verdes sofriam duros ataques. A Secretaria de Polícia e 

Segurança Pública, no final de 1935, ordenara a proibição de “reuniões integralistas, até 

segunda ordem”. O Capitão Salomão Rhem, chefe da Delegacia de Ordem Social, órgão 
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responsável pelo controle de todo o Sul da Bahia, com sede em Itabuna, ordenara o 

fechamento dos núcleos integralistas37.  

Tal contexto, de disputa e conflitos políticos, poderia provocar mudanças na 

filiação partidária de determinadas pessoas, motivada por medo ou conveniência política. 

Em Itamerim, povoado próximo a Itapuhy, reduto do fazendeiro Pompílio Santos, três 

moradores, aparentemente da mesma família, renegam abertamente o integralismo em 

matéria publicada no jornal A Época, intitulada “Da ignorância à realidade”. Victor Lúcio da 

Silva, João Lúcio Sobrinho e Victor Lúcio Filho disseram que foram “ludibriados” a 

ingressarem no integralismo, somente os ignorantes permanecem sob a sua bandeira. O 

documento é datado em 22 de novembro e publicado em 5 de dezembro de 1935, bem no 

auge dos conflitos em Itapuhy, o que nos remete a concluir que os acontecimentos em 

Itapuhy interferiram decisivamente na manutenção da organização integralista na região 

Sul da Bahia38.  

Depois desses episódios, segundo os entrevistados, dezenas de integralistas 

em Itapuhy queimaram seus uniformes verdes. O núcleo de Itapuhy dissolvera, 

provavelmente, em 1936.   

A perseguição se ampliou neste mesmo ano, com a prisão de diversos 

integralistas da Bahia, inclusive dezenas do Sul, eixo Ilhéus/Itabuna, processados pelo 

Tribunal de Segurança Nacional39.  

 

Considerações finais 

 

 “É a memória que dita e a história que escreve” (NORA, 1993, p. 24). Pierre 

Nora traduz nessa frase a relevante contribuição da oralidade, da memória, para a 

construção do conhecimento histórico. E, neste sentido, o testemunho oral serve, 

fundamentalmente, em muitos casos, como ponto de partida para o historiador buscar 

novas fontes na construção da crítica histórica, na ampliação do quadro teórico-

metodológico que fundamenta a pesquisa.  

Em outras palavras, as informações oriundas de testemunho oral corroboram 

as fontes documentais impressas, e vice-versa; ambas, em conjunto, contribuem para a 

ampliação significativa da história. É uma relação profícua para a pesquisa histórica: “A 

                                                 
37 A Época, Itabuna, 5 de dezembro de 1935.  p. 1.   
38 A Época, Itabuna, 5 de dezembro de 1935.  p. 1.   
39 A Época, Itabuna, 30 de janeiro de 1937.  p. 1. 
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memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro” (LE GOFF, 1984, p. 47).  

As informações dos depoentes, associadas com as fontes jornalística e 

criminal, revelaram episódios relevantes da comunidade de Itapuhy, desconhecidos pela 

comunidade atual. Em primeiro lugar, os nomes dos principais integralistas e como eles 

se organizavam. Em segundo lugar, a ocupação deles (o que faziam): ou seja, a 

composição do núcleo de acordo com a classe social. Em Itapuhy, fazendeiros, 

comerciantes, pequenos proprietários de terras e pequenos lavradores atuavam na 

mesma bandeira. Este é um ponto para estudarmos com grande afinco: a composição 

social dos núcleos e a relação entre as classes sociais. Por último, a rivalidade política 

local e o confronto com as autoridades policiais. A história do integralismo em Itapuhy 

insere-se no campo da disputa política regional: o embate entre os grupos de Henrique 

Alves e Gileno Amado, na cidade de Itabuna, e o seu reflexo em todo o interior do 

município.  

Estudar as pequenas cidades significa, sobretudo, socializar a história: 

apresentar novos sujeitos e mostrar que a história é feita por todos nós, e não pelos 

grandes personagens. Seria “a história vista de baixo”...   

A ampliação da pesquisa em curso, partindo nesse momento do povoado de 

Itapuhy, contribuirá para o estudo do integralismo em três pontos fundamentais: o estudo 

das classes sociais envolvidas nas médias e pequenas cidades; a análise das disputas 

políticas no âmbito estadual, entre juracisistas e autonomistas, e sua influência no interior, 

ou seja, de que modo essa dicotomia atingia os integralistas; e, por último, a 

apresentação de novos agentes e sujeitos da história, indivíduos com formação intelectual 

ou com pouca instrução, gente do povo que ingressou nas fileiras do movimento, 

militantes negligenciados pela historiografia tradicional. Assim, teoricamente, a nossa 

pesquisa enquadra-se no que se convencionou chamar, historiograficamente, de nova 

história política, uma abordagem fundamentada especialmente na análise de discurso, no 

estudo das representações sociais que envolvem o aspecto político, e nas relações de 

poder, seja na sociedade ou em micro-espaços do cotidiano, dentre outros temas. É 

nesse sentido que o historiador René Rémond, um dos principais teóricos desse campo 

de investigação, prefere se referir “a essa tendência” como uma renovação, e não a um 

“retorno do político”, como alguns historiadores asseveram. É uma abordagem diferente 

daquela história política tradicional, concentrada exclusivamente no estudo do Estado e 

dos grandes estadistas, inteiramente narrativa, factual, elitista e aristocrática (RÉMOND, 

2003, p. 17-18).  
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